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Najpierw musisz być czlowiekiem, a dopiero 
potem możesz być urzędnikiem, robotnikiem, 
nauczycielem, księdzem. lekarzem. Bo chociaż 
twój zawód jest ważny, czcigodny, nie może on 
przeróść twojego człowieczeństwa. Bo chociaż 
instytucja, w której pracujesz, może być wielka, 
poważna, święta - nie wolno ci stać się tylko 
jej narzędziem; trzymając się sztywno jej prze
pisów, niszczysz ludzi - zamiast im służyć. 
Żadna z nich nie potrafi zdjąć z ciebie odpo
wiedzialności za twoje postępowanie jako 
człowieka . 

Spróbuj coś zrobić w życiu. Skoncentruj 
wszystkie swoje siły na tej sprawie, przyporząd
kuj 1ej rytm swoich prywatnych zajęć i odpo
czynków. Może c1 się uda i nie załamiesz się 
patrząc, jak twoi koledzy robią pien lędze . Ryzy
ka nie ma żadnego. Tylko najwyżej przy śmierci 
wyrzut sumienia, żeś się i tak nie zaangażował 
całkowicie. 

Spróbuj coś zrobić w życiu niezależnie od 
tego, ile masz lat. Ryzyka nie ma żadnego . Naj
wyżej przy śmierci 1• yrzut sumienia, że zaczą
leś za póżno. 
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Oburza cię nieuczciwośc, to nie rozkladaj 
rąk, ale rąbnij pięśc i ą w stół 1 zaprotestuj: nie 
zgadzasz się z tym, co ci mówią , to nie rób 
ulizanej miny, ale powiedz, co o tym myślisz ; 

widzisz brak szczerości, to nie uśmiechaj się 
ironicznie, ale wygarnij prosto w oczy komu na
leży:_koledze, kierownikowi, biskupowi. Przypu
szczasz, że nie będą zachwyceni i spotkają cię 
z tego powodu jakieś przykrości? Chyba się nie 
mylisz. Nie zrobisz tego? Wolno ci. Tylko nazwij 
taką postawę po imieniu i powiedz sobie, że to 
jest tchórzostwo, a nie doszukuj się w tym miło
ści chrześc ijańskiej. 

A jeś li le raz to czytasz 1 cieszysz się. że jestes 
jednyrn z tych, którym dano znależc perłę, 11.tó
rym dano znaleźc skarb - to życzę ci, żebyś 
wytrwał do śmierci. 
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Z biegiem lat stajesz się podobny do sztanda
ru coraz bardziej przez wiatr postrzępionego; 
do drzewa na rozsta jnych drogach powykręca
nego przez wichry, spękanego na mrozie, zc
schlego w upale; do muru postrzelanego. Aż 
przyjdzie kolejny cios, szarpnięcie, burza, która 
rzuci cię o ziemię. 

Byle tylko do końca z podniesionym czołem. 
Byle tylko jak pochodnia, która oświetla drogę 
ludziom. 

Fragmenty apokryficznej ewangelii 

~. Nic,1c1.i;~ liwy ubogi duchem, ;il bowiem pod 
1.ic111i;1 ht;d1.ic tym. czym jc't teraz n;1 1.icmi. 

.'i. lllogmlawicni. ktc\1-1y wicdz;1. że cierpienie nic 
jc'l wi l'J\ccm chwal)'. 

<>.Nic \\)''l;irc1.v hyf c1,t;1tnim. ;1hy być C1.1!.cm 

K. lllogn,lawi"ny. ktc'iry p1-1ch;1ua innym. i len. 
kl\11y prt.l."1 ' ;11.'!.;1. ;11ncmu '' 'hic. 

11. H ll 1go~ l 1 1 w ic ni 111illh1crn i. ii lh11wicm ich 
''""~l·ic j l'i. t w pra ktykowa niu li1",.:ci. a nic 
11;1d1 ic1 n:i 11. 1g 1 nd ~ . 

I~- l ll 11~rn. l;m ie11 r. ktt '1r1,y t il rp i.1 pr1c~l. 1d ow.111 ic 

dl;1 ' ' ll~llllj 'l'l'l ł\\ y, ;ilht>l\iL•n h.ndliL'j 
1 il 11.:l11•d1i i.: ll ~prawi,•dli11 „.;t· n11. ii:h lud1ki I"·'· 

15. Nich 1.1piil1 , I.; ' '1i; 11 h · l;i 111 py d1pćhy 111 ,lt:n 
c1 h>11icl; g11 nil' " id1111ł. H1i!! .1c 111hal''Y· 

I''· Nic 111<1 1w1yl..111i1 ni;1. ~t fi1 L' 1111· moglc1l'Y hyc' 
rnm1,111ne. i niwn i l'~ IL'. k1 1kl' ~h 1vi; . i te. 
k t1 \rc i;l„11i i pr 1ri1;;y . 

IK. ( ·1vnv l11d1i nic lli' ł ugui•I ;111i n.1 ogi i.:1\ . ;llli na 
nichim.;1 

20. Je< li ohr,111 d 1t t11·11 pr:ł\\ o1 1 ~1\.11 . wylmt-1. j i:I: 
ji..:~ t,·< tv.ym C1iik111 i jc,ll~ twq d11~1• 1 . i trudne 
Jl'!. l. luh 11i l' 111niliw1:. u' t1!1 t:'nie gr.m ic\'. U 1ira je 
d; id i . . 

2<i. Opin;1j 'lt. 1111 . ,iJc 11,·1 1d1i11k'111.1ihcz110.:ci. 
Temu. kl ri 11dcr1y t i\' 11· pr.111)' poh.::1<.:I-•. 
mnie'' n:1 d,1. 11,ić drugi, n i ll' 'i~ nic 1 l ~·kn i L''1. 

2K. C1yniL' ll /L' d11hrn lll L' lllll 11ro~1mi nmic hyl' 
d1il'k•111 'P' 111\ k1lli" "'ci i 11ic p: ,1 I r11d 11t:; 
mil1 111·11111c !;( • jl'l /.l ll.rniL'nl 111oilłw1111 '1 111 
;111 iołi'111 , nic dla lud1 i · 

~O. Nic grn111;Jll1 1lnt;1 nn liL' lll i. ~dyi: tlnlo Jl.:'-f 
ojc em hL'/l'/ )' 111ll>~l i. 11 1.1 - '111lll k11 i nm!y. 

31. l y~ I . że in ni , ,1 ~pr:1w i i:<.!11w i luh 111 1.: imi łx;dq . 
a jL'h •ll 111 1.: nic Jl''' · I< • nil.' 11\'ój bl:1ll . 
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:n. Daj pM llll , cn .;\ll<;ll. 1·111(' 11.'f ly IWl: p11i:d 
wi i.:11r1..:; Wilin.: j ..:,I , hy d,111:1l'. 

~-ł. Slllk;1j dL1 pr1yj.:111110' ·i -.111haniil . 11 1..: 
111;1 lc1ic11 ia ... 

184 

Gdyby można bylo powtórzyć życie Gdyby 
można było powtorzyć choć rok, choc m1es1ąc 
choć dzien, chce gadz i nę Gdyby można było 
cofnąc slowo, odwołac czyn . 

Mimo to nie staraJ się żyć zbyt ostrożn ie . Nie 
za1rnu1 się zby111io wypłen1an1em swych wad . 
Zrób coś w zyciu T ylko w ro2'.machu. tylko 
w takim rozpędzie wygubisz to, co slę grze
chem, wadą, ziem nazywa. Nie będzie na nie 
czasu. A zreszlą wkalkuluj to ryzyko: że ci nie 
wyjdzie tu i tam, że nawet kogos potrącisz za
haczysz. Bo to będzie niewspółmierne do do· 
bra, ktore real izujesz . wynagrodzisz nim wszy
stkie tamte n iedociągnięcia . 
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Tam nie będą się ciebie pytali , czy byłeś 
ochrzczony, czy nosiłeś sutannę albo habit, golf 
albo krawat, czy m1aleś tytuł majstra albo dokto
ra, czy miałeś powierzone sobie klucze pań
stwa czy mies:zkani . Tam będą się ciebie py
tali, czy byleś człowiek ie m. 

Ks. Mieczysław Maliński 

NASZ CHLEB POWSZEDNI 

.W. To d1-1wi \\)'hicroi;1. 11 ic· <.;t l1111·ii:k. 

,J I. Nk1q~11 nil' hudujL' 'i<; 11:1 opoce. \\VV~lko n;1 
pia~ l\ u. 11 lc navym ohowi;vkicm JC't j,udm1.1l. 
j;ikhy pi;1'ck hyl opok;1. 

1orft [11i1 

PochwiT~ 
P11\1lwciwy lnslylut Wyd.awftiUJ 

Nie ma pit;kn;i - jc~ li w nim kiy krqwda człowic
k;i. Nie 1n;c prmHty. która na tt; krzywdt; 1.c1.wala. Nic 
m;1 dobr;1, 1..1\'irc te kr1.ywdt; pomija. 

Tadeusz Borowski 

"l .az;i 1-1.: l 'nwróct; .. . pm1Tc'>ct; ... kicdy zrozumic-
ic:, / t: k<m 1„ .1:1 wa~1 e żyL·ii.: j c~ t was1c ży1: i c . 1'1-zc

pnis1.<1m . l'rnH(IC~"··l'rtyj lł t; w dzic1\ ;ilho w nocy, 
Litem alhn zi111;1. 11 111"111 luh jc,icni;1. l'ownk<;. i:dy 
p17y\\ (l);1rl c mniL'. gdv u~ lys1.c; moje im i.;, kiedy 11 11 -
prnw<.li; h..;di; w ;1 111 pou-1chny.„l'ami<.;t 11jt' 1i.:. icby po
konać ~micn' 1,·y,t:irny 1ylko u1111-1cć." 
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l't> latach powie B(ig do ateisty, 
dzi((kUjG ci - że nic uwicrzylcś w to 
wszystko, co ci o mnie 
naopowiada I i. 

Na procesach przyznawały si(( 
czarownice do ohcowu nia z 
diahlcm. Krew w nas si · hurzt Jak 
można było je do t •go 1m usić, 
przecież diabla n ie nrn ! Ale glo~ 
rozs<1dku w nas woła: "Nieprawlla , 
nieprawda, nieprawda!" Diabeł 
istnieje, był wlaśnic inkwizytorem. 

Pami((Lajcic o tym, że jeśli diabeł chce 
kogoś kopn:1ć, nic uczyni tego 
nigdy swym końskim kopytem, lecz 
sw:1 ludzk<! nog:1. 

Wszystko należy poświ((cić 
człowiekowi. Tylko nic innych ludzi. 

Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. 
A co lud1.iom? 

Na konfrontacji trup nic rozpoznał 
mordercy. 

Konstytucja państwa powinna być taka, 
by nic naruszała konstytucji 
ohywatela. 

Pion z poziomem maj<1 z soh<! krzyż. 

Historia smutna z optymistyczn:i 
point:i: Było ich czterech. Każdy 
miał ostatni<! deskG ratunku. 
Wszystkie cztery starczyły ledwie na 
jcdn<1 trumn((. Kt(ir<1 sprzedali. 

Komu poślubić wolność, żehy byla 
plodn:1? 

Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem 
Lrzcha na to stracić całe życic. 

Gdyby Bl'\g nas znowu nagich wpuścił 
do raju, na pewno udcrzylahy dziś 
tam nasza nagość niemodnym już 
fasonem. 

Już sam znak paragrafu wygl<1da jak 
narz((dzie torlt11y. 

Litera prawa powinna być wl:1czona do 
alfa het u. 

W piekle diahcł jest postacią pozytywn:1. 

Stosy nic rozświetlają ciemności. 

Na pocz:jlku hylo Słowo - a na końcu 
Fra z ·s. 

Pogódzcie si((! Niech teologowie 
rozmyślają nad tajemnicą "bytu, co 
określa świadomość". 

Czasem mnie kusi, hy uwierzyć w Boga. 

Bezmyślność zabija. Innych. 

Nic każda noc kończy sią świtem. 

Niektórzy Judzie patrzą przez wlasne 
oczy jak przez judasze. 
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