
 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2011 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Witam wszystkich serdecznie już w Nowym Roku! Bardzo się cieszę, że kolejny 
raz spotykamy się na łamach naszego e-pisma.  

Dziś chciałabym zaprosić Was do przeczytania tekstów o czułości, dotyku o 
pięknie miłości. To oczywiście tylko zachęta do zgłębienia tematu. Szczególnie polecam w 
tym względzie książkę Miłość i odpowiedzialność Karola Wojtyły. Uważam, że każdy, kto 
w poważny sposób traktuje siebie, drugiego i miłość – powinien tę książkę przeczytać.   

Zapraszam również do zapoznania się z terminami rekolekcji i dni skupienia. 
Warto zatroszczyć się o swoje życie duchowe i skorzystać z podanych propozycji. 

Niech Jezus wszystkim Czytelnikom błogosławi i wspomaga w codziennym 
kroczeniu Bożymi drogami. 

s. Alicja 

 

Każdy człowiek, który przychodzi na świat, 
przez całe swoje życie 

poszukuje ciepła i miłości. 
Szuka ludzi, 

którzy by go przyjęli i pokochali, 
u których znajdzie ostoję i bezpieczeństwo. 

Ludzie szukają całe życie 
na wielu drogach, często okrężnych, 

a nawet wręcz na bezdrożach. 
Szukają ciepłego gniazda, 

swojskiego kąta, 
przytulnej przystani. 

Gdzie jest nasz dom? 
Tam, gdzie odnajdujemy ciepło i miłość. 

Tam, gdzie panuje wzajemne zaufanie 
i czuła, życzliwa troska o drugiego. 
Gdzie każdy ma serce dla każdego. 

Dom znajdziesz tylko 
u takiej istoty, która ma serce 

bijące dla Ciebie. 

Phil Bosmans 



 

 

Uzdrawiający dotyk 
Miłość, której nie wyrażamy nie dociera do osoby kochanej, nie mając na nią żadnego 
wpływu. Nie okazując sobie uczuć, a także innym osobom, odcinamy się od nich. Nie 
mając pozytywnej relacji ze swoim wnętrzem, z naszą emocjonalnością możemy utracić 
zdolność słuchania innych, a przede wszystkim Boga. Nasza mowa jest również 
pozbawiona tego, co zarówno nam i innym jest jak powietrze, woda i chleb miłości. Nie 
okazując uczuć, zainteresowania, nie dając znaku troski, tracimy łączność z innymi. 
Tracimy dobre słowo dla nich. Trudno opisać własne odczucia; co przeżyliśmy lub 
przeżywamy, jakie pozytywne doświadczenia w sobie odnotowujemy. Nie czując siebie, 
własnych uczuć, potrzeb serca, nie odczuwamy też potrzeb innych. To, w co się nie 
angażujemy na tę rzeczywistość możemy się zamknąć.  
 
Obawiamy się naszych pragnień. Odczuwamy zaniepokojenie, gdy ktoś mówi o swoich 
pragnieniach w naszej obecności. Traktujemy jego zwierzenia jak exhibicjonizm. Mówimy 
o obnażaniu swojego wnętrza, co jest nietaktem i czymś niepotrzebnym. Każdy powinien 
zachować intymność wobec własnych uczuć. Nie odczuwając ciepła uczuć przez słowa, 
stajemy się wyblakli, bezbarwni, pozbawieni entuzjazmu, jakby zgaszeni. Wyciszanie 
uczuć upośledza człowieka. 
 

Jezus wkładając palec w uszy głuchoniemego czyni to mocą, która jest 
udzielaniem miłości i poczucia bezpieczeństwa. Zamykam się w sobie 
wewnętrznie, gdy się boję, otwieram się, gdy jest ktoś, komu mogę 
zaufać. Dotyk budzi zaufanie. Jezus swoimi palcami „tworzy” zaufanie 
w głuchoniemym. Odbiera mu lęk, strach przed tym, co zewnętrzne, 
skłonność do ucieczki i zamykania się z obawy przed innymi. Może 
było tak, że brak słuchu został spowodowany „złym dotykiem”, 
wykorzystaniem. Zły dotyk może zostać uzdrowiony dotykiem 

prawdziwej miłości. W jaki sposób się dotykamy, tak też siebie słuchamy, tak do siebie 
mówimy, albo pozbawieni jesteśmy tego, co nazywa się mową. Trudno jest krzyk, swoistą 
formę „warczenia” na innych nazwać rozmową.  
 
W dotyku są słowa, treść naszych intencji, zamiarów i oczekiwań. Jezus leczy dotykając. 
Odczuwamy niejednokrotnie potrzebę, by ktoś nas objął, przytulił. W dotyku jest 
wzajemność. Dotykamy się wzajemnie dłonią, słowem, spojrzeniem. Nie musimy zawsze 
coś powiedzieć, ważne, byśmy byli, byli blisko. Taki dotyk sprawia, że napięcie całego 
dnia, trudnych rozmów, stresujących spotkań gdzieś odchodzi. Powraca równowaga, 
ciepło. Odczuwamy, że serce jest na swoim miejscu, bijąc przyjaźnie. Nie będąc w taki 
sposób blisko człowieka, nie jesteśmy zdolni usłyszeć, co mówi, gdy mówi do nas. Słowo 
słyszymy w jego głębi, gdy dotyka nas jego przyjazne ciepło, łagodny dotyk.  
 
Jezus dotykając głuchoniemego jakby chciał mu powiedzieć „nie 
jesteś sam, Ja jestem z tobą”. Tracimy słuch, gdy inni nie 
wsłuchują się w nasze tęsknoty, nie zwracają uwagi na marzenia 
wypowiadane z wielkim zaangażowaniem. Ci, którzy nie znają 
naszych tęsknot ani marzeń, nie są z nami, my nie tworzymy z 
nimi wspólnoty. Zamknięcie się na wypowiadanie ich stało się 
jakby normą, zasadą, czymś przyzwoitym, należącym do dobrego 
tonu. Im mniej o mnie inni wiedzą, tym lepiej. Kto się dobrze czuje 
w zimnej anonimowości? Kogo obchodzi pragnienie miłości, jakie 
w sobie noszę? Czy ktoś jest zainteresowany tym, że nie 
odczuwam bliskości Boga i jest to dla mnie bardzo męczące? Nie 
wystarczy powiedzieć „ja też nie odczuwam, nie przejmuj się tym, 



 

 

widocznie tak być musi”. Nie rzecz w tym, aby pouczać. Chodzi o to, żeby usłyszeć i nic 
nie powiedzieć, lecz być, być razem i blisko współodczuwając. W ciszy, głębokiej ciszy 
przeżywanej z innymi uczymy się słuchać i słyszeć słowa. Nie na każde słowo należy 
dawać odpowiedź, a spotkaniom osób bliskich nie musi towarzyszyć „przelewanie się 
słów”. Gdy nie usłyszymy ciszy, która jest najpiękniejszą muzyką, jak ktoś powiedział, 
nie odczujemy w sobie piękna dźwięków muzyki Mozarta, one nic nam nie powiedzą. 
Świat jest pełen ludzi głuchych z wyboru. Są i tacy, którzy nie wiedzą, że nie słyszą. 
Spotykamy takich ludzi, którzy słuchają, słyszą i nie przyjmują sercem.  
 
Głuchoniemy nie widział Jezusa. Poznawał Go po dotyku. Nie tylko Jezus dotykał 
chorego, lecz i chory dotykał Pana. Spotkanie realizujące się przez dotyk, który odsłania 
osobę, jej uczucia. Dotyk dający poczucie bezpieczeństwa, lub pozbawiający go. 
Dotknięcie człowieka możemy wypełnić sercem lub egoizmem. Zawieramy w nim dobre 
lub złe zamiary. Czuły, serdeczny, ciepły dotyk leczy drugiego; „dotyk zły” sprowadza 
chorobę.  
 
Jeśli nasza komunia z innymi jest możliwa, otwieramy się, pozwalamy się dotykać, naszą 
siłą wewnętrzną jest zaufanie. Gdy nie ma komunii, porozumienia, wspólnoty z innymi 
„zamykamy się w sobie, stajemy się niezdolni do nawiązania kontaktu, do działania, do 
wejścia w obieg życia, które krąży między światłem i ludźmi; to tak, jak rośliny, które 
przestały być nawadniane” (J. Vanier, Źródło łez, Kraków 2002, s.135). Zamknięcie się w 
sobie jest powodowane niepoznaniem czułości, brakiem smakowania w niej. Czułość jest 
wypowiadaniem miłości i obecności, która nie zagraża. Wraz z czułością pojawia się 
zaufanie. Bliskość drugiego człowieka zmienia wnętrze. Odczuwamy ciepło nie tylko to, 
jakim emanuje ludzkie ciało, lecz o wiele ważniejsze ciepło serca. Bez czułości serca, ciało 
pozostaje nieczułe.  
 

Kiedy odczujemy przyjazny nam dotyk, świat, w którym żyjemy, staje się 
przyjazny, odmieniony, pozbawiony chłodu i szarości. Dotyk jest ludzką 
mową. Docieramy do człowieka, do jego serca przez dotyk, bliskość, 
ciepło, którym emanujemy zachęcając do zaufania. Znaczenie i głębia 
dotknięcia wzrasta przez słuchanie czułych słów. To jest komunia, której 
pragniemy, za którą tęsknimy, której wyglądamy. Ona jest treścią 

naszych marzeń. Żyjemy pomiędzy przypływamy i odpływamy miłości, czułości, ciepła 
nam okazywanego. To, czego najbardziej się obawiamy, to utraty zaufania, zostania 
oszukanym, manipulowanym, zdradzonym.  
 
Krzyk człowieka jest wyrazem jego potrzeb, najgłębszych pragnień, ale i rozczarowań, 
niespełnionych oczekiwań. Krzyczymy, kiedy boli nas brak wyczucia osób najbliższych. 
Nie zrozumieli naszych wymownych spojrzeń, bólu malującego się na twarzy, 
opadających rąk wzdłuż ciała w geście rezygnacji. „Kiedy drugi człowiek nie jest taki, 
jakim chcielibyśmy, aby był, bardzo szybko popadamy w lęk, wpadamy w gniew i 
wchodzimy w taki rodzaj więzi, w których depresja splata się z agresją, nawet jeśli 
umiemy je skrywać pod maską uprzejmości” (J. Vanier, dz. cyt., s.140). Przez dotyk osoby 
kochającej nas stajemy się piękni, odważni i otwarci. W czułości Boga i człowieka 
znajdujemy pragnienie otwarcia oczu i uszu. Chcemy mówić przede wszystkim o tym, co 
odczuwamy najgłębiej. Świat wokół nas jest taki sam, kiedy nasze oczy i uszy były 
zamknięte, ale my po ich otwarciu nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Czułość, która nas 
otwiera, daje nam odnowioną interpretację rzeczywistości, na którą patrzymy i w którą 
się wsłuchujemy.  
 



 

 

Chorujemy, ponieważ dotykamy się wzajemnie słowami 
osądzającymi. W sądzeniu nie ma uzdrawiającego dotyku. 
Jest choroba, która przechodzi z człowieka zagniewanego na 
bezbronnego. Im bardziej jesteśmy ufni, tym bardziej też 
bezbronni. Potrzebujemy towarzyszenia tych, którzy nas 
kochają i dotykają ciepłem słów. W tych słowach jest prawda i 
dobro i zrozumienie. Choćby bolały, uznajemy, że tak trzeba. 
Przyjmujemy czułość zawierającą się w bólu, ponieważ 
przychodzi ona przez człowieka, któremu ufamy. Be czułości 
tracimy chęć do życia. Stajemy się apatyczni i nieznośni. Wymyślamy problemy, będące 
projekcją głodu czułości. Ten brak owocuje w nas znacznym niepokojem i smutkiem. 
Niezbędne jest poczucie, że jesteśmy w komunii z innymi. Potrzebna jest łagodność i 
czułość, byśmy poczuli, że jesteśmy u siebie, nic nam nie zagraża.  
 
Gdy boimy się komunii z innymi, lękamy się czułości. Życie bez czułości, pozbawia nas 
komunii. Inni stają się przez to dalecy, zbyt oddaleni, by mogli nam cokolwiek chcieć 
powiedzieć. My również w tym oddaleniu, nie jesteśmy zdolni słuchać i usłyszeć. Dystans 
uczuciowy, emocjonalny przekłada się na duchowy. Bez czułości jesteśmy sobie obcy. 
Mówiąc, niewiele albo nic do siebie nie mówimy. Nie ma w nas zdolności słuchania. 
Wchodzimy w „swój świat”, w którym nie czujemy się szczęśliwi, ponieważ nie 
odczuwamy, że komukolwiek jesteśmy potrzebni. Potrzebujemy naszej czułości i 
łagodności, odkrycia jej jako ludzkiej wartości, dzięki której Bóg stwarza nas i tych, z 
którymi wchodzimy w relacje. Odkrycie własnej czułości i łagodności, jak również tego, że 
inni jej potrzebują do życia, staje się sposobem na życie w rodzinie, zakonie, wspólnocie 
kapłańskiej. 
 

H. Nouwen doświadczając bliskości własnej śmierci boleśnie odczuwał 
niemożność modlenia się słowami. Napisał: „Czułem taki ból, że nie 
mogłem modlić się słowami, ani nawet za bardzo myśleć. Jednak 
ilekroć pielęgniarka wkładała mi w ręce mój drewniany różaniec, 
odczuwałem pociechę. Dotykanie tych koralików było jedyną rzeczą, 
jaką mogłem robić, ale to widać wystarczało, abym się modlił. Nie 

słowa, nie myśli, tylko zwyczajny dotyk” (Po drugiej stronie lustra, Kraków 2004, s.35).  
 
http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=11&id=11-05-05 
 

 
Nie luksus daje przytulność 

Szukasz towarzystwa, 
szukasz przytulności. 

Chciałbym z innymi się cieszyć i być radosnym. 
Tęsknisz za atmosferą odprężenia. 

A zaczynasz kupować i kupować bez miary. 
Biedne dziecko dobrobytu, 

dlaczego nie wyglądasz na szczęśliwe? 
Dlaczego tak rzadko się śmiejesz? 

Dlaczego tak łatwo ponoszą cię nerwy? 
Dlaczego te wszystkie piękne rzeczy 

czynią cię w końcu pustym? 
Dlaczego nie mogą cię zadowolić? 

Bo to są tylko martwe przedmioty. 



 

 

Mogą być bardzo pożyteczne 
i bardzo pomocne. 

Wielokroć możesz ich z pożytkiem używać. 
Ale nigdy nie dadzą ci one 

choćby grama miłości. 
Nie luksus daje przytulność, lecz miłość. 

Tylko miłość może sprawić, 
że życie staje się piękne. 

Lecz miłości nie można kupić. 
Ona jest bezcenna. 

Gdy musisz płacić za miłość, 
nie jest to już miłość. 

Phil Bosmans 
http://www.apostol.pl/milosc/rozwazania-o-milosci/nie-luksus-daje-przytulno%C5%9B%C4%87 

 
 
 

Czułość a zmysłowość 
 
(Fragmenty tekstu pochodzą z książki Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność. Zapraszam do lektury 
całego tego dzieła!! Naprawdę warto.)  
 

Przeżywamy czułość wobec jakiejś osoby (czy też nawet wobec jakiejś istoty 
nierozumnej, np. zwierzęcia czy rośliny) wówczas, gdy sobie uświadamiamy w pewien 
sposób jej łączność z nami. Świadomość wspólnoty w istnieniu i działaniu, radości czy 
cierpieniu każe nam z czułością myśleć nie tylko o innych ludziach, ale także np. o 
zwierzętach, które dzielą nasz los. Ogarnia nas czułość wobec tych różnych jestestw, z 
którymi czujemy się tak zespoleni, że możemy niejako wczuć się w ich stan wewnętrzny i 
przeżyć ten sam stan na terenie własnego wewnętrznego „ja”. Czułość bardzo blisko 
graniczy ze współ-odczuwaniem (nie ze współczuciem, które raczej można uznać za 
następstwo czułości, choć czasem rodzi się w człowieku niezależnie od niej). 
Niejednokrotnie owo wczuwanie się w stan zewnętrzny drugiej istoty jest bodaj częściowo 
fikcyjne, tak np. gdy przypisujemy zwierzęciu takie przeżycia „wewnętrzne”, jakie są 
tylko naszym „ludzkim” udziałem, gdy myślimy o „krzywdzie” zdeptanych i złamanych 
roślin. Człowiek słusznie dostrzega swój związek i zespolenie z całą przyrodą, z natury 
jednak najbliższy mu jest związek i zespolenie z innymi ludźmi – i dlatego też w nim 
tkwi szczególna podstawa czułości. W stosunku człowieka do człowieka zachodzi przy 
tym szczególna możliwość, a zarazem potrzeba wczuwania się w jego przeżycia stany 
wewnętrzne w całe życie jego duszy, oraz możliwość, a także potrzeba sygnalizowania mu 
tego. Są to właśnie funkcje czułości.  

Czułość jest nie tylko wewnętrzną zdolnością współ-odczuwania, uczuleniem na 
cudze przeżycia i stany duszy drugiej osoby. Wszystko to zawiera się w czułości, ale nie 
stanowi jeszcze jej istoty, w której wyraża się tendencja do objęcia własnym uczuciem 
tych cudzych przeżyć i stanów duszy drugiej osoby. Tendencja ta wyraża się na zewnątrz, 
zachodzi, bowiem potrzeba zasygnalizowania drugiemu „ja” własnego przejęcia się jego 
przeżyciami czy stanami wewnętrznymi, tak, aby ten drugi człowiek odczuł, że ja to 
wszystko podzielam, że również przeżywam. Czułość, jak widać, wyrasta z odczucia 
sytuacji wewnętrznej drugiej osoby (a pośrednio także i zewnętrznej, 
wewnętrzna, bowiem wśród niej się kształtuje) i zmierza do czynnego 
zakomunikowania własnej bliskości względem tamtej osoby oraz jej sytuacji. 
(…) Uczuciowość uzdalnia do przeżycia bliskości względem drugiego „ja”: uczucie z 



 

 

natury przybliża człowieka do człowieka. Na tym tle rodzi się też potrzeba czynnego 
zakomunikowania bliskości i dlatego czułość wyraża się w pewnych uczynkach 
zewnętrznych, które przez sam swój charakter odzwierciedlają owo wewnętrzne 
przybliżenie do drugiego „ja”. Mogą to być uczynki bardzo różnorodne w swym 
zewnętrznym wyglądzie, we wszystkich jednak chodzi o to samo: wspólne jest ich 
wewnętrzne znaczenie. Na zewnątrz wyraża się to, więc np. w jakimś przygarnięciu 
drugiego człowieka, objęciu czy choćby wzięciu pod ramię, (co zresztą może być tylko 
formą pomagania drugiemu człowiekowi; co innego jednak tzw. chodzenie pod rękę), 
również w pewnych formach pocałunku. Są to czynne przejawy czułości. Sama gotowość 
ich odbierania nie dowodzi jeszcze w całej pełni wzajemności uczucia, dowodzi tylko, że 
nie istnieje żaden sprzeciw uczuciowy wobec tej osoby, która w taki sposób zewnętrzny 
daje wyraz swej czułości. Czułość leży w wewnętrznym odniesieniu uczuciowym, a nie w 
samych przejawach zewnętrznych, te ostatnie, bowiem mogą być czymś czysto 
konwencjonalnym i publicznym. Czułość natomiast jest zawsze czymś osobistym, 
wewnętrznym, własnym w pewnej przynamniej mierze ucieka przed wzrokiem 
innych, jest wstydliwa. Może się swobodnie objawić tylko wobec tych, którzy ją 
właściwie rozumieją i odczuwają.  

Należy bardzo wyraźnie odgraniczyć czułość i różne formy zewnętrzne czułości od 
różnych form zaspokajania zmysłowości. Całkowicie różne jest źródło, z którego płyną 
jedne i drugie, o co innego też w nich chodzi. Zmysłowość z natury jest nastawiona na 
„ciało jako możliwy przedmiot użycia seksualnego” i naturalną drogą zmierza do 
zaspokojenia tej potrzeby użycia, mówimy wówczas o wyżywaniu się pod względem 
seksualnym. Czułość natomiast wypływa z uczuciowości i reakcji na „człowieka drugiej 
płci”, która jest dla niej znamienna. Nie wyraża się w niej pożądanie, ale raczej 
życzliwość i oddanie drugiemu człowiekowi. Oczywiście, że i w niej dochodzi do głosu 
jakaś potrzeba zaspokojenia uczuciowości, ale potrzeba ta ma zasadniczo inny charakter 
niż potrzeba zaspokojenia zmysłowości. Uczuciowość jest bardziej skoncentrowana 
na „człowieku”, nie na „ciele i płci”, chodzi w niej bezpośrednio nie o „użycie”, 
lecz o „przeżycie bliskości”.  

Wszystko to zasługuje jak najbardziej na podkreślenie. Czułość zarówno w swej 
wewnętrznej orientacji, jak i w zewnętrznych przejawach różnią się od zmysłowości i od 
użycia zmysłowego tak, że nie można jednej do drugiej sprowadzać i jednej z drugą 
utożsamiać. Uczynki, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mają swe źródło w 
czułości, domagają się zupełnie innej kwalifikacji etycznej niż te, których źródłem jest 
zmysłowość i wola użycia seksualnego. Czułość w odróżnieniu od nich może być zupełnie 
bezinteresowna, wówczas, gdy przede wszystkim zaznacza się w niej wzgląd na drugiego 
człowieka, na jego sytuację wewnętrzną. Bezinteresowność ta ustępuje, w miarę jak 
różne przejawy czułości służą przede wszystkim potrzebie zaspokojenia własnej 
uczuciowości. Ale i to ostatnie może być jeszcze wartościowe, o ile przynosi z sobą 
przeżycie bliskości człowieka w stosunku do człowieka, zwłaszcza, gdy ta bliskość jest 
potrzebna jednemu i drugiemu. Pewna „interesowność” mieści się w ludzkiej miłości, nie 
przekreślając zresztą w niczym jej właściwego charakteru, jak wykazała to jej analiza 
metafizyczna. Człowiek każdy jest dobrem ograniczonym i dlatego też zdolnym do 
ograniczonej tylko bezinteresowności61 .  

(…) Czy można mówić o „prawie do czułości”? Wyrażenie to trzeba rozumieć z 
jednej strony jako prawo do odbierania czułości, z drugiej, zaś – jako prawo do jej 
okazywania.  

Tendencyjnie i w tym drugim wypadku mówimy o „prawie”, a nie o obowiązku, 
choć nie ulega wątpliwości, że istnieje czasem również pewnego rodzaju obowiązek 
okazywania czułości drugiemu człowiekowi. I tak prawo do czułości mają ci wszyscy 
ludzie, którym jest ona szczególnie potrzebna, np. słabi, chorzy, cierpiący w jakikolwiek 
sposób, również moralnie. Zdaje się, że szczególne prawo do czułości mają dzieci, dla 



 

 

których (zresztą nie tylko dla nich) czułość jest naturalnym sposobem objawiania miłości. 
Ale dlatego też trzeba w te zewnętrzne zwłaszcza – przejawy czułości 
wprowadzić jedną jedyną miarę, mianowicie miarę miłości osoby. Istnieje, 
bowiem również niebezpieczeństwo podsycenia egoizmu tą drogą. Może się do tego 
przyczynić przesadna czułość, czułość, która osobie okazującej ją służy przede wszystkim 
do zaspokojenia własnej uczuciowości, a nie liczy się z obiektywną potrzebą i dobrem 
drugiego człowieka. Dlatego prawdziwa ludzka miłość, miłość „do” osoby i miłość 
„pomiędzy” osobami, musi łączyć w sobie dwa momenty: czułości i pewnej 
twardości. W przeciwnym razie zatraci swój zdrowy i jędrny profil wewnętrzny, zamieni 
się w bezowocne rozczulenie i miękkość. Nie wolna zapominać, że miłość człowieka, musi 
zawierać w sobie również pewne elementy walki – walki o tego właśnie człowieka, o jego 
prawdziwe dobro.  

Owszem, sama czułość zyskuje na wartości przez to, że jest zespolona z pewną 
twardością i „zasadniczością” w postawie woli. Czułość zbyt łatwa, zwłaszcza tzw. 
czułostkowość, nie budzi głębokiego zaufania, wręcz przeciwnie, budzi podejrzenie, że 
człowiek w ten sposób czuły szuka w przejawach czułości samego zaspokojenia swej 
uczuciowości, a może nawet zmysłowości i chęci użycia. I dlatego też te tylko formy 
czułości mają swe moralne uzasadnienie, które znajdują pełne, dojrzałe 
pokrycie w miłości osoby, w tym, co naprawdę łączy człowieka z człowiekiem. 
To zrozumiałe – czułość ma jedyną rację bytu w miłości. Poza nią nie mamy 
„prawa” do jej okazywania ani też do jej odbierania, jej przejawy zewnętrzne 
są wówczas zawieszone w próżni.  

Uwagi te mają szczególne zastosowanie, jeśli chodzi o wzajemne 
odniesienie kobiety i mężczyzny. Tutaj szczególnie trzeba wymagać, aby różne formy 
czułości miały gruntowne pokrycie w prawdziwej miłości osoby. Należy się, bowiem liczyć 
z tym, że miłość kobiety i mężczyzny kształtuje się w ogromnej mierze z tego potencjału, 
jaki kryją w sobie zmysłowość i uczuciowość, domagające się zaspokojenia, nasycenia. 
Stąd różne formy czułości łatwo mogą odbiegać od miłości osoby, a zbliżać się w stronę 
egoizmu zmysłów czy choćby egoizmu uczucia. Prócz tego zewnętrzne przejawy czułości 
mogą stwarzać pozory miłości, takiej miłości, jakiej naprawdę nie ma. Mężczyzna 
uwodziciel posługuje się z reguły różnymi metodami czułości, podobnie jak 
kobieta kokietka stara się grać na zmysłach, chociaż w jednym i drugim 
wypadku brak prawdziwej miłości osoby. Abstrahując jednak od faktów jakiejś 
„zabawy w miłość”, która różnie bywa nazywana (flirt, romans itp.), trzeba zwrócić 
uwagę na to, że każda miłość między kobietą a mężczyzną, również ta, która w intencji 
obojga ma być prawdziwa i uczciwa, rozwija się na ogół w ten sposób, że jej profil 
subiektywny narasta szybciej niż obiektywny. Różne elementy jej psychologicznej 
struktury niejako wcześniej kiełkują, podczas gdy sama jej etyczna istota musi dojrzewać 
stopniowo i z wolna. Wiele zależy tutaj również od wieku i od temperamentu. U ludzi 
młodych rozbieżność tych dwóch procesów wewnętrznych jest na ogół większa niż u 
starszych i ogólnie dojrzałych. U ludzi obdarzonych temperamentem żywym i zapalnym 
(np. u sangwiników) miłość jako przeżycie, jako uczucie, wybucha gwałtownie i z mocą, 
natomiast cnota musi być tym bardziej wychowywana i kształtowana z wewnętrznym 
trudem.  

Zgodnie z tym należy odwoływać się do tym większej odpowiedzialności w 
przyznawaniu kobiecie i mężczyźnie „prawa do czułości”, zarówno do jej doznawania, jak 
i do jej okazywania. Na pewno istnieje tendencja – zwłaszcza u niektórych ludzi – do 
rozszerzenia tych praw, do przedwczesnego korzystania z nich wówczas, gdy mamy do 
czynienia u obojga tylko z rozbudzeniem uczuciowości, a wraz z nią zmysłowości, ale gdy 
brak jeszcze obiektywnego profilu miłości i zjednoczenia osób. Taka przedwczesna 
czułość w obcowaniu – niejednokrotnie nawet niszczy miłość albo przynajmniej nie 



 

 

pozwala jej się rozwijać w całej pełni, w całej wewnętrznej i obiektywnej zarazem 
prawdzie.  

Nie myślimy w tej chwili o różnych formach poufałości, które należą do innego 
jeszcze rzędu faktów w zakresie obcowania mężczyzny i kobiety; nadmierna poufałość 
to forma nieodpowiedzialnego użycia seksualnego, poza tym może to być 
również przejaw prostactwa czy zwyczajny nietakt. Chodzi jednak tylko o czułość. 
Bez cnoty umiarkowania, bez czystości i opanowania nie sposób wychować jej i tak 
rozwinąć w człowieku, aby nie przeszkadzała miłości, lecz jej służyła. Zachodzi, bowiem 
poważne niebezpieczeństwo jakiegoś płytkiego, powierzchownego przeżycia – i zarazem 
„zużycia” miłości (tj. zużycia tego „tworzywa”, z którego ona się kształtuje w kobiecie i 
mężczyźnie) – w granicach takiego przeżycia oboje nie dopracują się jej obiektywnego 
profilu i właściwego dobra, lecz pozostaną przy czysto subiektywnych przejawach 
czerpiąc z nich tylko doraźną przyjemność. Wówczas miłość, zamiast wciąż się zaczynać 
na nowo i wciąż narastać pomiędzy nimi, wręcz przeciwnie wciąż się niejako kończy i 
urywa. Dodajmy, że między innymi bardzo wiele zależy tutaj od prawidłowego 
wychowania czułości, od odpowiedzialności za jej przejawy.  

Trzeba, bowiem raz jeszcze podkreślić, że jest ona ważnym współczynnikiem 
miłości. Nie sposób kwestionować prawdy, że miłość mężczyzny i kobiety w ogromnej 
mierze opiera się na uczuciu – jest to tworzywo, którego winna stale dostarczać 
naturalna uczuciowość, ażeby obiektywny profil miłości był gruntownie zespolony z 
subiektywnym. Chodzi zaś nie tyle o te „pierwsze” uniesienia uczuciowości, które w 
pewnym sensie „sztucznie” potęgują wartość osoby umiłowanej nawiązując do przeżycia 
„kobiecości” czy „męskości”. Chodzi daleko bardziej o stały udział uczucia, o stałe jego 
zaangażowanie w miłości, ono, bowiem czyni kobietę i mężczyznę bliskimi sobie, ono 
stwarza wewnętrzną atmosferę komunikatywności i wzajemnego porozumienia. Na 
takim podłożu czułość jest czymś naturalnym i prawdziwym, autentycznym. Takiej 
czułości ogromnie wiele potrzeba w małżeństwie, w całym tym wspólnym życiu, gdzie 
przecież nie tylko „ciało” potrzebuje „ciała”, ale przede wszystkim człowiek potrzebuje 
człowieka. Ma tutaj czułość ogromną rolę do spełnienia. Gruntownie zespolona z 
prawdziwą miłością osoby, bezinteresowna, zdolna jest ona wyprowadzić miłość z 
różnych niebezpieczeństw egoizmu zmysłów, z niebezpieczeństw postawy użycia. 
Czułość to zdolność odczuwania całego człowieka, całej osoby, we wszystkich 
najbardziej ukrytych nawet drgnieniach jej duszy, a zawsze z myślą o 
prawdziwym dobru tej osoby. Takiej czułości kobieta oczekuje od mężczyzny, 
ma ona do niej szczególne prawo w małżeństwie, w którym oddaje siebie 
mężczyźnie, gdzie przeżywa te niesłychanie ważne i trudne dla siebie momenty 
i okresy, takie jak ciąża, poród i wszystko to, co się z nimi wiąże. Jej życie 
uczuciowe jest przy tym na ogół bogatsze i stąd również większe 
zapotrzebowanie na czułość. Mężczyzna potrzebuje jej również, choć w innej 
mierze i w innej postaci. Tak u kobiety, jak i u mężczyzny czułość wywołuje to 
przeświadczenie, że nie jest się samemu, że to wszystko, czym żyje, jest również 
treścią życia drugiej, najbliższej osoby. Przeświadczenie takie ogromnie 
pomaga i podtrzymuje świadomość zjednoczenia.  

(…)Nie może być prawdziwej czułości bez dojrzałej powściągliwości, która ma swe 
źródło w woli gotowej zawsze miłować i konsekwentnie przezwyciężającej postawę użycia 
narzucaną przez zmysłowość i pożądliwość ciała. Bez takiej powściągliwości naturalne 
energie zmysłowości oraz wciągnięte w ich orbitę energie uczuciowości staną się tylko 
„tworzywem” egoizmu zmysłów, ewentualnie egoizmu uczucia. Trzeba to bardzo jasno i 
wyraźnie stwierdzić. Życie uczy tego na każdym kroku. Ludzie wierzący wiedzą, że kryje 
się za tym tajemnica grzechu pierworodnego, którego następstwa ciążą w jakiś 
szczególny sposób nad dziedziną sexus i zagrażają osobie, największemu wśród dóbr 
stworzonego wszechświata. Niebezpieczeństwo to zaś niejako graniczy z miłością: 



 

 

opierając się na tym samym tworzywie może się wszak rozwinąć prawdziwa miłość – 
zjednoczenie osób, równie dobrze jak „miłość” pozorna, która jest tylko osłoną dla 
wewnętrznej postawy użycia, dla egoizmu sprzecznego z miłością. Jakże ogromną i w 
rezultacie pozytywną rolę spełnia tutaj wstrzemięźliwość, która uwalnia od tej postawy i 
od egoizmu, a przez to samo pośrednio kształtuje miłość. Miłości kobiety i mężczyzny 
nie można zbudować inaczej jak na drodze pewnej ofiary i zaparcia się siebie. 
Formułę tego zaparcia znajdujemy w Ewangelii, w słowach Chrystusa: „Kto chce iść za 
mną, niech zaprze się samego siebie (…)”. Ewangelia uczy wstrzemięźliwości jako 
sposobu miłowania.  

Karol Wojtyła Miłość i odpowiedzialność 
 
http://www.katedra.uksw.edu.pl/wojtyla/milosc_i_odpowiedzialnosc/r3_3.html 
 
 
 

 
 

Serce Jezusa, skarbnico czułości, 
moja radości i jedyna nadziejo, 

Ty, które umiesz błogosławić i rozradować moja młodość, 
pozostań ze mną aż do mojego ostatniego zmierzchu. 

Panie, Tobie jednemu oddalam moje życie 
i Ty jeden znasz wszystkie moje pragnienia. 

A ja chcę zatracić się, o Serce Jezusa, 
w Twej na zawsze nieskończonej dobroci. 

Chowam się w Twoim Sercu, o Jezu, 
i nie drżę: Ty jesteś moją siłą. 

 
(święta Teresa od Dzieciątka Jezus) 

 
 

 
 
 
 
 

Czułość i seksualność 
 

Ludzie, którzy nie kochają, dążą do seksualności bez czułości,  
a ci, którzy kochają niedojrzale, boją się czułości, gdyż mylą ją z seksualnością. 
 
Zdolność rozróżniania 

Jedną z cech ludzi młodych jest łatwość popadania w postawy skrajne. 
Wiąże się to z ich tendencją do interpretowania postaw skrajnych jako 
postaw najbardziej dojrzałych, a także z trudnością w dokonywaniu 
trafnych rozróżnień w odniesieniu do zachowań człowieka. Przykładem 
może być postawa wobec wolności. Niektórzy młodzi ludzie 
utożsamiają wolność z anarchią i robieniem tego, na co ktoś ma ochotę 
w danym momencie. Inni „czują się” wolni wtedy, gdy robią to samo, co 



 

 

ich rówieśnicy czy ich telewizyjni idole. Podobne zjawisko występuje również w 
odniesieniu do czułości i seksualności. Niektórzy nie odróżniają seksualności od czułości 
albo czułości od seksualności i w konsekwencji mylą te dwie sfery. Tego typu pomyłki 
prowadzą do postaw skrajnych, czyli z definicji niedojrzałych. Tymczasem jedynie w 
przypadku miłości małżeńskiej czułość może – chociaż i wtedy nie musi – być powiązana 
z seksualnością. 
 

Seksualność mylona z czułością 
Młodzi ludzie, którzy nie odróżniają czułości od seksualności, są 
przekonani, że jedyną formą czułości są właśnie zachowania 
seksualne. Tacy ludzie każdą formę czułości traktują jako grę 
wstępną, która prowadzi do współżycia. Nie potrafią okazywać 
czułości poza tym kontekstem. Zwykle wynika to z tego, że 
zrezygnowali oni z życia w czystości i z respektowania własnej godności oraz godności 
innych osób. W konsekwencji nawet nie chcą wiedzieć o tym, że współżycie seksualne 
powinno mieć miejsce jedynie między kochającymi się małżonkami i wyłącznie wtedy, 
gdy jest poprzedzone nieustannymi gestami i znakami czułości, jakimi kochający mąż i 
kochająca żona zaskakują siebie nawzajem każdego dnia od rana do wieczora. Ludzie, 
którzy myślą, że jedyną formą czułości jest seksualność, nie są w stanie kochać. Szukają 
bliższego kontaktu z tą drugą osobą wyłącznie wtedy, gdy chcą współżyć. W pozostałych 
okresach nie okazują ani czułości, ani radości z istnienia tej drugiej osoby. Niektórzy z 
takich ludzi nie są w stanie okazywać czułości nikomu, czyli nawet osobie, z którą 
szukają kontaktu seksualnego. Seksualność w ich wersji zamienia się w mechaniczne 
zaspokojenie popędu – jak najszybciej i bez liczenia się z przeżyciami, potrzebami i 
godnością tej drugiej osoby. Taka postawa przed małżeństwem prowadzi do romansów i 
szantażów emocjonalnych – zwłaszcza ze strony mężczyzn wobec kobiet. Niedojrzali lub 
wyuzdani mężczyźni są skłonni okazywać kobiecie jakąś formę czułości jedynie wtedy, 
gdy zaraz zostaną „nagrodzeni” współżyciem seksualnym. Z kolei w małżeństwie taka 
postawa może doprowadzić nawet do – zamaskowanej lub jawnej – formy gwałtu. Gdy 
ktoś taki staje się rodzicem, wtedy w ogóle nie okazuje czułości swoim dzieciom właśnie 
dlatego, że kojarzy czułość wyłącznie z seksualnością. 
 
Czułość mylona z seksualnością 

Przeciwna skrajność to mylenie czułości z seksualnością. Taką postawę 
można spotkać u tych młodych ludzi, którzy nie potrafią komunikować 
czułości, albo którzy przeżywają swoją religijność w wypaczony sposób, 
czyli w każdym czułym zachowaniu dopatrują się grzechu i nieczystości. 
W fazie przygotowania do małżeństwa sprawiają oni wrażenie 
wyjątkowo opanowanych w sferze uczuć i czułości. Mogą wręcz 

zachwycić tę drugą osobę, gdyż sprawiają wrażenie, że osiągnęli zdolność niezwykłego 
panowania nad sobą nie tylko w sferze seksualnej, ale również w sferze czułości. Gdy 
jednak zawrą małżeństwo, to zwykle okazuje się, że nic się nie zmienia w ich postawie, 
czyli że nadal nie okazują czułości tej drugiej osobie, chociaż są już małżonkami. Takie 
osoby mylą czystość z brakiem zachwytu osobą drugiej płci i nie odczuwają radości w 
komunikowaniu miłości, która – jeśli jest dojrzała na wzór Jezusa – to jest czuła także 
wtedy, gdy wyklucza kontakt seksualny. Sporo kobiet, które myślały, że narzeczony 
komunikuje mało czułości, gdyż jest wyjątkowo opanowany i dojrzały, przeżywa 
rozczarowanie po ślubie, gdy okazuje się, że ich mąż jest niezdolny do komunikowania 
czułości i że tylko z tego powodu – a nie z powodu powściągliwości, czystości czy 
odpowiedzialności – nie okazywał im czułości w okresie narzeczeństwa.  



 

 

Czułość, seksualność i miłość 
Czułość od seksualności potrafią trafnie odróżniać tylko ci, którzy 
kochają w dojrzały sposób, czyli na podobieństwo Jezusa, który 
stanowczo upominał błądzących, ale z wielką czułością okazywał 
miłość tym, którzy nawracali się i uczyli kochać. Kto kocha, ten – 
niezależnie od wieku! – jest zawsze czuły w swoim sposobie 
komunikowania miłości. Tak człowiek rezerwuje seksualność 
wyłącznie do miłości małżeńskiej. Kto zachwyca się osobami drugiej 
płci – a nie skupia na swoim popędzie – dla tego również seksualność 
jest przede wszystkim jeszcze jednym ze sposobów komunikowania czułości, a nigdy 
sposobem na egoistyczne rozładowanie napięcia seksualnego czy na szukanie chwilowej 
przyjemności kosztem drugiej osoby. W dominującej obecnie kulturze, która myli to, co 
dobre z tym, co przyjemne, utożsamianie seksualności z czułością i redukowanie czułości 
do seksualności, albo też dopatrywanie się seksualnych podtekstów w każdym geście 
czułości, staje się zjawiskiem coraz częstszym i coraz bardziej zagrażającym radosnej 
więzi między mężczyzną a kobietą.  

 
Remedium w tej sytuacji jest naśladowanie Chrystusa, który 
zawsze był czysty, a jednocześnie zaskakiwał współczesnych sobie 
ludzi niezwykłą czułością, która umacniała ludzi dobrej woli, a 
niepokoiła czy prowadziła do zazdrości tych, którzy nie kochali. Kto 
kocha, ten jest czysty i czuły jednocześnie. Im bardziej dorasta ktoś 

do świętości, tym bardziej promieniuje czułością i tym lepiej odróżnia czułość od 
seksualności i seksualność od czułości. 

 Magdalena Korzekwa 
http://www.bosko.pl/klopotnik/?art=2540 

 
 
Czułe zetknięcie 
 
Dzisiaj potrafimy błyskawicznie wysyłać wiadomości na cały świat, a astronautów na 
długie miesiące w kosmos, ale coraz trudniej przychodzi nam odnaleźć drogę do serc tych, 
których kochamy. 
 
Przypomnij sobie jak dawno temu szliście z twoim mężem lub z twoją żoną serdecznie 
objęci? Pomyśl, kiedy ostatnio bawiłeś się ze swoimi dziećmi? Przez delikatny, czuły gest 
może zrodzić się klimat sympatii o wiele głębszy niż by to słowa wyraziły. 
 
Czuły, życzliwy dotyk dłoni może zdziałać czasami o wiele więcej niż całe mnóstwo 
pięknych słów. Ale musi to być gest rzeczywiście przepojony miłością, a nie taki, poprzez 
który chcemy coś wziąć w posiadanie. To byłoby zwykłe pożądanie. 
 
Bądź miły dla ludzi 
i kochaj ich sercem, 
które daje. 
 
 

Phil Bosmans 
http://www.apostol.pl/milosc/problemy/czu%C5%82e-zetkni%C4%99cie 



 

 

Obudzić dzieciaka 

W relacji Pana Boga do nas nieustannie powraca pewne napięcie. Ze 
strony Pana Boga idzie ono po linii obudzenia w nas dziecka, 
bezradności i tego, żeby Pan Bóg mógł objawiać swoją moc. Z naszej 
strony to napięcie polega na tym, żebyśmy czasem nie byli bezradni, 
naiwni jak dzieci, ponieważ życie uczy – jak często powtarzamy – że 

naiwność, czy infantylne podejście do tego, co się dzieje, jest wielkim zagrożeniem. 

To napięcie pojawia się we wszystkich możliwych spotkaniach, jakie przeżywamy z 
Panem Bogiem. Bo my za wszelką cenę chcemy udowodnić, że coś mamy, coś 
osiągnęliśmy, i przez to, co mamy i osiągnęliśmy, wcale nie rozumiemy naszej 
bezradności, odkrycia niemocy, tego, że jesteśmy zależni od Pana Boga, tylko że jesteśmy 
niezależni. Udowadniamy, że już jesteśmy kimś, kto coś potrafi, kto umie zapanować nad 
swoim grzechem, nad słabością, przypisując sobie wszystkie zasługi. 

A Pan Bóg usilnie stara się obudzić w nas kondycję stworzenia, które Go cały czas 
potrzebuje, pragnie, które cały czas ma być obdarowywane i prowadzone. 

To napięcie przebiega nie tyle na jakiejś abstrakcyjnej linii, gdzieś daleko od nas, ale w 
naszym sercu. Bo w naszym sercu ta kondycja jest obecna i jest obecne dziecko, któremu 
często dajemy klapsy i nie pozwalamy, aby z nas wyszło, aby się w nas obudziło. 

Ale trzeba też zauważyć, patrząc na relację Jezusa i słuchając słów Jezusa o dzieciach, że 
On, przyglądając się dziecku, wcale nie wspomina o naiwności, infantylizmie. Bo przecież 
kiedyś, w bardzo krótkiej przypowieści, mówił o swych rozkapryszonych słuchaczach: „Do 
kogo mam porównać to pokolenie? Jest podobne do dzieci, które bawią się na rynku. 
Bawiliśmy się radośnie, nie chcieliście tańczyć; bawiliśmy się w pogrzeb, nie 
chcieliście biadolić”. Jezus nie akcentuje więc w dziecku rozkapryszenia, bo 
dziecko też jest skażone grzechem, tylko jego ufność, bezradność, całkowitą 
zależność od rodziców. I o to Jezus dziś apeluje, aby pozwolić bez żadnych 
klapsów, bez krzyków, bez upomnienia: „nie wolno”, wyjść z nas dziecku. 
Pozwolić, żeby wyszło z nas dziecko, żeby wyszła z nas dziecięca ufność. 

My jesteśmy w stanie ufać Bogu i to jest naprawdę postawa dająca nam poczucie 
bezpieczeństwa – bo cóż może mi się stać takiego, z czego nie wyprowadzi mnie mój 
niebieski Ojciec? Cóż może mi się takiego przydarzyć? 

Wielu działań Pana Boga nie rozumiemy. Pan Bóg bardzo wyraźnie o 
tym mówi w proroctwie Ozeasza: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był 
dzieckiem, na ramiona go brałem, do swego policzka go podnosiłem” – i 
dodaje na końcu, podsumowując te wszystkie starania – „oni nie 
rozumieli, że troszczyłem się o nich”. Tak jak dziecko w wielu 
sytuacjach nie rozumie przejawów troski, że są pewne decyzje, 

podejmowane przez rodziców, w które dziecka się po prostu nie wtajemnicza. 

Tak samo jest w relacji do Pana Boga. On zresztą odwołuje się do tego obrazu: 
„Przyciągnąłem was ludzkimi więzami, a były to więzy miłości”.  

Druga sprawa dotyczy napięcia, które często się pojawia w naszych relacjach do Pana 
Boga, czy relacjach do siebie nawzajem. Chodzi o napięcie między szorstkością a 
czułością. To są właściwie dwie drogi, przez które Pan Bóg nas też kształtuje. 



 

 

Szorstkość, stanowczość, nawet oschłość, oziębłość i powściągliwość, 
plus czułość – otwartość serca, dotyk, bliskość, błogosławieństwo, 
wkładanie rąk. To są dwie drogi, czy dwie ręce, którymi Pan Bóg nas 
kształtuje. Nie jest dobrze, gdy występuje tylko jedna ręka, gdy tylko 
jest szorstkość, powściągliwość, dystans, żeby czasem nie dotknąć, 

wszystko jest wyważone. I nie jest dobrze, gdy występuje sama tylko czułość. Jedno i 
drugie musi być. 

Uczniowie szorstko zabraniali przynoszenia dzieci do Jezusa. Jak podają komentatorzy, 
najprawdopodobniej z dwóch powodów. Po pierwsze, bo dzieci nie znają Prawa, a w 
przekonaniu Żydów Prawo niesie zbawienie, więc jak mogą przychodzić do kogoś takiego, 
jak Jezus. Drugi powód jest bardziej prozaiczny i najczęściej przywoływany – chodzi o 
zmęczenie Jezusa, który nie szczędził sił. Matki przynosiły do Niego dzieci, bo wiedziały, 
co ręce Jezusa robią, jaki dotyk ze sobą niosą. 

Wezwanie z tego tekstu mówi o tym, abyśmy każde zachowanie Pana Boga traktowali 
jako działanie Jego miłości. Czy wnosi ono ze sobą jakąś szorstkość, chwilowe 
przeświadczenie o tym, że zostaliśmy zapomniani, porzuceni – „na krótką chwilę 
porzuciłem ciebie” – czy też niesie ogromną czułość, doświadczenie wręcz fizycznej Jego 
obecności. Tak nas uczy Benedykt XVI – „każde działanie Pana Boga podyktowane jest 
miłością”. 
 
Postawmy sobie pytania: 
Ile w nas jest szorstkości, a ile czułości? 
Czy ta szorstkość – też potrzebna – ta powściągliwość, nie przeważa w nas? Albo czy nie 
przeważa czułość? 
Czy jest w nas jakaś tonacja, w którą jedynie może wprowadzić nas kontakt ze słowem? 

 
Jezu budzący w nas dzieci, przychodzący do nas w wielkiej czułości, a także 
i w wielkiej bezradności, w niezrozumieniu, w ogromnej klęsce, jaką jest 
ukrzyżowanie, dziękujemy za słowo, w którym pada bardzo ważna 
deklaracja z ust proroka Ezechiela: „Ja nie mam żadnego upodobania w 
śmierci”. Dziękujemy, że każde działanie, jakie podejmujesz względem nas, 
jest działaniem miłości, która kocha życie. Bo Ty jesteś miłośnikiem życia. 

Pozwól nam spojrzeć na to, co przeżywamy, w świetle tego słowa. Obudź w nas ufność 
dziecka w to, że nas prowadzisz. 

Ksiądz Leszek Starczewski 

http://biblista.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2550:obudzi-dzieciaka-14-viii-2010-r&catid=753&Itemid=458 

 
 

ZAPLANUJ SOBIE Z NAMI CZAS!!!! 
 

 4-6 lutego Konstancin; skupienie: JESTEM DAREM BOGA (dla studentek i 
młodych pracujących)  

 
 7-11 lutego Konstancin; rekolekcje: DOM NA SKALE (dla dziewcząt 3 kl. gimn. i 

szkół ponadgimnazjalnych) 
 



 

 

 14-19 lutego Częstochowa; rekolekcje: JEŚLI BÓG Z NAMI KTO PRZECIW 
NAM (dla dziewcząt 3 kl. gimn. i szkół ponadgimnazjalnych) 

 
 4-6 marca Konstancin; Sesja o godności kobiety BYĆ KOBIETĄ DZIŚ (dla 

studentek) 
 
 12-13 marca Częstochowa; DOKĄD ZMIERZA MOJE ŻYCIE skupienie 

wielkopostne Czcicieli Świętych Aniołów i AMWK (dla osób dorosłych i młodzieży 
pracującej, zgłoszenia do 15.02.) 

 
 29 kwietnia - 2 maja Pisz; WIOSENNE KOLORY… A CO TO MA 

WSPÓLNEGO Z REKOLEKCJAMI? (dla licealistek i studentek)  
 
 29 maja Konstancin, Amfiteatr; Festyn Misyjny  

 
 24 czerwca - 1 lipca Konstancin; SPÓJRZ W LUSTRO – ZOBACZ WIĘCEJ… 

(gimnazjalistki) 
 
 16-24 lipca Konstancin; spotkanie rekolekcyjno – wypoczynkowe: ANIOŁA 

STRÓŻA MAM NIGDY NIE JESTEM SAM (dzieci 3–6 kl. szk. podst.) 
 
 3-9 lipca Konstancin; spotkanie rekolekcyjno-wypoczynkowe dla ANIELSKIEJ 

MISJI DZIECI 
 
 15-26 lipca PIELGRZYMKA PIESZA DO WILNA 

 
 17 września, Konstancin, Amfiteatr; Festyn Anielski 

 
 7-9 października, Zamek Bierzgłowski; DOŚWIADCZENIE BOGA W MOIM 

ŻYCIU skupienie rekolekcyjne Czcicieli Świętych Aniołów i AMWK (dla osób 
dorosłych i młodzieży pracującej, zgłoszenia do 5.09) 

 
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Listę uczestników zamykamy na 
2 tygodnie przed każdym spotkaniem. Zgłoszenia, pytania, sugestie prosimy kierować na 
adres: spotkaniaanielskie@gmail.com   
Bliższe informacje znajdziecie na naszej stronie www.siostryodaniolow.pl 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 
Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 

 wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów.  
Dziękuję również wszystkim Kolporterom !!!  

Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja 


