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5Wprowadzenie

WproWadzenie

W ostatnich latach budzi się w nas nowa potrze-
ba rytuałów. Chodzi przy tym nie tylko o rytuały re-
ligijne, które są wspólnie przeżywane podczas Mszy 
świętej i obecnie często też świadomie tworzone. 
Coraz częściej dotyczy to również osobistych rytu-
ałów, które wywierają wpływ na naszą codzienność 
oraz zwyczajów kształtujących życie w rodzinie,  
w przedsiębiorstwie i w społeczeństwie. 

Podczas imprez zakrojonych na szeroką skalę, 
takich jak mistrzostwa świata w piłce nożnej czy 
olimpiada, praktykowane są wspólne rytuały. Ob-
serwowanie rywalizacji nabiera przy tym specyficz-
nego wymiaru i jest czymś więcej niż tylko pasywną 
obecnością. Podczas dużych imprez w świecie mu-
zycznym, w popkulturze i na arenie sportowej rytu-
ały wyrażają ludzką potrzebę przekraczania granic 
tego świata i otwierania go na często nieokreśloną, 
przeczuwaną transcendencję. Są to formy utajonej, 
nowoczesnej religijności. 

W ostatnich latach również nauka zajmowała się 
intensywnie i wielowymiarowo tematyką rytuałów. 
Uwagę poświęcała im psychologia, socjologia, a tak-
że teologia i nauka o religii. Socjolog Karl Gabriel 
opisuje rytuały w definicji, która obejmuje dostęp 
do nich przez wszystkie te dziedziny nauki jako 
„stylizowane, powtarzalne działania w momentach 
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typowych sytuacji przejściowych i załamań nowo-
czesnej codzienności”. 

Istnieją osobiste i bardzo indywidualne rytuały: 
w momentach przejścia dnia w noc, z dnia na dzień 
i z roku na rok. Są też typowe rytuały sytuacji przej-
ściowych, o których mówi nauka o religii i które 
znane są we wszystkich religiach: podczas narodzin  
i śmierci człowieka, przy dorastaniu, w średnim 
wieku i w przejściu do starości. 

W tej książce nie chcę odnosić się do dyskusji 
naukowej wokół rytuałów. Wystarczy mi kilka ob-
razów, które opisują ich istotę. Niektóre łączą sło-
wo ritus albo „rytuał” z greckim pojęciem arithmos, 
które oznacza liczbę. Rytuał jest wtedy czymś odli-
czonym, nadającym strukturę. Staroindyjski temat 
rtáh związany z tym słowem w historii języka, ozna-
cza: „odpowiednio, właściwie”. Rytuały realizują 
więc coś, co jest odpowiednie, właściwe i słuszne dla 
człowieka oraz dla rytmu jego życia. Jednak lepiej 
niż definicja istotę rytuałów pokazują nam obrazy 
albo po prostu próby zbliżenia się do nich poprzez 
doświadczenie. 

Rytuały otwierają niebo nad naszym życiem. Są 
czymś więcej niż codziennymi przyzwyczajeniami  
i więcej niż zwykłym rutynowym zachowaniem.  
W swojej genealogii mają zawsze religijne korzenie. 
Chcą otworzyć niebo nad naszym życiem. Pokazu-
ją, że życie dokonuje się w obliczu Boga i że na-
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sza najgłębsza tęsknota dąży do przekroczenia tego 
świata w kierunku tajemnicy Boga. Rytuały wnoszą 
niebo w naszą codzienność na ziemi. Pozwalają od-
czuć zbawienną i pełną miłości bliskość Boga, która 
oznacza dla nas niebo. 

Rytuały zamykają i otwierają drzwi. Obraz ten do-
tyczy rytuałów typowych dla sytuacji przejściowych: 
podczas narodzin i śmierci, przy przejściu dnia  
w noc, podczas pracy i czasu wolnego. Jeśli drzwi 
dnia nie zostaną zamknięte wieczorem, nie mogą 
odpowiednio się otworzyć na nadchodzącą noc. 
Dzień będzie wciąż wywierał wpływ na noc i czę-
sto nie pozwoli nam dobrze spać, jeśli świadomie go 
nie zakończymy. Musimy zamknąć drzwi za tym, co 
przeminęło, abyśmy mogli być cali sobą tam, gdzie 
znajdujemy się w chwili obecnej. Tylko wtedy, gdy 
drzwi do tego co stare zostaną zamknięte, zyska-
my dostęp do tego co nowe, otworzą się drzwi do 
chwili obecnej. Rytuały sprawiają więc, że jesteśmy 
w stanie trwać całkowicie w danej chwili. Kto nig-
dy nie zamyka drzwi, nieustannie stoi w przeciągu.  
A to nie jest dobre ani dla jego duszy, ani dla ciała. 
Życie potrzebuje zamkniętych przestrzeni, aby mo-
gło się rozwijać, aby możliwe było spotkanie i aby-
śmy mogli otworzyć się na chwilę obecną. 

Rytuały wyrażają uczucia, które w innych sytu-
acjach nigdy nie są wyrażane. Zapraszają do tego, by 
zrobić dla innego człowieka lub powiedzieć mu coś, 
czego zwykle nie robimy i nie mówimy. Prowadzą 
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nas przez próg do drugiego człowieka. Przezwycię-
żają granicę oporu, który często odczuwamy, kiedy 
mówimy komuś coś bardzo osobistego. Ale w ży-
czeniach z okazji urodzin mamy odwagę powiedzieć 
coś więcej, taka stała forma „pozwala” nam i uła-
twia przejście do bardziej osobistego tonu. Rytuały 
umożliwiają i stwarzają bliskość, ale dają nam też 
bezpieczną świadomość, że nie musimy mówić wię-
cej niż chcemy. Zapraszają nas do wyrażenia tego, 
co właśnie czujemy do drugiego człowieka. 

Rytuały pogłębiają więzi. W osobistych rytuałach 
– na przykład w świętowaniu urodzin, imienin, ju-
bileuszu – chodzi o naszą więź z innymi. świętująca 
osoba zostaje dostrzeżona. To, co stanowi jej istotę, 
zostaje ujęte w słowa. A to pogłębia więzi z ludź-
mi. Kiedy jakiś rytuał uwieńczony jest sukcesem 
– na przykład przyjęcie urodzinowe – wtedy między 
świętującymi osobami pogłębiają się istniejące więzi 
i powstają nowe. Przedsiębiorstwa zauważyły już, że 
wyzbycie się rytuałów – często ze względów racjo-
nalizatorskich – negatywnie wpływa na osiągnięcia 
współpracowników. Jeśli w przedsiębiorstwie nie 
poświęca się uwagi więziom międzyludzkim, spada 
również wydajność. 

Rytuały nadają tożsamość. Rozpoczynam dzień 
od mojego osobistego rytuału. Celebruję jedno-
cześnie mój dzień i moje życie. Czuję, że sam żyję,  
a nie tylko poddaję się biernie życiu. Mam ochotę 
nadać mojemu życiu określoną formę, jasny kształt. 
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W tych rytuałach odczuwam i doświadczam siebie 
samego. Rytuały pogłębiają nie tylko osobistą tożsa-
mość danego człowieka. Kiedy mają miejsce w od-
powiednim otoczeniu społecznym, uzasadniają albo 
pogłębiają również tożsamość rodzinną czy firmo-
wą. Dają nam poczucie, że sposób, w jaki wspólnie 
żyjemy, jest czymś ważnym, a nie tylko zewnętrz-
nym. Doświadczenie, jakie z tego płynie: Poważnie 
traktujemy nasze wspólne życie. Cenimy je. Dlatego 
wyrażamy to w rytuałach. Starożytni mówią: Nasze 
życie to nieustające święto. Dlatego świętujemy je 
w rytuałach i stykamy się z korzeniami życia oraz 
osobistą i wspólną tożsamością. 

Rytuały stwarzają święte miejsce i święty czas. 
święte jest to, co wyrwane ze świeckiej codzienno-
ści świata. Jest to coś, nad czym nie ma władzy świat 
codzienności ze wszystkimi swoimi żądaniami.  
W rozumieniu Greków tylko to, co święte, jest  
w stanie uzdrowić. święty czas to ten, który należy 
do mnie, do którego świat zewnętrzny nie ma dostę-
pu, którym inni ludzie nie mogą dysponować. świę-
ty czas, jaki poświęcam na przeprowadzenie rytuału, 
pozwala mi swobodnie oddychać. Nikt nie chce te-
raz niczego ode mnie. Troska o innych ludzi nie jest 
w tym momencie ważna. Przeprowadzam ten rytuał 
pośrodku mojego czasu i przeżywam w nim świę-
ty czas, do którego nie ma dostępu czas normalnie 
odmierzany i oceniany w kategoriach przydatności. 
Heiko Ernst powiedział: W rytuale „świat na pewien 
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czas się wycisza, a my w nim”. święty czas to zawsze 
czas spokoju, w którym uczestniczymy w szabato-
wym odpoczynku Boga. święty czas, jaki dostajemy 
w darze od rytuału, uwalnia nas od wszelkiej presji 
terminów. Nie panuje wtedy chronos, odmierzany  
w takcie czas, który kieruje się chronometrem i który 
– zgodnie z antycznym mitem – chce mnie pożreć, 
lecz kairos: przyjemny, podarowany czas, święty czas 
łaski, którym mogę się delektować. W tym świętym 
czasie stykam się z nienaruszonym rdzeniem we 
mnie. Tam doświadczam tego, że jest we mnie świę-
ta przestrzeń, do której świat nie ma dostępu. 

Rytuały są znakami przypomnienia. To, co wiem  
z głowy, zanoszą do mojego serca i do mojego 
wnętrza. Przypominają mi o tym, że Bóg jest przy 
mnie i we mnie. Wszyscy potrzebujemy takich 
znaków przypomnienia, żebyśmy pamiętali, kim 
właściwie jesteśmy: córkami i synami Boga. Rytu-
ały przywołują do świadomości fakt, że Bóg idzie 
z nami i na naszej drodze chroni nas i błogosławi. 
Jako dziecko wzruszałem się, gdy ojciec podczas 
wspólnych spacerów zawsze zdejmował kape-
lusz, gdy przechodził obok kościoła. Widząc ten 
gest, czułem, że jeszcze coś innego jest ważne dla 
mojego ojca. Kościół przypominał mu o tym, że  
w życiu ostatecznie chodzi o Boga. Dlatego też 
również dla nas liczne kościoły, obok których prze-
jeżdżamy, mogą być znakami przypomnienia, które 
nam mówią: Otwórz oczy. Bóg jest wokół ciebie. 
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Niebo otwiera się nad tobą. Również w miastach 
jeszcze dzisiaj bicie dzwonów przypomina nam  
o tym, że powinniśmy się zatrzymać. Dzwony za-
praszają nas nie tylko na nabożeństwo lub na mo-
dlitwę. Przypominają również o tym, jaki wydźwięk 
chcemy nadać naszemu życiu. W wielu wioskach  
i miastach pozostało jeszcze poranne, południowe 
i wieczorne bicie dzwonów. Przypomina o starej 
modlitwie „Anioł Pański”, w której medytujemy 
słowa anioła skierowane do Maryi. 

Rytuały stwarzają ojczyznę. Dają i wzmacniają 
uczucie, że jesteśmy w domu. Realizuję te same ry-
tuały co moi rodzice i dziadkowie. Zapewnia mi to 
poczucie kontynuacji i pogłębia zaufanie, że uczest-
niczę w sile życia i wiary moich przodków. Spoty-
kam wciąż starszych współbraci, którzy w ogromnej 
wierności kierują się rytuałami klasztornej codzien-
ności. Dzięki temu czują przynależność do całej 
wspólnoty i jej tradycji. Dla starszych, samotnych 
osób rytuały są sposobem poradzenia sobie ze sobą  
i ze swoim życiem oraz poczucia się jak u siebie. 
Jest to ojczyzna nie w znaczeniu sentymentalnej no-
stalgii, lecz w takim, jakie język niemiecki rozumie  
w oparciu o temat słowa. Język niemiecki postrzega 
ojczyznę, dom i tajemnicę (Heimat, Heim, Gehe-
imnis) razem. W domu można czuć się tylko tam, 
gdzie mieszka tajemnica. Prawdziwa ojczyzna jest 
tam, gdzie otacza mnie tajemnica Boga. W rytu-
ałach mam poczucie, że nie jestem sam. Realizuję 
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rytuały, aby upewnić się, że Bóg jest przy mnie, że 
otacza mnie Jego czuła miłość. 

Rytuały są upewnieniem się, że moje życie jest uda-
ne. Wiemy, że od zapalenia świecy albo od porannej 
medytacji nie zależy powodzenie w życiu. A mimo 
to, zapalając świecę, pragniemy wyrazić, że miłość 
Boga rozświetla naszą ciemność, że Jego światło jest 
silniejsze niż wszelkie zaciemnienie, że Jego miłość 
przezwycięża chłód tego świata. W tym rytuale wy-
rażamy, że podlegamy obietnicy Boga. A Jego obiet-
nica brzmi, że nasze życie będzie udane. Tak Bóg 
obiecał Jakubowi na drabinie do nieba: „Dokonuję 
na tobie tego, co ci obiecałem”. Bóg również uczy-
ni dla nas to, co obiecał. Obiecał nam zbawienie  
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Będzie to naszym 
udziałem. Nasze życie uda się być może inaczej, niż 
sobie to wyobraziliśmy. Ale na pewno się uda. Reali-
zując ten rytuał, wyrażam wiarę w obietnicę Boga, 
że moje życie będzie zdrowe i udane. 

Rytuały są miejscem spotkania z sobą samym i z Bo-
giem. Rytuały stykają mnie ze sobą i z moim rdzeniem. 
Robiąc coś, co nie może być wykorzystane przez ten 
świat, co nie przynosi zewnętrznych korzyści, sty-
kam się ze sobą, z moim prawdziwym, najgłębszym 
rdzeniem. Docieram do własnego centrum. Mam 
wrażenie, że jestem blisko siebie i że spoczywam  
w sobie. A rytuały są miejscem, w którym spotykam 
się z Bogiem. Realizuję ten rytuał, dlatego że wierzę 
w to, że Bóg jest przy mnie. Rytuał otwiera mnie 
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na obecnego Boga. Umożliwia mi spotykanie Boga. 
W rytuale przestaję uciekać przed sobą i przed Bo-
giem. Zatrzymuję się i potrafię wytrwać. Wsłuchu-
ję się w swoje wnętrze, ufając, że Bóg jest we mnie  
i wokół mnie, że mnie otacza i że chce do mnie prze-
mawiać. 





CZĘŚĆ I 
organizowanie dnia
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Dni często przeciekają nam przez palce. Płyną 
obok nas, jeden za drugim. Niekiedy po prostu 

potykamy się, wpadając w nowy poranek, a wieczo-
rem wpadamy zmęczeni do łóżka. Nie przeżywamy 
świadomie tajemnicy każdego dnia. Rytuały zmie-
niają ten stan. Chcą nam przypomnieć o tym, że 
każdego dnia jesteśmy otoczeni błogosławieństwem 
Boga i przeżywamy go przed Bogiem i z jego bło-
gosławieństwem. Rytuały nadają dniom określoną 
strukturę. Przypominają nam wciąż o tym, że mu-
simy żyć samodzielnie, zamiast pasywnie poddawać 
się życiu. I stykają nas z nami samymi. Dzięki świa-
domemu realizowaniu rytuału przeżywamy dany 
dzień w oparciu o własne centrum i nie kierujemy 
się zewnętrznymi wrażeniami, które na nas spływają 
i grożą zatopieniem. Wielu ludzi ma obecnie wra-
żenie, że wciąż musi spełniać oczekiwania innych: 
nie tylko rodzina ma określone oczekiwania, rów-
nież przyjaciele, pracodawca, stowarzyszenie, Ko-
ściół albo wspólnota polityczna. Ale kto wciąż tylko 
spełnia oczekiwania innych, ten wkrótce czuje się 
wykorzystywany i wewnętrznie wypalony. Rytuały 
stanowią przeciwwagę dla tej zewnętrznej presji. 
Umożliwiają doświadczenie: Sam organizuję mój 
dzień. Chcę nadać temu dzisiejszemu dniu mój bar-
dzo osobisty format. 

Poza tym, dzięki rytuałom przeżywamy rytm 
dnia. świadomie doświadczamy: Czas poranka ma 
inną jakość niż czas wieczoru, przedpołudnie inną 
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niż popołudnie, a śniadanie jest czymś innym niż 
obiad albo wieczorny posiłek. Kto poprzez rytuały 
doświadcza rytmu dnia, ten przeżywa czas jako czas 
podarowany. I nie tak szybko poczuje się wyczer-
pany i wewnętrznie wypalony. Czas nie będzie go 
zżerać, lecz ożywiać i odnawiać. Rytuały rytmizują 
duszę. A to – o czym wiedzieli już pierwsi ojcowie 
Kościoła – dobrze robi naszemu ciału i naszej duszy. 
Człowiek już od swoich początków w łonie matki 
kształtowany jest przez doświadczenie naturalnego 
rytmu. Kto przejmuje ten wewnętrzny rytm w rytu-
ałach, ten żyje zgodnie ze swoją istotą, żyje zdrowo. 
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1. BŁoGoSŁaWiĆ dzieŃ

Pięknym porannym rytuałem jest posłanie błogo-
sławieństwa dłońmi uniesionymi do błogosławienia: 
posłanie go naszej rodzinie, dzieciom, małżonkowi, 
przyjaciołom i znajomym. Kiedy rano pobłogosła-
wimy wszystkim tych ludzi, możemy pełni zaufania 
posłać ich w nadchodzący dzień. Nie musimy się 
już o nich martwić. Błogosławiąca dłoń Boga chro-
ni ich i towarzyszy im. Dzięki temu możemy się od 
nich oderwać i uwolnić się od presji ciągłego spraw-
dzania i kontrolowania, czy z dziećmi wszystko  
w porządku i czy są bezpieczne w drodze do szko-
ły lub pracy. Możemy sobie wyobrazić, że poprzez 
nasze błogosławiące dłonie posyłamy błogosławień-
stwo i miłość Boga do naszych dzieci i przyjaciół, 
tak aby zbawienna i pełna miłości bliskość Boga 
otaczała ich ze wszystkich stron. 

Możemy posłać to błogosławieństwo również do 
pomieszczeń naszego mieszkania. Niektóre z nich 
często są pełne negatywnych uczuć, wynikających 
z kłótni wczorajszego dnia, z rozczarowania naszy-
mi dziećmi albo z nieudanych rozmów i zranienia, 
jakiego w nich doświadczyliśmy. Jeśli świadomie 
poślemy błogosławieństwo Boże do tych pomiesz-
czeń, inaczej będziemy do nich wchodzić. Wtedy 
nie spadnie na nas to zranienie. Pobłogosławione 
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pomieszczenie, w którym uda nam się swobodnie 
odetchnąć, będzie nas oczekiwać. 

Podobnie można posłać błogosławieństwo do 
osób, z którymi będziemy mieli do czynienia w cią-
gu dnia – do kolegów z pracy, do klientów, do ludzi, 
z którymi się dzisiaj spotkamy. Wtedy wyjdziemy 
im naprzeciw, patrząc innymi oczami. Poślijmy to 
błogosławieństwo również do pomieszczeń, w któ-
rych będziemy dzisiaj pracować i działać. Wtedy we 
wszystkim, co robimy, będziemy czuli spoczywające 
na nas błogosławieństwo Boga. 

Pobłogosławmy rano również wszystkich tych lu-
dzi, z którymi mamy kłopoty albo żyjemy w konflik-
cie. Kiedy słyszymy, jak Jezus mówi, że powinniśmy 
błogosławić wszystkich tych, którzy nas prześladują, 
brzmi to początkowo jak niemożliwe do spełnienia 
żądanie. Ale jeśli pobłogosławimy tych, z którymi 
wczoraj byliśmy skłóceni, będziemy mogli dzisiaj 
inaczej do nich podejść. Kiedy ich spotkamy, nie po-
czujemy się zablokowani. Spotkamy pobłogosławio-
nych ludzi. A to zmieni nasze nastawienie do nich. 
I będziemy mieli poczucie, że to błogosławieństwo 
wzmacnia nas samych. Do ludzi, których pobłogo-
sławiliśmy, możemy podejść inaczej. 
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2. rozpoCzYnanie dnia

Poranne godziny ze swoją świeżością oddychają 
nowością Boga. Dlatego też proponuję ci następu-
jący rytuał:

Otwórz okno i delektuj się świeżym powietrzem 
nowego dnia. 

Podziękuj Bogu za minioną noc, za sny, za wy-
poczynek. I poproś Go, aby cię orzeźwił Duchem 
świętym i swoją boską miłością. 

Zastanów się, co może ci przynieść dzisiejszy 
dzień. 

Jakie masz sprawy do załatwienia?
Poproś Boga o błogosławieństwo, aby wszystko, 

co dzisiaj zamierzasz zrobić i weźmiesz w swoje ręce, 
było pobłogosławione. 

Zastanów się, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia i jaki 
święty obchodzi dzisiaj swój dzień. Sprawdź to w ka-
lendarzu, i zastanów się, kto z twojego otoczenia ma 
być może imieniny. Potem wejrzyj na Boga w świa-
tłość tego świętego. 

O czym przypomina ci ten święty?
Jakie uczucia cię ogarniają?
Niektórzy święci nadają dniu specyficzny cha-

rakter.
Kiedy rano po przebudzeniu myślę o tym, że dzi-

siaj jest święto św. Teresy, wtedy ta wielka kobieta 
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ze swoim orzeźwiającym językiem i mistycznym do-
świadczeniem, a jednocześnie z odwagą do tego, by 
reprezentować własne doświadczenia wobec umoc-
nionego Kościoła, wypełnia cały mój dzień. Wtedy 
dzień rozpoczyna się inaczej. 

Poproś Boga, aby przepełnił cię Duchem, któ-
ry św. Teresie albo świętemu czczonemu w dzisiej-
szym dniu umożliwił poradzenie sobie z życiem  
i przeobrażenie ran w perły. I w obliczu tego świę-
tego zastanów się, jaki ślad chcesz dzisiaj wyryć  
w tym świecie. 
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3. oTWieraĆ nieBo  

nad LUdŹMi 

Pięknym gestem na powitanie poranka jest tak 
zwana postawa oranta (od łacińskiego słowa orans, 
które oznacza „modlący się”). Stoję wyprostowany 
i rozkładam ramiona na kształt dużej misy. Poka-
zuję w ten sposób, że chcę dzisiaj otworzyć niebo 
nad ludźmi, niezależnie od tego, co robię, w pracy, 
w modlitwie i w tym, co mówię albo piszę. Chcę 
otworzyć niebiosa nad tymi, których niebo jest za-
ciągnięte chmurami beznadziejności, strachu, de-
presji. Otwieram niebo nad tymi, których niebo jest 
zamknięte, ponieważ są zrozpaczeni, ponieważ nie 
mogą zaufać i wierzyć. W tym geście czuję się zwią-
zany ze wszystkimi ludźmi, ponieważ rozpościera 
się nad nami to samo niebo. 

Poprzez ten gest niebo nabiera innej jakości. Nie 
stoi przede mną ze wszystkimi terminami, lecz z wi-
zją, że to wszystko, co robię w każdym spotkaniu,  
w każdej rozmowie i w całej mojej egzystencji, 
otwiera niebo nad ludźmi, że smak nieba przenika 
wszystko, co mówię i czym emanuję. 

Ten gest daje mi poczucie, że dzisiaj wyryję na 
tym świecie mój osobisty ślad. Mój ślad jest waż-
ny, jeśli świat dzięki mojemu działaniu i mówieniu 
dla wielu stanie się jaśniejszy i bardziej ludzki. ślad 
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mojego życia polega na tym, że otwieram niebo nad 
ludźmi, przynoszę niebo na ziemię i czynię widzial-
nym ślad Boga na tym świecie. Dlatego ten poranny 
rytuał pokazuje mi, że opłaca się dzisiaj otworzyć 
niebo nad ludźmi. Wkroczę w jaśniejszy dzień, ufa-
jąc, że ten dzień stanie się błogosławieństwem także 
dla innych, że nad ich poczynaniami wciąż będzie 
się otwierało niebo i że będą wyglądać boskiej rze-
czywistości, która spływa z góry na ten świat. 
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4. rYTUaŁY  przerW

Wielu ludzi nie robi sobie prawdziwych przerw. 
Jedzą śniadanie podczas pracy, a czas przerwy wy-
pełniają po brzegi rozmaitymi sprawami. Ale duże 
przerwy występujące w ciągu dnia można na nowo 
zorganizować: przedpołudniowe drugie śniadanie, 
przerwę obiadową. Jeden człowiek delektuje się je-
dzeniem; świadomie je powoli i rozsmakowuje się 
w potrawach, które spożywa. Inny na kilka chwil 
kładzie się w ciszy na podłodze, albo siada wygod-
nie w fotelu, aby odpocząć i dzięki temu świado-
mie wyrzucić z siebie wraz z oddechem wszystko, 
co było. 

Pewien dyrektor banku opowiadał mi, że od-
zwyczaił się od tego, by w przerwie obiadowej cho-
dzić do kantyny i jeszcze raz dyskutować na temat 
kursów na giełdzie. świadomie zachowuje również 
przestrzenny dystans do swojego biura, siada w po-
bliskim kościele i delektuje się spokojem. I czuje 
się otoczony czymś świętym, rzeczywistością, która 
uzdrawia jego duszę. 

Ktoś inny przeżywa takie doświadczenia, space-
rując po parku. W energicznym marszu odchodzi 
od tego, co go obciąża. 

Przyjrzyj się swojemu dniu pracy i zastanów się, 
czy jesteś zadowolony z organizacji swoich przerw. 
Jeśli nie, zastanów się, co możesz zrobić inaczej. Wy-
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znacz sobie określony czas na przerwę. A potem wy-
czuj, czego potrzebujesz. Czy ważne jest spotkanie  
z innymi ludźmi czy też chcesz być zupełnie sam?

Dla mnie przerwa obiadowa w opactwie jest 
dużą pomocą. Ponieważ my mnisi wstajemy o 4.40, 
dzień do przerwy obiadowej o 12.00 jest długi. Po 
modlitwie południowej, wspólnie, choć w milcze-
niu spożywamy obiad. Wtedy mogą wyciszyć się 
niektóre konflikty lub zbyt gwałtowne emocje. Dla 
mnie ważnym rytuałem jest położenie się po obie-
dzie na pół godziny do łóżka i przespanie się. Nawet 
jeśli nie zawsze mocno śpię, to zawsze troszkę drze-
mię. Mogę przy tym oderwać się od tego, co przed 
południem nie przebiegło zbyt dobrze i zapomnieć  
o wszystkim. Tę południową drzemkę rozpoczynam 
modlitwą do Jezusa. Krzyżuję ramiona. Obejmuję 
siebie samego poniekąd jak dziecko. I w tej posta-
wie poczucia bezpieczeństwa odmawiam modlitwę 
do Jezusa. W tym rytuale przeobrażają się uczucia, 
które przed południem zostały zranione. Nabieram 
dystansu do pracy. A to dobrze mi robi. 
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5. zBaWienne paUzY

Podczas pracy wciąż zdarzają się krótkie, zba-
wienne pauzy. Podchodzę do kolegi, aby coś omó-
wić. Mogę przejść szybko przez korytarz, prosto do 
celu. Wtedy dotrę zasapany. Albo wykorzystam tę 
możliwość, aby spowolnić siebie samego. Idę więc 
niespiesznie i mam poczucie: Czas należy do mnie. 
Delektuję się tym, że idę powoli. Nie mam nic in-
nego do zrobienia, jak tylko teraz, w tej chwili, po 
prostu iść. 

Istnieje wiele innych okazji do takich zbawien-
nych pauz. 

Zanim pójdę na naradę, zatrzymuję się na mo-
ment i próbuję zetknąć się sam z sobą. Kiedy jestem 
w moim centrum, rozmowa nie będzie w stanie tak 
łatwo mnie z niego wyrwać. Kiedy ktoś zadzwoni, 
mogę świadomie wziąć słuchawkę do ręki i otwo-
rzyć się na dzwoniącą osobę. 

Każdy ma swoje własne krótkie rytuały podczas 
pracy. Wszystkie z nich służą do tego, by w trak-
cie pracy odetchnąć, poczuć znowu siebie samego 
i dostrzec zbawienną i pełną miłości bliskość Boga 
wśród często zbyt natarczywej bliskości zaganianych 
ludzi. 

Kiedy podczas pisania nie mogę posunąć się da-
lej, przerywam pracę. Albo wychodzę rozprostować 
nogi. Często przychodzą mi wtedy do głowy nowe 
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myśli. Albo kładę się na pięć minut do łóżka. Nie 
zastanawiam się usilnie, lecz po prostu oddaję się  
w ręce Boga. W tej odprężonej postawie często przy-
chodzi mi do głowy pomysł, jak mógłbym pisać 
dalej. Zbawienna pauza pozwala mi na dystans do 
zablokowania się, które właśnie przeżyłem. I nagle 
napływają do mnie nowe myśli. Wtedy wstaję i zno-
wu mam ochotę pisać dalej. 

Znam psychologów, którzy po każdej rozmowie 
z pacjentem przeprowadzają krótki rytuał. Otwie-
rają okno i stają w nim, aby wdychać świeże po-
wietrze i pozbyć się wszystkiego tego, co wydarzyło 
się w trakcie terapeutycznej rozmowy. W ten sposób 
odrywają się od tego. Inni modlą się krótko za pa-
cjenta. Odciąża ich to od rozmyślań, czy rozmowa 
dobrze przebiegła i czy rzeczywiście pomogła dru-
giemu człowiekowi. Potem błogosławią następne-
go pacjenta. W ten sposób odrywają się od starej 
rozmowy i wewnętrznie nastawiają się na nową. Idą 
wówczas z Bożym błogosławieństwem na spotkanie 
z kolejnym pacjentem. To ich odciąża, a jednocze-
śnie otwiera na tajemnicę człowieka, który w danej 
chwili jest najważniejszy. 

W rozmowach z lekarzami dowiaduję się wciąż, 
że wielu z nich bardzo cierpi, kiedy poczekalnia 
jest pełna pacjentów i bez przerwy muszą przyj-
mować jednego po drugim, aby czas oczekiwania 
nie był zbyt długi. Wtedy nie mają możliwości, by  
w międzyczasie odetchnąć albo „odsapnąć”. Krót-
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kie zbawienne pauzy są bardzo potrzebne, szczegól-
nie wtedy, gdy dzień składa się z szeregu rozmów  
i spotkań z pacjentami. Dla jednego lekarza jest to 
przerwa obiadowa, którą się delektuje, dla innego 
krótki, ale świadomy wydech i wdech po każdej roz-
mowie. W oddechu styka się znowu sam ze sobą. 
Dzięki temu może oderwać się od poprzedniego pa-
cjenta i nastawić się świadomie na następnego, by 
mógł być cały dla niego. 
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6. rYTUaŁY podCzaS praCY: 
zaTrzYManie SiĘ  
W SKUpieniU

Dobrze jest, gdy zatapiamy się całkowicie w pra-
cy. Dla świętego Benedykta jest to oznaka prawdzi-
wej duchowości, gdy podczas pracy zapominamy  
o naszym ego i oddajemy się temu, co robimy. Ale 
zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że tak zatracimy 
się w pracy, że nie będziemy mieli już kontaktu sami 
ze sobą. Wtedy dobrze jest zatrzymać się w skupie-
niu. To słowo jest pełne znaczenia. Zatrzymuję się 
pośrodku moich czynności, aby je przerwać. Prze-
chodzę od zewnętrznych czynności do wnętrza. 
Czuję moje wnętrze. Dzięki temu to, co robię, sku-
pienie może płynąć z wnętrza. Pochodzi z mojego 
centrum. Nie jest to po prostu coś powierzchow-
nego – te działania są przepełnione moim sercem. 
We wszystkim czuć moje serce, moją duszę. Moje 
działania są uduchowione. 

Zatrzymanie się ma też inne znaczenie. Doświad-
czam w nim oparcia. Słowo „oparcie” (Halt) ma  
w języku niemieckim dwa odmienne znaczenia. 
Podczas jazdy samochodem musimy się zatrzymać, 
kiedy światła zmieniają kolor na czerwony. Czer-
wony oznacza: stop, dalej nie można. Ale drugie 
znaczenie tego słowa to oparcie, czyli to, co mnie 
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podtrzymuje, co daje mi stabilne podparcie. W ta-
kim zatrzymaniu się w skupieniu odzyskuję oparcie 
w mojej pracy. Kiedy grozi mi, że mnie ona przy-
tłoczy, mogę podeprzeć się i podnieść dzięki temu 
wewnętrznemu oparciu. 

Wielu ludzi w ogóle nie zauważa, co się z nimi 
dzieje. Biorą na siebie zbyt dużo obowiązków, aż 
ich ciało nagle reaguje i w pewnym momencie nie 
mogą już nic więcej zrobić. Dlatego też dobrze jest 
w trakcie pracy co jakiś czas się zatrzymać i zapytać 
siebie: W jakim jestem stanie? Skrępowany i stale 
pod napięciem? Opanowany i odprężony? W tym 
zatrzymaniu się i skupieniu mogę nie tylko poczuć 
moje napięcie, lecz także rozładować je i pozbyć 
się go. Mogę ostudzić rozgrzane emocje i wyciszyć  
w sobie to, co wzburzone. 

Zatrzymanie się i skupienie wygląda następująco:
Siadam na chwilę w skupieniu i wsłuchuję się  

w swoje wnętrze. 
Obserwuję mój oddech: Czy płynie spokojnie  

i równomiernie? A może wyczuwam jakiś niepokój? 
Zwracam uwagę na moje ciało. W którym miejscu 
jest spięte? 

Skupiam się na moim sercu: Czy jest narażone 
na presję?

Potem mogę pozwolić, by mój oddech ponow-
nie świadomie płynął spokojniej. A jeśli czuję presję  
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w sercu, mogę się jej pozbyć. To skupienie się pro-
wadzi więc poprzez oddech, poprzez serce i poprzez 
ciało do wewnętrznej przestrzeni ciszy, do której 
żadna praca nie ma dostępu. Dzięki temu, pośrod-
ku pracy doświadczam przestrzeni swobody. A ta 
przestrzeń nadaje mojej pracy zupełnie inny smak. 
Znika to, co przytłaczające i przekraczające moje 
możliwości. Pośrodku pracy jestem bardzo blisko 
siebie. A kiedy jestem tak blisko siebie, nie czuję 
presji z zewnątrz. Otwieram się na pracę. Ale praca 
nie decyduje o mnie i nie panuje nade mną. Praca 
nie odrywa mnie ode mnie. Jest raczej wyrazem mo-
jej duszy. Płynie z mojego wnętrza. A ludzie wokół 
mnie czują moją duszę w tym, co robię.

Są pewne sposoby, by sobie pomóc w tym zatrzy-
maniu się i skupieniu.

Pierwszy z nich polega na tym, że wyobrażam 
sobie uzdrawiające obrazy i „wytłaczam” je głęboko  
w mojej duszy. 

Często podczas pracy mamy w sobie nieświado-
mie negatywne obrazy. Niektórzy widzą na przykład 
obraz karuzeli chomika i pozwalają, by wywierał on 
wpływ na ich wnętrze. Mają wrażenie, że presja staje 
się coraz większa, że praca kręci się coraz szybciej, że 
przyspieszają kroku, a mimo to tracą grunt pod no-
gami. Pewna nauczycielka opowiadała mi, że pod-
czas lekcji wielokrotnie pojawia się jej przed oczami 
obraz treserki. Jest to bardzo męczący obraz. Pewien 
ksiądz nie mógł odprawiać Mszy świętej, ponieważ 
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przed wewnętrznymi oczami nosił wciąż obraz, że 
stoi przy pręgierzu, wszyscy go obserwują i zwracają 
uwagę tylko na to, czy popełni jakiś błąd. Inni mają 
w sobie obraz presji, kontroli. Czują się pod presją 
wykonania wszystkiego w określonym czasie albo 
też konieczności wykonywania wszystkiego perfek-
cyjnie. Dlatego też podczas takiego skupienia się na 
sobie zbawienne jest wyobrażenie sobie innych ob-
razów. 

Zbawiennym obrazem duchowym jest obraz, 
jaki Jezus stawia nam przed oczami w Ewangelii św. 
Jana: obraz krzewu winnego. Jestem przyłączony do 
boskiego krzewu winnego, do samego Chrystusa. 
Jezus mówi: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity” (J 15,5)1. Innym obrazem jest 
obraz źródła. Na dnie duszy tryska niewyczerpane 
źródło Ducha świętego. Kiedy podczas skupienia 
się na swoim wnętrzu wsłucham się w dno duszy 
i wyobrażę sobie, że płynie tam to źródło, wtedy 
moja praca nabierze lekkości. 

Inny obraz: Jestem w służbie czegoś większego. 
Nie stoję pod batem szefa albo pod kańczugiem ter-
minów, które mnie popędzają. Jestem w służbie Boga. 
A to nadaje mojej pracy nowy wymiar i inny smak. 
W skupieniu się na własnym „ja” uświadamiam so-

1 Wszystkie cytaty z Pisma świętego pochodzą z Biblii Tysiąc-
lecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań 2003 (przyp. red.). 
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bie moje chorobotwórcze i obciążające obrazy oraz 
przywołuję wizje dla mnie zbawienne. Stykają mnie 
one z moją prawdziwą istotą, z pierwotnym obra-
zem, jaki Bóg uczynił sobie dla mojej osoby. A kiedy 
jestem w kontakcie z tym obrazem, przeobraża to 
również moją pracę. Nie jest ona już czymś obcym, 
czymś, co by mnie wyobcowało i oddalało od siebie 
samego. Jest teraz czymś, co ze mnie wypływa i jest 
„uduchowione” moim własnym rdzeniem duszy. 

Rytuał dla zatrzymania się i skupienia na sobie 
oraz doświadczenia czasu jako daru wygląda w na-
stępujący sposób:

Usiądź w ciszy i spróbuj zarejestrować czas. 
Cisza wypływa przecież z zatrzymania się. 
Kiedy się wyciszysz, wtedy również czas w tobie 

się zatrzyma. 
Wtedy zatopisz się całkowicie w danej chwili. 
Zwracaj teraz baczną uwagę na swój oddech. 
Z każdym oddechem upływa czas. 
Przychodzi do ciebie nowy czas. 
Nowy czas zostaje ci podarowany. 
Stary i zużyty czas przepływa. 
Naprzeciw wychodzi ci nienaruszony, nietknięty 

czas. 
Spróbuj zatrzymać się w tej ciszy i skupić. Spró-

buj poczuć swoje wnętrze. 
W takiej postawie skupienia poczujesz w sobie 

świętą przestrzeń. 
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święte jest nie tylko to, co oderwane od świata. 
Jest to również to, co oderwane od czasu. 

Zatrzymać się i skupić na sobie oznacza oprzeć 
się na tym, co jest poza granicami czasu. 

Oznacza to: oprzeć się na Bogu, który przekracza 
wszelki czas i który daje ci w darze każdą chwilę. 

W tym skupieniu się na sobie czas nie jest już 
ulotny. 

Nie będzie cię już zżerał, lecz wyjdzie ci naprze-
ciw jako nienaruszony, drogocenny czas. 

Żyj teraz, w tym momencie, w tym czasie. 
On należy do ciebie, jest darem Boga. Ponieważ 

to Bóg jest źródłem wszelkiego czasu. 
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7. rYTUaŁY podCzaS Jedzenia 

W wielu rodzinach powszechnie przyjętym zwy-
czajem jest wspólna modlitwa przed posiłkiem. Ry-
tuał wspólnej modlitwy przy stole nadaje posiłkowi 
charakter uczty. Nie chodzi tylko o wypełnienie żo-
łądka, wspólne jedzenie nie jest czasem nasycenia 
się, lecz czasem ucztowania. Grecy nazywają wspól-
ne jedzenie symposion. Podkreślają, że podczas po-
siłku ludzie siadają razem, aby wspólnie delektować 
się darami Boga, ale również by prowadzić rozmo-
wy, które łączą. Greccy filozofowie rozwijali swoje 
myśli podczas wspólnego posiłku. Niemieckie słowo 
Mahl (posiłek, uczta) pochodzi od słowa mal i ozna-
cza ustalony moment, w którym wszyscy zbierają 
się na wspólny posiłek. Słowo mal (podobnie jak 
ritus) oznacza coś odmierzonego. Do tego rdzenia 
należą również takie słowa jak Maß (miara, umiar) 
i Muße (odpoczynek, wolny czas). Podczas posiłku 
odpoczywamy. Mamy czas dla siebie nawzajem. 
Odpoczywamy wspólnie. Również łacińskie słowa 
meditari (rozważać, medytować) i medicus (lekarz, 
mądry doradca) należą do tej rodziny. Wspólne 
posiłki, rozumiane w takim kontekście znaczenio-
wym, chcą stworzyć spokojną atmosferę pośrodku 
chaosu codzienności. Chcą zbawiennie wpływać na 
naszą duszę i ciało. We wszystkich religiach posiłek 
ma też zawsze święty charakter. Żydzi świętują ucztę 
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paschalną, chrześcijanie na wspomnienie Ostatniej 
Wieczerzy Jezusa z uczniami zbierają się na świętą 
ucztę Eucharystii. św. Benedykt rozumie wspólne 
posiłki mnichów zawsze na tle świętej uczty, która 
celebrowana jest w Kościele. 

Obraz symposionu jest pomocny również dla po-
siłków w rodzinie. Jej członkowie zbierają się razem  
i wymieniają przeżyciami. Podczas obiadu dzieci 
chcą opowiedzieć, co wydarzyło się w szkole i co je 
poruszyło. Podczas kolacji ojciec i matka opowia-
dają, co ważnego zdarzyło się w pracy. Jednak rów-
nież taka rozmowa powinna mieć charakter rytuału. 
Pewna matka opowiadała mi, że jej mąż zawładnął 
kolacją, opowiadając najczęściej o swoich proble-
mach w miejscu pracy. Dzieci milkły – nie ma dla 
nich przecież miejsca w świecie pracy zawodowej 
ojca. Kobieta ta ustaliła z mężem, że o swojej pracy 
będzie z nią rozmawiał dopiero po kolacji. Rozmo-
wa podczas wieczornego posiłku ma przede wszyst-
kim stworzyć dzieciom możliwość opowiadania  
o ich przeżyciach. Ojciec pyta teraz dzieci, jak idzie 
im w szkole i co właśnie przerabiają. Dzięki temu 
czują się dostrzeżone i zaakceptowane. Atmosfera 
zmieniła się nie do poznania. 

Modlitwa przy stole uświadamia nam, że to, 
czym możemy się delektować, to dary Boże. Bło-
gosławimy te dary, aby nas wzmacniały na naszej 
drodze, pozwalały zachować zdrowie i przepełniały 
nas radością. Dziękujemy Bogu, że codziennie nas 
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żywi, i że w darach, które od Niego otrzymujemy, 
możemy cieszyć się Jego dobrocią i jego filantropią. 
Modlitwa przy stole nadaje posiłkowi wspólny po-
czątek i koniec. Często staje się powodem sporów, 
bo dzieci buntują się przeciwko niej. Wtedy dobrze 
byłoby poznać przyczynę ich buntu. Czemu się 
właściwie sprzeciwiają? Jak wyobrażają sobie modli-
twę przy stole? Warto porozmawiać na temat tego,  
w jaki sposób można by nadać modlitwie przy sto-
le nową formułę. Na przykład w jednej rodzinie co 
tydzień ktoś inny przejmuje zadanie przygotowa-
nia modlitwy przy stole. Wtedy rytuał nie staje się 
rutyną. Rodzice kupili książkę z modlitwami, aby 
można było je zmieniać. Osiemnastoletni syn ży-
czy sobie chwili ciszy. Wtedy cała rodzina przyłącza 
się do niego. Młodsze dzieci nadają modlitwie przy 
stole charakter odpowiedni dla swojego wieku. Za-
praszają wszystkich, aby podali sobie ręce i życzyli 
sobie smacznego. Potęguje to poczucie wspólnoty 
w rodzinie. W tej formie rytuału każdy czuje się 
poważnie potraktowany i każdy może kształtować 
rytuał na swój sposób. 

Niektórym rodzinom pomaga odmawianie za-
wsze tej samej modlitwy. Wspólna modlitwa przy 
stole daje rodzinie cząstkę rodzinnej tożsamości. 
Pogłębia więzi. Często odmawiana jest ta sama mo-
dlitwa, którą modlili się niegdyś przodkowie. Dzię-
ki temu rodzina czuje podczas modlitwy przy stole 
więzi łączące ją z dziadkami i pradziadkami. Towa-
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rzyszy jej siła przodków. Wszyscy uczestniczą w ta-
jemnicy rodzinnej obecności przy tym samym stole, 
cieszą się darami Boga, pożywieniem i poczuciem 
wzmocnienia Boską ochroną. Nawet wtedy, gdy 
jem coś sam, skupiam się na chwilę, aby podzięko-
wać Bogu za to, czym mogę się delektować. To krót-
kie skupienie się pozwala mi poczuć, że chcę jeść 
uważnie, a nie po prostu połykać jedzenie. I przypo-
mina mi: to dobre dary Boga, które mi On ofiaru-
je. Kiedy buddyści odmawiają modlitwę przy stole, 
wtedy dziękują nie tylko Bogu za Jego dary, lecz 
także ludziom, którzy przygotowali te dary. Przecież 
wielu ludzi jest zaangażowanych w to, by te owo-
ce, warzywa, to mięso trafiły na nasz stół. Pomagali  
w tym, aby owoce ziemi mogły dojrzewać. Zbie-
rali je i przygotowali w taki sposób, abyśmy mogli 
je dzisiaj jeść. Jeśli będziemy wprawiać się w takiej 
baczności, wtedy jedzenie połączy nas ze wszystki-
mi ludźmi, którzy na całym świecie pracują dla nas  
i działają. 
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8. pod KonieC praCY 

Rytuały zamykają jedne drzwi, a otwierają inne. 
Wielu ludzi po powrocie z pracy do domu nie za-
myka za sobą drzwi pracy. Dzieci zwracają się do 
nich, ale oni wcale nie słuchają. I konflikt gotowy. 
Żona cieszy się na powrót męża. Ale odbiera go jako 
nieobecnego. Wciąż jeszcze jest zajęty swoją pracą. 
Zawodowe problemy w dalszym ciągu go dręczą. 
Jest przepełniony emocjami, które wywołała w nim 
sytuacja w pracy. Gryzie go złość, z którą sobie jesz-
cze nie poradził oraz troska o przyszłość firmy. Dla-
tego też nie jest w stanie otworzyć się na rodzinę. 
Duchem jest zupełnie gdzie indziej. 

Pod koniec pracy dobrze jest zamknąć drzwi, aby 
otworzyły się drzwi domu i by można było wejść  
w nową przestrzeń. Kto nie zamyka drzwi pracy, ten 
wciąż stoi w przeciągu. A to nie wpływa dobrze na 
duszę. 

Kończąc pracę, zastosujmy następujący rytuał:  
w biurze siadamy jeszcze na trzy minuty, aby wraz  
z oddechem wyrzucić z siebie wszystko, co wydarzy-
ło się w pracy i pozbyć się tego. 

Inny rytuał polega na tym, by drogę z pracy do 
domu wykorzystać do wewnętrznego pożegnania 
się z tym, co było i nastawienia się na to, co czeka  
w domu. Znam ludzi, którzy świadomie pieszo wra-
cają z pracy do domu, nawet jeśli trwa to pół godzi-
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ny. Idąc, mogą się uwolnić, w dosłownym znaczeniu 
„wyjść” z tego, co ich obciąża i co w ciągu dnia ich 
przytłaczało. 

Niektórzy jadą autobusem i wykorzystują ten 
czas na oderwanie się od pracy i radość na powrót 
do domu. Wyobrażają sobie, co ich czeka. Nasta-
wiają się na powitanie z rodziną, na dzieci, z tym, 
co je właśnie porusza, na małżonka, na starszych 
rodziców. 

Są też tacy, którzy wykorzystują czas spędzony  
w autobusie albo w pociągu, aby przeczytać książkę, 
którą włożyli do torby na czas podróży. W lekturze 
zanurzają się w inny świat, w świat, który dobrze na 
nich wpływa i który odsuwa na dalszy plan świat 
pracy albo ukazuje go w innym świetle. W trakcie 
czytania czują samych siebie. Nawiązują kontakt 
ze swoim sercem. Dzięki temu kiedy docierają do 
domu są już znowu bardzo blisko siebie. 

Najpóźniej w momencie, gdy naciskamy klam-
kę drzwi wejściowych do domu powinniśmy so-
bie wyobrazić, że praca pozostaje na zewnątrz i że 
wchodzimy do nowej przestrzeni, przestrzeni domu 
rodzinnego. 

Niegdyś powszechne były rytuały na progu, zwią-
zane z oczyszczeniem. Do domu nie wpadało się tak 
po prostu. Brano wodę święconą i robiono nią znak 
krzyża świętego: dotykano nią czoła, piersi, lewego 
i prawego ramienia. Tym samym wyrażano: oczysz-
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czam moje myśli, które zmącone są jeszcze pra-
cą. Oczyszczam moją witalność z destruktywnych 
uczuć, takich jak złość i wściekłość. Oczyszczam 
moją nieświadomość, w której zakorzeniły się stłu-
mione uczucia. Oczyszczam również świadomość, 
moje działania, abym teraz postępował jasno i słusz-
nie. Kto świadomie stosuje ten stary rytuał na pro-
gu, poczuje, że wywrze to na niego dobry wpływ. 

Istnieją jeszcze inne rytuały na progu, które sta-
nowią pewnego rodzaju wytyczenie granicy wobec 
obciążających doświadczeń dnia: świadomie prze-
kraczam próg mojego domu. Cieszę się, że jestem  
w domu. Rejestruję atmosferę domu. I uświada-
miam sobie: Chcę wnieść pokój do tego domu. 
Chcę otworzyć się całkowicie na ludzi, których 
spotkam teraz w tym domu. Jezus polecał swoim 
uczniom ten rytuał na progu: „Gdy wejdziecie do 
jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu do-
mowi” (Łk 10,5). 
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9. rYTUaŁ na WoLnY 

WieCzÓr po praCY

Niemieckie słowo Feierabend (wolny wieczór po 
pracy) pochodzi pierwotnie od tego, że wieczór przed 
jakimś świętem należał już do tego święta. Przygo-
towywano się na nie wieczorem. Dzisiaj wykorzy-
stujemy to słowo dla określenia każdego wolnego 
wieczoru. Poprzez to słowo wyrażamy, że chcemy 
świętować ten wieczór. Niemieckie słowo Feiertag 
(święto, świąteczny dzień) pochodzi przecież od ła-
cińskiego feriae (dni świąteczne wolne od pracy, dni 
przeznaczone na czynności religijne). Kiedy mówi-
my o wolnym wieczorze w tym pierwotnym znacze-
niu, wtedy przebrzmiewa w tym słowie jeszcze to, że 
ma to być czas wolny, czas, którego nie zapychamy 
innymi zajęciami. Wolne wieczory i świąteczne dni 
ostatecznie zawsze odnoszą się do Boga. W wolny 
wieczór mam poczuć, że moje życie znajduje się  
w rękach Boga i nie decydują o nim inni ludzie ani 
też wymogi gospodarki.

Mówimy o uroczystej Mszy świętej albo o uroczy-
stej chwili. Przebrzmiewa w tym zewnętrzna organi-
zacja, ale również podniosły charakter chwili. Ten 
wolny wieczór ma nas wznieść ponad codzienność  
i zetknąć nas z tym, co właściwe, z przyczyną nasze-
go życia, z Bogiem. Dlatego też potrzebujemy rytu-
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ałów, które wyrażą to świętowanie. Rytuały wnoszą 
swobodę i przestrzeń do naszych podporządkowa-
nych określonym celom czasów, w których decyduje 
korzyść. Czas, w jakim przeprowadzamy jakiś rytu-
ał, należy do nas. Znajdujemy czas przed Bogiem  
i delektujemy się tymi darowanymi chwilami. 

Grecy postrzegają życie jako nieustające świę-
to. W oparciu o takie rozumienie organizujmy je 
przy pomocy rytuałów. Rytuały wyrażają to, że na-
sze życie ma swoją wartość. Jest warte tego, by je 
świętować. 

Pewien menadżer opowiadał mi, że po pracy na-
tychmiast wchodzi pod prysznic, a potem zakłada 
wygodne ubranie. Ma na sobie poniekąd „ubranie 
odświętne”, w którym może świętować wieczór,  
delektując się swobodą i lekkością bycia z rodziną. 

Jednym z rytuałów na wolny wieczór może być 
również podziękowanie Bogu przed kolacją w krót-
kiej modlitwie za to, co udało się dzisiaj w pracy  
i co dobrego wydarzyło się w rodzinie. Dziękuje-
my też za ten wolny czas, który teraz mamy. Każdy  
w rodzinie jest wolny. Każdy może organizować 
swój czas tak, jak chce. To delektowanie się wolnym 
czasem dobrze wpływa na duszę i na ciało. 

Ale jest to również potrzeba rodziny, by wspól-
nie świętować wieczór, znajdując czas na wspólny 
posiłek. Podczas kolacji można sobie opowiadać, 
co przyniósł nam mijający dzień. Częścią wolnego 



Organizowanie dnia 45

wieczoru są również wspólne zabawy lub przeży-
cia: spacer latem albo wspólne muzykowanie zimą. 
Rodziny, które lubią razem muzykować, przeżywa-
ją wieczór rzeczywiście jako początek świętowania. 
Muzyka wnosi do domu inną atmosferę. A kiedy 
rodzice bawią się z dziećmi, przeżywają wieczór fak-
tycznie jak święto. Zabawa scala rodzinę i daje uczu-
cie lekkości i swobody. 

świętowanie zawsze miało na celu stworzenie 
przestrzeni do złapania oddechu, wyciszenia się, 
rozjaśnienia naszych uczuć i w ten sposób odno-
wienia energii życiowej. W czasach, w których 
również wolny czas wypełniony jest różnymi zaję-
ciami, każdemu z osobna i całej rodzinie dobrze by 
zrobiło rozwijanie fantazji i zastanowienie się, jakie 
wieczorne rytuały mogłyby pomóc w zetknięciu się  
z własnymi źródłami siły i żywotności. 
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10. rYTUaŁY na STreS

Wielu ludzi wieczorami dopada stres. Chcą po-
nownie zetknąć się ze swoim wewnętrznym źródłem. 
Chcą poczuć, że źródło w ich wnętrzu nie wyschło, 
że wciąż tryska. 

Dla jednej osoby to medytacja jest drogą zetknię-
cia się z tymi źródłem. Wraz z wydychanym powie-
trzem pozbywam się kurzu minionego dnia, trosk  
i problemów, wszystkiego, co odłożyło się na mojej 
duszy. W wydechu docieram na dno duszy i wy-
obrażam sobie, że tam płynie moje źródło. Wdycha-
jąc powietrze pozwalam, aby płynęła w moim ciele 
świeża woda źródlana. 

Dla drugiej osoby ożywczy jest spacer na łonie 
natury, bycie częścią przyrody, branie udziału w jej 
życiowej energii, która wydaje się niewyczerpana. 
Może wtedy poczuć świeże wieczorne powietrze  
i odnawiać się, pozwalając, aby do jej wnętrza płynął 
wciąż świeży Duch Boży, który przenika przyrodę. 
Doświadcza też tego, że przyroda jej nie ocenia. Po-
zwala po prostu być. Zaprasza osobę do porzucenia 
wszystkich rozmyślań o pracy i jej skutkach, i zachę-
ca do oddania się po prostu w ręce życia, które ją ze 
wszystkich stron otacza. 

Jeszcze ktoś inny cieszy się na to, że podczas 
joggingu pozbędzie się wszystkich emocji, które 
ogarnęły go w trakcie pracy, wszystkich codzien-
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nych zmartwień i lęków, i poniekąd „odbiegnie” 
od tego, co go obciąża. 

Chodzenie, wędrowanie, bieganie to dobre moż-
liwości uwolnienia się od tego, co nas przytłacza. 
Sören Kierkegaard twierdził, że nie zna żadnego 
zmartwienia, od którego nie dałoby się uwolnić po-
przez chodzenie. 

Jogging spełnia jeszcze inną funkcję. Podczas 
biegania stykam się ponownie z moją siłą. Również 
wtedy, gdy po joggingu jestem zmęczony, po prysz-
nicu czuję się wewnętrznie ożywiony i jak nowo na-
rodzony. Napięcie, które wytworzył stres, opadło. 

Każdy ma swoje własne rytuały przeciwdziałające 
stresowi. Chodzi o to, by wejrzeć do swojego wnę-
trza i zadać sobie pytanie, co mogłoby nam pomóc 
pozbyć się wieczorem stresu. Mogę się zastanowić: 
Na co miałbym ochotę? Co dobrze by mi zrobiło? 
Takie pytania prowadzą na najlepszą drogę do ode-
rwania się od myśli o pracy. 
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11. przeBrzMieWaJĄCY dzieŃ

Delektuj się pięknym letnim wieczorem. 
Usiądź na ławce.
Przyjrzyj się przyrodzie.
Posłuchaj cykania świerszczy, 
cichego szumu wiatru. 
Patrz po prostu,
jak słońce powoli zachodzi. 
Zwróć uwagę na to, 
jakie kolory wyczarowuje na niebie. 
Delektuj się spokojem letniego wieczoru.
Spróbuj
być po prostu tylko wdzięczny, 
zapomnieć o wszystkim, co cię przytłaczało, 
o wszystkim, co obciążało cię w tym dniu. 
Spróbuj pozostawić za sobą wszystkie troski
i skupić się jedynie na patrzeniu i słuchaniu. 
Wtedy piękno wieczoru
wyryje się również w twoim sercu, 
a spokój przyrody 
podaruje pokój także i tobie. 
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12. WieCzornY rYTUaŁ: 
WznoSzenie dŁoni  
do BoGa

Każdego wieczoru przed pójściem spać wznoszę 
do Boga dłonie złożone na kształt misy. Dłonie po-
kazują mi, co dzisiaj wziąłem w swoje ręce, co for-
mowałem, kształtowałem, zapoczątkowałem. Tymi 
dłońmi dotykałem ludzi. Przypominają mi one  
o ludziach, którym podałem rękę. Pokazują, co Bóg 
włożył dzisiaj w moje ręce, jakie umiejętności mi 
podarował. Przypominają również o spotkaniach, 
o tym, co zrozumiałem i przeżyłem. Wszystko to 
wznoszę w moich dłoniach do Boga. 

Wypróbuj następujący rytuał:
Wznieś swoje dłonie i wszystko, co w nich jest, 

do Boga. 
Zrezygnuj z oceniania tego, co się dzisiaj wyda-

rzyło. Nie oceniaj niczego, co dzisiaj zrobiłeś albo 
mówiłeś. 

Dołącz do tego trudności dzisiejszego dnia. 
Wznieś do Boga również swoje rany i ciemne 

strony. 
Przekaż Mu wszystko, co trzymasz w swoich dło-

niach. 
Poczuj, jak się przy tym zmieniasz. 
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Kiedy Mu wszystko przekażesz, nabierzesz dy-
stansu do tego, co cię obciąża. 

Twoje dłonie zwracają ci uwagę na dobre dłonie 
Boga. 

W nich możesz się schronić. 
Czułe dłonie Boga niosą cię. 
Jego silne dłonie cię ochraniają, 
otaczają cię i towarzyszą ci. 
W te dłonie możesz wpaść i w nich spocząć. 
W tych dłoniach możesz spocząć dzisiejszej 

nocy. 
Ze wszystkim, co cię zajmuje. 
Z twoimi troskami i lękami. 
Ze swoimi ciemnymi stronami
i depresyjnymi uczuciami. 
Kiedy spoczniesz w tych dłoniach, 
spadnie z ciebie wszystko, co cię obciąża. 
Schroń się w matczynych dłoniach Boga. 
Dłonie Boga niosą cię. 
Jeśli chcesz, możesz wypowiedzieć słowa Jezusa:
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” 

(Łk 23,46). 
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13. WieCzornY rYTUaŁ: 
zaMYKanie drzWi

Stań wyprostowany. Skrzyżuj dłonie na klatce 
piersiowej tak, aby czubki palców dotykały ramie-
nia. 

To tak, jakbyś zamykał drzwi i chronił swoją we-
wnętrzną przestrzeń. 

Jest to przestrzeń milczenia, święta przestrzeń, do 
której nie ma dostępu świat zewnętrzny ani ludzie 
ze swoimi oczekiwaniami i żądaniami. Nie mają 
tam dostępu twoje dzieci, twój małżonek, a przede 
wszystkim koledzy z pracy i przełożeni. 

Również twoje własne troski i lęki, ujmowanie 
sobie na wartości i obwinianie siebie nie mogą do-
trzeć do tej przestrzeni ciszy. 

W tej świętej przestrzeni nikt nie może cię zranić. 
Nawet ty sam. 
Tam jesteś cały i zdrowy. 
Tam nie ma dostępu również twoje poczucie 

winy. 

Jest to święta przestrzeń. Tam, gdzie jest w tobie 
to, co święte, jesteś cały i zdrowy. Czujesz się bez-
pieczny. Greckie słowo o znaczeniu „święty” – ha-
gios, oznacza, że to, co święte leczy nasze rany. 
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Tam, gdzie jest w tobie to, co święte, czujesz się 
błogo. 

Tam jesteś bezpieczny. 
Tam jesteś sobą. 
Tam stykasz się z pierwotnym i niezafałszowanym 

obrazem, jaki Bóg uczynił sobie dla twojej osoby. 
Twój ukryty we wnętrzu rdzeń jest dobry, auten-

tyczny, prawdziwy i bez wad. 
Tam mieszka w tobie Bóg. A gdzie mieszka  

w tobie Bóg, tajemnica, możesz czuć się sam u sie-
bie jak w domu. 

Ciesz sie tą cichą przestrzenią w sobie, w której 
jesteś blisko siebie i blisko Boga. 

Nawet jeśli czujesz się wyczerpany, w tej wewnętrz-
nej przestrzeni płynie źródło Ducha świętego. 

Nawet jeśli czujesz się wewnętrznie wypalony, 
możesz poczuć w tej przestrzeni żar Ducha święte-
go, który chce cię przepełnić ciepłem i miłością. 

W tej wewnętrznej przestrzeni ciszy, w wewnętrz-
nym domu, możesz odmówić starą kościelną modli-
twę wieczorną, która ma już ponad 1600 lat. Przy 
tych słowach możesz dotknąć również swego serca:

„Panie, wejdź do tego domu i spraw, aby miesz-
kały w nim Twoje święte anioły. Niech strzegą nas 
w pokoju. A Twoje święte błogosławieństwo niech 
będzie po wszystkie czasy nad nami i wokół nas  
i w nas. O to prosimy Cię przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen”. 
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14. GdY KŁadzieMY SiĘ SpaĆ

W młodych rodzinach rytuał kładzenia dzie-
ci do łóżka należy do najważniejszych elementów 
wieczoru. Dzieci potrzebują rytuałów na dobranoc. 
Dzieci boją się nocy. A wciąż ten sam rytuał wie-
czorny zmniejsza lęk przed ciemnościami. Rytuał na 
dobranoc jest dla dzieci także upewnieniem się, że 
rodzice są blisko nich, mają dla nich czas, że wciąż je 
kochają. Dzieci potrzebują tej pewności, że rodzice 
towarzyszą im rano i wieczorem. Brakuje im czegoś, 
gdy pominiemy wieczorny rytuał. 

Niektórzy rodzice opowiadają coś dzieciom. 
Inni czytają dzieciom bajki i doświadczają przy 

tym, że dzieci szczególnie uwielbiają dosłowne po-
wtarzanie wciąż tej samej opowieści. 

Inni modlą się z dziećmi – osobistymi słowami, 
które są ponowną refleksją mijającego dnia, albo  
w wieczornej modlitwie dostosowanej do wieku 
dziecka, którą ono odmawia wspólnie z dorosłymi. 

Modlitwa powinna też zawsze pozwalać na odczu-
wanie dotyku. Dlatego dobrym rytuałem jest ten, gdy 
ojciec lub matka na koniec modlitwy kładą dziecku 
dłoń na głowie i błogosławią go na nadchodzącą noc. 
Pewna kobieta opowiadała mi, że wciąż jeszcze czuje 
na swojej głowie ciężką i ciepłą dłoń ojca, którą kładł 
jej zawsze podczas wieczornego błogosławieństwa. 
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Niezależnie od rodziny, zawsze powinniśmy 
zwracać uwagę na to, jak sami kładziemy się spać, 
czy po prostu wpadamy zmęczeni do łóżka czy też 
świadomie przeżywamy te ostatnie momenty dnia. 

Wyznacz sobie stałą porę, o której chcesz chodzić 
spać. 

Niektórzy ludzie mają trudności z położeniem 
się wieczorem do łóżka. Wydaje im się, że muszą 
załatwić jeszcze to czy tamto. Albo przysiadają przed 
telewizorem, ponieważ są zbyt zmęczeni, aby zro-
bić coś sensownego. Potem siedzą tam dłużej, co nie 
jest dla nich dobre. Następnego dnia złoszczą się, bo 
znowu zmarnotrawili tyle czasu. Dobrze jest mieć 
wyznaczoną stałą porę, o której chodzi się spać. 

Nie chodzi o to, by narzucać sobie jakiś harmo-
nogram. 

Ważne, by dzięki mądremu porządkowi dnia 
stworzyć sobie dość swobody, by cieszyć się czasem  
i robić rzeczywiście to, co sprawia przyjemność. 

Rozbieraj się wieczorem powoli. Jest to rytuał 
przejścia do następnego etapu dnia. 

Zobaczysz, że zdejmowanie ubrania może się stać 
symbolem odkładania dnia z jego całym wysiłkiem. 

Poświęć dużo czasu na kapiel albo prysznic. 
Zmyj z siebie cały brud minionego dnia. 
Potem połóż się świadomie do łóżka. 
Spocznij w rękach Boga. 
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Delektuj się tym, że możesz się wtulić w pościel. 
Przeżywaj bardzo świadomie to,
jak bezpieczny jesteś w ciepłym łóżku. 
Również to stanie się symbolem, 
że czułe dłonie Boga chronią cię i osłaniają. 





CZĘŚĆ II 
przeżywanie roku
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Nie tylko dzień ma swój rytm, lecz także rok. 
Przyroda pokazuje nam wyraźnie ten rytm, 

pozwala go wyczuć i przeżywać: wiosnę, lato, jesień 
i zimę przeżywamy zawsze inaczej. 

Pora roku wywiera wpływ również na naszą du-
szę. Dobrze nam robi otwarcie się na rytm roku  
i na rozmaite wartości pór roku. Rytuały są dobrym 
sposobem dostosowania się do tego wewnętrznego, 
naturalnego rytmu naszej duszy. 

Od dawien dawna ludzie świętowali przebieg 
roku poprzez rytuały. Początek wiosny, lata, jesieni 
i zimy przeżywany jest przy pomocy rytuałów. Mó-
wimy o rytuałach przejścia w inny etap. Odnoszą 
się one nie tylko do życiowych wydarzeń, takich jak 
narodziny, dojrzewanie i umieranie, lecz także do 
sytuacji przejściowych, jakimi corocznie obdarowu-
ją nas pory roku. 

Również z takimi sytuacjami przejściowymi 
chcemy sobie poradzić i nadać im pewną formę, aby 
każda pora roku stała się owocnym czasem dla ciała 
i duszy: abyśmy jesienią nauczyli się pozostawiać za 
sobą to, co stare i przemija, zimą skupili się na swo-
im wnętrzu, wiosną stworzyli w sobie przestrzeń dla 
tego, co nowe, a latem pozwolili rozkwitać życiu, 
które się w nas kryje. 

Kościół oparł się w organizacji roku kościelne-
go o rytm pór roku. Poniekąd „ochrzcił” stare po-
gańskie obyczaje dotyczące sytuacji przejściowych  
i w ten sposób napełnił je nową wartością znacze-



Przeżywanie roku60

niową. A przy tym naturalny rytm roku połączony 
został z rokiem zbawienia, który Łukasz przedsta-
wia nam w swojej Ewangelii jako rok działalności 
Jezusa. Łukasz wyobraża sobie, że rok zbawienia, 
jakiego świat doświadczył w Jezusie Chrystusie, 
będzie wciąż obecny w liturgii roku kościelnego, 
aby zbawienność działalności Jezusa coraz bardziej 
wyryła się w naszym świecie i w naszej historii. Ko-
ściół połączył więc najważniejsze święta, w których 
wspomina wydarzenia związane ze zbawieniem,  
z porami roku. 

Boże Narodzenie świętujemy w najciemniej-
szy dzień roku. Odnosimy się tutaj do rzymskiego 
święta sol invictus, „niepokonanego boga słońca”, 
aby wyznać, że w Chrystusie wschodzi prawdziwe 
słońce i przepędza nasze ciemności. 

Na początku wiosny świętujemy Wielkanoc 
jako święto zmartwychwstania. Życie zwycięża nad 
śmiercią. 

Witając lato, obchodzimy święto Jana Chrzcicie-
la, który zwraca naszą uwagę na Jezusa Chrystusa  
i wyznaje, że musi ustąpić, aby Chrystus mógł wzra-
stać. Chodzi tutaj o wewnętrzne wzrastanie, jakie 
lato zewnętrznie nam pokazuje. 

Początek jesieni Kościół świętuje przede wszyst-
kim dożynkami. Ale również świętem aniołów, 
Michała, Gabriela i Rafała, aby pokazać nam, że 
aniołowie towarzyszą nam w jesieni naszego życia, 
chronią nas i uzdrawiają. 
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Nie chodzi jednak tylko o to, by celebrować ko-
ścielne święta, lecz także o to, by uczynić je owoc-
nymi dla swojego życia poprzez osobiste rytuały  
i rytuały rodziny. Od pierwszych wieków zawsze 
było to potrzebą narodu, by święta roku kościelnego 
przenosić również w codzienne życie poprzez osobi-
ste rytuały. Powstały bogate obyczaje, które często 
przejmowały dawniejsze pogańskie zwyczaje, nada-
jąc im jednak chrześcijański charakter. 

Za daleko doprowadziłoby nas opisywanie tych 
wszystkich obyczajów i rytuałów. Ograniczam się do 
kilku rytuałów, które możemy osobiście realizować 
i przeżywać w ciągu roku: Jest to błogosławiony rok 
i rok zbawienia. W nim uzdrowione zostaną nasze 
rany, w nim zetkniemy się ze zbawieniem, którego 
pojawienie się świętujemy w Boże Narodzenie. 
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15. BŁoGoSŁaWienie  

noWeGo roKU

Koniec starego roku i początek nowego wciąż 
wywołują u ludzi wyjątkową fascynację. Wyraźnie 
widać potrzebę dobrego zakończenia starego roku  
i rozpoczęcia nowego z błogosławieństwem Bożym. 
W naszej rodzinie wieczór sylwestrowy zawsze świę-
towaliśmy z krewnymi i przyjaciółmi. Zasiadaliśmy 
do uroczystego posiłku. Mój ojciec wygłaszał mowę, 
w której przypominał miniony rok i dziękował Bogu 
za wszystko, co w tym okresie się wydarzyło. Wresz-
cie prosił Boga o błogosławieństwo na dwanaście 
nadchodzących miesięcy. A potem rozpoczynaliśmy 
ten nowy rok kieliszkiem szampana. 

Jako mnich, przez dwadzieścia lat prowadziłem 
na przełomie każdego roku kurs dla młodzieży. Pod-
czas tych spotkań zajmowaliśmy się intensywnie 
oderwaniem się od mijającego roku i wkraczaniem 
w nowy rok. W noc sylwestrową uczestniczyliśmy  
w długiej Mszy świętej, która rozpoczynała się o go-
dzinie 21.00 i często trwała do 2.00 lub 3.00 nad 
ranem. Modląc się, milcząc i świętując, przeżywali-
śmy przejście jednego roku w drugi. O północy sie-
dzieliśmy zawsze w ciemnym, oświetlonym jedynie 
płomieniem świec kościele opactwa. W milczeniu 
przeżywaliśmy przemijanie starego czasu i zbliża-
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nie się nowego, nienaruszonego. W ciszy mogli-
śmy odejść od tego, co stare, i powitać to, co nowe. 
Pierwszymi słowami, jakie potem wypowiadaliśmy, 
była modlitwa Ojcze nasz. Tworzyliśmy duże koło 
wokół ołtarza, chwytaliśmy się za ręce i recytowali-
śmy w milczącej przestrzeni słowa modlitwy, której 
nauczył nas Jezus. W tym momencie nabierały one 
zupełnie nowego znaczenia. Przejście od starego do 
nowego roku przeżywa się dzięki takiemu skupie-
niu bardziej świadomie. Milczenie w kościele może 
być poprzedzone medytacyjną muzyką organową, 
a zakończone modlitwami i błogosławieństwem na 
nowy rok. 

Niezależnie od tego, jak rozpoczynasz nowy rok, 
sam czy też we wspólnocie z innymi, 
w milczeniu czy też świętując, 
dobrym sposobem jest zawsze pobłogosławienie 

nowego roku:
Stań wyprostowany
i unieś dłonie w geście błogosławieństwa. 
Trzymaj dłonie nad głową,
otwarte do przodu,
i poślij to błogosławieństwo 
poprzez twoje dłonie do wszystkiego,
co spotka cię w tym nowym roku. 
Ufaj,
że Boże błogosławieństwo płynie przez twoje 

dłonie do wszystkiego,
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co w tym roku
weźmiesz w swoje ręce, i za co się zabierzesz. 
Wtedy wejdziesz w nowy rok z większą ufnością. 
Spróbuj rozpoczynać każdy dzień stycznia 
od tego gestu błogosławieństwa. 
Poślij to błogosławieństwo do pomieszczeń two-

jego mieszkania,
do członków swojej rodziny
i do swoich przyjaciół. 
Poślij to błogosławieństwo również do pomiesz-

czeń, w których pracujesz
i do ludzi, z którymi pracujesz. 
Wtedy będziesz inaczej przeżywał dzień. 
Będziesz wchodził wszędzie do pobłogosławio-

nych pomieszczeń 
i spotykał pobłogosławionych ludzi. 
A to przyniesie błogosławieństwo również tobie. 
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16. BŁoGoSŁaWienie doMU 

(epiFania)

Jako dzieci zawsze cieszyliśmy się na błogosławień-
stwo domu w dniu święta Epifanii (święto Trzech 
Króli). Ojciec wypisywał na drzwiach wejściowych 
do domu rok i litery: K + M + B. Sądziliśmy, że są to 
pierwsze litery imion trzech króli: Kacper, Melchior 
i Baltazar. Tymczasem litery te oznaczają: Christus 
mansionem benedicat – „Niech Chrystus błogosła-
wi temu domowi”. A potem szliśmy z kadzielnicą 
po wszystkich pomieszczeniach mieszkania i wszę-
dzie rozsiewaliśmy zapach kadzidła. Ten zwyczaj 
wywodzi się z pogańskich rytuałów. Również dzi-
siaj ma on swoje znaczenie. Nie musimy, jak po-
ganie, przepędzać demonów. Ale nasze domy także 
są pełne negatywnych emocji. Konflikty minionego 
roku osiadły w pomieszczeniach mieszkania. Stłu-
mione uczucia i pominięte zranienia zmąciły nie 
tylko duszę, lecz także pomieszczenia. Opryskując 
je wodą święconą i wypełniając zapachem kadzidła, 
oczyszczamy wszystkie zmącenia. Wypełniamy po-
nownie wnętrza duchem Jezusa Chrystusa, abyśmy 
w naszym domu mogli rzeczywiście czuć się u sie-
bie. świadomie wpuszczamy tego ducha, abyśmy 
doświadczyli ojczyzny, ponieważ wiemy, że Bóg, ta-
jemnica, mieszka w naszym domu. 
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Zastanów się, jaka forma błogosławieństwa domu 
jest dla ciebie pomocna. Tradycyjne błogosławieństwo 
domu rozpoczyna się przy drzwiach wejściowych. 
Na nich piszemy kredą rok i litery błogosławieństwa  
„K + M + B”. Potem przechodzimy przez poszczegól-
ne pomieszczenia. 

Zatrzymujemy się na chwilę w skupieniu i zasta-
nawiamy się, co dane pomieszczenie dla nas oznacza. 
Potem przy wodzie święconej i kadzidle wypowiada-
my w tym pomieszczeniu słowa błogosławieństwa. 
Dobre, zbawienne słowa oddziałują i przepędzają 
wszystkie negatywne słowa, które być może zosta-
ły w minionym roku tam wypowiedziane. Pokój 
dzienny potrzebuje innych słów niż gabinet do 
pracy, kuchnia innych niż sypialnia. W błogosła-
wieństwie domu uświadamiamy sobie znaczenie po-
szczególnych pomieszczeń. W nadchodzącym roku 
będziemy je inaczej postrzegali, przypominając so-
bie wciąż słowa błogosławieństwa, wypowiedziane 
w tych pomieszczeniach. Wspólne błogosławienie 
domu można zakończyć uroczystym posiłkiem. Jest 
to posiłek, do jakiego Jezus wciąż zasiadał ze swoimi 
uczniami: uczta radości i wdzięczności. Jako rodzina 
macie mieszkanie, w którym czujecie się bezpieczni  
i w którym sam Bóg mieszka pośród was. Tym sa-
mym macie powody ku temu, by się cieszyć, być 
wdzięcznymi i świadomie świętować. 
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17. zaBieraMY ŚWieCe  
do doMU  
(Święto ofiarowania pańskiego)

Tradycyjnie święta Bożego Narodzenia kończyły 
się świętem Matki Bożej Gromnicznej. Dzisiaj li-
turgia nazywa je świętem Ofiarowania Pańskiego. 
W rolnictwie było to dawniej ważne święto, ponie-
waż w tym dniu parobkowie i służący podejmowali 
swoją służbę. Kościół wschodni nazywa ten dzień 
świętem Spotkania. Symeon i Anna spotykają  
w świątyni Marię i Józefa z dzieckiem. Symeon bie-
rze dziecko w ramiona i opiewa światło, jakie w tym 
dziecku zapaliło się dla naszego świata. 

Dla mnie rytuałem dnia jest słuchanie kantaty 
Johanna Sebastiana Bacha Ich habe genug („Mam 
dość”), którą śpiewa Dietrich Fischer-Dieskau.  
W tej kantacie słyszymy biblijnego Symeona, któ-
ry w dziecku dostrzegł zbawienie i teraz „ma dość”, 
może odejść w pokoju. Ta wspaniała muzyka koń-
czy dla mnie okres bożonarodzeniowy. Zaprasza 
mnie ona do przyjęcia Chrystusa do mego serca  
i kroczenia wraz z Nim przez codzienność roku. 

W tym dniu na początku Eucharystii zostają 
poświęcone i zapalone świece – gromnice. Idzie się  
z nimi przez ciemny kościół, a na koniec Mszy świę-
tej zabiera ze sobą do domu. Jeśli to tylko możliwe, 
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weź w tym dniu udział we Mszy świętej i zabierz 
ze sobą poświęconą świecę do domu. Jeżeli nie 
możesz pójść, zapal w tym dniu świadomie świecę  
w swoim mieszkaniu. Być może masz w mieszka-
niu figurkę albo obraz Matki Boskiej. Wtedy po-
staw tę płonącą świecę przed tym obrazem. Maryja 
jest obrazem dla nas samych. Powinniśmy tak jak 
ona nieść światu światło Jezusa Chrystusa. Dzię-
ki nam świat powinien stawać się coraz jaśniejszy  
i bardziej ludzki. Ufaj w to, że sam nosisz w sobie 
światło i jesteś światłem. świeca symbolizuje to, 
kim jesteś w głębi swojej duszy: światłem, które 
rozświetla serca ludzi. 

Pobłogosław tę świecę, którą zapalasz w swoim 
mieszkaniu. Błogosławić oznacza wypowiadać sło-
wa, które wyrażają istotę świecy. Można uczynić to 
następującymi słowami: „Miłosierny i dobry Boże, 
pobłogosław tę świecę, którą zapalamy w dniu świę-
ta Ofiarowania Pańskiego. Niech jej światło niesie 
naszemu światu i naszej codzienności światło Jezusa 
Chrystusa, abyśmy również w naszych codziennych 
czynnościach byli otoczeni i pobłogosławieni Two-
im światłem. Niech Twoje światło, które rozpaliło 
się w narodzinach Jezusa Chrystusa, rozświetla nasze 
ciemności. Niech wnosi światło w naszą pracę, aby 
świat stawał się dzięki temu jaśniejszy. Pozwól nam 
w tym świetle poczuć ciepło Twojej miłości, aby-
śmy we wszystkim, co robimy i co mówimy, nieśli 
światu Twoją miłość. Dlatego niech ta świeca płonie  
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i ogrzewa chłód naszych serc i naszego świata, przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen”. 

Rytuał światła, który obiecuje udane życie, wy-
gląda w następujący sposób:

Siądź w ciszy przed świecą i ostrożnie ją zapal. 
Upewnij się w tym prostym rytuale, że światło 

Boga rozpala się nad twoim życiem i obiecuje ci, że 
będzie ono udane. 

Naturalnie wiesz, że od zapalenia świecy nie zale-
ży powodzenie twojego życia. Ale zapalając z uwagą 
świecę, deklarujesz, że twoje życie podlega obietnicy 
Boga: „Dokonuję na tobie, co ci obiecałem”. 

Wejrzyj w to światło i pozwól, aby przeniknęło 
ono do wszystkich otchłani twojej duszy. 

Zajrzyj do zamkniętych przestrzeni, w których 
ukryte są rzeczy stłumione i wyparte ze świadomo-
ści. 

Zajrzyj do ciemności twojego smutku, w swój 
strach, w swoje wątpliwości, w swoją niepewność 
i pustkę. 

Wyobraź sobie, że wszystko w tobie rozjaśnione 
zostaje ciepłym, delikatnym światłem świecy. 

W świetle przenika do ciebie miłość Boga. 
Ona cię nie osądza. Daje ci odczuć: Wszystkie-

mu w tobie wolno istnieć. Ale wszystko może być 
też przeobrażone dzięki światłu i dzięki miłości. 

W tym rytuale wcale nie chodzi o to, by dużo 
myśleć. 
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Pozwól, aby światło po prostu cię przenikało. 
Być może poczujesz wtedy również, jak robi ci 

się ciepło na sercu, jak płynie do ciebie miłość i daje 
ci odczuć: Wszystko jest dobrze. 

Być może ogarniają cię też tęsknoty albo potrze-
by, te twoje strony, których nigdy nie zrealizowałeś 
w życiu. 

Może to być czasem bolesne. 
Mimo to dobrze jest, gdy światło świecy zetknie 

cię z twoją tęsknotą. 
Pokazuje ci ono, że twoje życie nie jest takie cia-

sne i takie puste, jak tego czasem doświadczasz. 
W tobie jest Jego światło. Ono rozjaśni, wyleczy 

wszystko w tobie i przepełni miłością i nadzieją. 
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18. CzaS WieLKieGo poSTU: 

pozBYWanie SiĘ ŚMieCi 

Czas postu to czas treningu dla wewnętrznej 
wolności. Może się on rozpocząć od jedzenia i pi-
cia, jeśli świadomie zrezygnujemy z alkoholu lub 
mięsa. Albo odnieść się do naszego podejścia do 
czasu i terminarza. W czasie postu możemy świa-
domie przejrzeć nasz terminarz i zastanowić się, 
gdzie można by coś wykreślić. Z pewnością znaj-
dzie się kilka terminów, którymi sami się obciąży-
liśmy. 

Czas postu to jak wiosenne porządki dla ciała  
i dla duszy. Ciało zostaje oczyszczone poprzez post, 
a dusza dzięki większej ilości czasu i ciszy. 

Ale wiosenne porządki mogą odnosić się również 
do naszego mieszkania. W naszym opactwie mamy 
jedno wspólne popołudnie, w trakcie którego każdy 
próbuje usunąć ze swojej celi klasztornej wszystko 
to, co zbędne. 

święty Benedykt poleca nam, mnichom, byśmy 
na początku postu ustalili plan treningowy: co chce-
my przećwiczyć w trakcie tych siedmiu tygodni, kiedy 
chcemy więcej się modlić, mniej mówić, intensywniej 
medytować i uważniej podchodzić do ludzi. 

Zastanów się również i ty, co możesz sobie po-
stanowić na czas Wielkiego Postu. I zapisz swój 
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program. Celem postu jest trenowanie postawy we-
wnętrznej wolności. Ale droga do niej prowadzi po-
przez solidne rytuały. 

Oczyść swój czas ze wszystkich śmieci. 
Przejrzyj terminarz z zadaniami, które sobie za-

planowałeś. 
Zastanów się, jak możesz posprzątać swój czas  

i gdzie chcesz świadomie zastosować rytuały, w któ-
rych będziesz mógł dojść do siebie, wydobyć siebie 
z codzienności i zanurzyć się w świat ciszy, w świat 
Boga. 

Od jakiego rytuału chcesz w Wielkim Poście roz-
poczynać swój dzień? 

Jakim rytuałem chcesz go zakończyć? 
Kiedy chcesz znaleźć czas na ciszę, medytację, 

czytanie? 

Posprzątaj swoje mieszkanie. 
W trakcie Wielkiego Postu mamy oczyścić się ze 

wszystkiego, co mąci nasze myślenie. Do tego nale-
ży też nasze mieszkanie. Czasem nie pozwala nam 
ono już oddychać. Poczujesz, że sprzątanie daje ci 
swobodę. 

Przejdź raz świadomie po wszystkich pomiesz-
czeniach. 

Przyjrzyj się uważnie, gdzie twoje mieszkanie jest 
przepełnione. 



Przeżywanie roku 73

Teraz nadarza się dobra okazja do tego, by przejść 
po domu i zastanowić się, co powinniśmy oddać 
albo wyrzucić. 

Zastanów się:
Czego w minionym roku nie wziąłem do ręki? 
Czy rzeczywiście jeszcze tego potrzebuję?  

A może poczułbym się dużo lepiej, gdybym usunął 
to z domu? 

Co mogę podarować innym? 
Co wolałbym wyrzucić? 

Naturalnie rozstanie z przedmiotami, do których 
się przyzwyczailiśmy, nie zawsze jest takie łatwe. Ogar-
niają nas lęki: Może będę tego jeszcze kiedyś potrzebo-
wać? Ale wiosenne porządki w naszym domu dobrze 
wpływają również na naszą duszę. Uwalniamy się od 
przywiązania do zewnętrznych przedmiotów. Czuje-
my się bardziej wolni. I możemy znowu oddychać 
w naszym mieszkaniu. Sprzątanie, szczególnie tych 
pomieszczeń, które są przepełnione niepotrzebnymi 
rzeczami, może stać się obrazem tego, że sprzątamy 
również ukryte przestrzenie naszej duszy. Wyrzucamy 
z siebie zgorzknienie, negatywne uczucia, które osa-
dziły się w nas w stosunku do pewnych osób, wszyst-
kie śmieci minionych zranień. Dzięki temu po takich 
wiosennych porządkach będziemy czuli się lepiej nie 
tylko w naszym domu, lecz także w naszej duszy. 

Uprość jedzenie na czas Wielkiego Postu. 
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Ustal sobie też rytuały na śniadanie, obiad i ko-
lację. 

Jak chcesz zorganizować czas swoich posiłków? 
Rytuał prostego jedzenia, którym jednak się 

świadomie delektujesz, dobrze na ciebie wpłynie 
i da ci nowe wyczucie dla rozkoszowania się uro-
czystym posiłkiem, jaki oczekuje na ciebie w święta 
wielkanocne. 
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19. poST:  

rYTUaŁ z HerBaTĄ 

Coraz więcej osób ma dzisiaj odwagę znowu 
praktykować post, który Kościół dawniej surowo 
nakazywał na czas przed Wielkanocą i przed Bożym 
Narodzeniem. Medycyna na nowo odkryła uzdra-
wiający post. Jeśli uważasz, że dasz sobie radę, do-
brze byłoby przez tydzień pościć i pić tylko wodę, 
herbatę i wywar z warzyw. 

Tydzień postu potrzebuje rytuałów. 
Początek postu zostaje wprowadzony przez rytuał 

oczyszczenia. Jelito ma zostać oczyszczone, poprzez 
owoce, sok z kiszonej kapusty, sól glauberską albo 
lewatywę. 

Potem następuje rytuał samego poszczenia. Re-
zygnuję ze wszystkich stałych posiłków i tylko piję 
– codziennie co najmniej trzy litry wody, herbaty 
lub wywaru z warzyw. 

Również zakończenie postu wymaga stałego ry-
tuału. Przerywam post, zjadając powoli jabłko albo 
żując kromkę suchego chleba. 

Post potrzebuje rytuałów, abym świadomie go 
realizował, a nie wykorzystywał tylko jako środek 
ku temu, by zrzucić kilka zbędnych kilogramów. 
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Istnieje wiele form praktykowania poszczenia 
podczas Wielkiego Postu. 

Można postanowić sobie, że będzie się pościć  
w każdy piątek, jedząc w tym dniu tylko trochę 
owoców i pijąc herbatę. 

Niektórzy zastępują wieczorny posiłek piciem 
herbaty. 

Niezależnie od tego, jaka forma będzie ci odpo-
wiadała, nadaj picu herbaty charakter rytuału. 

Nie pij herbaty mimochodem. 
Przyrządź herbatę, poświęcając temu odpowied-

nią uwagę. 
Zapal świecę. 
Jeśli chcesz, włącz muzykę, która dobrze na cie-

bie wpływa. 
Albo po prostu wsłuchaj się w ciszę. 
A potem wypij herbatę łyczkami. 
Delektuj się każdym łykiem, a w nim mądrością 

ziół, które zawarte są w tej herbacie. 
Wtedy nie będziesz przeżywał poszczenia jako 

udręki, lecz jako inny sposób wolności i delektowa-
nia się. 
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20. WeJŚĆ W noC  

(WieLKi CzWarTeK) 

Noc jest dla nas ludzi szczególnym czasem. Po 
wieczerzy, którą spożył wraz z uczniami w wieczór 
przed swoją Męką, Jezus wyszedł w noc. Wziął ze 
sobą trzech uczniów. Ale oni zasnęli. I dlatego sam 
trwał tej nocy na rozmowie ze swoim Ojcem. Prosił 
Go, aby kielich cierpienia Go ominął, ale wreszcie 
poddał się woli Ojca. W Wielki Czwartek świętujemy  
w Kościele Ostatnią Wieczerzę Jezusa. Jest to wiecze-
rza, w której Jezus okazał nam swoją miłość aż do koń-
ca. Wyrazem tej miłości jest obmycie uczniom stóp. 

Po tym doświadczeniu miłości dobrym rytu-
ałem jest dla mnie przebywanie w ciemnicy. Wciąż 
rozbrzmiewa mi przy tym w głowie aria tenora  
z Pasji według św. Jana autorstwa Johanna Seba-
stiana Bacha: „Chcę czuwać przy moim Jezusie”. 

Inny rytuał przyszedł mi do głowy, gdy w 1974 
roku prowadziłem kurs wielkanocny dla młodzieży. 
Zaprosiłem wtedy młodych ludzi, aby sami wyszli  
w noc i znieśli tam z Jezusem samotność, ciem-
ność i strach Góry Oliwnej. W tym samym czasie  
z klasztoru wystąpiło kilku współbraci. W samot-
ności zadawałem sobie pytanie: A co ciebie trzy-
ma? Tej nocy uświadomiłem sobie, że nie pozostaję  
w klasztorze z powodu innych współbraci, lecz dla-
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tego że w Jezusie przemogłem się, by powiedzieć 
„tak” tej drodze, którą w ciszy samotności nocy roz-
poznałem jako moją drogę przed Bogiem. 

Wyjście w Wielki Czwartek samotnie w noc nie 
jest przyjemnym rytuałem. Ale dobrze jest stawić 
czoła samotności i zastanowić się: Co mną kieruje? 
Co chcę osiągnąć swoim życiem? Co mnie czeka? 
Co chwilowo pokrzyżowało moje życie? 

Czy jestem gotowy zaakceptować drogę, która 
zaznacza się w ciszy mojej duszy? 

Zapraszam cię do dwóch rytuałów:
Znajdź dla siebie czas późnym wieczorem lub  

w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. 
Stań świadomie w ciemnościach i wejdź do ko-

ścioła, aby tam czuwać i modlić się. Możesz mo-
dlić się za ludzi, o których myślisz teraz w tygodniu 
Męki Pańskiej, ponieważ cierpią przez siebie i przez 
swoje życie. Ale możesz też po prostu czuwać z Jezu-
sem na Górze Oliwnej i zadać sobie pytanie: Czego 
Bóg chce dzisiaj ode mnie? Dokąd chce mnie za-
prowadzić? 

Te nocne godziny możesz naturalne spędzić rów-
nież na czuwaniu w swoim mieszkaniu, siadając  
w swoim kąciku do medytacji i tam czuwając z Je-
zusem. 

Inny rytuał tej nocy: Wyjdź świadomie w noc. 
Zauważysz, że samotne wędrowanie w ciemno-
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ściach i znoszenie samotności jest szczególnym do-
świadczeniem. W jakiś sposób każdy z nas idzie sam 
swoją drogą. Dostrzeż tej nocy świadomie swoją sa-
motność i zastanów się: Jaka jest moja droga? I jak 
chcę nią przejść jako wyjątkowy i jedyny w swoim 
rodzaju, lecz również samotny człowiek? 
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21. znaK KrzYŻa  

(WieLKi piĄTeK)

Z pewnością masz w swoim mieszkaniu krzyż 
wiszący na ścianie. Przyjrzyj mu się w tym dniu 
świadomie. 

Co przedstawia? 
Co oznacza dla ciebie? 

Kościół świętuje w Wielki Piątek liturgię o go-
dzinie 15.00, o tej porze, w której Jezus zmarł za 
nas na krzyżu. Dla wielu nieodłączną częścią rytu-
ału w Wielki Piątek jest uczestniczenie w Drodze 
Krzyżowej i liturgii z adoracją krzyża, który zostaje 
ustawiony na stopniach ołtarza, aby każdy mógł go 
ucałować. 

Niektórzy indywidualnie odprawiają w tym dniu 
Drogę Krzyżową z jej 14 stacjami i medytują tajem-
nicę drogi Jezusa. Obrazy przedstawiające stacje 
Drogi Krzyżowej wiszą na ścianach kościołów, ale 
jest też wiele Dróg Krzyżowych na zewnątrz. Dlate-
go dobrym rytuałem jest udanie się na odprawienie 
takiej Drogi Krzyżowej, by powoli po niej przejść  
i jak najlepiej przeżyć drogę Jezusa na krzyż. 

Krzyż jest po pierwsze obrazem jedności wszyst-
kich sprzeczności. Krzyż pokazuje mi, że również ja 
mogę stać się człowiekiem tylko wtedy, gdy pojed-
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nam się ze wszystkimi moimi sprzecznościami. Ale 
krzyż jest również obrazem tego, że miary tego świa-
ta zostały przełamane, przekreślone, pokrzyżowane. 
Teraz nie obowiązuje sukces czy porażka, uznanie 
albo odrzucenie, lecz jedynie miłość, która się po-
święca. A krzyż jest znakiem wolności. Nie ma już 
nade mną żadnego króla czy cesarza. Jestem wolny. 
Należę do Boga. Krzyż jest znakiem ochrony. Chro-
ni mnie przed wszystkim tym, co groźne i negatyw-
ne i co decyduje o tym świecie. 

W Wielki Piątek zaprosiłem młodych ludzi, 
aby pokazali sobą znak krzyża i spróbowali poznać  
w tym tajemnicę krzyża Jezusa. 

Chciałbym zaprosić ciebie do tego gestu. 
W mieszkaniu albo na świeżym powietrzu stań 

stabilnie i rozłóż ramiona i dłonie, tak aby były wy-
ciągnięte poziomo na wysokości ramion w prawą  
i w lewą stronę. 

Dłonie skierowane są do przodu. 
W tym geście czuję, że jestem przybity do siebie 

samego. 
Jestem sam sobie krzyżem. 
Jestem pełen sprzeczności, przed którymi nie 

mogę uciec. 
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaakcep-

tować moje sprzeczności. 
Kiedy spróbuję to zrobić, poczuję, że moimi roz-

postartymi ramionami obejmuję cały świat. 
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Nic ludzkiego, a nawet nic kosmicznego nie jest 
mi obce. 

Staję się jednością z całym światem i ze wszyst-
kim, co w nim jest. 

Staję się jednością ze wszystkimi ludźmi. 

Jezus mówi w Ewangelii według św. Jana o tym 
geście: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Jest to 
więc gest miłości. W tym przeczuwam miłość Jezusa 
we mnie, w której mogę się uratować. Ale mogę też 
wprawiać się w tej miłości, w której otwieram się 
za Jezusem na ludzi i zapraszam ich, aby zrozumieli 
tajemnicę miłości, jaką Jezus kochał nas na krzyżu 
aż do końca. 

Chciałbym zaproponować ci kolejne ćwiczenie:
Połóż się na plecach na łóżku albo na macie roz-

łożonej na podłodze. 
Rozłóż ramiona tak, aby powstał znak krzyża. 
Dłonie są przy tym skierowane do góry. 
Wczuj się w ten gest. 
Otwarte ramiona otwierają nas na Boga. 
Ale czynią nas też bezbronnymi. 
Jesteśmy gotowi przyjąć Boga,
jesteśmy gotowi oddać się Bogu. 
Potem odwracamy dłonie na dół. 
Wczuj się w to, jakie uczucia cię teraz ogarniają. 
Poczujesz się inaczej. 
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Ten znak krzyża pokazuje nam, że sami jesteśmy 
krzyżem, przybici do siebie, przybici do naszych 
sprzeczności. 

Kiedy zaakceptuję ten gest, 
doświadczę w nim odrobiny wolności, która zro-

dzi się, 
gdy pojednam się ze wszystkim, co jest we 

mnie. 

Wykonaj te dwa gesty również naprzemiennie. 
Zastanów się wtedy: 
Która postawa jest dla mnie przyjemniejsza? 
W jakiej wewnętrznej postawie musiałbym się 

jeszcze bardziej wprawić:
W poświęceniu się czy też w akceptacji? 
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22. zaKopYWanie BaLaSTU 

(WieLKa SoBoTa)

Podczas wielkanocnych kursów, które prowa-
dziłem z młodzieżą, młodzi ludzie chętnie odnosili 
się do obrazu grobu i wrzucali do niego wszystko, 
co chcieli zakopać, cały balast, jaki targali ze sobą. 
Takim balastem były zranienia z przeszłości, wokół 
których wciąż krążyli i od których nie mogli się ode-
rwać, wyrzuty wobec siebie i obwinianie się, którym 
rozszarpywali siebie samych i minione konflikty. 
Czasem zapisywali te rzeczy, które chcieli wrzucić 
do grobu, a potem ich kartki we wspólnym rytuale 
znikały w grobie. Innym razem robili to przy po-
mocy kamieni: z każdym wrzuconym kamieniem 
grzebali coś, co ich obciążało. 

Również ciebie chciałbym zaprosić do tego ry-
tuału. Zapisz wszystko, co chcesz pogrzebać, cze-
go nie chcesz już na nowo wzburzać. Mogą być to 
zranienia ostatnich lat, wokół których wciąż jesz-
cze krążą twoje myśli i uczucia. Może być to jakiś 
konflikt w twojej rodzinie albo w firmie. Mogą być 
to iluzje, że jesteś idealny i perfekcyjny tak, jak byś 
tego pragnął. Mogą to być nieudane związki. Zapisz 
wszystko. A potem pogrzeb. Możesz zrobić to sam 
dla siebie albo też – co działa intensywniej – z inny-
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mi lub przy świadkach. Wtedy przeczytaj jeszcze raz 
głośno, co chcesz pogrzebać i wrzuć do dołu, który 
wykopałeś. 

Potem zasyp dołek ziemią i posiej nasiona kwia-
tów albo zasadź drzewo czy krzew, który rozkwitnie 
i wyda owoce. 
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23. WieLKanoCne ŚWiaTŁo  

i WieLKanoCna Woda

W liturgii wielkanocnej istnieje wywierający 
duże wrażenie rytuał, polegający na tym, że paschał 
zostaje zapalony od wielkanocnego ognia rozpalo-
nego na świeżym powietrzu i wniesiony do ciem-
nego kościoła. Osoby uczestniczące w nabożeństwie 
siedzą w ciemnym kościele, aż światło paschału wy-
pełni wreszcie wszystko jasnością. Paschał wnoszony 
jest do kościoła ze słowami Lumen Christi („świa-
tło Chrystusa”). Od niego najpierw ministranci,  
a potem wszyscy ludzie odpalają swoje świece. Dzię-
ki temu ciemny kościół zostaje jasno rozświetlony. 
Podczas śpiewania orędzia wielkanocnego (Exsultet) 
wierni trzymają świecę w ciemnościach swojego 
serca, aby rozświetlone zostało w nich wszystko, co 
zaciemnione. Wiele osób zabiera świecę, którą być 
może samodzielnie ozdobiły, do domu i w okresie 
wielkanocnym wciąż ją zapala, aby przypomnieć so-
bie, że Chrystus zstąpił w królestwo śmierci i tam 
swoim światłem rozświetlił wszystkie ciemności. 
Kiedy zapalamy świecę wielkanocną w domu, trzy-
mamy ją w ciemnościach wciąż na nowo ogarniają-
cych naszą duszę. 

Z paschałem związany jest szczególny rytuał: 
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Przygotuj sam swój paschał. Zastanów się, ja-
kie symbole światła i zmartwychwstania do ciebie 
przemawiają. Weź tę świecę ze sobą na uroczyste 
świętowanie nocy wielkanocnej i odpal ją od pas-
chału w kościele. Potem, w domu, wybierz dla swo-
jej świecy osobne miejsce w mieszkaniu. Zapalaj ją 
podczas całego okresu wielkanocnego podczas śnia-
dania. Wtedy okres wielkanocny będzie dla ciebie 
osobnym czasem, czasem, w którym wszystko, co 
ciemne, zostanie w tobie rozświetlone, a wszystko, 
co zastygło, zostanie poruszone do nowego życia. 

Drugi rytuał wielkanocny jest szeroko rozpo-
wszechniony: w Wielkanoc poświęcona zostaje 
woda, która będzie wykorzystywana do chrztu. 
Woda wielkanocna przypomina o wodzie z Morza 
Czerwonego, która się rozstąpiła, aby naród Izra-
ela mógł wyruszyć na wolność. Tak jak Izrael pod-
czas tego przemarszu przez Morze Czerwone został 
uwolniony z niewoli obcych mocy, tak też woda 
wielkanocna symbolizuje naszą drogę ku wolności.  
I przypomina o wodzie, która oczyszcza nas z win 
i ze wszystkiego, co mąci pierwotny obraz Boga  
w nas. 

Opat naszego klasztoru serdecznie zaprasza go-
ści w noc przed Wielkanocą, aby zabrali ze sobą do 
domu wodę wielkanocną. Mogą napełnić nią swoje 
naczynia z wodą święconą. Mogą też przeprowadzić 
w domu rytuał, polegający na oczyszczeniu sobie 
wodą wielkanocną oczu, aby w rozkwitającej na-
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turze dostrzegły one tajemnicę zmartwychwstania,  
a w człowieku odkryły tajemnicę zmartwychwsta-
nia. Stają się one „oczami wielkanocnymi”, które 
patrzą głębiej. Rozpoznają, że w każdym grobie jest 
życie, w każdej ciemności światło i że w każdym za-
stygnięciu pojawia się już nowe życie. 

Weź wodę wielkanocną ze swojego kościoła do 
domu. Przećwicz rytuał znaku krzyża wykonanego 
wodą wielkanocną. Zanurz dłoń w wodzie i dotknij 
nią czoła, aby oczyścić swoje myśli, piersi, aby oczy-
ścić zmącenia swojej witalności, lewego i prawego 
ramienia, aby oczyszczająca moc wody wielkanoc-
nej przeniknęła do nieświadomości i świadomości 
w tobie. Możesz dotknąć wodą wielkanocną rów-
nież swoich narządów zmysłów: oczu, uszu, ust, aby 
wyraźniej widziały, słyszały słowa ludzi w takich in-
tencjach, w jakich zostały one wypowiedziane, oraz 
abyś swoimi ustami wypowiadał słowa, które obu-
dzą w ludziach nowe życie. 
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24. WieLKanoCnY SpaCer 

Nowe życie budzące się wiosną ciągnie nas na 
świeże powietrze. Tradycji wielkanocnego spaceru 
nie zapoczątkował dopiero Goethe. Gdy wędrujemy 
przez rozkwitającą przyrodę, dostrzegamy zwycię-
stwo życia nad śmiercią również w stworzeniu. Spa-
cerując na łonie natury, czujemy jedność z budzącą 
się siłą przyrody, która nawołuje do życia wszystko, 
co zastygło. Czujemy świeżość wiosny i energię ży-
cia, silniejszą od śmierci. 

Wybierz się na dłuższą wędrówkę po łonie natu-
ry. Wyobraź sobie, że wywędrowujesz ze wszystkich 
uzależnień i ze wszystkich obrazów, jakie uczyniłeś 
dla swojej osoby. Zostawiasz wszystko za sobą. Od-
chodzisz od ról, które do tej pory grałeś i wchodzisz 
w wyjątkową w swoim rodzaju postać, jaką chciał 
widzieć cię Bóg. Nie możesz opisać tej postaci. Ale 
możesz podczas wędrówki poczuć, jak się przeobra-
żasz, jak stajesz się bardziej autentyczny, jak niesiesz 
ze sobą coraz mniej balastu i powoli stajesz się tym, 
kim właściwie jesteś. 

Uczniowie z Emaus wędrowali we dwóch. Za-
stanów się, z kim chcesz wybrać się na wielkanoc-
ny spacer. Zaproś te osoby, z którymi chciałbyś 
powędrować, swoją rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. 
Weź sobie za przykład uczniów z Emaus: rozmawiaj  
o swojej nadziei, ale być może również o utraconych 
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złudzeniach. Rozmawiaj o swojej tęsknocie za zmar-
twychwstaniem, tęsknocie za tym, by życie na nowo 
zrodziło się w tobie i wokół ciebie. Wejdźcie potem 
do jakiejś restauracji i zjedzcie wspólnie posiłek. Po-
łamcie się chlebem i ufajcie w to, że Chrystus jest  
z wami. 
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25. WnieBoWSTĄpienie 
CHrYSTUSa:  
nieBo JeST W ToBie

Angelus Silesius (Anioł ślązak) napisał na świę-
to Wniebowstąpienia Pańskiego taki piękny wers: 
„Zatrzymaj się! Dokąd pędzisz? Niebo jest w tobie. 
Jeśli szukasz gdzie indziej, błądzisz”. Kiedy Jezus na 
oczach uczniów został wzniesiony do nieba, ucznio-
wie patrzyli za Nim. Ale zwrócili się do nich dwaj 
aniołowie: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie  
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba” (Dz 1,11). Nie powinniśmy 
więc spoglądać na niebo, lecz wpatrywać się w swoje 
wnętrze. Tam mieszka w nas Jezus. A tam, gdzie jest 
w nas Jezus, tam jest niebo. 

Niebo jest obszarem Boga. Wszędzie tam, gdzie 
jest Bóg, jest niebo. W swoim wstąpieniu do nie-
ba Jezus otworzył niebiosa nad nami. Niebo to dal, 
wolność, piękno. Wniebowstąpienie Chrystusa chce 
nam powiedzieć, że żyjemy w przestrzeni Boga, że 
niebo nas otacza. Jesteśmy nie tylko ludźmi tej zie-
mi, lecz także ludźmi nieba. A to nadaje naszemu 
życiu boską godność. Nikt nie może nas zamknąć  
w ciasnocie życia. Jest w nas dal, której nikt nie 
może nam odebrać. Nie powinniśmy myśleć o sobie 
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w zbyt nikłych kategoriach. Oddychamy niebieską 
przestrzenią. W naszej duszy jest odrobina jej bla-
sku. Tam niebo otwiera się nad nami. Nosimy niebo 
w sobie. W sobie mamy wszystko, czego potrzebu-
jemy. Z niebem łączymy wszystkie tęsknoty za speł-
nieniem. Gdzie w Chrystusie jest niebo w nas, tam 
spełnione są nasze najgłębsze tęsknoty za miłością  
i ojczyzną. 

Dla wielu ludzi święto Wniebowstąpienia Pań-
skiego zatraciło głębszą treść. Stało się Dniem Ojca, 
który nie ma jednak nic wspólnego z tym świętem2. 
Zamiast upijania się w dniu ojca pozwólmy sobie 
raczej na rytuał związany z wniebowstąpieniem:

Wyjdź do ogrodu albo na wiosenną łąkę i spójrz 
w górę, ku niebu. 

Poczuj dal nieba. 
I zastanów się, jakie tęsknoty niebo wywołuje  

w tobie 
albo jakie obrazy przychodzą ci na myśl, kiedy 

patrzysz na niebo. 
A potem wyobraź sobie, że niebo jest w tobie. 
Możesz teraz dotknąć rękami środka klatki pier-

siowej. 
Tam, w twoim wnętrzu, jest niebo w tobie. 

2 W Niemczech Dzień Ojca obchodzony jest inaczej niż  
w Polsce – nie 23 czerwca, lecz właśnie w święto Wniebowstąpie-
nia Pańskiego, 40 dni po Wielkanocy (przyp. red.).
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Tam możesz poczuć to, co powiedział Paweł: 
„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). 

Idź z tym obrazem na spacer: w twoim wnętrzu 
jest niebo. 

W tobie jest dal Boga. Tam, gdzie jest w tobie 
niebo, jesteś w domu. 

Spaceruj z tym obrazem po łonie natury. 
I wyobrażaj sobie jednocześnie, że z tym niebem 

w sobie idziesz przez ciasnotę codzienności, przez 
konflikty, które czekają cię jutro, przez presję, którą 
wywiera na ciebie praca, przez troskę o dzieci. 

Wtedy będziesz inaczej przeżywał to, co ciasne  
i przytłaczające w twojej codzienności. 

Również tam, gdzie wszystko jest ciasne, otwiera 
się nad tobą niebo. 

Nosisz niebo w sobie. 
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26. dUCH dMie, doKĄd CHCe 

(zieLone ŚWiĄTKi) 

W dniu Zielonych świątek świętujemy pojawie-
nie się Ducha świętego, który nadszedł jako burza 
i wypędził wylęknionych uczniów z ich schronienia 
do miasta, aby głosili ludziom zmartwychwstanie 
Jezusa i zesłanie Ducha świętego. Biblia oferuje 
nam trzy obrazy Zielonych świątek: U Łukasza jest 
to burza, która zachwyca uczniów i dodaje im od-
wagi. Jest to też żar, który w chwili, gdy czujemy się 
wewnętrznie wypaleni, przepełnia nas ogniem Du-
cha świętego, który nas ogrzewa i przeobraża naszą 
mowę, tak że przeskakuje iskra, kiedy tylko zaczy-
namy mówić. Jan upodobał sobie przede wszystkim 
obraz źródła dla opisania istoty Ducha świętego. 
Źródło Ducha świętego tryska w nas. Kiedy sięga-
my do tego źródła, nie staniemy się tak łatwo wy-
czerpani. 

Pierwszy rytuał na Zielone świątki: 
Stań na wietrze. Wyobraź sobie, że w wietrze 

przenika cię albo delikatnie muska Duch Boży. 
Duch święty również dzisiaj chce być doświad-

czany. Doświadczasz Go, kiedy sobie wyobrażasz, że 
Duch Pana przenika cały świat. Dzięki temu może 
On w wietrze wypędzić z nas wszystko, co jest zaku-
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rzone i zużyte, aby wypełnić nas świeżym Duchem. 
Duch święty jest też czułą miłością Boga, która nas 
łagodnie muska, jak delikatny dotyk wiatru. 

Drugi rytuał na Zielone świątki: 
Siądź do medytacji z obrazem, że jest w tobie 

żar Ducha świętego. Nawet jeśli jesteś wewnętrznie 
wypalony – cierpienie to opisuje słowo burn-out 
– pod popiołem jest jeszcze żar Ducha świętego. 
Pozwól, by ten żar popłynął do twojego serca, aby 
przepełniał cię miłością i ciepłem. Pozwól, by prze-
niknął do twojej mowy, aby – tak jak u pierwszych 
uczniów – stała się ona żarliwą mową, mową, przy 
której przeskakuje iskra Bożego ognia, ogrzewającą 
mową, która dotyka ludzkich serc. 

Trzeci rytuał na Zielone świątki:
Obserwuj źródło na łonie natury i wyobraź sobie, 

że płynie w tobie źródło Ducha świętego. Orzeź-
wia cię, uzdrawia, wzmacnia, użyźnia i oczyszcza. 
W medytacji mogę sobie wyobrazić, że na dnie mo-
jej duszy płynie źródło. Jest zawsze we mnie, tylko 
często jestem od niego odcięty, ponieważ nałożyła 
się na nie warstwa zmartwień i lęków. W dniu Zie-
lonych świątek chciałbym w medytacji ponownie 
zetknąć się z tym wewnętrznym źródłem i pozwolić, 
by mnie ono orzeźwiło i wzmocniło. 
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27. SpoTKanie  

(naWiedzenie MarYi)

Spotkanie między ludźmi jest niezbędne w ży-
ciu – jest też czymś, co może się skończyć poraż-
ką albo powodzeniem. W dniu 31 maja Kościół 
obchodzi święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny3. Maryja udaje się w drogę. Idzie przez góry 
do swojej krewnej, Elżbiety. Kiedy obie ciężarne ko-
biety podchodzą do siebie i pozdrawiają się, dziecko  
w łonie Elżbiety porusza się. Elżbieta zostaje prze-
pełniona Duchem świętym i wydaje okrzyk: „Bło-
gosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 42). Jest 
to święto spotkania. To, co dzieje się między Maryją 
i Elżbietą, dzieje się w każdym udanym spotkaniu. 

Aby jakieś spotkanie się powiodło, musimy 
przejść przez górę uprzedzeń oraz wewnętrznych 
blokad i dotrzeć do drugiej osoby. Potrzeba też uwa-
gi, by być całą swoją osobą tam, gdzie jesteśmy. Ar-
tyści często przedstawiali spotkanie między Maryją 
i Elżbietą w taki sposób, że obie kobiety poniekąd 

3 W oryginale autor wymienia tutaj datę 2 lipca – do 1969 
roku święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzo-
no w tym właśnie dniu (przyp. red.).
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przechodzą jedna w drugą. Stają się jednością. Spo-
tkanie przeobraża je. 

Rytuał pasujący do tego święta: 
Zastanów się, kogo chcesz odwiedzić dzisiaj,  

w tym dniu – może kogoś, kogo chciałeś odwiedzić 
już od dawna. A potem przejdź przez góry swoich 
wymówek i zastrzeżeń co do tego, czy ta wizyta dzi-
siaj pasuje czy nie. I tak jak Maryja, podejdź uważnie 
do osoby, którą chcesz odwiedzić albo którą spo-
tykasz. W tym spotkaniu możesz się wczuć w obie 
role. Udaj się, tak jak Maryja, w drogę i podejdź do 
drugiej osoby. Ale bądź też Elżbietą. Jako Elżbieta 
możesz powiedzieć o każdym mężczyźnie i każdej 
kobiecie, których spotkasz: „Jesteś błogosławiony. 
Jesteś matką Pana. Nosisz w sobie Chrystusa”. 

Jeśli podejdziesz do drugiej osoby z takim spojrze-
niem, wtedy otworzy się przed tobą znaczenie tego 
spotkania: Wychodzę z tego spotkania pobłogosła-
wiony i przeobrażony. Nie rozmawialiśmy o czymś 
nieważnym. Spotkaliśmy się. Poczuliśmy odrobinę 
tajemnicy drugiego człowieka. I chwaliliśmy Boga 
za to, co wielkiego na nas uczynił. 
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28. BŁoGoSŁaWienie proGU  

(ŚW. KrzYSzToFa)

Każdego dnia czeka nas coś, co stanowi wyzwa-
nie: codziennie musimy przekraczać jakiś próg.  
W dniu 25 lipca Kościół wspomina św. Krzysztofa, 
który jest dla nas wzorem dla takich wyzwań. To 
silny i wysoki mężczyzna, który przenosi dziecko –  
a w nim samego Chrystusa – przez rwące wody 
rzeki. W średniowieczu jego postać malowana była  
w dużych rozmiarach na ścianie wejściowej do ko-
ścioła. Był świętym na progu. Zanim wychodziło 
się ze świętego obszaru kościoła w świat, należało 
na niego spojrzeć, aby nie stracić wewnętrznej siły, 
zdobytej w spotkaniu ze świętością. W średniowie-
czu wyczuwano jeszcze, że zawsze niebezpiecznie 
jest przechodzić przez jakiś próg. Nigdy nie wiado-
mo, co czeka nas za tym progiem. 

Rytuał na ten dzień:
Dostrzeż świadomie progi, które przekraczasz, 

próg twojego domu prowadzący na zewnątrz, próg 
do firmy, w której pracujesz, próg do sklepu, w któ-
rym robisz zakupy, próg w mieszkaniu, w którym 
kogoś odwiedzasz. Ale zauważ również wewnętrzne 
progi, przed którymi stoisz i które właśnie przekra-
czasz. Być może jest to próg wieku średniego, próg 
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do starości, próg do choroby albo do zdrowia, próg 
śmierci. I pobłogosław te progi, aby to, co czeka cię 
za nimi, stało się dla ciebie błogosławieństwem. Po-
błogosław te progi, abyś ty sam wnosił w nie błogo-
sławieństwo, kiedy będziesz je przekraczał. 

Jeszcze jeden obraz może zaprosić cię do rytuału: 
Imię Krzysztof oznacza „niosący Chrystusa”. 

Wyobraź sobie, że nosisz w sobie Boskie dziecko. 
Nosisz je wszędzie ze sobą: kiedy idziesz do pracy, 
kiedy robisz zakupy, kiedy siedzisz w autobusie, kie-
dy idziesz ulicami, gdy spotykasz ludzi. Jak zmienia 
się twoje życie każdego dnia, gdy masz świadomość, 
że nosisz w sobie Chrystusa? 
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29. zBieraMY pĘKi ziÓŁ 

(WnieBoWziĘCie 

naJŚWiĘTSzeJ MarYi pannY 

– MaTKi BoSKieJ zieLneJ)

Lato jest porą roku, w której najintensywniej 
doświadczamy stworzenia. W kulminacyjnym mo-
mencie lata Kościół obchodzi święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, jak tradycja ludowa 
określa przyjęcie Maryi z ciałem i duszą do nieba. 
święto to jest z nami związane w szczególny spo-
sób: W Maryi świętujemy, że w śmierci sami tra-
fimy z ciałem i duszą do Boga. Ciało naturalnie 
ulega rozkładowi. Ale w ten sposób wyrażamy, że 
do Królestwa Bożego zostajemy przyjęci jako osoba 
ze wszystkimi doświadczeniami, jakie zdobyło nasze 
ciało. Wszystkie intensywne doświadczenia prze-
chodzą przez ciało: doświadczenie miłości, radości, 
smutku, nadziei. Jest to optymistyczne święto, które 
podkreśla godność ciała. A w Maryi Kościół zwraca 
nam uwagę zawsze także na wszechświat. W dniu 
15 sierpnia możemy podziwiać nie tylko piękno 
stworzenia Boskiego, lecz także jego uzdrawiającą 
moc. Dlatego też w wielu okolicach powstał zwyczaj 
wiązania w tym dniu pęków ziół i przynoszenia ich 
do kościoła, aby zostały tam pobłogosławione. 
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Następujący rytuał możesz przeprowadzić sam 
albo wspólnie z rodziną:

Zbierz na łonie przyrody lecznicze zioła. Zdo-
bądź informacje na ten temat: Co to są lecznicze 
zioła? Gdzie można znaleźć takie zioła w twojej oko-
licy? Zerwij do tego kwiaty na polach. Potem zwiąż 
zebrane kwiaty i zioła w artystyczny bukiet. Już to 
wspólne zajęcie dobrze wpłynie na rodzinę. A jeśli 
robisz to sam, pozwoli ci to poczuć wdzięczność za 
piękno stworzenia i uzdrawiającą moc, jaką włożył 
w nie Bóg. Zabierz te pęki ziół i kwiecia ze sobą 
do kościoła, gdzie na koniec Mszy świętej zostaną 
poświęcone. A potem zastanów się, gdzie chcesz je 
ustawić: w twoim domu, gdzie będziesz się czuł oto-
czony uzdrawiającą i kochającą mocą matczynego 
Boga; albo na grobie rodziców czy kochanych osób, 
by wyrazić w ten sposób swoją wiarę, że zmarli są 
teraz ciałem i duszą, całą swoją istotą we wspania-
łości Boga. 
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30. dziĘKUJeMY i MYŚLiMY 

(doŻYnKi) 

Powodów do dziękowania mamy wiele przez cały 
rok i przez całe życie. W dniu dożynek w szczególny 
sposób dziękujemy za dary stworzenia, które otrzy-
maliśmy w zebranych zbiorach. W wielu kościołach 
płody rolne zostają artystycznie ułożone, aby zapro-
sić osoby odwiedzające kościół do zatrzymania się 
z wdzięcznością przed tymi darami stworzenia. Ale 
nie chodzi jedynie o zbiory, które rolnicy i winiarze 
zwożą do swoich gospodarstw. święto to jest rów-
nież okazją, by podziękować za wszystko, co przeży-
liśmy w tym roku jako osobiste zbiory. 

Zapraszam cię więc do następującego rytuału: 
Usiądź i bardzo świadomie zatrzymaj się w co-

dzienności, by się na chwilę skupić. 
Spróbuj podziękować za wszystko, co ci w tej 

chwili przyjdzie ci do głowy. 
Podziękuj, że żyjesz, że jesteś taki, jaki jesteś. 
Podziękuj za wszystko, co Bóg ci podarował, za 

wszelkie talenty, za doświadczenia i przeżycia. 
Podziękuj za ludzi, których Bóg postawił u twe-

go boku, za rodziców i rodzeństwo, za nauczycieli  
i księży, którzy wywarli na ciebie wpływ. 

Podziękuj też za tę chwilę. 
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Jeśli spróbujesz podziękować za wszystko, co 
przychodzi ci do głowy, zauważysz, że twój nastrój 
się zmienia: 

Będziesz wewnętrznie spokojniejszy. 
Przepełni cię głębokie uczucie pokoju. Zauwa-

żysz też, że twoje myśli się zmieniają. Dziękowanie 
bierze swój początek w myślach. Kto właściwie my-
śli, ten musi też dziękować. 

Ale działa to również odwrotnie: Gdy świadomie 
dziękujemy Bogu za wszystko, co otrzymujemy od 
Niego każdego dnia, wtedy zaczynamy właściwie 
myśleć, a nasze myśli się klarują. 

Właściwie postrzegamy siebie i nasze życie. 
Otwieramy oczy na prawdę naszego życia. 
Zwracaj tego dnia uwagę na to, jak mówisz.
Gdzie wyrażasz swoją wdzięczność? 
Zwracaj też uwagę na wszystkich ludzi ze swoje-

go otoczenia:
Kogo określiłbyś mianem wdzięcznego człowie-

ka? Jak tego doświadczasz? 
Kogo odbierasz jako niewdzięcznego? Dlaczego 

tak się dzieje? 
Poczujesz, że wolisz przebywać z wdzięcznymi 

ludźmi niż z tymi niewdzięcznymi. 
Poczujesz też, że niewdzięczni ludzie – nawet je-

śli są bardzo inteligentni – nie myślą właściwie, po-
nieważ nie postrzegają rzeczy takimi, jakie one są. 

Dlatego wprawiaj się tego dnia we wdzięczności 
i we właściwym myśleniu. 
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Inny rytuał służący rozważaniu tajemnicy ziemi: 
Udekoruj swój kącik modlitwy, miejsce medyta-

cji albo stół w jadalni obrazami zbiorów. Pozosta-
wiam twojej fantazji, jakie obrazy ustawisz: może 
będą to owoce ziemi, a może obrazy tego, co w tym 
roku ci się udało, co w tym roku dojrzało w tobie 
i w twojej rodzinie. Tak świętuj w domu dożynki. 
Dekoracja przypomni tobie i wszystkim, którzy do 
ciebie przyjdą, o tajemnicy ziemi. 

I jeszcze jeden rytuał święta dożynek: 
Zastanów się, do jakiego człowieka chciałbyś 

napisać list, aby podziękować mu za to, co dzięki 
niemu otrzymałeś. Nie musisz koniecznie wysyłać 
tego listu. Już samo jego napisanie dobrze ci zrobi. 
Ale naturalnie pięknie byłoby, gdybyś przesłał ten 
list osobie, wobec której odczuwasz wdzięczność.  
Z pewnością ją to ucieszy i pogłębi twoje więzi  
z nią. 
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31. WSpoMnienie zMarŁYCH: 

zadUSzKi

Wspominanie zmarłych jest nieodłączną częścią 
życia. W dniu 1 listopada Kościół katolicki ob-
chodzi święto Wszystkich świętych, a 2 listopada 
Dzień Zaduszny. Oba święta są ze sobą powiązane. 
Dzień Wszystkich świętych kieruje nasze spojrze-
nie ku niebu. Gdy odprawiamy Mszę świętą, czy-
nimy to we wspólnocie ze wszystkimi świętymi. Jest 
to święto pełne nadziei. Pokazuje nam, że również 
nasze życie zostanie uzdrowione i uświęcone, jeśli 
tak jak święci, w naszej kruchości wystawimy siebie 
na działanie miłości Boga. Dzień Zaduszny zaprasza 
nas do wspominania naszych zmarłych i dostrzega-
nia wspólnoty z nimi. W Bawarii katolickie gminy 
po południu w dniu Zaduszek – ponieważ w Bawa-
rii jest to dzień świąteczny4 – odprawiają na cmen-
tarzach nabożeństwo ku czci zmarłych. Szczególnie  
w okolicach wiejskich cmentarz jest wtedy pełen lu-
dzi. W tym dniu ludzie przybywają z bliska i z da-
leka, aby wspólnie odwiedzić groby i przypominać 
sobie zmarłych. W naszej rodzinie zwyczajem było 

4 Katolicka Bawaria w odróżnieniu od pozostałej części Nie-
miec  ma inne dni wolne od pracy, związane ze świętami kościel-
nymi (przyp. tłum.).
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to, że po odwiedzeniu cmentarza wszyscy spotykali 
się na rodzinnej uroczystości. Była to dobra okazja 
dla rodzeństwa, które przybywało z różnych miejsc, 
aby znowu się zobaczyć i opowiedzieć sobie, co zna-
czyli dla nich zmarli rodzice. 

Wspólne wypicie kawy w Zaduszki jest z pewno-
ścią dobrym rytuałem dla wspominania zmarłych  
i włączenia ich do życia, aby z wdzięcznością przy-
pomnieć sobie, co dali nam na naszą drogę przez 
życie. Ale potrzeba jeszcze innych osobistych rytu-
ałów, aby włączyć zmarłych do własnego życia i zro-
zumieć ich przesłanie, które kierują do nas poprzez 
swoje życie i swoją śmierć. 

Chciałbym cię więc zaprosić do następującego 
rytuału: 

Ustaw w swoim mieszkaniu w dniu Zaduszek 
świece dla zmarłych, o których chcesz w tym roku 
szczególnie intensywnie myśleć. 

Zapal te świece i wyobraź sobie, że zmarli wypeł-
niają twój dom swoją miłością i wnoszą światło do 
twojej ciemności oraz ciepło do twojego opuszczenia. 

Wtedy będziesz inaczej odbierał swój dom. 
Będziesz czuł się w nim w inny sposób. 
Masz udział we wszystkich doświadczeniach, ja-

kie zdobyli zmarli i które uratowały ich dla Boga. 

Zastanów się, co zmarli chcą ci dzisiaj powie-
dzieć. Co z tego, co charakteryzowało twoich zmar-
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łych rodziców, jest ci potrzebne teraz, na drogę przez 
życie? 

Czy przychodzą ci na myśl jakieś słowa, którymi 
rodzice reagowali na trudności? 

Jakie były typowe powiedzenia, które pomogły ci 
w radzeniu sobie z życiem? 

Jeśli chcesz, możesz w kościele przed ołtarzem 
maryjnym zapalić świece dla twoich zmarłych. Tak 
jak Maryja czule trzyma dziecko w ramionach, tak 
też zmarły człowiek, za którego się modlisz i którego 
wspominasz, spoczywa teraz w matczynych rękach 
Boga. 

Idź na cmentarz, aby odwiedzić groby, w których 
spoczywają twoi bliscy zmarli. Rozważ nad grobem, 
jakie jest przesłanie, które ten człowiek kieruje do 
ciebie poprzez swoje życie i swoją śmierć. Rozważ 
nad jego mogiłą istotę tego człowieka. Jaki jest jego 
jedyny w swoim rodzaju obraz, który próbował 
ucieleśnić swoim życiem? 

Pomyśl też o swojej własnej śmierci, staw czoła 
pytaniu: Jaki ślad chcę pozostawić na tym świecie? 
Jak chciałbym przeżyć dzisiejszy dzień, gdyby miał 
być to mój ostatni dzień? 

Dzięki temu wspomnienie o zmarłych skieruje 
cię na nowe myśli, na istotne myśli, które nosisz  
w sobie. 
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32. WSpoMnienie zMarŁYCH: 

roCzniCa ŚMierCi

W Dzień Zaduszny wspominamy wspólnie na-
szych zmarłych. Dla każdego człowieka święta jest 
rocznica śmierci rodziców, małżonka, dzieci i najbliż-
szych krewnych. W Kościele katolickim powszech-
nym zwyczajem jest odprawianie Mszy świętej  
w rocznicę śmierci kochanych osób. Dobrze jest, 
gdy rodzina albo krewni pójdą w rocznicę śmierci na 
Mszę i będą ją świadomie przeżywali jako świętowa-
nie wspólnoty ze zmarłym. Nie jest to wtedy jedynie 
wspominanie zmarłego. Podczas gdy my uczestniczy-
my w Mszy świętej, zmarli świętują wieczną ucztę 
weselną w niebie. W ten sposób Eucharystia daje 
nam udział w wiecznej uczcie. Zaciera się granica po-
między niebem a ziemią, życiem a śmiercią. Przeży-
wamy wspólnotę ze zmarłymi. W Mszy świętej nie 
chodzi o to, by modlić się za zmarłego. Możemy ufać 
w to, że jest on u Boga. Uczestniczymy we Mszy, aby 
doświadczyć wspólnoty ze zmarłym oraz żeby o nim 
myśleć, aby swoim życiem udzielać odpowiedzi na 
jego życie. Nie zapominamy o zmarłym, lecz włącza-
my go do naszego życia. 

Jeśli w rocznicę śmierci jakiegoś bliskiego zmar-
łego nie możesz uczestniczyć w Eucharystii, wtedy 
ustaw w swoim mieszkaniu świeczkę przed zdję-
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ciem zmarłego i pozwól, aby paliła się tak długo, 
jak będziesz w domu. I wyobraź sobie, że to światło 
zmarłego świeci na zawsze i że z nieba rozjaśnia teraz 
również twój dom i twoje serce, ogrzewając cię mi-
łością. Sam zmarły stał się w Bogu światłem, które 
przepędza ciemności twojego serca i przepełnia cię 
nadzieją. 
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33. poCzĄTeK adWenTU: 
BŁoGoSŁaWieŃSTWo 
WieŃCa adWenToWeGo

W wielu rodzinach rytuały podczas okresu ad-
wentowego są wciąż czymś powszechnym i oczywi-
stym. Ale wiele rodzin nie wie, w jaki sposób można 
świadomie obchodzić Adwent. Wielu ludzi nadal 
wyczuwa, że czas Adwentu mógłby stać się dla nich 
szczególnym czasem, czasem ciszy, w którym zetkną 
się ze wszystkimi swoimi tęsknotami, z tęsknotą za 
miłością i poczuciem bezpieczeństwa, i za nadej-
ściem Jezusa Chrystusa, dzięki któremu ich życie na-
brałoby nowej głębi i jasności. Jednocześnie cierpią 
z powodu tego, że właśnie ten czas staje się najwięk-
szym zamieszaniem. Często nie mają odwagi święto-
wać w rodzinie starych rytuałów, które kultywowali  
w dzieciństwie. Boją się, że dzieci albo małżonek 
mogliby odrzucić te zwyczaje albo nawet je ośmie-
szyć. Dlatego też dobrze jest już przed rozpoczę-
ciem Adwentu porozmawiać z rodziną o tym, jak 
chcielibyśmy świętować Adwent i Boże Narodzenie. 
Rozmowa o rytuałach stałaby się bardzo szybko 
rozmową na temat więzi w rodzinie. Czy chcemy 
jeszcze w ogóle coś razem świętować? A może każdy 
idzie własną drogą? Czy to, na co wskazują Adwent 
i Boże Narodzenie, jest dla nas jeszcze oparciem? 
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Powiedz, dlaczego rytuały są dla ciebie ważne i co 
dla ciebie oznaczają. Do tego potrzebna jest odwa-
ga, ponieważ tym samym wyrażasz swoje uczucia  
i otwierasz się na zranienia. Ale jest to też jednocze-
śnie zaproszenie dla rodziny, aby zastanowić się nad 
tym, co jest jej filarem. 

Zaproś rodzinę do tego, by czas Adwentu roz-
począć od zebrania się wokół wieńca adwentowe-
go. Powiedz, co ten wieniec adwentowy dla ciebie 
oznacza. A potem pobłogosław go, zanim zapalisz 
na nim pierwszą świecę. W słowach błogosławień-
stwa wyrażone zostaje to, co wieniec adwentowy 
chce nam powiedzieć. Przypomina on wieniec zwy-
cięstwa. Wierzymy, że nasze życie będzie udane, gdy 
będziemy czekali na nadejście Chrystusa i pozwo-
limy Mu wejść do naszego domu, gdy do nas za-
puka. W wieńcu adwentowym dajemy wyraz naszej 
nadziei, że Bóg wszystko to, co w nas pękło albo się 
pokruszyło, znowu połączy lub naprawi. 

Wieniec ma wzmocnić naszą nadzieję, że nikt  
w rodzinie nie przeżyje porażki, że również w nad-
chodzącym roku nasze życie będzie udane. Prosimy 
o to, aby Bóg wyszlifował w nas wszystko, co w mi-
nionym roku stało się kanciaste i twarde. Wieniec 
łączy również krąg ludzi, którzy siedzą wokół nie-
go. W ten sposób wyrażone zostaje pragnienie, aby 
rodzina trzymała się razem i żeby nikt nie odpadł  
z grona jej wspólnoty. 
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Zapal uważnie pierwszą świecę. Wypowiedz 
przy tym następujące słowa: „Niech światło Jezusa 
Chrystusa wnika w nas coraz głębiej w okresie tego-
rocznego Adwentu i rozświetli wszystkie obszary na-
szego życia. Niech wypędzi ciemność z naszych serc  
i z naszego domu oraz napełni nasz dom miłością”. 

Dobrze jest, gdy przed każdą niedzielą w ad-
wencie świętuje się krótki rytuał przy wieńcu ad-
wentowym, w samotności czy też najlepiej w kręgu 
rodziny. Możemy przy tym wysłuchać jednego  
z czytań liturgii niedzielnej i pozwolić, aby jej sło-
wa przeniknęły do naszego wnętrza. Obietnice 
proroków, czytane w okresie Adwentu, chcą nam 
pokazać, że Bóg przeobraża również nasze życie i że 
powinniśmy je odnowić. Jeśli to możliwe, powinni-
śmy razem zaśpiewać pieśń adwentową. 

Kiedy jestem sam, słucham jednej z adwentowych 
kantat Johanna Sebastiana Bacha albo adwentową 
część „Mesjasza” Händla. Jeśli rodzina jest muzykal-
na, można wspólnie wysłuchać kantaty albo same-
mu grać adwentową muzykę. Radość oczekiwania 
na Boże Narodzenie stanie się dzięki temu jeszcze 
intensywniejsza. 
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34. noWo rozKWiTaJĄCe ŻYCie 

(GaŁĄzKi ŚW. BarBarY)

Już w czasach przedchrześcijańskich istniał zwy-
czaj, by przed przesileniem słońca wstawiać do wody 
gałązki czereśni, żeby zakwitły 24 grudnia, w naj-
ciemniejszy dzień roku. Gałązki czereśni uważane 
były za gałązki miłości. Kiedy słońce się zaciemnia 
i na zewnątrz robi się zimno, miłość ma rozświetlać 
i ogrzewać nasze serca. Chrześcijanie przejęli ten 
zwyczaj i powiązali ze świętem Barbary. św. Bar-
bara należy do czternastu świętych wspomożycieli. 
Jej imię oznacza tyle, co „cudzoziemka”. Możemy 
ją wiec rozumieć jako tę, która przychodzi do nas  
z innego, boskiego świata. Przedstawiana jest z wie-
żą, obrazem całości, odziana w zielony ornat: Jest 
kobietą księdzem, która przynosiła hostię do wię-
zienia. Legenda mówi, że była bita rózgami. Ale 
aniołowie wyleczyli jej rany, a następnego dnia roz-
promieniła się jeszcze większym pięknem niż do tej 
pory. Dlatego też Barbara symbolizuje nadzieję, że 
nasze rany zostaną przemienione w perły. 

Weź gałązki ze swojego ogrodu – czereśni albo 
forsycji – i wstaw je do ciepłego pokoju. Uczyń to  
w sposób świadomy i uważny. Wyobraź sobie, że 
tymi nagimi gałązkami wyrażasz nadzieję dla siebie 
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samego: że to nowe, co Bóg daje ci w Boże Narodze-
nie, czego jednak nie widzisz jeszcze w sobie, rzeczy-
wiście rozkwitnie. Potraktuj te gałązki jako symbol 
tego, że również twoje rany zostaną przeobrażone 
w perły i że światło Jezusa Chrystusa, które Barba-
ra zaniosła do więzienia, otworzy również więzie-
nie twojego strachu i twojej wewnętrznej ciasnoty, 
przepełniając cię miłością. Niech miłość Chrystusa, 
na którą wskazują te gałązki, stanie się silniejsza niż 
wszystko to, co prześladuje cię na zewnątrz lub we-
wnątrz. 

Chrześcijanie wyrażają poprzez ten rytuał swo-
ją wiarę, że Chrystus rozświetla również ich dom  
i budzi do nowego życia to, co obumarło i zastygło. 
Potrzebujemy takich obrazowych rytuałów przema-
wiających do wszystkich zmysłów, aby każdego dnia 
przypominać sobie o naszej nadziei. Widok gałązek 
świętej Barbary jest takim przypomnieniem: że rów-
nież w nas miłość jest silniejsza niż chłód i że światło 
będzie jaśniejsze niż ciemność. 
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35. pod drzeWKieM 
BoŻonarodzenioWYM 
(WiGiLia)

W naszej rodzinie było to zawsze wzruszającym 
rytuałem, gdy staliśmy wszyscy przed choinką, 
której płonące świece zatapiały salon w ciepłym 
świetle. Ojciec czytał historię bożonarodzeniową  
z Ewangelii św. Łukasza. Potem razem śpiewali-
śmy „Cichą noc”. Jest to bardzo prosty rytuał. Ale 
nadaje Wigilii wyjątkowy charakter. Kto świętu-
je ten wieczór bez rytuałów, wkrótce poczuje, że 
zwykłe siedzenie obok siebie i wspólne jedzenie 
jest pustą czynnością. Szczególnie w ten wieczór 
potrzeba rytuałów, abyśmy rzeczywiście mogli 
świętować Boże Narodzenie. Pewna kobieta szla-
checkiego pochodzenia opowiadała mi, że w jej 
rodzinie świętuje się w oparciu o rytuały, które 
powszechne są od kilku stuleci. Nie jest to żad-
na nostalgia. Rodzina wyraża w ten sposób, że 
ma udział w sile wiary i życia minionych poko-
leń. Czuje w tych rytuałach głębokie korzenie,  
z których czerpie w swojej codzienności. Ma udział  
w wierze, która umożliwiła babci i pradziadkowi 
poradzenie sobie z życiem w trudnych czasach. Ale 
rytuały trzeba wciąż wypełniać sensem i potrzebu-
ją one bacznego realizowania. Tylko w taki sposób 
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będą dla nas spójne i dadzą nam udział w tęskno-
cie, jaką ludzie od dawien dawna łączyli z Bożym 
Narodzeniem, w tęsknocie za pokojem, miłością, 
poczuciem bezpieczeństwa, za nowym początkiem 
i bliskością uzdrawiającego Boga. 

Zastanów się, jakie rytuały pielęgnowane były 
w twojej rodzinie. Spróbuj napełnić te stare rytu-
ały na nowo sensem. 

Albo zastanów się, jaki rytuał pasuje do ciebie. 
Jeżeli w minionym roku zmarła jakaś bliska ci 

osoba, której teraz brakuje ci w trakcie świąt Boże-
go Narodzenia, postaw świeczkę przy żłóbku i wy-
obraź sobie, że człowiek ten teraz w niebie patrzy 
na tajemnicę uczłowieczenia Boga, podczas gdy 
my tutaj w wierze świętujemy. Wtedy być może 
w nowy sposób otworzy się przed tobą znaczenie 
świąt Bożego Narodzenia. 

Zastanów się wystarczająco wcześnie, w jaki 
sposób chcesz świętować Wigilię. A jeśli twoja 
rodzina ma odmienne wyobrażenia na ten temat, 
porozmawiajcie o tym też odpowiednio wcze-
śnie. Rozmowa o rytuałach będzie dotyczyła nie 
tylko zewnętrznych form, ale ostatecznie również 
naszych więzi: Czy potrafimy i chcemy jeszcze 
wspólnie świętować Boże Narodzenie? Czy też 
musimy przyznać się do tego, że tak bardzo się od 
siebie oddaliliśmy, że wspólne świętowanie już się 
nie uda? 
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Zanim się do tego przyznamy, powinniśmy jed-
nak jeszcze raz się zastanowić, co jest wciąż wspól-
nym filarem naszej rodziny i w jaki sposób możemy 
wyrazić Boże Narodzenie. 
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36. BoŻe narodzenie: 

CHrYSTUS W MoiM SerCU 

Boże Narodzenie to święto rodzinne. Ale jest to 
również święto mistyki, święto ciszy. Dlatego też 
potrzebuję osobistych rytuałów, które realizuję sam 
dla siebie w trakcie Bożego Narodzenia. Jeśli przeby-
wam wciąż tylko razem z innymi, brakuje mi czegoś 
istotnego w świętach Bożego Narodzenia. Potrzebu-
ję ciszy i samotności, aby poczuć narodziny Jezusa 
w moim sercu. 

Dla mnie istnieje pewien gest, który pasuje do 
okresu bożonarodzeniowego i dobrze wyraża ta-
jemnicę tego czasu. Jest to gest dłoni, które trzy-
mam położone jedna na drugiej na środku klatki 
piersiowej. Daje to postawę ramion skrzyżowanych 
na piersi. Jest to gest zamykania drzwi i chronie-
nia wewnętrznej przestrzeni ciszy. Obiema rękami 
wyczuwam w klatce piersiowej ciepło oraz tęsknotę, 
która ogarnia moją pierś. Czuję siebie samego i czu-
ję Boga. W tęsknocie za miłością doświadczam mi-
łości. A w tęsknocie za poczuciem bezpieczeństwa 
doświadczam ojczyzny. 

W okresie bożonarodzeniowym gest ten zwraca 
moją uwagę na narodziny Jezusa w moim sercu. 
Mogę wyobrazić sobie ciepło, jakie rozprzestrzenia 
uśmiech dziecka w stajence w Betlejem i delikatne 
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światło, które stwarza w stajence przyjemną atmos-
ferę. W średniowieczu beginki (kobiety, które spo-
tykały się w religijnych wspólnotach) i zakonnice 
praktykowały w tym geście tak zwane „kołysanie 
Dzieciątka”. Wydaje się nam to nieco obce. Ale był 
to sposób na to, by poczuć ciałem i duszą tajemnicę 
Bożego Narodzenia. 

Kiedy słucham „Oratorium na Boże Narodzenie” 
Johanna Sebastiana Bacha, składam dłonie na środ-
ku klatki piersiowej i kołyszę się przy obu altowych 
ariach Bereite dich, Zion („Przygotuj się, Syjonie”)  
i Schlafe, mein Liebster („śpij, mój najukochańszy”). 
Wyczuwam przy tym, co Bach chciał wyrazić przez 
tę muzykę: że narodziny Jezusa dokonują się w na-
szym sercu i że przepełniają nas czułością i miło-
ścią. Wtedy Boże Narodzenie zmienia postrzeganie 
własnej osoby: Nie patrzę już na siebie przez oku-
lary ujmujące mi na wartości, lecz widzę w świetle 
Bożego Narodzenia, że moje serce jest pełne światła  
i miłości. A to daje mi wewnętrzny pokój. 

Gest rąk skrzyżowanych na piersiach może pozwo-
lić nam głębiej odczuć nie tylko tajemnicę narodzin 
Jezusa w ciele i w duszy. Jest on też w stanie zmienić 
nasz wewnętrzny nastrój i postrzeganie własnej oso-
by, oraz przepełnić serce światłem i miłością. 
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37. UrodzinY 

Każdy z nas świętuje urodziny. Ale wielu nie 
jest zadowolonych ze sposobu, w jaki się to zwykle 
czyni. 

Wspólny posiłek jest dobrą okazją do tego, by 
doświadczyć wspólnoty z innymi, ale samo dobre 
jedzenie to za mało, by wyrazić tajemnicę naszego 
życia. Dzięki rytuałom można uzewnętrznić uczu-
cia, które zwykle nie są okazywane. Jeśli ty sam ob-
chodzisz urodziny, zastanów się, jakie mogłyby być 
właściwe ramy do wyrażenia uczuć. 

Nie czekaj na innych. Zacznij sam w dniu swoich 
urodzin dziękować tym ludziom, którym dużo za-
wdzięczasz. Wtedy otwierają się też serca ludzi, któ-
rych zaprosiłeś na swoje urodziny. Mów do nich nie 
tylko powierzchowne rzeczy, lecz także to, co czujesz  
w głębi serca. 

Kiedy świętujesz urodziny bliskiej, kochanej 
osoby, zastanów się, jaki rytuał chcesz wprowadzić. 
Kiedy moja matka miała urodziny, całe rodzeństwo 
się spotykało. Przez wiele lat przy tej okazji wygła-
szałem krótką mowę. Ale potem poczułem w sobie 
niezadowolenie. Dlatego każdego roku wymyślałem 
inny rytuał. Jednego roku zaprosiłem rodzeństwo do 
tego, by opowiedzieli, czego nauczyli się od matki  
i co zabrali ze sobą do swojego życia. W innym roku 
śpiewaliśmy razem „Jesteś błogosławiona. Jesteś 
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błogosławieństwem”. A przy tym każdy kładł matce  
w ciszy dłonie na głowie. W rytuale było dużo czu-
łości i miłości. Dobrze zrobiło to nie tylko mojej 
starej matce, lecz również wszystkim jej dzieciom. 
Rytuały pogłębiają więzi. Dają szanę na zbliżenie się 
do siebie i na świętowanie tajemnicy naszego życia. 

Są naturalnie takie rodziny, w których rytuały są 
czymś niecodziennym, w których być może są nawet 
ośmieszane. Wtedy trudno jest znaleźć właściwe for-
my w dniu urodzin. Rytuały nie mogą skleić utraco-
nych więzi. Ale mogą wnieść ruch w zastygłe więzi.  
I mogą sprawić, że stłumione lub ukryte uczucia 
znowu wydostaną się na światło dzienne. Trzeba za-
wsze przezwyciężyć próg zahamowań, aby zaprosić 
jakąś grupę do rytuału. Ale kiedy już przezwycięży-
my te zahamowania i jeśli rzeczywiście wszyscy się 
przyłączą, rodzi się często gęsta i intymna atmos-
fera, która wszystkich głęboko porusza. Zastanów 
się wiec proszę, kiedy świętujesz urodziny ojca albo 
matki, jakie rytuał chciałbyś przeprowadzić. 

Podczas uroczystości urodzinowych dobrze jest 
wykorzystywać również jakiś symbol. Udekoruj 
świecę symbolami, które wyrażają cząstkę istoty ojca 
albo matki. I wręcz tę świecę, wyjaśniając symbole. 

Ktoś w dniu swoich siedemdziesiątych urodzin 
przyczepił gościom do ubrania plakietkę, na której 
było napisane: „Życie jest piękne”. Dał tym samym 
do zrozumienia, że jego życie mimo wszystkich pro-
blemów, jakie też miał, w sumie było szczęśliwym 
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życiem i tym rytuałem zaprosił wszystkich obec-
nych do uczestniczenia w tej afirmacji egzystencji. 
Istnieje wiele kreatywnych i pozytywnych symboli, 
które mogą wyrazić coś, czego być może nie udaje 
się okazać słowami. 

Jeśli chcesz świętować swoje urodziny dla siebie, 
weź stare fotografie z okresu dzieciństwa i obejrzyj je 
sobie. Odkryjesz na tych zdjęciach swoją żywotność 
i radość, ten beztroski i niesfałszowany obraz, jaki 
Bóg uczynił sobie dla twojej osoby. W ten sposób 
zetkniesz się ze swoimi narodzinami i swoim cen-
trum. Przeżyjesz ponowne narodziny. A fotografie 
wzbudzą w tobie wdzięczność za wszystkie te lata, 
które do tej pory przeżyłeś. 
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38. iMieninY

Nosisz swoje imię nieprzypadkowo. Rodzice 
świadome je dla ciebie wybrali. Wołali na ciebie tym 
imieniem. Twoje imię jest jak motto dla twojego ży-
cia, jak program dla ciebie. Jest jak postać, w którą 
możesz wzrastać, przez którą dotrzesz do swojego 
pierwotnego obrazu, obrazu, jaki Bóg uczynił sobie 
dla twojej osoby. Kiedy świętujesz imieniny, spróbuj 
dowiedzieć się czegoś o twoim patronie. Zajrzyj do 
leksykonu świętych, sprawdź, jaka jest etymologia 
twojego imienia i co ono oznacza. A potem poczy-
taj legendy albo jakieś pisma świętego, którego imię 
nosisz. Naturalnie nie chodzi o to, abyś kopiował 
swojego świętego, ale w zwierciadle jego życia mo-
żesz obejrzeć swoje własne życie. A wtedy odkryjesz 
tajemnicę własnej osoby. 

Jednym z rytuałów jest powiedzenie do siebie, 
powoli i głośno: „Jestem Anzelm. Jestem Maria. Je-
stem Dorota. Jestem Józef”. A przy tym uzmysło-
wienie sobie: Ja nie tylko się tak nazywam, ja jestem 
tym imieniem. 

Poczuj, co brzmienie twojego imienia w tobie 
wywołuje. 

A potem wyobraź sobie, że Bóg woła cię tym 
imieniem. 
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Niech słowa Boga wpadną w twoje serce: „Nie 
lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imie-
niu, tyś mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę  
z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy 
pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię 
płomień” (Iz 43, 1-2).  

Kiedy składasz innej osobie życzenia imieninowe, 
zajmij się najpierw jej imieniem, znaczeniem tego 
imienia, legendami i historią świętego, który nosi 
to imię. A potem spójrz na tego człowieka w świetle 
jego imienia, w świetle tego świętego. Następnie po-
rusz to, co widzisz w tym człowieku – na przykład 
miłość i wolność świętej Elżbiety, sprawiedliwość 
świętego Józefa – i życz mu, aby coraz bardziej wra-
stał w swoją własną postać i rozwijał się, wnikając  
w to bogactwo, które włożył w niego Bóg. 



CZĘŚĆ III 
pogłębianie życia
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Rytuały nadają się nie tylko do tego, by orga-
nizować sobie dzień albo intensywniej przeży-

wać rok. Mogą również pomóc we wprawianiu się  
w ważnych wewnętrznych postawach. Mogą przy-
czynić się do zamknięcia procesów terapeutycznych. 
I nadają się do tego, by uwolnić się od starych ob-
ciążeń, aby móc pojednać się ze sobą i wewnętrz-
nie wzrastać. W ostatnim czasie przede wszystkim 
terapia par zajmowała się rytuałami. Opracowała 
rytuały pojednania i pożegnania i badała zbawienne 
oddziaływanie rytuałów na wspólne życie partne-
rów. Pedagog Anke Birnbaum uważa, że rytuały po-
głębiają identyfikację ze wspólnym życiem jako pary 
oraz spoistość związku. Według Birnbaum rytuały 
umożliwiają partnerom odgraniczenie się na jakiś 
czas od świata zewnętrznego i związanych z nim wy-
magań. Dzięki temu pary mogą stworzyć sobie czas 
i przestrzeń dla bycia tylko dwoje, a tym samym od-
powiednie warunki dla niezakłóconej komunikacji 
i aktywności. W rytuałach wyrażane są uczucia – na 
przykład w pocałunku na dobranoc. 

W rytuałach pary utwierdzają się również w swo-
jej wspólnej historii. świętują na przykład rocznicę 
ślubu albo dzień pierwszego spotkania. Takie rytu-
ały intensyfikują więzi. Rytuały są wreszcie dobrymi 
buforami dla stresu. Ponieważ to przede wszystkim 
stres obciąża wiele par. W rytuałach pary stwarzają 
sobie świadomie wolną przestrzeń, w której mogą 
wspólnie spędzać czas. Przerywają stres, który spły-
wa na nie z zewnątrz. 
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Rytuały mogą pomóc w zakończeniu rodzinnych 
konfliktów. Ale nie możemy też od nich zbyt wiele 
wymagać. Pewna matka zapytała mnie: „Mam pro-
blemy z córką. Jaki rytuał mogę przeprowadzić?” 
Zapytałem, w czym tkwi problem. Powinna po 
pierwsze porozmawiać z córką. Być może wtedy, 
pod koniec rozmowy, można przeprowadzić rytu-
ał, który zamknie coś, co nieustannie obciążało ich 
więzi jako wieczny konflikt. Ale nie można doszu-
kiwać się w rytuale cudownego środka, który roz-
wiązuje wszystkie problemy. Rytuały znajdują się 
często na końcu wspólnych procesów, na które się 
zdecydowaliśmy. Zamykają drzwi przeszłości, tak 
że minione zranienia nie są wciąż wykorzystywane 
jako wyrzut. Tylko w ten sposób mogą otworzyć się 
drzwi do przyszłości. 

Rytuały mogą jednak być również dla każdego  
z nas dobrym zakończeniem wewnętrznej drogi. 
Jeśli w terapii wiele zobaczyliśmy, dobrze jest za-
kończyć ją rytuałem. Albo też zakopać w rytuale 
minione zranienia i pożegnać się z nimi. Rytuały 
nie zastępują terapii czy religijnego wsparcia. Ale są 
pomocne dla terapeutycznego i duchowego procesu 
i mogą wyznaczyć dobry punkt końcowy, kiedy to 
co stare zostaje porzucone i gdy mamy odważyć się 
na to, co nowe. 

Opisuję w tym rozdziale kilka rytuałów tego ro-
dzaju, jedynie po to, by pobudzić twoją fantazję do 
tworzenia własnych rytuałów. Każdy ma w sobie 
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umiejętność tworzenia rytuałów. Na przykład dzieci 
wymyślają spontanicznie rytuały, które im pomaga-
ją lepiej iść przez życie. 

U dzieci rytuały pełnią często funkcję radzenia 
sobie z lękami. Dzieci stają na przykład tylko na co 
trzecią płytkę chodnikową. Uważają, że wtedy nie 
może im się nic złego stać. Albo wyobrażają sobie, 
że pod każdym z ich kroków mogłoby rosnąć drze-
wo. Brzmi to magicznie. A rytuały mogą rzeczy-
wiście być związane z magią. Ale nie są magiczne, 
kiedy są wyrazem wiary. Wiarę w Boga, który jest 
dla mnie filarem i stoi u mego boku, chcę wyrażać 
w konkretnych formach. W rytuale utwierdzam się  
w zbawiennej i oswabadzającej bliskości Boga. Ale 
rytuały nie przywołują bliskości Boga. On jest bli-
sko mnie także bez rytuałów. Rytuały pomagają jed-
nak poczuć zbawienną moc Boga. 

Zaufaj więc swojej fantazji. Poczuj, kiedy dobrze 
jest zakończyć coś rytuałem albo rozpocząć nową 
fazę rozwoju. Nie zmuszaj się do automatycznego 
wykonywania cudzych rytuałów, ale sprawdź, czy 
jakiś rytuał pasuje również do ciebie. 



Pogłębianie życia130

39. poJednanie z HiSToriĄ 

WŁaSneGo ŻYCia 

Pojednanie z własną historią to zadanie na całe 
życie. Do takiego pojednania może dojść w terapii. 
Jest ono jednak tematem również drogi religijnej. 
W gruncie rzeczy chodzi o to, by przed Bogiem 
przyjrzeć się zranieniom w historii własnego życia  
i ufać w to, że Bóg jest w stanie przemienić te 
wszystkie rany w perły. On nie odbierze mi tych ran. 
Mam ufać w to, że moje życie właśnie z tymi zra-
nieniami jest wartościowe i wyjątkowe. Nie czynię 
wyrzutów ani Bogu, ani innym ludziom, że zosta-
łem zraniony. Być pojednanym z własnym życiem 
oznacza raczej, że z wdzięcznością patrzę wstecz  
i w ranach odkrywam moją siłę. One sprawiają, 
że czuję się żywotny i kierują mnie na drogę do 
Boga oraz do mnie samego i do innych ludzi. Każ-
dy może znaleźć własne rytuały dla pojednania się  
z historią swojego życia. Jeden będzie przeprowa-
dzał ten rytuał świadomie w obecności innych, bo 
kiedy ma świadków swojego rytuału, wtedy nabiera 
on dla niego zobowiązującego charakteru. Oznacza 
to bowiem: pojednałem się z moją historią, teraz 
nie mogę znowu oskarżać innych, że coś przebiega-
ło tak, a nie inaczej. Ktoś inny woli przeżywać taki 
rytuał sam dla siebie. 
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Zapraszam cię do osobistego rytuału, tylko dla 
ciebie:

Usiądź w ciszy przed świecą, przed ikoną albo  
w ławce w kościele. 

Wyobraź sobie, że otacza cię zbawienna i pełna 
miłości bliskość Boga. 

A potem na przyjaznych i kochających oczach 
Boga pomyśl o historii twojego życia. 

Co przychodzi ci na myśl? 
Za co jesteś wdzięczny? 
Jakie bolesne wspomnienia cię ogarniają? 
Wznieś te rany do Boga. 
Wyobraź sobie, że miłość Boga wnika w te rany 

i przeobraża je. 
Dotknięte Bożą miłością rany przestają boleć. 
Wolno im być. Stają się perłami, które cię ozda-

biają. 
A potem poproś Boga o pojednanie, abyś mógł 

zaakceptować siebie takim, jakim się stałeś przez hi-
storię twojego życia. 

Pojednanie ze swoim życiem możesz przepro-
wadzić też w bardziej namacalny sposób. Zbierz 
na łonie natury rzeczy, które wpadną ci w oko jako 
symbole zranień w historii twojego życia. Albo za-
pisz wszystkie wyrzuty, które czynisz sam sobie, a od 
których nie możesz się uwolnić. A potem weź wia-
dro ziemi do kwiatów i zakop te wszystkie przed-
mioty albo kartki, które zapisałeś. Byłoby dobrze, 
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gdybyś miał przy tym jakiegoś świadka, żonę, męża 
albo przyjaciółkę. 

Weź wszystkie te symbole do ręki i powiedz gło-
śno: Zakopuję z tym kamieniem, z tą odciętą ga-
łęzią, z tym kawałkiem papieru zranienie, urażenie 
przez tego i tego człowieka. Potem wysiej nasiona 
kwiatów w tej ziemi i ustaw doniczkę z nimi w swo-
im mieszkaniu albo ogrodzie. 

Naturalnie rytuał ten nie gwarantuje, że stare 
wyrzuty nie ogarną cię ponownie albo że zranie-
nie nie będzie już bolało. Ale wtedy powiedz so-
bie: Zakopałem je. Zostawię je zakopane. Nie ma 
sensu grzebać w ziemi. W przeciwnym razie kwiaty 
nie będą mogły rosnąć. Zostawiam wszystko to, co 
mnie obciąża, jako żyzną ziemię, na której kwitną 
piękne kwiaty. 
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40. poJednanie z SaMYM SoBĄ 

Pojednanie z historią własnego życia jest wa-
runkiem akceptacji siebie samego. Ale niezależnie 
od mojej historii chodzi również o to, abym po-
jednał się ze sobą tak, jak postrzegam siebie tu-
taj i teraz. Kiedy zaglądam do swojego wnętrza, 
dostrzegam postawy, fantazje, emocje i namięt-
ności, które najchętniej bym ukrył. Potrzebuję 
wtedy dużo energii, aby stłumić w sobie wszystko 
to, czego nie popieram w sobie. C.G. Jung szcze-
gólnie dogłębnie zajmował się „stronami cienia”, 
jakie ma każdy człowiek. Pokazujemy nasze dobre 
strony; te ciemne ukrywamy. Ale wtedy rozprze-
strzeniają  w nas ciemność. Z cienia odzywają się 
często w nieprzyjemny sposób. Stłumiona agresja 
przebłyskuje przez naszą przyjazną fasadę, po-
wstrzymywana potrzeba odzywa się w przekra-
czaniu granic drugiego człowieka. Cień to obszar,  
z którym powinienem się pojednać. Drugim ob-
szarem są wyrzuty wobec siebie samego, obwinia-
nie siebie i poniżanie. Oba obszary wskazują na 
iluzoryczny obraz mojej osoby, z którym powinie-
nem się pożegnać. 

Rytuał opisany poniżej może być pomocny w po-
jednaniu się ze sobą takim, jakim się jest, i w zaakcep-
towaniu siebie. 
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Siądź w ciszy w kąciku do medytacji czy modli-
twy, lub też w innym miejscu, w którym czujesz się 
bezpieczny. 

Przywołaj wyrzuty, jakie czynisz sobie samemu. 
Co sobie wyrzucasz? 

Jaki obraz twojej osoby kryje się za tym obwinia-
niem siebie?

Spróbuj oderwać się od obwiniania. Przestań 
obarczać się winą albo przepraszać. Wznieś siebie 
samego, takim, jakim jesteś, oraz twoje zachowa-
nie, takie, jakim było, po prostu do Boga. I spróbuj 
teraz przebaczyć sobie. Być może wtedy również 
twoja wina stanie się szczęśliwą winą. Zrzuci cię 
z tronu bezkrytycyzmu, faryzeuszostwa. Poz- 
woli ci być człowiekiem wśród ludzi, miłosiernym 
i łagodnym, pojednanym, i z aurą pojednania. 
Nie musisz niczego przedstawiać i dokumento-
wać Bogu. On woli, żebyś wzniósł do niego swoje 
skruszone serce. Tą ofiarą nie wzgardzi (porównaj 
Ps 51,19). 

Zadaj sobie pytanie, jakie iluzoryczne obrazy 
twojej osoby kryją się za wyrzutami, które kieru-
jesz wobec siebie samego. A potem opłakuj to, że 
jesteś taki, jaki jesteś, nie idealny, jak sobie wy-
marzyłeś, lecz przeciętny, z mocnymi i słabymi 
stronami. Tylko wtedy, gdy będziesz gotowy opła-
kiwać swoją przeciętność, gdy przejdziesz przez 
ból z powodu swojej kruchości, możesz pojednać 
się ze sobą. I nagle odkryjesz potencjał drzemiący  
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w twojej duszy. Wtedy będziesz mógł z wdzięczno-
ścią realizować w życiu to, czym jesteś i co stanowi 
twoją istotę. 

Przyjrzyj się swoim ciemnym stronom. Rozpo-
znasz je, gdy zwrócisz uwagę na swoje wrażliwe re-
akcje. 

Kiedy reagujesz wrażliwie? 
Jaka tłumiona strona w tobie się wtedy odzywa? 
Co chciałbyś najchętniej ukryć przed sobą i przed 

innymi? 
Wznieś to do Boga i wyobraź sobie, że Jego świa-

tło przenika wszystkie twoje ciemne strony i prze-
obraża je w źródło żywotności i siły. 
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41. poJednanie z BoGieM 

Kiedy nasze życie nie przebiega tak, jak byśmy sobie 
tego życzyli, często wyrzucamy to Bogu. Nie zatrosz-
czył się o nas. Nie ustrzegł nas przed chorobą, przed 
utratą kochanego człowieka, przed niepowodzeniem. 
Mamy wrażenie, że zostaliśmy gorzej potraktowani, 
że Bóg włożył szczęście innym do kołyski, a nam nie. 
Wielu wtedy się buntuje. Nie potrafią już się modlić. 
Kiedy w kościele mają śpiewać pobożne pieśni, wszyst-
ko się w nich temu sprzeciwia. Zaproszenie do tego, by 
podziękować sercem, ustami i dłońmi Bogu, który od 
łona matki i dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego czyni 
dla nas niezliczone dobro, odbierają jako wygórowane 
żądanie. Nie odpowiada to ich doświadczeniom. 

Ale tak długo, jak zostajemy niepojednani z Bo-
giem, tak długo trudno nam będzie pojednać się ze 
sobą. 

Następujący rytuał może ci pomóc w pojednaniu 
się z Bogiem:

Kiedy siedzisz w ciszy w swoim kąciku do me-
dytacji lub modlitwy, spróbuj wsłuchać się w swoje 
wnętrze:

Jakie obrazy Boga sobie stworzyłeś?
Czy twoje życie potwierdziło te obrazy Boga czy 

też podało je w wątpliwość? 
Gdy twoje życie niszczy te obrazy Boga, co poja-

wia się za nimi? 
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Być może przeczuwasz, że Bóg jest zupełnie inny 
niż obrazy, jakie sobie dla Niego stworzyłeś. Spró-
buj oddać się Bogu ze wszystkimi swoimi wyrzuta-
mi, z całym buntem, po prostu rzucić się w objęcia 
niepojętej miłości Boga. Możesz w tym celu złożyć 
dłonie na kształt misy. W tym geście odrywasz się 
od twoich obrazów Boga i wznosisz do Niego puste 
dłonie, z prośbą, aby ten nieznany i niezrozumiały 
Bóg napełnił je swoją miłością. 

Inny rytuał: Napisz list do Boga. Możesz w nim 
zarzucić Bogu wszystko, co przychodzi ci z trudem. 
Ale wtedy zadawaj też Bogu pytania: o co Mu cho-
dziło i jakie były Jego plany związane z twoją osobą. 
Prowadź w tym liście dialog z Bogiem. Możesz cza-
sem sam udzielić odpowiedzi Boga na twoje pytania 
i zarzuty. Być może myślisz: To przecież niemożli-
we. Ponieważ ty sam piszesz odpowiedzi Boga. Są 
to też naturalnie twoje myśli. Ale jeśli wczujesz się 
w Boga, wtedy pod pióro wpłyną ci również inne 
myśli. I nagle lepiej zrozumiesz Boga. Stanie ci się 
bliższy, bardziej znajomy. Nadasz Mu głos. A z nim 
możesz się skonfrontować. 

Potem spróbuj napisać Bogu, że akceptujesz Go 
jako Pana nieba i ziemi oraz twojego osobistego Pana, 
że jesteś gotowy poddać się Jego woli, nawet jeśli jej 
nie rozumiesz. Poproś Boga, aby podarował ci we-
wnętrzny spokój i pojednanie. A potem oddaj się 
Jego bezmierności, ufając, że to oddanie się uwolni 
cię i skieruje w stronę twojego prawdziwego Ja. 
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42. poJednanie W rodzinie 

Każda wspólnota potrzebuje rytuałów pojedna-
nia. W klasztorze istniała dawniej tak zwana culpa,  
w której oskarżano się o wyrządzenie krzywdy 
wspólnocie albo szkodzenie jej własnym zachowa-
niem. Rytuał ten w pewnym momencie stał się pu-
stą formalnością. Wtedy został zniesiony. Ale potem 
wiele wspólnot uświadomiło sobie, że potrzebują ja-
kiegoś rytuału oczyszczenia i pojednania, bo w prze-
ciwnym razie rośnie tendencja do coraz większego 
zaniedbywania wspólnoty i życia już tylko własnym 
życiem. Również rodzina potrzebuje rytuałów po-
jednania, aby codzienne zranienia, które nie są  
w ogóle dostrzegane, nie zakorzeniły się w sercu  
i nie obciążały wzajemnych więzi. Dobrą okazją do 
przeprowadzenia takiego rytuału pojednania jest 
wieczór w okresie Adwentu albo Wielkiego Postu. 

Zaproś rodzinę na uroczystość pojednania. Prze-
czytaj fragment z Biblii, który mówi o wspólnym 
życiu rodziny, na przykład z Listu do Rzymian 12, 
9-18 albo z Listu do Kolosan 3, 12-17. Potem za-
proś wszystkich, aby opowiedzieli, za co są wdzięczni  
w minionym roku, jakie mieli piękne doświadcze-
nia. Potem każdy może też powiedzieć, co w jego 
doświadczeniach i z jego perspektywy nie przebie-
gło zbyt dobrze. Jeśli chce, może za to przeprosić. 
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Jeśli dzieci są jeszcze małe, mogą coś namalować, 
zamiast ujmować to w słowa. Niech wyrażą w swo-
ich obrazkach, co obciąża rodzinę i co nie wpływa 
na nią dobrze. Na koniec mogą spalić te obrazki. 
Gdy każdy już coś powiedział albo namalował, 
można zakończyć pojednanie wspólną modlitwą,  
w czasie której trzymamy się za ręce. Wtedy wspólne 
modlenie się zjednoczy rodzinę. Możesz wypowie-
dzieć jeszcze słowa błogosławieństwa – powiedz coś 
osobistego albo przeczytaj na głos modlitwę błogo-
sławieństwa, która do ciebie przemawia. Następnie 
świętujcie razem uroczystość pojednania, z wspól-
nym posiłkiem i świecą na stole. 
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43. rYTUaŁY par 

W ostatnich latach psychologia odkryła, że rytu-
ały mają ogromne znaczenie dla udanego życia par. 
Są to rytuały danego cyklu życia, jak na przykład 
uroczystość ślubu albo świętowanie zdanego egza-
minu. Są to też rytuały w święta roku kościelnego, 
szczególnie w Boże Narodzenie, które to zwyczaje 
para kultywuje tak często, jak obojgu zostało to 
przekazane przez rodziny, z których pochodzą. Są to 
również specjalne rytuały, jak urodziny czy rocznice 
albo świętowanie dnia ślubu czy dnia poznania się, 
w trakcie których para z wdzięcznością i radością 
patrzy wstecz na początek swojego związku. Ale są 
także rytuały codziennego życia. Anke Birnbaum 
stwierdza: „Wszystkie pary konstruują, choćby nie-
świadomie, określone rytuały dnia i tygodnia, ry-
tuały pożegnania i ponownego spotkania”. Kiedy 
pary realizują takie rytuały, pogłębiają swój związek. 
Jednak z tego powodu często dochodzi również do 
napięć, na przykład gdy mąż zapomina o urodzi-
nach żony albo nie przyniesie kwiatów w rocznicę 
ślubu. Rytuały stwarzają przestrzeń poczucia bez-
pieczeństwa. Zapominanie o wspólnie ustalonych 
rytuałach rani partnera czy partnerkę. 

Socjologowie mówią nam, że małżonkowie  
w ciągu dnia często nie rozmawiają ze sobą dłużej 
niż dziesięć minut. Zamiast tego spędzają wieczór 
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biernie, przed telewizorem. Tymczasem dobrze 
zrytualizowane momenty kontemplacji, skupienia  
i wspólnej rozmowy dobrze wpłynęłyby na związek. 
Dlatego też wielu psychologów proponuje obec-
nie zrytualizowane rozmowy par, aby postrzeganie 
uczuć i potrzeb partnera oraz wzajemna wymiana 
myśli udały się również w głębszym sensie. 

Na przykład „kamień mówiącego”: Raz w tygo-
dniu małżonkowie rezerwują sobie wieczór tylko 
dla siebie. Każdy może powiedzieć, co go porusza. 
Osoba, która mówi, trzyma w dłoni kamień mówią-
cego. Tak długo jak mówi, druga osoba nie może jej 
przerywać. Dopiero wtedy, gdy kamień leży znowu 
na stole, druga osoba może wziąć go do ręki i teraz 
powiedzieć, co dla niej jest ważne. 

Albo zrytualizowane kłótnie: Kiedy kłótnia ma ja-
sną formę, kłócenie się lepiej nam wychodzi. Zamiast 
ranić przy tym drugą osobę, zbliżamy się do siebie 
nawzajem i wyjaśniamy coś, co obciąża związek. 

Spośród rozlicznych możliwych rytuałów chciał-
bym zaproponować tylko jeden: 

Usiądź razem z mężem/żoną w jeden wieczór  
w tygodniu w wygodnym i osłoniętym kąciku 
mieszkania, gdzie dzieci nie będą wam przeszka-
dzać. Postaw pośrodku świecę i zapal ją. Wypijcie 
razem kieliszek czerwonego wina albo filiżankę her-
baty, jeśli wolicie. Potem opowiedzcie sobie nawza-
jem, co was właśnie porusza. Spojrzenie na świecę, 
która pali się między wami, zaprasza do tego, by 



Pogłębianie życia142

wyrazić słowami również to, co was oboje przewyż-
sza, co łączy was w głębi. Rozmawiajcie nie tylko  
o uczuciach, lecz także o tym, co łączy was w głę-
bi, o wspólnej tęsknocie, o waszej drodze duchowej,  
o doświadczeniach, które poruszyły wasze serca.  
W tej rozmowie znajdzie się naturalnie miejsce rów-
nież na wasze troski: o dzieci, o miejsce pracy i troski 
o rodziców w podeszłym wieku. Zakończcie rozmo-
wę zawsze wyraźnie wypowiedzianymi podziękowa-
niami, w których okażecie wdzięczność za wszystko, 
co Bóg wam podarował i w których podziękujecie 
przede wszystkim za miłość, która ma swoje źródło 
w niewyczerpanej i niezmierzonej miłości Boga. 
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44. rYTUaŁY SaMoTnoŚCi  

We dWoJe 

Pary potrzebują rytuałów w samotności we dwo-
je, w których odgraniczą się od obciążeń i wpływów 
z zewnątrz. Często ten wspólny czas trzeba sobie 
wywalczyć; w przeciwnym razie w centrum uwagi 
znajdują się albo dzieci, albo też zewnętrzne wpły-
wy decydują o naszym wspólnym życiu. Rytuały 
chronią parę przed stresem, na jaki jest ona często 
narażona. I stwarzają przestrzeń swobody, w której 
samotność we dwoje staje się możliwa. A to po-
zwala partnerom na to, by wciąż na nowo otwierać 
się na siebie nawzajem i wyrażać uczucia, które ich  
w głębi łączą. Wiele par ma rytuał pocałunku na 
dzień dobry i na dobranoc. Są to krótkie chwile.  
A mimo to bardzo ważne, aby partnerzy wciąż za-
pewniali się o swojej wzajemnej miłości, która jest 
filarem ich związku. Istnieje wiele rytuałów samot-
ności we dwoje. Dla jednej pary jest to wspólny spa-
cer, dla innej wspólne wyjście na koncert, do teatru 
albo do muzeum. Również czułość między mężczy-
zną a kobietą wymaga rytuałów. 

Chciałbym polecić następujący rytuał:
Zarezerwuj sobie jeden wieczór albo jakąś inną 

porę w ciągu tygodnia na wspólny spacer. Przez 
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pierwsze 10 minut idźcie tylko w milczeniu obok 
siebie. Przyglądajcie się otaczającej was naturze. 
Wsłuchujcie się w odgłosy wokół was. Wdychajcie 
zapach lasu, łąki i pól. I wsłuchujcie się w swoje 
wnętrze, w to, czym jest wasza najgłębsza tęskno-
ta. A potem porozmawiajcie ze sobą, ale nie o tro-
skach i problemach, lecz o tym, co dostrzegliście. 
Naturalnie potrzeba również przestrzeni, by mówić  
o zmartwieniach i lękach. Ale dobrze wam zrobi, 
gdy od czasu do czasu wyjrzycie poza ciasny hory-
zont własnej rodziny i skupicie się na tym, co poru-
sza was w głębi waszego wnętrza. Natura, która was 
otacza, nie ocenia. Jest waszym filarem. Macie udział 
w jej energii życiowej, w miłości, która ją przeni-
ka. Potrzebujecie wciąż doświadczenia wspólnego 
źródła, z którego pijecie. A w naturze stykacie się 
ze źródłem miłości Boga, które wszystko przenika  
i które płynie również w was, nigdy nie wysychając, 
ponieważ jest Boskie. 



Pogłębianie życia 145

45. rYTUaŁY przYJaŹni 

Przyjaźń także wymaga rytuałów. Mogą nimi być 
regularne rozmowy telefoniczne albo wspólne wę-
drówki, na które się od czasu do czasu wybierzemy. 
Przyjaźń trzeba pielęgnować, w przeciwnym razie  
w pewnym momencie przecieknie przez palce. Są 
takie przyjaźnie, które wciąż trwają, nawet gdy ma 
się rzadko kiedy kontakt. Kiedy przyjaciele się spo-
tykają, ich przyjaźń znowu się odradza. Ale zwykle 
potrzebuje ona rytuałów, w których znajdziemy czas 
dla siebie nawzajem i wyrazimy uczucia, które nas 
poruszają. 

Dla mnie ważnym rytuałem przyjaźni jest list. 
Szczególnie dzisiaj, w epoce telefonów komórko-
wych i e-maili, dobrym rytuałem byłoby znalezienie 
czasu na to, by usiąść przy stole i napisać tradycyjny 
list. 

Pisanie najwyraźniej jest istotnym elementem 
przyjaźni. Przyjaźni zawdzięczamy bodaj najpięk-
niejsze listy literatury światowej. W dzisiejszych cza-
sach niestety oduczyliśmy się pisać do siebie listy.  
A przecież przyjaźń potrzebuje listu, w którym prze-
kazuję przyjacielowi, co mnie porusza. Konstantin 
Raudive powiedział raz: „Ludzie, którzy nie wymie-
nili się listami, nie znają siebie nawzajem”. Dla fi-
lozofa Ernsta Horneffera list do przyjaciela jest jak 
święto, które obchodzimy pośrodku codzienności: 
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„Niech list będzie dla ciebie świętem! Możesz so-
bie pozwolić na to święto. Pewien grecki mędrzec 
powiedział: ‘Życie bez świąt jest jak wędrówka bez 
schronienia na odpoczynek’. Stwórz sobie w trakcie 
tej surowej, niespokojnej wędrówki przystanek dla 
duszy – w liście”. 

Miłość, która jest w nas, chce zostać wyrażona. 
List jest trwałym wyrazem przyjaźni. List mogę 
wciąż czytać ponownie. Franz Xaver czytał, klęcząc  
i tonąc we łzach, listy, które napisał do niego przy-
jaciel Ignatius von Loyola. Listy sprawiły, że ich 
przyjaźń pozostała żywa, mimo że przyjaciele nigdy 
więcej się już nie zobaczyli. 

Dlatego zapraszam cię, abyś co najmniej raz  
w roku napisał list do swojego przyjaciela, swojej 
przyjaciółki. Znajdź na to wystarczająco dużo czasu. 
Nie pisz po prostu, co właśnie robisz i co przeżyłeś. 
Zastanów się, co cię teraz rzeczywiście porusza. Pi-
sanie pomoże ci wyraźniej rozpoznać twoje własne 
myśli i uczucia. Pisanie do przyjaciela dobrze robi 
tobie samemu. Daje ci czas na to, by zająć się przy-
jacielem i zadać sobie pytanie, co łączy cię z nim 
w głębi. I stwarza ci możliwość wyrażenia tego, co 
istnieje w tobie często tylko w sposób bardzo roz-
proszony i niejasny. Pisanie styka cię z twoją własną 
prawdą i ze źródłem, które jest twoim filarem. Pisz, 
co cię porusza. Napisz przyjacielowi albo przyjaciół-
ce również o tym, czego jemu albo jej życzysz i czego 
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chciałbyś się o nim albo o niej dowiedzieć. Corocz-
ny list mógłby stać się rytuałem, który pomoże to-
bie samemu w rozliczeniu się z siebie samego i ze 
swojego wewnętrznego stanu oraz w upewnieniu 
się, co cię wspiera i dokąd podążasz swoją drogą. 
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46. STaĆ U SWeGo BoKU

Wiara i ufność w siebie samego związana jest 
z tym, że potrafię stać u swego boku, akceptować 
siebie. To trwanie u swego boku mogę trenować, 
wspierając wewnętrzną postawę ułożeniem moje-
go ciała. Staję więc jak drzewo, stopy rozstawione 
mniej więcej na szerokość bioder. Następnie wy-
obrażam sobie, jak oddech podczas wdechu pły-
nie od podeszw moich stóp aż po czubek głowy, 
a przy wydechu od czubka głowy aż po podeszwy 
moich stóp. Podczas wydechu zapuszczam coraz 
głębiej korzenie, tak jak drzewo zapuszcza korze-
nie w ziemię. A potem wyobrażam sobie: „Stoję  
u swego boku. Akceptuję siebie. Potrafię stać, potra-
fię przetrwać”. Ciało jest barometrem, który poka-
zuje, co się z nami dzieje. Wielokrotnie obserwuję, 
jak ludzie, którzy mają wygłosić jakąś mowę, prze-
stępują z nogi na nogę albo trzymają się kurczowo 
pulpitu. Ciało wyraża ich brak pewności siebie. Ale 
ciało – tak uważa graf Dürckheim, dzięki któremu  
w latach siedemdziesiątych na nowo odkryłem 
znaczenie mojego ciała – jest również instrumen-
tem indywiduacji człowieka. Poprzez ćwiczenia 
ciała możemy trenować wewnętrzne postawy. 

Poprzez dobrą i złą postawę ciała możemy osiągnąć 
nie tylko zewnętrzną, lecz także wewnętrzną umiejęt-
ność stabilnego oparcia. A nie to jest nic innego jak 
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wiara w siebie, jak poczucie własnej wartości. A przy 
tym ważne jest, żebyśmy się nie nadymali. Niektó-
rzy obnoszą się ze swoją dumą, wypinając pierś do 
przodu. Ale kiedy właściwie stoimy, nasze centrum 
nie znajduje się w obrębie klatki piersiowej – symbo-
lizującej raczej nasze ego, które stawiamy w centrum 
zainteresowania – lecz w podbrzuszu (po japońsku 
zwanym hara). Kto stoi, mając centrum w hara, kto 
ma je w swoim podbrzuszu, ten jest otwarty na coś 
większego, ostatecznie na Boga. Tylko wtedy, gdy nie 
stawiamy siebie w centrum zainteresowania, lecz je-
steśmy otwarci na Chrystusa, otrzymamy prawdziwą 
wiarę w siebie. Fizyczna postawa jest jednocześnie 
treningiem w odchodzeniu od ego i docieraniu do 
własnego centrum, w którym spoczywamy w sobie 
i jednocześnie w Bogu, a także jesteśmy otwarci na 
Jezusa Chrystusa. 

Stań wyprostowany, stopy rozstaw mniej więcej 
na szerokość bioder. Potem wypowiadaj na głos na-
stępujące zdania: „Mam oparcie. Przetrwam. Stoję 
po swojej stronie. Stoję u swego boku”. 

Jak się przy tym czujesz?
Czy te zdania w tej postawie są zgodne z prawdą?
Następnie stań świadomie ściśnięty i podciągnij ra-

miona do góry. W tej postawie możesz powtórzyć te 
same zdania. Poczujesz, że nie są zgodne z prawdą. 

Kiedy staniesz na szeroko rozstawionych nogach, 
zdania te dziwnie cię poruszą. Nie jest to żadne ja-
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sne stanowisko, lecz stanowisko, które się rozmywa. 
A przetrwanie jest nazbyt wymuszone. 

Potem stań znowu w pośredniej postawie. Wy-
obraź sobie, że jak drzewo zapuszczasz korzenie 
głęboko w ziemi. Stoisz jak drzewo, którym wiatr 
kołysze w różne strony, ale go nie przewraca. W tej 
postawie możesz wyobrazić sobie ludzi, w obecności 
których masz trudności pozostać samym sobą. Kie-
dy cię krytykują, łatwo się przewracasz. 

W tej postawie wyczuwasz, co to znaczy, że rów-
nież przed ludźmi pozornie posiadającymi władzę 
stoisz u swego boku i jesteś całkowicie sobą. Nie 
jest to wcale takie męczące. Musisz jedynie stać sam  
w sobie. Wtedy nie przewróci cię żadna wichura  
ani żadna burza. 
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47. „To Ja JeSTeM”

Zdobycie wiary w siebie jest dla wielu ludzi bar-
dzo trudnym zadaniem. W Biblii znajduje się pew-
na opowieść, która w tym kontekście jest niezwykle 
pomocna. Po zmartwychwstaniu Chrystus mówi do 
uczniów, którzy reagują lękiem na Jego wstąpienie 
w ich szeregi: „To Ja jestem” (Łk 24, 39). Po grecku 
jest tutaj napisane: Ego eimi autos. Ma to głębsze 
znaczenie. Ponieważ autos jest dla filozofii stoickiej 
wewnętrzną świętością człowieka, wewnętrznym 
rdzeniem, prawdziwym Ja. W zmartwychwstaniu 
Jezus stał się swoim prawdziwym Ja. 

Ludziom, którzy mają problemy z poczuciem 
własnej wartości, doradzam ćwiczenie następujące-
go rytuału: 

Powtarzaj sobie wciąż: „To ja jestem”. Poczu-
jesz, że często nie jesteś sobą. Kiedy wchodzisz do 
jakiegoś pomieszczenia, dostosowujesz się, żebyś 
został tam zaakceptowany. Kiedy prowadzisz ja-
kąś rozmowę, zachowujesz się tak, żeby inni byli 
z ciebie zadowoleni. Kierujesz się oczekiwaniami 
innych. Postanów sobie bardzo konkretnie, że  
w ciągu dnia będziesz powtarzał sobie: „To ja je-
stem”. 

Powiedz do siebie to zdanie, kiedy rano zadzwo-
ni budzik. Wtedy nie będą decydowały o tobie za-
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dania, które czekają na ciebie tego dnia. Wstaniesz 
wewnętrznie wolny. 

Powiedz do siebie to zdanie, gdy będziesz szedł 
na rozmowę z szefem albo na naradę. W momencie, 
gdy wypowiesz te słowa, poczujesz się wolny. To, czy 
będziesz w stanie utrzymać tę wewnętrzną wolność 
przez całą naradę, nie jest ważne. Przynajmniej roz-
poczniesz ją inaczej. A wtedy również dzień będzie 
inny. 

W pewnym momencie ta wewnętrzna wolność 
wejdzie ci w krew. Chodzi tylko o to, by stale ćwi-
czyć i powtarzać sobie to zdanie: „To ja jestem”. 
Wtedy nie musisz sobie niczego udowadniać. Je-
steś po prostu sobą. Choć nie potrafisz dokładniej 
opisać, co znaczy być „sobą”. Ponieważ prawdziwe 
Ja jest tak samo niemożliwe do opisania jak Bóg. 
Musimy odejść od naszych obrazów własnego „ja” 
i obrazów Boga. Ale powtarzając sobie wciąż słowa 
„To ja jestem”, przeczuwamy, że w tym momencie 
jesteśmy w pełni pierwotnym i niesfałszowanym 
obrazem, jaki Bóg uczynił sobie dla naszej osoby, 
przeczuwamy, że jesteśmy autentyczni, autarkicz-
ni, wolni i prawdziwi. 
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48. poCzUĆ TĘSKnoTĘ 

Dla św. Augustyna człowiek jest w istocie rzeczy 
kimś, kto odczuwa tęsknotę. We wszystkim, w co 
się z pasją angażujemy, kryje się głęboka tęsknota 
za powodzeniem naszego życia, za miłością. A osta-
tecznie jest to też tęsknota za Bogiem. Człowiek 
odpowiednio oceni swoją istotę tylko wtedy, gdy 
zetknie się z tą tęsknotą. Poniższy rytuał może po-
móc w świadomym zarejestrowaniu tęsknoty, którą 
wielokrotnie odczuwamy w nas tylko jako bardzo 
rozproszoną i którą zbyt często tłumimy w sobie. 

Połóż obie dłonie na środku klatki piersiowej  
i poczuj tęsknotę, która jest tam zlokalizowana. 
Kiedy przytrzymasz dłonie trochę dłużej, w twoim 
wnętrzu zrobi się ciepło. Poczujesz, że pojawia się  
w tobie głęboka tęsknota. Ta tęsknota chce cię ze-
tknąć z tym, co istnieje na dnie twojego serca. Chce 
zaprowadzić cię do wnętrza, do dna twojej duszy. Ta 
tęsknota jest śladem, jaki Bóg wyrył w twoim sercu. 
Wczuj się w tę tęsknotę. 

Za czym tęsknisz? 
Czy jest to miłość, poczucie bezpieczeństwa, 

szczęście, sukces, uznanie?
Spróbuj pomyśleć tę tęsknotę do końca. Wtedy 

rozpoznasz, że jest ona nakierowana ostatecznie na 
Boga. Tylko Bóg może spełnić twoją najgłębszą tę-
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sknotę za miłością i poczuciem bezpieczeństwa, za 
wolnością i żywotnością. W tęsknocie za Bogiem 
już jest Bóg. W taki sposób w swojej tęsknocie do-
tykasz samego Boga. 

Czujesz w sobie tęsknotę za miłością. Niektórzy 
ludzie uważają, że miłość, która nie zostanie speł-
niona, jest wyłącznie bolesna. Ale również w nie-
spełnionej miłości czujesz tęsknotę za doskonalszą 
miłością. W tęsknocie za miłością jest już miłość. 
Delektuj się tą miłością, która leży w twojej tęsk-
nocie. Ona należy do ciebie. Nikt nie może ci jej 
odebrać. A jeśli twoja miłość nie zostanie odwza-
jemniona, nie ulotni się. Istnieje w tobie niezależnie 
od jej spełnienia. 

Niektórzy ludzie uważają, że tęsknota boli, po-
nieważ – odpowiednio do jej natury – nie jest speł-
niona. Ale jeśli poczujesz swoją tęsknotę, znajdziesz 
się też bardzo blisko siebie. Wtedy czujesz siebie  
w swojej prawdziwej istocie. Odczuwasz siebie jako 
człowieka, który wskazuje na coś, co wykracza poza 
ten świat, który ma w sobie ślad transcendencji. Kto 
pozwoli sobie na tęsknotę, nie jest sobie obcy. Po-
nieważ człowiek może być bardzo blisko siebie tylko 
wtedy, gdy jednocześnie wykracza poza własne „ja”, 
w tajemnicę niepojętego i trudnego do uchwycenia 
w słowa Boga. 
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49. poCzUĆ MiŁoŚĆ 

Wielu ludzi skarży się, że ich miłość do człowie-
ka, w którym się zakochali, nie jest odwzajemniona. 
Cierpią z powodu niespełnionej miłości. Ale miłość, 
którą czują w sobie, należy do nich samych. Zamiast 
skarżyć się, że ich miłość nie znajduje oddźwięku  
w innej osobie, powinni potraktować tę miłość jako 
moc, która nadaje blasku ich życiu. Tak rozumiał ją 
Paweł w swoim „Hymnie o miłości”. Miłość prze-
obraża nasze życie. Miłość jest w nas, niezależnie od 
tego, czy człowiek, którego kochamy, odwzajemnia 
to uczucie. 

Poniższy rytuał może nam pomóc poczuć w so-
bie miłość:

Miejsce, w którym stykamy się w sobie z mi-
łością, jest tym samym, w którym miłość mieszka  
w nas: to środek klatki piersiowej. Połóż więc – tak 
jak w poprzednim rytuale – dłonie na środku klat-
ki piersiowej, aż zrobi się tam ciepło, aż dostrzeżesz 
w sobie miłość. Wczuj się w tę miłość. I powiedz 
do siebie: Ta miłość należy do mnie. Ona płynie 
we mnie. Nikt nie może mi jej odebrać. Żadne roz-
czarowanie nie może zniszczyć tej miłości. Ma ona  
w sobie coś niezniszczalnego. Rozkoszuj się tą miło-
ścią, która cię ogrzewa i bądź wdzięczny za to. Jest to 
dar Boga dla ciebie. Ta miłość zbliża cię do twojego 
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najgłębszego rdzenia, który jest jasny i ciepły, w któ-
rym możesz wytrwać przy sobie i w którym możesz 
poczuć się jak w domu. W tej miłości, jaką czujesz 
w sobie, możesz wyczuwać cząstkę miłości Boga, 
która jest w tobie. Bóg jest miłością. Tak mówi nam 
Pierwszy List św. Jana. Kiedy czujesz tę miłość w so-
bie – albo kiedy czujesz w sobie tęsknotę za miłością 
– wtedy dotykasz w sobie miłości Boga, która jest 
niewyczerpana, która nie jest tak krucha i ambiwa-
lentna jak nasza ludzka miłość. Ludzka miłość może 
nas zaczarować swoim urokiem, ale również zranić. 
Jeśli w miłości, którą w sobie nosisz, rozpoznasz mi-
łość Boga, wtedy twoja tęsknota za miłością będzie 
spełniona. Wtedy będziesz w Bogu, a Bóg w tobie. 



Pogłębianie życia 157

50. zaaKCepToWaĆ – 
porzUCiĆ – BYĆ  
JednoŚCiĄ – doŚWiadCzYĆ 
przeoBraŻenia – STaĆ SiĘ 
noWYM CzŁoWieKieM

Droga indywiduacji, jak Jung nazywa stawanie 
się człowieka integralną całością, składa się z pię-
ciu etapów: zaakceptowania, porzucenia, stania się 
jednością, przeobrażenia się i stania się nowym czło-
wiekiem. Każdy, kto wyrusza w drogę do swojego 
prawdziwego Ja, musi przejść przez tych pięć eta-
pów. Przy tym kolejność nie musi być zawsze taka 
sama. Niekiedy ważniejsze jest zaakceptowanie, in-
nym razem porzucenie, albo stanie się jednością czy 
też przeistoczenie się w nowego człowieka. 

Istnieje wiele sposobów zrealizowania tych we-
wnętrznych etapów. Jednym z nich jest medytacja. 
W oddechu doświadczamy akceptacji, porzucenia, 
stawania się jednością, przeobrażania się i stawania 
się nowym człowiekiem. Rytuały Kościoła zaprasza-
ją nas do pokonania tych pięciu etapów. Poza tym 
mamy tu do czynienia z osobistą drogą dojrzewa-
nia. Poprzez wszystkie przeżycia i doświadczenia 
wciąż prowadzi ona do zaakceptowania wszystkie-
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go, co jest, porzucenia wszystkiego, co stare, aby nie 
obciążało nas na drodze do stawania się jednością  
z Bogiem i z nami samymi, do przeobrażenia się 
do pierwotnej i niesfałszowanej postaci, jaką chciał 
w nas mieć Bóg. Wreszcie, do stawania się nowym 
człowiekiem poprzez Ducha Bożego, który wszyst-
ko odnawia. 

Chciałbym krótko opisać te pięć etapów i podać 
za każdym razem rytuały, które pomagają w treno-
waniu tych kroków. 

Każdy psycholog i każdy duchowy towarzysz 
powie nam: Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. 
Erasmus z Rotterdamu tak zdefiniował szczęście: 
„Chcieć być tym, kim jesteś”. Ale pytanie brzmi: Jak 
tego dokonać, jak zaakceptować siebie? 

Proponuję następujący rytuał:
Usiądź w ciszy w twoim kąciku do medytacji albo 

w kościele. Połóż prawą dłoń na sercu i wyobraź 
sobie: Akceptuję siebie. Biorę się w garść. Wszyst-
kiemu we mnie wolno być takim, jakie jest. Jestem 
wdzięczny za to, że Bóg stworzył mnie takim, jakim 
jestem. Znam w sobie tendencję do bycia tym, kogo 
podziwiam. Ale teraz spróbuję być wdzięczny za sie-
bie i za moje życie, za moje talenty i ograniczenia, 
za moje zdolności i słabości. Jestem taki, jaki jestem. 
Chciałbym jeszcze wzrastać. Ale teraz jestem taki, 
jaki jestem. I za to jestem wdzięczny. Akceptuję to, 
ponieważ wiem: Bóg mnie zaakceptował. 
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Potem wyobraź sobie: Otacza się ze wszystkich 
stron zbawienna obecność Boga. W niej wolno 
ci być takim, jaki jesteś. W niej znajdziesz pokój  
i spełnienie. Nie musisz wcale akceptować siebie. Po 
prostu pozwalasz na to, co jest. W ten sposób osią-
gniesz harmonię z sobą samym, pełen wdzięczności, 
że Bóg cię wybrał, że Bóg się tobą zainteresował, 
ponieważ jesteś dla Niego wartościowy, ponieważ 
stworzył ciebie jako tego jedynego w swoim rodza-
ju, wyjątkowego człowieka. 

Akceptacja i porzucenie są ze sobą powiązane. 
Stanowią pierwsze dwa kroki na drodze do stawania 
się integralnym człowiekiem. Tylko to, co zaakcep-
towałem, mogę porzucić. A to, co chcę koniecz-
nie porzucić, będzie w dalszym ciągu przylegać do 
mnie. 

Jednym z rytuałów dla porzucenia, pozbycia się 
czegoś jest wydech: W wydechu mogę sobie wyobra-
zić, że pozbywam się wszystkiego, co wciąż pojawia 
się w moim umyśle. Porzucam to, co zakurzone  
i minione. Porzucam myśli, które mnie ogarniają.  
A ostatecznie porzucam siebie samego. Karlfried 
Graf Dürckheim uważał, że najważniejszym mo-
mentem podczas oddechu jest chwila między wy-
dechem a wdechem. W tej chwili chodzi o to, by 
porzucić wszystko, by porzucić siebie samego, swoją 
presję do kontrolowania wszystkiego, do chęci, by 
mieć wszystko pod kontrolą. W tym momencie nie 
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ma ani wdechu ani wydechu. W tym momencie ci-
szy chodzi o to, by oddać się w ręce Boga. 

Innym rytuałem porzucenia jest chodzenie albo 
bieganie. W bieganiu mogę „odbiec” od wszystkie-
go, co mnie wiąże, co czyni mnie uzależnionym, co 
do mnie przywarło. Odbiegam, odchodzę od wszel-
kiego przywiązania. Wkraczam w wyjątkową postać, 
jaką Bóg przewidział dla mnie. 

Trzeci rytuał porzucania może być następujący:  
Z dużą siłą i agresją wrzucam kamienie do rzeki albo 
do jeziora. Z każdym kamieniem wrzucam do wody 
coś, co chce o mnie decydować. Czasem potrzeba 
też siły fizycznej, aby pozbyć się tego, co zdaje się 
być przyklejone do mnie – czy to dawnych zranień 
czy też wzorców życia albo myśli i uczuć, od których 
inaczej nie mogę się uwolnić. 

Trzecim krokiem jest stawanie się jednością. 
Również tego można doświadczyć w medytacji. Po 
porzuceniu wszystkiego w wydechu wyobrażam 
sobie, że podczas wdechu wpływa do mojego wnę-
trza Duch Boży. Staję się jednością z moim odde-
chem, a w oddechu z moją duszą. 

Rytuałem, który daje nam Kościół dla doświad-
czenia jedności, jest Komunia święta podczas 
Eucharystii. Wtedy w posilaniu się chlebem sta-
jemy się jednością z Chrystusem, a przez Niego 
z Bogiem. Jedzenie jest od dawien dawna aktem 
integracji. Integruję z moim ciałem coś obcego. 
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W Komunii świętej integruję ciało Chrystusa,  
a w nim Jego miłość, która w najbardziej widocz-
ny sposób przejawiła się w Jego ofierze na krzyżu. 
Poprzez to, że w Komunii wnika we mnie miłość 
Chrystusa i obejmuje całe moje ciało, staję się jed-
nością z Nim. Ponieważ nie ma we mnie wtedy 
już niczego, co nie byłoby przeniknięte i dotknięte 
miłością Chrystusa, mogę stać się teraz też jedno-
ścią z samym sobą, żyć w zgodzie z moim życiem, 
z moim ciałem, z tym, kim się stałem. W stawaniu 
się jednością z Chrystusem staję się jednocześnie 
jednością ze wszystkimi ludźmi i z całym stworze-
niem. 

Inny rytuał zjednoczenia: Usiądź sam i poczuj 
swoją samotność. Peter Schellenbaum mówi: To 
wspaniałe, gdy można być jednością ze wszystkim 
– być wszystkim i jednym. Pojednaj się ze swo-
ją samotnością i wyczuwaj w niej, co oznacza być 
wszystkim i jednym. 

Kolejnym etapem na drodze do stawania się inte-
gralnym człowiekiem jest przeobrażenie. Metamor-
foza była dla greckiej filozofii i mitologii ważnym 
obrazem indywiduacji. Człowiek ma być wciąż 
bardziej przeobrażany do wyjątkowego obrazu, jaki 
Bóg stworzył sobie dla każdego z nas. Biblia mówi 
o Przemienieniu Pańskim na Górze Tabor. Jego ob-
licze zmieniło się i rozpromieniło jasnym światłem. 
Chrystus został przeobrażony w tę postać, jaką miał 
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właściwie ze swojej boskiej natury, a która często 
pozostawała ukryta dla uczniów. 

Najważniejszym rytuałem przeobrażenia jest 
Eucharystia. W Eucharystii w darach chleba  
i wina wznosimy do Boga własne życie. W chlebie 
wznosimy nasze codzienne życie ze wszystkim, co 
nas uwiera i o co się ocieramy. Wznosimy do Boga 
kierat codzienności i rozdarcie, które wyrażone jest 
w wielu ziarnach, z których upieczony jest chleb.
W kielichu wznosimy do Boga nasze cierpienia  
i zgorzknienie, aby zostały przeobrażone dzięki Jego 
boskiej miłości. W kielichu z winem wznosimy też 
naszą miłość, która często pomieszana jest z agre-
sywnymi uczuciami albo poczuciem urażenia i zra-
nienia. Ufamy w to, że Duch Boży w tych darach 
przemieni również nasze życie, tak aby stał się w nas 
widoczny pierwotny i niesfałszowany obraz Boga. 

Osobisty rytuał przeobrażenia może być nastę-
pujący: Usiądź i wznieś do Boga swoje życie w ge-
ście dłoni złożonych na kształt misy. W nich wyryło 
się twoje życie takim, jakie było. W swoich dło-
niach wznosisz do Boga swoją prawdę, aby wyrył on  
w nich ślad, który zarezerwował dla ciebie, żebyś ty 
mógł wyryć w tym świecie swój własny ślad życia. 

Piątym krokiem udanej indywiduacji jest stawa-
nie się nowym człowiekiem. Również to może odby-
wać się w rytuale oddechu: Kiedy podczas wdechu 
czujesz, że nowe, niezużyte powietrze, a w nim Duch 
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Boży, płynie do twego wnętrza, wtedy będzie w to-
bie coś nowego, wtedy ty stajesz się nowym czło-
wiekiem. Bóg jest zawsze Bogiem, który wszystko 
odnawia. Dzięki swojemu Duchowi stwarza cię na 
nowo. Możesz sobie wyobrazić, że wszystko w tobie 
orzeźwia i odnawia. 

Również Eucharystia jest rytuałem stawania się 
nowym człowiekiem. W Komunii świętej spożyłeś 
ciało Chrystusa i piłeś Jego krew. Nad kielichem 
wypowiedziane zostały słowa Jezusa: „Ten kielich 
to Nowe Przymierze we krwi Mojej, która za was 
będzie wylana” (Łk 22,20). Chrystus chce wlać 
swoje wino w nowe żyły. Kto pozostaje w Chry-
stusie, jest nowym stworzeniem (por. 2 Kor 5,17).  
W Nim stajesz się nowy. Wtedy to, co stare, nie ma 
już władzy nad tobą. Nie jesteś zależny od twojej 
przeszłości. Chrystus odnawia cię poprzez swojego 
Ducha. Wystarczy tylko, że pozwolisz, aby ci się to 
przydarzyło. A wtedy poczujesz się nowym czło-
wiekiem. Wtedy będziesz mógł zacząć od nowa. 
Teraz, w tym momencie. Możesz zacząć wszystko 
od nowa: wziąć życie w swoje ręce i zorganizować 
tak, jak odpowiada to pierwotnemu planowi zgod-
nemu z planem Boga. 
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zaKoŃCzenie

Rytuały wprowadzają w naszą codzienność 
określoną strukturę. Przydają życiu głębi i kolo-
rytu. Umożliwiają samodzielne, aktywne życie, 
zamiast biernego poddawania się egzystencji. Po-
głębiają wzajemne więzi z ludźmi. Przede wszyst-
kim jednak rytuały pokazują nam, że żyjemy 
naszym życiem przed Bogiem i z Bogiem, że towa-
rzyszy nam Boże błogosławieństwo, oraz że zawsze 
i wszędzie otacza nas zbawienna i pełna miłości 
bliskość Boga. Rytuały mogą same stać się bło-
gosławieństwem dla naszego własnego życia i dla 
kontaktów z innymi. 

50 rytuałów, które opisałem w tej książce, 
chce zachęcić ciebie, droga Czytelniczko, drogi 
Czytelniku, do opracowywania własnych, bardzo 
osobistych rytuałów. Nie chodzi o to, by od razu 
realizować w swoim życiu wszystkie te rytuały. By-
łoby to wygórowanym wymaganiem i wywołałoby 
w tobie myślenie w kategoriach osiągnięć. A rytu-
ały nie mają nic wspólnego z osiągnięciami. Chcą 
być czymś wręcz odwrotnym. Pośrodku wymagań 
stawianych nam przez codzienne życie, wśród stre-
sujących sytuacji chcą stworzyć nam przestrzeń 
swobody, w której będziemy mogli odetchnąć peł-
ną piersią i rozkoszować się tym, że mamy czas dla 
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siebie, święty czas, którym nikt inny nie może dys-
ponować. 

Zaufaj swoim uczuciom. Tam, gdzie jeden  
z opisanych przeze mnie rytuałów przemawia do 
twojego serca, możesz go wypróbować, albo opra-
cować podobny rytuał dla siebie. Po przeczyta-
niu tej książki przyjrzyj się całemu swojemu życiu  
i zastanów się: Gdzie jestem zadowolony ze sposo-
bu, w jaki przeżywam moją codzienność? Jak ob-
chodzę niedzielę i dni świąteczne roku kościelnego 
albo moje osobiste święta? Czy jestem zadowolony  
z tego, jak rozpoczynam dzień i jak go kończę? 
Może masz ochotę inaczej zaczynać dzień i w inny 
sposób kończyć wieczór. Jakie są twoje rytuały ro-
dzinne, twoje rytuały partnerskie? Jakie ich formy 
mogłyby ci dobrze zrobić? 

Życzę ci, abyś znalazł dla siebie i dla swojego 
życia takie rytuały, które przyniosą radość istnienia 
oraz uczucie, że życie jest wartościowe i zupełnie 
wyjątkowe. Ponieważ ma ono nienaruszalną war-
tość, opłaca się organizować je przy pomocy ry-
tuałów i w ten sposób obchodzić wciąż uroczyście 
święto twojego życia. 

Życzę każdemu Czytelnikowi, aby rytuały ze-
tknęły go z jego prawdziwą istotą, z jego niesfałszo-
wanym i pierwotnym Ja. Rytuały mogą pokazać, 
że życie każdego człowieka jest otoczone błogosła-
wieństwem Bożym i Bożą obietnicą. Rytuały przy-
pominają wciąż o tym, że nasze życie będzie udane, 
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ponieważ Bóg spełnia swoją obietnicę: „Ja jestem  
z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz 
(…) Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, 
co ci obiecuję” (Rdz 28,15). 
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