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2021 KWIECIEŃ
Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele!
b

Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią. Obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich. Doniesienia
medialne, statystyki, komentarze budzą niepokój i lęk. Po
ponad roku daje o sobie znać znużenie, czasem rezygnacja. Po raz drugi w tych trudnych warunkach przeżywaliśmy Triduum Paschalne i weszliśmy w okres wielkanocny.

AKADEMIA KIK:
KURS PSZCZELARSTWA

Ufam, że Święta Wielkiej Nocy były dla nas wszystkich
okazją do zaczerpnięcia ze studni „wody żywej”. Mam
nadzieję, że spotkanie ze Zmartwychwstałym wzmocniło
nas i dało nadzieję. Przed nami kolejne dni i tygodnie
wymagające wysiłku i dyscypliny w imię wspólnej walki
z epidemią.

POROZMAWIAJMY W KLUBIE:
WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA
ZE SKRZYWDZONYMI

Pierwsza część tego roku była dla Zarządu KIK bardzo
angażująca. Chcąc odpowiedzieć na wyzwania, jakie dzisiejsze realia stawiają przed naszym Klubem, musieliśmy
podjąć szereg działań związanych z zabezpieczeniem
finansowania Klubu. W tym miejscu dziękuję wszystkim,
którzy opłacili już składki członkowskie i tym, którzy
wsparli Klub dodatkowymi darowiznami. W tym okresie
zwracamy się z prośbą o przekazanie na rzecz Klubu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Temat
pozostaje otwarty, przed nami dalsze starania w zakresie
poprawy sytuacji finansowej KIK.
Zdecydowaliśmy się również na daleko idące zmiany
w organizacji pracy Zarządu. Sposób pracy w zespołach
merytorycznych, jaki chcemy wdrożyć, jest czymś nowym,
ale mam przekonanie, że po naturalnym okresie przejściowym, dobrze wpłynie na funkcjonowanie Klubu. Więcej o tym procesie można przeczytać na stronie 3.
Informatora.
Przed nami kolejna okazja do klubowych rozmów.
W związku z doniesieniami o nadużyciach w zakonie dominikanów postanowiliśmy zorganizować spotkanie, żeby
szerzej spojrzeć na problemy i ryzyka wynikające z relacji
władzy. Te zjawiska występują oczywiście nie tylko
w Kościele, ale w duchu szczerej troski i odpowiedzialności powinniśmy postarać się je dobrze zrozumieć. Ważne
w tym kontekście są oczywiście odpowiednie działania
i postawa osób świeckich.
Do zobaczenia podczas klubowych spotkań!

Jakub Kiersnowski

Prowadzenie: Olo Sawa
Środa, 14 kwietnia, godz. 18:00, spotkanie online.
Więcej informacji na s. 4.

Prowadzenie: Ewa Kiedio. Z udziałem Barbary Smolińskiej,
Sebastiana Dudy i ks. Grzegorza Strzelczyka
Środa, 21 kwietnia, godz. 19:00
Więcej informacji na s. 3.
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Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na KIK. Każda złotówka przekazana w ten sposób wspiera rozwój klubowych inicjatyw. Tym bardziej, że szczególnie obecnie KIK potrzebuje wsparcia! Pandemia odcisnęła swoje piętno na
finansach naszego Klubu, podobnie jak dotknęła wiele osób, firm i instytucji. W wyniku braku możliwości wynajmowania sal w naszej siedzibie, problemów najemców współprowadzonej przez Klub spółki Krakowiaków, wstrzymania wielu
konkursów grantowych oraz innych czynników, znacząco zmalały przychody KIK-u, a tym samym ograniczona została
płynność finansowa Klubu.
Żeby móc dalej funkcjonować KIK potrzebuje Waszej pomocy! W formularzu PIT należy wpisać numer KRS organizacji.
W przypadku KIK jest to: 0000034785. Krótką instrukcję jak można to zrobić znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie:

WSPIERAM.KIK.WAW.PL
Mimo to nasza wspólnota nie przestaje zmieniać świata na lepsze. Dzięki zaangażowaniu wielu osób wciąż realizujemy
nowe przedsięwzięcia i pomysły. Sekcje prowadzą bieżącą pracę,
działają grupy, młodzież
realizuje śmiałe pomysły,
POŻEGNANIE
JANA KUCHARCZYKA
powstaje archiwum Klubu, odbywają się debaty, planujemy dalsze niesienie pomocy humanitarnej, jako społeczność
działamy na rzecz Kościoła w Polsce, wspieramy potrzebujących, rozwijają się inicjatywy takie jak „Zranieni w Kościele”.
Jesteśmy pewni, że dzięki wspólnemu, solidarnemu wsparciu Klub utrzyma rozwinięte skrzydła i będzie mógł śmiało
patrzeć w przyszłość.

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-17.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
WTOREK 13.00-18.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA- PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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PO ZEBRANIACH ZARZĄDU KIK
Zarząd KIK utrzymuje podwyższony poziom aktywności
i zaangażowania. Od ostatniego wydania Informatora odbyły się już 3 zebrania Zarządu (4, 15 i 24 marca). Większość prac Zarządu była skoncentrowana na finansach oraz
usprawnieniu mechanizmów prowadzenia KIK-owskich
spraw.

POROZMAWIAJMY W KLUBIE:
WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA
ZE SKRZYWDZONYMI

Nadal istotnym problemem, nad którym pracują członkowie Zarządu jest sytuacja finansowa Klubu, na którą duży
wpływ miała pandemia koronawirusa. Po pierwszym kwartale roku 2021 widać, że stan klubowej kasy jest nadal
trudny i nadal wymaga wsparcia ze strony społeczności KIK.
Dzięki dotychczasowym wpłatom Członków oraz ograniczeniu kosztów udaje się natomiast zachować płynność
finansową i wypłacalność kasy. Klub złożył 2 wnioski o dofinansowanie w ramach programów Narodowego Instytutu
Wolności, które mogłyby poprawić bieżącą sytuację, ale na
wyniki trzeba będzie poczekać.
W obszarze zarządzania finansami KIK powstał szereg rekomendacji dla Zarządu przygotowany przez specjalny
zespół złożony z członków Zarządu: Marynę Czaplińską,
Piotra Cywińskiego, Łukasza Rozdeiczera i Dominika Jaraczewskiego. Propozycje będą jeszcze poddawane szczegółowej analizie i stopniowo wdrażane.
Zarząd Klubu zdecydował się przyjąć nowy system działania. Członkinie i członkowie Zarządu KIK podzielili się na 6
zespołów merytorycznych odpowiadających za zarządzanie:
sprawami Członków, sprawami Sekcji, działaniami w obrębie Kościoła, zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa,
finansami oraz organizacją i procesami wewnętrznymi.
Zespoły mają wesprzeć pracę Prezydium i Zarządu KIK
w czynnościach zarządczych w swoich obszarach. Celem tej
zmiany jest usprawnienie pracy Zarządu KIK, zwiększenie
liczby załatwianych jednocześnie spraw i kompleksowe
podejście do kluczowych dla Klubu obszarów.
W kwestii organizacji Sprawozdawczego Walnego Zebrania KIK w tym roku zapadła decyzja o jego zwołaniu kiedy
pozwoli na to sytuacja pandemiczna, w formie odpowiedniej do wymogów sanitarnych. Najprawdopodobniej Walne
Zebranie odbędzie się w czerwcu, ale to założenie także
może ulec zmianie.
JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z KLUBEM?
Z powodu pandemii wszystkie działania KIK przeniosły
się do Internetu. Gdyby ktoś z Państwa chciał uczestniczyć w spotkaniach internetowych, ale potrzebował
pomocy technicznej w ustawieniu sprzętu, jego zakupie,
korzystaniu z aplikacji etc. zachęcamy do kontaktu
z Sekretariatem Klubu w godzinach 10:00-17:00.

Jan Murawski, sekretarz KIK

Jan Murawski, sekretarz KIK

Ze smutkiem mierzymy się z kolejnymi skandalami we
wspólnocie Kościoła. Ujawniony niedawny dramat ofiar
dominikańskiego zakonnika sprawia, że wielu z nas przechodzi właśnie swoiste katharsis. Jak możemy odnaleźć się
w tej sytuacji, jak ją zrozumieć by nie stracić wiary, nadziei
i miłości? Jakie wreszcie zadania stoją przed świeckimi katolikami w obliczu kolejnych ujawnianych skandali w Kościele?
Chcemy o tym porozmawiać w gronie społeczności KIK-u.
Spotkanie rozpocznie się 21 kwietnia o 19:00. Do rozmowy zapraszamy troje gości, którzy pomogą nam wyruszyć
w wędrówkę ku nadziei.
Sebastian Duda z redakcji kwartalnika „Więź”: doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na UW oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Barbara Smolińska z Pracowni Dialogu: doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Współtwórczyni inicjatywy Zranieni w Kościele.
Ks. Grzegorz Strzelczyk z Fundacji św. Józefa: teolog (adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego), proboszcz
parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tychach. Odpowiada za
formację kandydatów do diakonatu stałego w archidiecezji
katowickiej.
Spotkanie poprowadzi Ewa Kiedio z „Więzi”. Zapisy na
spotkanie
możliwe
są
pod
tym
linkiem:
https://forms.gle/B8bc8AJq1FNbsJhH9

Prezydium Zarządu KIK
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KURS PSZCZELARSTWA

głosił je ks. Andrzej Gałka. W rekolekcjach na żywo uczestniczyło około 25 osób oraz kilkanaście osób zdalnie.
Nowe grupy
Przygotowania do otwarcia dwóch grup dla dzieci z roczników 2012 i jednej dla dzieci z rocznika 2013 toczą się pełną
parą. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna poprawi się
na tyle, by umożliwić otwarcie przed wakacjami trzech nowych grup i ich wyjazd na obozy.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczniemy w Klubie kurs
pszczelarski, którego uczestnicy będą mieli szansę posiąść
niezbędną wiedzę i umiejętności, by z powodzeniem
utrzymać w dobrym zdrowiu i sile rodzinę pszczelą, zapewnić jej dom i pożywienie, tak na okres gorącego lata, jak
i srogiej zimy, a wreszcie odwirować własny, prawdziwy
miód.
Zajęcia planowane są 2 razy w miesiącu, począwszy od
kwietnia, w obejściu klubowym z koniecznymi wylotami do
pasiek prowadzonych przez ULO Pasieki Warszawskie na
terenie miasta stołecznego. Zakończenie cyklu przewidujemy na przełom września i października, z końcem sezonu
pszczelarskiego.
Spotkanie informacyjne odbędzie się już po Świętach Wielkanocnych 14 kwietnia online o godzinie 18:00. Spotkanie
odbędzie się pod tym linkiem: meet.google.com/inrydvx-rpb.

Spotkania grupowe
Wiele grup SR z radością skorzystało z możliwości spotkań
na żywo w podgrupkach. Mimo ograniczenia liczebności do
pięciu osób (czworo uczestników i jedna osoba z kadry)
i zachowywania reżimu sanitarnego dzieciaki, rodzice i wychowawcy byli bardzo zadowoleni, że wreszcie mogą się
zobaczyć. Kilka grup, m.in. grupy Achajów, Pigmejów, Hunzów i Amorytów, włączyło się w akcję „Uwolnij Złomka”.
Uczestnicy pod okiem fachowców pomagali w oczyszczaniu
i przygotowywaniu sprzętu komputerowego, zaś rodzice z
grup mogli złożyć się na zakup dysków i innych części,
dzięki którym „złomki” zyskały drugie życie i trafiły do rąk
potrzebujących uczniów.
Zawieszenie spotkań grupowych
Niestety, intensywny wzrost zakażeń, liczba chorych i sytuacja w szpitalach sprawiła, że podjęliśmy decyzję o zawieszeniu spotkań w grupkach na żywo od piątku 26 marca
do niedzieli 11 kwietnia.
Kochani,
Chrystus zmartwychwstał! Niech nas opuści rozpacz i strach
Wielkiego Piątku, nie zatrzymujmy się w smutku Wielkiej
Soboty, tylko pozwólmy Chrystusowi przemienić nas do
światła i radości Wielkanocy!

Zarząd SR

SEKCJA WIGIERSKA

Olo Sawa

SEKCJA RODZIN
Kochani,
Poniżej przedstawiamy kilka informacji z życia grup i Sekcji
Rodzin:
Czwartkowa modlitwa wieczorna
W każdy czwartek o g. 21.00 na platformie zoom modlimy
się wspólnie w intencji naszych dzieci i wychowawców.
Łączymy się na około 15 minut. Serdecznie zapraszamy do
modlitwy naszej wspólnoty!
Rekolekcje Wielkopostne dla wychowawców
Od 7 do 9 marca w kościele św. Marcina odbywały się rekolekcje wielkopostne dla wychowawców. Tematem rekolekcji
było „Uświadomić sobie, że jestem kochany przez Jezusa”,

Serdecznie zapraszamy na obóz nad Wigrami!
W tym roku obóz odbędzie się w terminie 10 lipca (sobota) – 24 lipca (sobota) 2021 r.
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Podobnie jak w latach poprzednich, obóz będzie miał charakter wędrowno-kajakowy, ze stałą bazą nad jeziorem
Wigry, którego okolice gwarantują piękną przyrodę
i zdrowy odpoczynek na łonie natury. Zapraszamy dzieci
i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, czekamy również na
wszystkich starszych uczestników, bez względu na metrykę.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie
wszelkich pytań i zgłoszeń na adres mailowy:
wigry@kik.waw.pl lub o kontakt telefoniczny do Ani (Żaby):
tel. 534 678 465 lub Kasi: 507 863 507.
Prosimy o dokonanie zapisów do 22 maja, będziemy jednak wdzięczni za wcześniejsze zapisy.

Kadra obozu wigierskiego

INFORMACJA OD SKARBNIKA KIK
Drodzy Członkowie Klubu,
Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty na konto Klubu!
W szczególności bardzo dziękuję za opłacanie Klubowych składek!
Do końca marca otrzymaliśmy kwotę 32 400 zł z
tytułu bieżących składek
(stanowi prawie 24 %
oczekiwanych
wpłat).
Oprócz tego topnieją
zaległości! Łączne wpłaty
z tytułu składek do końca
marca (czyli kwoty bieżące
i zaległe) to 75 230 zł!
Tak, jak pisałem w marcowym Informatorze, pracujemy nad tym, by
informacja o składkach do
zapłacenia była jak najprostsza, a jednocześnie,
jak najwięcej tłumaczyła.
Dlatego do naszych dotychczasowych form informowania (maile z bazy członkowskiej, telefon do Klubu, umożliwiony dostęp do indywidualnego konta składkowego) już w kwietniu dołącza
informacja przez system Pagaspot.

kowskiej, do której część z Państwa ma już dostęp). Pagaspot zwiększy zakres informacji przekazywanej dotychczas.
Pagaspot jest autorskim narzędziem, stworzonym przez
Janka Szypulskiego i Wojtka Mroza, naszych KIK-owskich
wychowawców, oraz Janka Dąbrowskiego.
Dzięki temu narzędziu będziemy mogli mieć zebraną i uporządkowaną informację na temat Klubowych płatności - ich
tytułach, terminach, wysokości. Pagaspot sam informuje
o płatnościach: o składce członkowskiej, o zadeklarowanej
darowiźnie na rzecz KIK-u wg wskazania (na działanie sekcji, w ramach projektu, na jakiś cel), umożliwia wykonanie
szybkiego przelewu oraz sam przypomina, gdy minie termin wpłaty. Zachęcam do korzystania!
Obecnie z rozwiązania stworzonego przez Janka i Wojtka
korzysta 20 firm/organizacji, m.in. szkoły prywatne, kluby
sportowe, stowarzyszenia i osiedle mieszkaniowe, w sumie
1900 osób. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dołączyć do
tej puli instytucji/odbiorców płatności jakieś swoje miejsca może warto o tym pomyśleć - wówczas byłaby szansa, by
Pagaspot dbał o Wasze płatności także poza Klubem.
We wszystkich kwestiach dotyczących Pagaspot można się
kontaktować z chłopakami: Janek „Szepard” Szypulski 889
012 917 jan.szypulski@pagaspot.com oraz Wojtek „Vortex” Mróz 790 610 370 wojciech.mroz@pagaspot.com.
Oczywiście zapraszam także do korzystania z dotychczasowych form kontaktu - w sprawie składek, darowizn, płatności
oraz
jakichkolwiek
innych
spraw:
krzysztof.sawicki@kik.waw.pl (skarbnik KIK), czlonkowie.kik@kik.waw.pl (adres związany z bazą członkowską
KIK, tu można zgłosić wniosek o dostęp do swojego konta
członkowskiego), kasa@kik.waw.pl (księgowa KIK),
kik@kik.waw.pl i tel. 22 827 39 39 (Sekretariat KIK).
A na sam koniec, korzystając z ostatniej okazji, przypominam, że Klub jest organizacją, której można (warto!) powierzyć 1% ze swojego podatku. Wpisując nazwę Klubu i nr
KRS 0000034785 w rozliczeniu podatkowym, możemy
zadecydować, że wesprą one działania KIK!

Pozdrawiam, Krzysztof Sawicki, skarbnik KIK

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
W Brześciu na Białorusi zatrzymano Hannę Paniszewą
ze Związku Polaków na Białorusi.

Już od początku marca Pagaspot dociera z informacją do
części z Państwa z informacjami na temat płatności w ramach Sekcji Rodzin i KŻ Santa Maria. W kwietniu każdy
Członek Klubu otrzyma mailem zaproszenie do korzystania
z Pagaspot w zakresie płatności składek członkowskich
(system będzie działać równolegle do Klubowej bazy człon-

Przedstawicielki oddziału brzeskiego ZPnB gościły w naszym Klubie w ramach spotkań „Białoruś nieznana, choć
bliska” i od tego czasu jesteśmy w luźnym kontakcie. Hanna
Paniszewa jest dyrektorką Szkoły Polskiej w Brześciu, została zatrzymana pod pretekstem udziału w organizacji faszystowskiej, promującej Żołnierzy Wyklętych, w szczególności
Romualda Rajsa, co nie jest prawdą. Padła ofiarą wojny
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dyplomatycznej białorusko-polskiej, rozpętanej przez Łukaszenkę jakiś czas temu. Nie ma z nią obecnie kontaktu.
Jesteśmy zaniepokojeni jej losem i zastanawiamy się, czy
KIK może jakoś pomóc w tej sprawie.

Krystyna Engelking

MAGAZYN „KONTAKT”

W Wielkim Poście zaprosiliśmy Was do lektury dwóch cyklów rekolekcji: Katarzyny Sroczyńskiej i ojca Henryka Cisowskiego. Łączyło je hasło: Bóg skrzywdzonych,
wykluczonych, zranionych. Można je przeczytać lub wysłuchać ich na naszej stronie, do czego serdecznie zachęcamy.
W Wielkim Tygodniu publikujemy trzy rozważania od siostry profesor Ivone Gebary napisane specjalnie dla „Kontaktu” (to ogromna radość i zaszczyt!). Ivone Gebara jest
brazylijską zakonnicą, filozofką i teolożką ekofeministyczną
związaną z teologią wyzwolenia. Obecnie żyje w ubogiej
dzielnicy Camaragibe. Publikujemy treść pierwszego rozważania, zachęcamy do lektury pozostałych na naszej stronie:
Miłość i pasja dnia naszego powszedniego (1)

Podziękowania
Szanowni Państwo, od kilku tygodni otrzymujemy od Państwa ogromne wsparcie, za co jesteśmy niezmiernie
wdzięczni. Dzięki Wam mogliśmy zatrudnić osoby, które
dokładają wszelkich starań, żeby Kontakt się dalej rozwijał
i docierał do jak największej liczby czytelniczek i czytelników. Zatrudniliśmy także Szymona Rębowskiego, który od
wielu lat działa w Kontakcie pro bono, a teraz otrzymuje
wynagrodzenie za swoją pracę.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim naszym Patronom i Matronom oraz przypominamy, że jeśli ktoś jeszcze
chciałby nas wesprzeć, można to zrobić tu:
patronite.pl/magazyn-kontakt
albo dokonując przelewu na konto:
42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe-Magazyn Kontakt
„Wietrzenie magazynów”
Nie przestajemy pracować nad wydawaniem kolejnych
numerów. Chcemy zrobić na nie miejsce w naszym magazynie, dlatego postanowiliśmy zorganizować wiosenne
porządki.
Zapraszamy na „Wietrzenie magazynów”, które potrwa do
końca kwietnia. Od poniedziałku do piątku w godzinach
10-17 można przyjść do sekretariatu KIK-u i wziąć sobie
wybrane archiwalne numery – od K24 („Pols-kość niezgody”) do K38 („Zdrowie bez recepty”). Pozostałych nie mamy
tak dużo, żeby rozdawać, ale będzie je można na miejscu
kupić. Na miejscu będzie puszka, więc jeśli ktoś chciałby
nas wesprzeć, zachęcamy do zaopatrzenia się w gotówkę.
Rozważania wielkopostne

Piszę te słowa w trakcie Wielkiego Postu 2021 roku, kiedy w
ten szczególny dla chrześcijan na całym świecie czas wplata
się wiele problemów narodowych i międzynarodowych.
Licznym momentom tego okresu towarzyszy wieloaspektowa pasja. O jakiej pasji mowa? Pasji doświadczania biegu
codzienności poprzez emocje, uczucia, troski, nadzieje. Pasji
bólu i radości w teraźniejszości. Pasji zakorzenionej w pragnieniu przytulenia wizji lepszego świata – przy jednoczesnym zderzaniu się z koniecznością ograniczania się do
życia drobnymi inicjatywami, zaledwie cząstkowo odzwierciadlającymi naszą gotowość do wielkich zmian. O pasji
nieustannej miłości wyrażanej wobec życia zasianego momentami złożonymi i różnorodnymi.
Otwieramy się w obecnym czasie na przyjęcie życia i działalności Jezusa jako pasji. Pasji, która nie ograniczała się do
tych czterdziestu dni poprzedzających Jego śmierć ani do
tego czasu zwanego Wielkim Tygodniem. Czterdzieści dni,
czterdzieści miesięcy, czterdzieści lat, czterdzieści minut! Ta
liczba, to czterdzieści, tak naprawdę jest symbolem całego
życia w swym zróżnicowanym rozłożeniu czasowym.
***
Życie otwiera się w pasji, poprzez pasję. Pasja do ludzi, do
idei, do przygód, do miłości, do różnorakich obszarów.
Pasja rozumiana jak zamiłowanie czy pochłaniająca siła
twórcza w życiu, pasja angażująca całe nasze jestestwo.
Pasja do Jezusa, pasja wobec ubogich i upokorzonych,
pasja prowadząca ku zrozpaczonym, ku tym, którzy na
pierwszy rzut oka nie wzbudzają żadnej namiętności. Przemienienie tych ludzi jako angażujący emocjonalnie cel,
wzbudzenie ku nim pochłaniającej miłości – to właśnie jest
nadanie pasji wymiaru idącego poza racjonalność, poza
logikę zysku i przyjemności. W takim sensie można odwołać się do czegoś w rodzaju „szalonej namiętności”, która
staje się przywiązaniem do spraw czy osób wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew znanym schematom społecznym
ludzkiej wspólnoty.
Taki rodzaj namiętności jest obecny w pasji Jezusa zwanego
Chrystusem, Zbawicielem. Jakość Jego pasji jest znacząca, w
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pewien sposób bardzo emblematyczna: ta pasja miała i ma
moc zbawiania żywotów dziwnych, marginalizowanych,
pogardzanych. Dodatkowo znaczące jest to, że pasja Jezusa
nie należała tylko do Niego. To był rodzaj pasji rozlewającej
się na uczniów i uczennice, dotykającej rzesze ludzi żyjących w różnych czasach i w różnych miejscach na świecie,
której wielkość jest tak niesamowita, że nazywamy ją Bożą
Pasją realizującą się w ludzkim ciele. Boska Pasja przeżywana w człowieku, ale uciekająca ludzkiemu rozsądkowi, przekraczająca granice, nieuznająca hierarchii ani ustanowionej
władzy. To pasja, która prowadzi do dotknięcia trędowatego, do podniesienia paralityka, podzielenia się „moim chlebem”, „moją ziemią”, do zwrócenia tego, co skradzione, do
zadbania o to, byśmy w przyszłości nie zabierali innym. To
pasja prowadząca do dbania o ziemię, o siebie i o innych,
osadzona w przekonaniu, że jesteśmy jednym ciałem, które
może dobrze żyć wtedy, gdy poczujemy wspólną odpowiedzialność za troskę o nie.
Ten rodzaj pasji bez wątpienia pochłania niewielu, ale owi
nieliczni, wybrani przez Wielkie Życie, dają świadectwo o
nieśmiertelnej obecności tego ziarna tudzież iskry w naszych sercach. Ziarno, które – jeżeli pozwolimy mu zakiełkować – przyniesie plon stokrotny w siostrach, braciach,
chlebach, rybach, winie, ziemiach i domach dla wszystkich. I
dzięki któremu zmniejszą się niedostatki, niesprawiedliwości, cierpienia i boleści. Jest to pasja do dzielenia się, pasja
o prawo do godnego życia, którym nie zawiadują pałace
narodów, królowie czy książęta kościelni. Wybuchająca tam,
gdzie się tego nie oczekuje. Rodząca się na terenach niezaoranych przez pługi i traktory wielkich panów, mających się
za właścicieli tego świata. Ukrywająca się w torbach kobiet,
które mają zawsze w pogotowiu drobne zapasy dla swoich
dzieci i dla innych potrzebujących. Pojawiająca się w domach ubogich, którzy nie odmówią obcemu podzielenia się
chlebem i kątem. Przejawiająca się w wielu walkach społecznych i politycznych o równe prawa w różnych zakątkach
świata.
***
To symboliczna Pasja dnia powszedniego, Pasja prawa każdego do codziennego chleba, Pasja prawa do miejsca,
gdzie można położyć głowę, do szkół i szpitali. I to ta Pasja
dnia powszedniego, Pasja Chrystusa, to ona powinna być
obecna w Wielkim Poście przeżywanym przez Kościół. To
ona zaprasza nas do wyjścia poza obrzędy, poza metafizyczne nadzieje, poza magię nadprzyrodzoności, którą
lubimy kultywować. Poprzez to wykroczenie poza przyjęte
rytuały może nas ona zwrócić ku pięknym relacjom międzyludzkim, ku naszym ludowym pieśniom oraz małym tradycjom, ku naszej profetycznej mocy ujawniania nadużyć
władzy i posiadania, które nieustannie się włamują i codziennie nas kuszą.

Ta wielka Pasja, która – jak wiele wskazuje – była codziennością Jezusa, prostolinijna, dyskretna i intensywna zarazem, ostatecznie została opłacona ukrzyżowaniem. Krzyż,
narzędzie tortur rzymskich, stał się znakiem pamięci życia
Jezusa. Siła tego znaku została jednak zredukowana do
obrzędowego symbolu, do pamiątki po dramatycznym
momencie, którym stało się ukrzyżowanie będące punktem
kulminacyjnym Jego życiowej pasji. Ale samo ukrzyżowanie
nie było Jego pasją. Ukrzyżowanie było karą, wydanym
orzeczeniem kary śmierci przez możnych tego świata. Jego
pasjonującą miłością nie były gwoździe, chłosty, raniąca
włócznia, napój goryczy, który podano Mu, gdy był spragniony. Tak naprawdę to były znaki Jego anty-pasji, negujące Jego prawdziwą pasję. Tymczasem to te momenty i
etapy tragicznej męki są gloryfikowane przez wielu, i w
sposób szczególny upamiętniane w chrześcijańskich kościołach.
To dzieci, trędowaci, poranieni, ślepi, kulawi, więźniowie,
obcokrajowcy, ubodzy, zmiażdżeni przez polityczne i ekonomiczne Imperium, bliscy, przyjaciele, lilie polne… – to
było u źródeł pasjonującej miłości Jezusa. Droga wiodąca
pomiędzy nimi i odbywana wraz z nimi oraz te liczne spotkania w życiu Jezusa – to pochłaniało Jego miłość.
Jesteśmy zaproszone i zaproszeni do odzyskiwania naszych
prawdziwych pasji. To one, skonfrontowane z naszymi
ograniczeniami i słabościami aktywnego życia, sprawią, że
będziemy szli do przodu drogą miłości: trudną, piękną, ale
wciąż odnawialną. Taka życiowa postawa mogłaby nam
pomóc w dotknięciu czegoś bardziej prawdziwego w pasji
Jezusa, Chrystusa. Jego pasja jest symbolem i wskazówką
orientującą nas w kierunku żmudnej i niejednoznacznej
drogi miłowania bliźnich jak siebie samego.

Tłumaczyła Julia Kern.

MAM POMYSŁ 2020/2021
Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym do edycji wiosenno-letniej konkursu. Klub w ramach programu miejskiego
wspiera młodzież w realizacji swoich własnych pomysłów.
Wspieramy autorskie projekty młodzieżowe. Cenne są nawet najprostsze pomysły. Możecie uzyskać wsparcie Klubu,
zrealizować swój pomysł i spędzić czas ze znajomymi –
niekoniecznie z Klubu.
Wielkanoc jest czasem nadziei, którą możecie podarować
ludziom odpowiadając na trudności z którymi zmagamy się
z powodu pandemii. Mamy trzecią falę zakażeń koronawirusem. Związane są z tym kolejne obostrzenia. Jednak nic
nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować projekt wykorzystując media społecznościowe lub własną stronę internetową.
Możecie również odpowiedzieć na problemy Waszego
pokolenia, które ciężko znosi pandemię. Jesteście obciążeni
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zdalną nauką. Często brakuje Wam kontaktu ze znajomymi.
Jest wiosna, a zatem rośnie motywacja do wychodzenia na
zewnątrz i spędzania czasu ze znajomymi. Ten czas możecie
wykorzystać na zrealizowanie własnego projektu. Oczywiście pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa: maseczka,
dystans, dezynfekcja.
W edycji wiosenno-letniej przyjęliśmy już 6 projektów: AkceptAkcja; Sygnały bezpieczeństwa; Warszawskie Targi
Wolontariatu; Graj w Zielone; Rozczesani; Gastro plan, cud
dieta. Te zespoły młodzieżowe zgłosiły się ze swoimi autorskimi projektami. Prowadzą działania uświadamiające młodzież o problemach ekologicznych i klimatycznych,
z którymi zmaga się świat. Promują wśród młodzieży sport
i zdrowe odżywianie. Podejmują działania poruszające problem samoakceptacji wśród młodzieży i wspierające młodzież zmagającą się z nim. Uświadamiają społeczeństwo
o zagrożeniach na kolei oraz sygnałach kolejowych, których
znajomość może zwiększyć bezpieczeństwo. Prowadzą
stronę internetową, która promuje wolontariat wśród młodzieży.
Tworzymy przestrzeń, gdzie pozwalamy Wam zmieniać
Wasz codzienny świat. Możecie doświadczyć, że macie
wpływ nie tylko na Wasze życie. Tutaj odkryjecie, że możecie realizować własne pomysły.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/
https://www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman

„OBY NIE ZRANIENI POWTÓRNIE –
W KONFESJONALE”.
REFLEKSJA W DRUGĄ ROCZNICĘ
POWSTANIA INICJATYWY
„ZRANIENI W KOŚCIELE”
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący już od dwóch
lat telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. 10 marca
br., w dniu drugiej rocznicy powstania Inicjatywy, odbyła się
konferencja prasowa, podczas której jej przedstawiciele
zaprezentowali podsumowanie drugiego roku działalności,
m.in. informacje statystyczne oraz aktualne postulaty
wynikające z doświadczenia wspierania osób dotkniętych
przemocą seksualną w Kościele.
W konferencji udział wzięli: dr Barbara Smolińska, prezes
Fundacji Pomocy Psychologicznej „Pracownia Dialogu”,
Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Warszawie, Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny
kwartalnika „Więź” i rzecznik prasowy Inicjatywy „Zranieni
w Kościele” oraz zaproszeni goście: Robert Fidura (ps.
Wiktor Porycki) oraz ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy
duszpasterz środowisk twórczych.
Jednym z głównych tematów, który przedstawiciele
Inicjatywy
poruszyli
podczas
konferencji
było
doświadczenie spowiedzi osób skrzywdzonych przemocą
seksualną w Kościele. Podczas ostatniego roku działalności
Inicjatywy wiele osób dzwoniących na wtorkowy dyżur
Telefonu wsparcia opowiadało o sytuacjach, gdy
konfesjonał stawał się miejscem nadużycia czy przemocy.
Nierzadko osoby zranione mówiły o tym, że wyniosły
z konfesjonału raczej poczucie odrzucenia niż zrozumienia.
W związku z tym, Zespół Koordynujący Inicjatywy zaoferował swoją pomoc w opracowaniu wskazówek dla spowiedników, które mają być opublikowane przez Fundację
Świętego Józefa oraz pojawią się na oficjalnej kościelnej
stronie internetowej z materiałami dla duszpasterzy oraz
osób pracujących z ofiarami przemocy seksualnej
w Kościele. W tym celu – w oparciu o doświadczenie rozmów z osobami wykorzystanymi – członkowie Inicjatywy
opracowali refleksje o spowiedzi, zatytułowane „Oby nie
zranieni powtórnie – w konfesjonale”. Aktualnie trwają także prace nad możliwościami działania w kwestii osób dorosłych dotkniętych przemocą seksualnej w Kościele,
z nadużyciem władzy i autorytetu.
***
Przez dwa lata działalności Inicjatywy „Zranieni w Kościele” odebraliśmy niemal 300 telefonów. Bycie wysłuchanym jest najbardziej podstawową potrzebą osób
dotkniętych przemocą, które zdecydowały się do nas
zadzwonić.
„Ale czy pani mi wierzy?”, „Czy pan mi wierzy?” – pytają
niemal wszyscy. Stajemy się powiernikami ich bolesnych
historii, pomagamy na drodze prawnej, terapeutycznej
i duszpasterskiej, ale mamy jeszcze jedno zadanie:
chcemy być również ich głosem. Doświadczenie towarzyszenia osobom dotkniętym przemocą seksualną
w Kościele pozwala nam formułować wnioski dotyczące
zasad i sposobów postępowania, dzięki którym nasz
Kościół może się stawać miejscem prawdziwie bezpiecznym. Wśród wielu spraw i problemów, które poruszają
dzwoniący pod numer 800 280 900, szczególnie ważne
wydaje się nam to, co dotyczy rozmów prowadzonych
przy okazji spowiedzi.
Konfesjonał jest często pierwszym miejscem, w którym
osoby dotknięte przemocą seksualną decydują się mówić o swoim cierpieniu. Przychodzą tam z przekonaniem, że to najbezpieczniejsze miejsce w ich otoczeniu:
że mogą liczyć na dyskrecję, zrozumienie, a przede
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wszystkim na pełne miłości wysłuchanie. W tradycji
chrześcijańskiej spowiedź porównuje się przecież do
leczenia ran duszy. Przychodzą z bólem i z lękiem. Poczucie wstydu miesza się często z poczuciem winy –
mimo że w tym przypadku to absolutnie nie oni zawinili.
Potrzebują wysłuchania, ale i potwierdzenia, że to, co
ich spotkało, jest złem i przestępstwem.
Nie przyspieszać wybaczenia
Niestety, wiele z dzwoniących do nas osób wyniosło
z konfesjonału raczej poczucie odrzucenia niż zrozumi enia. „Zapomnij”, „przebacz”, „nie wracaj do tego” – usłyszeli
od
nierozumiejącego
ich
doświadczenia
spowiednika.
Owszem, wybaczenie doznanej w życiu krzywdy jest
ważne, zarówno w kontekście duchowym, jak i psychologicznym. Należy jednak wiedzieć, że im głębsza jest
trauma, tym proces dojścia do wybaczenia staje się często dłuższy, trudniejszy i boleśniejszy. Zanim osoba będzie mogła i chciała wybaczyć, wiele w jej sercu, duszy
i psychice musi się wydarzyć. Zazwyczaj potrzeba w tym
procesie mądrego towarzyszenia przewodnika duchowego lub psychoterapeuty. Absolutnie nie wolno też
tego procesu popychać i przyspieszać.
„Dobrze, że mówisz o tym tutaj, ale nie mów o tym nikomu innemu”, „nie opowiadaj o tym na zewnątrz, żeby
większe zło z tego nie wyniknęło” – to inny traumatyzujący przekaz. Zdarza się, że pokrzywdzeni odchodzą
z takim zaleceniem od konfesjonału. Często oznacza to,
że przez kolejne lata niosą w osamotnieniu bolesną,
niszczącą tajemnicę. Zdarzało się także, że polecano im
rozważyć, na ile oni sami doprowadzili to tego, co się
stało, na ile to oni są odpowiedzialni za przemoc, która
ich dotknęła.
Całe szczęście, sytuacja się zmienia. Trzeba bowiem dodać, że wśród dzwoniących pod numer naszego telefonu
wsparcia były również – zwłaszcza w ostatnich miesiącach – osoby, które dowiedziały się o istnieniu telefonu
„Zranieni w Kościele” właśnie od spowiednika.
Niezdrowa ciekawość spowiedników
Osobną, niezwykle poważną kwestią pozostają sytuacje,
gdy konfesjonał staje się miejscem nadużycia lub przemocy. Dzwoniący do nas opowiadają o tym, że kiedy byli
dziećmi, zdarzyło im się, że spowiednicy bardzo szczegółowo wypytywali ich o masturbację, o wczesne doświadczenia seksualne, często sugerując odpowiedzi
albo używając nieodpowiedniego języka. Pytają
w związku z tym dyżurujących terapeutów, czy to, co ich
spotkało, można nazwać molestowaniem. Mają poczucie, że takie natarczywe dopytywanie niekorzystnie
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wpłynęło na ich rozwój, kształtowanie się dojrzałej duchowości i dojrzałej seksualności.
Wydaje się nam bardzo ważne, aby uczyć przyszłych
spowiedników, by nie wypytywali dzieci ani nastolatków
o sprawy związane z cielesnością, i uświadamiać im, że
podobna niezdrowa ciekawość ma zazwyczaj związek
z własnymi nierozwiązanymi problemami. Zwracamy się
do biskupów i osób odpowiedzialnych za formację permanentną duchownych o to, aby uwrażliwiano duszpasterzy i kleryków na specyfikę doświadczenia osób
wykorzystanych seksualnie, zwłaszcza gdy sprawcami są
przewodnicy duchowi występujący wobec innych w imię
Boga.
Wszyscy potrzebujemy edukacji dotyczącej skutków
przemocy seksualnej i tego, jak na nią reagować, by nie
powiększać cierpienia pokrzywdzonych. Potrzebują jej w
szczególności spowiednicy, na których ciąży wyjątkowa
odpowiedzialność.

Członkowie Zespołu Koordynującego Inicjatywy „Zranieni w Kościele”:
Katarzyna Bartosik, Maria Bremer, Maryna Czaplińska,
Dawid Gospodarek, Katarzyna Jabłońska,
Jakub Kiersnowski, Zbigniew Nosowski, Barbara Smolińska, Katarzyna Sroczyńska
Warszawa, marzec 2021 r.

