
Leon Knabit OSB, Łukasz Wojtusik 

Dusza z ciała wyleciała  
(II wydanie – 23 zł) 

Rozmównica - niewielki pokój w zamkniętej części 

klasztoru. Tu zawsze się spotykamy. Wchodzi, 

serdecznie mnie wita, żartuje. Zawsze pije czarną 

kawę, licząc w myślach, która to już dzisiaj i czy 

jeszcze mu wolno. Zastanawia się: czy myśmy się już 

wcześniej nie spotkali? Często się uśmiecha, pomimo 

tego, że czasem starość daje mu się we znaki. 

Opowiada o rekolekcjach, poleca swój najnowszy wpis 

na blogu. Że ci się chce rozmawiać ze starym ojcem – 

dziwi się. 

Licytujemy się, który z nas wstał wcześniej, spieramy 

o datę wernisażu w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Gdy zostajemy sami, szukamy w szufladzie 

zakazanych słodkości. Pamiętasz, o czym ostatnio 

rozmawialiśmy, jak ty to poskładasz w całość? Przecież ze śmiercią nie ma żartów - mówi. Bo od kilku 

miesięcy dyskutujemy o śmierci. Spotykamy się w rozmównicy, zamykamy drzwi i przechodzimy do 

tematu śmierci. Rozmowa laika i zakonnika. Dlaczego z ojcem Leonem? To duchowny, który potrafi 

przyznać, że nie wie. Nie udaje, nie musi. Unika patosu, a gdy robi się górnolotnie, przebija balonik żartem, 

anegdotą, ripostą. I potrafi zaspokoić moją ciekawość, czasem naiwną. Różnimy się, ale próbujemy 

rozmawiać, akceptujemy swoje słabości. 

A pytania kotłują się w głowie. Proszę ojca, chciałem się dowiedzieć, dlaczego umieramy, po co? Czy 

śmierć może być godna? Po co nam cierpienie? Co dzieje się, gdy dusza z ciała wyleciała? Co powiedzieć 

matce, która straciła dziecko? I co z samobójcami? Dlaczego śmierć lubi publiczność, dlaczego media grają 

śmiercią? Dlaczego wyrzuciliśmy śmierć za próg, nie trzymamy ciała zmarłej osoby w domu? Czy żałoba 

może być na pokaz? Dlaczego chrześcijanie nie cieszą się ze śmierci, przecież za moment z martwych 

powstaną? Co potem - niebo i aniołki? Ojciec boi się śmierci? 

Kawy w filiżance ubywa, minuty lecą, pytania mnożą się w głowie. Ojciec Leon opowiada, kłóci się ze mną, 

godzi, ucieka w dygresję. Nie patrzy na zegarek; zawsze zbyt szybko okazuje się, że rozmawiamy o śmierci 

i nie tylko / Wstęp, Łukasz Wojtusik / 
 

Leon Knabit OSB 

Przestań narzekać, zacznij żyć.  
Część 1 (15 zł) 

Ojciec Leon zadziwia po raz kolejny, i nie ma tutaj jakiejś 

cukierkowatego podlizywania się: to podziw, że można tak wiele, 

mimo słabości wieku. Nie jest przesadą znane wszystkim hasło 

„Młodość to stan ducha”, bo właśnie ta płaszczyzna jest studnią bez 

dna inspiracji i siły. 

Kolejny projekt, „Przestań narzekać, zacznij żyć”, to zebranie 

w jednym miejscu felietonów ojca Leona Knabita OSB, które pisze 

nadal do gazetki parafialnej. Dlaczego taki tytuł? Felietony mają to do siebie, że oceniają otaczającą 

rzeczywistość. Tak jest i w tym przypadku, ojciec Leon jak zawsze, w swoim specyficznym stylu, opisuje 

i również zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia, jednocześnie wskazując drogi rozwiązania. Książka to 

spojrzenie na Kościół od strony zatroskanego duchownego, któremu zależy… Ojciec Leon przez kilka lat 

sprawował funkcję proboszcza w parafii tynieckiej, był katechetą w szkole podstawowej, dlatego tym 

bardziej „ma prawo” do tego, żeby martwić się o pewne sprawy, które kuleją w polskim Kościele. Rozumie 

i tłumaczy. Wydawać by się mogło, że to tylko słowa do tynieckich parafian; nic bardziej mylnego. U ojca 
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Leona Knabita jedno jest charakterystyczne: pisze dla wszystkich, w swoich poglądach dotyka spraw 

uniwersalnych. Jednak aby zacząć coś zmieniać w życiu każdego z nas i w środowisku wokół nas, trzeba, 

jak to w Polsce bywa, przestać narzekać, tracić czas na osobiste przepychanki. Tracimy zbyt wiele energii 

na to, jak to bardzo nam źle, a wieczne niezadowolenie prowadzi do jednego – depresji, czyli śmierci 

duchowej. Brak zaangażowania, apatia, wszystko widzi się w czarnych barwach. A wystarczy PRZESTAĆ 

NARZEKAĆ i zacząć ŻYĆ pełnią tego, co otrzymaliśmy. 

Czy felietony ojca Leona to walka z wiecznie narzekającym Polakiem? W jakimś stopniu tak, nie nam 

tutaj oceniać. Poszczególne tematy to pewna droga, pewna propozycja spojrzenia z takiej, a nie innej strony. 

Ojciec Leon Knabit stara się być obiektywnym, lecz jak to często bywa w felietonistyce, potrzeba tutaj nieco 

subiektywizmu, przez co czujemy emocje autora, dla którego dobro Kościoła jest wartością najwyższą. 

W pierwszym tomie znajdziecie oprócz klasycznych felietonów cykl poświęcony wybranym świętym 

i błogosławionym, jak również osobiste przemyślenia ojca Leona na temat dziesięciu przykazań Bożych. 

Staraliśmy się poukładać poszczególne teksty chronologicznie, jednak nie zawsze udało się zachować 

ciągłość, co musicie nam wybaczyć. 

Ufamy, że nasze hasło — „Przestań narzekać, zacznij żyć” — w jakiś sposób zapisze się w świadomości 

każdego z nas i przyczyni do zmian w społeczeństwie, bo przecież ile i jak długo można narzekać… 

Zostawmy na boku nasze argumentacje, żale, przestańmy narzekać (szkoda czasu) i zacznijmy ŻYĆ w pełni 

(Wstęp // Jacek Zelek) 

 

Leon Knabit OSB 

Przestań narzekać, zacznij żyć.  
Część 2 (15 zł) 

Postanowiliśmy nową książkę ojca Leona podzielić na 

dwa tomy. Dlaczego? Po pierwsze, zaważyła na tym duża 

ilość felietonów i tematyka, jak również pewien podział 

na okresy liturgiczne. Drugi powód to względy czysto 

ekonomiczne: nie chcieliśmy, aby publikacja była droga, 

lecz by, jak w przypadku książki „Młodość to nie tylko 

wiek. Młodość to stan ducha”, była ona na każdą kieszeń. 

Zasada jest prosta: po lekturze pierwszego tomu można 

zdecydować się — lub nie — na drugą odsłonę felietonów 

ojca Leona. 

Tytuł to nie nowość, hasło „Przestań narzekać, zacznij 

żyć” już od jakiegoś czasu krążyło w Internecie. Pojawiło 

się z czerwonymi koralami, aby ostatecznie wylądować 

w specjalnej serii kubków, przypinek, magnesów i plakatów #PrzestańNarzekać. Jak to już pisałem we 

wstępie do pierwszego tomu, jest to wkład ojca Leona i Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC w walkę z 

„polską tradycją” narzekania. Nie chcemy oglądać wiecznie smutnych i niezadowolonych twarzy Polaków. 

Pragniemy naszymi produktami i publikacjami wnosić pozytywną atmosferę dobrego samopoczucia, 

połączonego z osobistą refleksją nad własnym życiem, do czego mają skłaniać zebrane w tym tomie 

felietony ojca Leona. 

Tak rozumiemy naszą inicjatywę z hasłem #PrzestańNarzekać. Dlatego też celowo chcieliśmy połączyć to 

z tekstami ojca Leona, który mówi i pisze jak jest, bez owijania w bawełnę, prosto z zatroskanego serca 

człowieka Kościoła, który dzięki SŁOWU pragnie zmieniać i wskazywać drogę rozwiązania. Obiektywizm 

połączony z subiektywnymi opiniami daje nam obraz całości, dzięki czemu felietony ojca Leona cieszą się 

niesłabnącą popularnością, zarówno wśród czytelników wydań drukowanych, jak i wśród użytkowników 

naszego portalu PSPO, korzystających z treści zamieszczanych w Internecie. 

Podobnie jak w przypadku pierwszego tomu, również i tutaj staraliśmy się zachować układ chronologiczny, 

zgodnie z porządkiem ukazywania się felietonów, jednak gdzieniegdzie można spotkać się z brakiem 

ciągłości, za co przepraszamy (Wstęp // Jacek Zelek) 
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Leon Knabit OSB 

Przestań narzekać, zacznij żyć.  
Część 3 (20 zł) 

Okazuje się, że sprawy, które interesują głównie określoną 

społeczność, mogą być ciekawe także dla szerszego grona. Dlatego 

zdecydowaliśmy się wydać trzeci już tomik tynieckich felietonów. 

Mówi się o prasie i w ogóle o mediach, że to czwarta władza. Czego 

nie ma w mediach, to u wielu ludzi w ogóle nie istnieje. Jest pewien 

kryzys popularności wiadomości, które są przekazywane drukiem. 

Dzisiaj niektóre portale internetowe wprost na żywo przekazują to, 

co się dzieje w bliższym i dalszym otoczeniu. Jednak druk 

z pewnością nie upadnie. Wielu jest miłośników wiadomości, a także 

i dłuższych treści drukowanych. Papier szeleszczący, czasem jeszcze 

zapach farby drukarskiej, niezła trwałość przekazu, bo elektronika 

czasem zawodzi… To są atuty… 

Poza prasą ogólnopolską rozmaitych odcieni mamy tez gazetki 

lokalne. Wydają je rozmaite ugrupowania świeckie i duchowne, wśród nich parafie i samorządy. O ile są 

mądrze redagowane, cieszą się popularnością. A i tak zawsze pozostają kopalnią wiedzy o małych 

ojczyznach. Brałem kiedyś udział w spotkaniu redaktorów gazet lokalnych, które się odbywało w ciekawej 

wiosce podolkuskiej, w Krzykawce. Ciekawi ludzie, ciekawe inicjatywy, interesujące wykłady ma poziomie 

uniwersyteckim. 

Teksty, które przedstawiamy niżej pomogą poznać refleksje kapłana na temat parafii, w której blisko pół 

wieku temu był proboszczem. Mogą też pomóc porównać problematykę z problematyka lokalnej gazetki, 

a może nawet, gdyby takiej gazetki nie było, założyć ją w swoim środowisku. Może być wielką pomocą w 

 duszpasterstwie parafialnym.. Modlitwę obiecuję w intencji Wszystkich, którzy do tej książeczki zajrzą. 

Proszę też o modlitwę, bym mógł według woli Bożej dzielić się i nadal swoim doświadczeniem, jak również 

korzystać z cennego doświadczenia tych Ludzi, których Pan Bóg zechce postawić na mojej drodze / Leon 

Knabit OSB / 

 

Młodość to nie tylko wiek. 
Młodość to stan ducha  
Motywatory Ojca Leona  

(17 zł) 

 „Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha”. Te słowa 

odnoszą się do wyjątkowej postaci, która odciska wyraźny ślad 

w świadomości Polaków. Jest nim wszystkim znany ojciec Leon 

Knabit, tyniecki benedyktyn, który dzięki swojej działalności 

rekolekcyjno-publicystycznej jest jednym z najbardziej znanych 

duchownych w naszym kraju. 

Motywatory ojca Leona, czyli o czym jest ta książka? 

Przyzwyczailiśmy się do tego, że adresatami publikacji ojca Leona są zazwyczaj osoby dorosłe, zwykle 

między 35 a 50 rokiem życia, a niejednokrotnie starsze. Ta książka ma na celu wykroczenie poza ten 

schemat. Przyszedł czas na młode pokolenie. 

Inspiracją do stworzenia tego zbioru wypowiedzi ojca Leona będzie kampania promocyjna województwa 

małopolskiego i zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Okazało się, że ojciec Leon stał się 

twarzą Małopolski, co zostało połączone z promowaniem regionu i ŚDM. Wszystko zaczęło się od 

czerwonych korali, w których ojciec Knabit wystąpił przed obiektywem pana Roberta Krawczyka. I poszło 

w świat. Wielu ludzi okazało zachwyt po publikacji zdjęć z owej sesji. Pomysł spotkał się z dużą aprobatą 

zarówno starszych, jak i młodszych. 
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Te wszystkie wydarzenia dały nam do myślenia. W jaki sposób można trafić do młodzieży z tekstami ojca 

Leona? Krótka forma: to jest odpowiedź! Stąd pomysł stworzenia tej książki. Jej treść jest bogatym 

rozwinięciem myśli zawartej w tytule: młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha. 

W niniejszej publikacji przygotowaliśmy i zebraliśmy tzw. „motywatory” ojca Leona, które mają jedno 

zadanie: wywołać uśmiech na twarzy, a jednocześnie wzbudzić głęboką refleksję nad własnym życiem. 

Znaleźć tutaj można tak dłuższe, jak i krótsze wypowiedzi z różnych książek naszego wyjątkowego autora. 

Co kilka stron umieściliśmy ważne cytaty motywacyjne ojca Knabita, które mają zachęcić do lepszego 

i radośniejszego życia. 

Nie chcemy, żeby ten zbiór był tylko sezonową publikacją z okazji ŚDM. Pragniemy, żeby była to książka 

uniwersalna, zawierająca porady płynące z doświadczenia sędziwego mnicha, który przez swą otwartość, 

miłość i przykład życia uczy, że warto się uśmiechać i żyć pełnią życia. 

 

Leon Knabit OSB 

Ojca Leona słów kilka 
(20 zł) 

Ojca Leona słów kilka to niezwykła książka napisana przez 

niezwykłego człowieka. Ojciec Leon Knabit OSB dzięki swojej 

zdolności mówienia o rzeczach trudnych w sposób prosty i zrozumiały 

podejmuje najważniejsze problemy współczesnego 

człowieka. Dla autora nie ma tematów TABU. Znajdziecie tutaj 

szeroki wachlarz poruszanych tematów, poznacie opinię na takie 

tematy jak: homoseksualizm, pedofilia, odejścia z Kościoła, aborcja, 

in vitro, zdrada małżeńska, feminizm itp. Pojawią się również kwestie 

teologiczne, które często są niezrozumiałe dla osób świeckich, jak 

chociażby: Skąd zło? Czy czyściec istnieje? Jak rozumieć piekło? — 

oraz wiele innych. 

Teksty, które pierwotnie ukazały się w formie filmów na 

portalu PSPO, zostały spisane i niniejszym oddajemy je do Waszych 

rąk. „Krótko i na temat” — tak można określić to, co przeczytacie w naszej publikacji. Niezwykle cenne 

rady i trafne spostrzeżenia tworzą specyficzny klimat, w którym poczujecie się traktowani poważnie 

i z szacunkiem. Nie są to zdawkowe odpowiedzi, tworzone ad hoc. Refleksje Ojca Leona są przemyślane 

i podparte wieloletnim doświadczeniem spotkań z ludźmi, rekolekcji i działań duszpasterskich. 

Jesteśmy dumni z wydania tego tomu, w ramach którego udostępniamy kwintesencję nauczania Ojca Leona 

Knabita OSB. Ufamy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie i odnajdzie odpowiedź na nurtujące pytania. 

Lektura książki „Ojca Leona słów kilka” stanie się wyjątkową i jednocześnie trudną podróżą w głąb 

człowieka, jego wad i problemów, z którymi musi się zmagać na co dzień. Nie bójmy się jednak takiej 

konfrontacji, która może przynieść oczyszczenie i uporządkować nasze, często pokręcone, życie. 

 

Leon Knabit OSB 

Ojca Leona myśli na dobry dzień 
(22 zł) 

Moje pierwsze spotkanie z Ojcem Leonem miało miejsce kilkanaście lat temu na 

Krakowskim Rynku. Byłam na koncercie, w którym brał udział Ojciec Leon. 

Miałam potem okazję nagrywać rozmowę z tym wyjątkowym Benedyktynem. 

Co mnie wtedy uderzyło: czułam, że w tym momencie jestem najważniejsza na 

świecie. Umiał słuchać. Nie podszedł do mnie tylko jak do dziennikarki, ale pytał 

o sprawy ważne, niekoniecznie zawodowe. Później w czasie wielokrotnych 

spotkań, zawsze miałam podobne odczucie, że spotykam się z dobrym znajomym. 

Zawsze zadziwiała mnie otwartość Ojca Leona.  
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Gdy planowałam kolejny cykl Myśli na dobry dzień zrodził się pomysł, aby ponownie zaprosić przed 

mikrofon Benedyktyna z Tyńca. W porannych felietonach Ojciec Leon zaproponował, 

że przedstawi Alfabet. Kolejne odcinki i prezentowane w nich hasła zaczynające się od poszczególnych liter 

alfabetu, to hasła dyktowane sercem. A żeby było dowcipniej to były emitowane w kolejności od litery Ź do 

litery A. Poszczególne felietony były związane z różnymi sferami życia człowieka.  

Byłam pierwszą słuchaczką tych felietonów. Spotykaliśmy się kilka razy, żeby je nagrać. Właściwie za 

każdym razem znajdowałam myśli, które – miałam ważenie – są skierowane do mnie. To tak, jak 

w powiedzeniu: „Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”. Ojciec Leon wypowiada słowa, a one trafiają na 

słuchacza, który jeśli chce coś ważnego usłyszeć, to może zostać sowicie obdarowany. Bywało tak, że jakieś 

zdanie wracało do mnie, przypominało się w odpowiednim momencie.  

Oprócz nagrania, miałam jeszcze możliwość pracować nad felietonami, przygotowując je do emisji. Mogę 

więc powiedzieć, że w pewnym sensie byłam uprzywilejowana. Wiedziałam, że w każdym momencie mogę 

do nich wrócić. Nasi słuchacze nie mieli takiej możliwości. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 

i oddajemy do rąk czytelników drugą część Myśli na dobry dzień. Zarówno słuchacze, jak i stali 

czytelnicy książek Ojca Leona będą mogli sami przekonać się, jakie pojęcia wchodzą w skład Alfabetu / 

Sylwia Sułkowska / 

 

Leon Knabit OSB 

Ojca Leona różowe okulary 
(24 zł) 

Książka zawiera fragmenty powiedzeń, sentencji, refleksji oraz 

fotografie Ojca Leona Knabita OSB z różnych okresów jego 

życia. Dobry humor pozwala mu zawsze zachować otwartość 

i świeżość spojrzenia na aktualne problemy człowieka. 

Na Jubileusz można popatrzeć z różnych stron. Boy powiedział 

kiedyś o jubileuszu osobistym: Bierze się starego pryka i zawzięcie 

się go tyka. 

Można wzruszyć ramionami – przecież czas jubileuszu sam 

w sobie nie różni się niczym od czasu zwykłego: są pory dnia, 

roku, zajęcia i odpoczynek, radości i smutki, miłość i nienawiść, a tylko ludzie sobie wymyślili, że właśnie 

dzisiaj to będzie inaczej. Dodali parę ozdób rozmaitego rodzaju – ceremonie, imprezy, wydawnictwa, by 

życie trochę ubarwić, by coś się działo. 

Ale jednak ideę jubileuszu „wymyślił” przecież sam Pan Bóg, a więc? 

Według nieoficjalnych zapisków klasztornych o. Leon ślubował posłuszeństwo z rękami na Regule, a stałość 

miejsca z rękami na rozkładzie jazdy. Zagadnięty o to odpowiedział: 

Cymbał, co się po świecie przedyndał,  

nad cymbałem góruje, który nie podróżuje. 

 

Leon Knabit OSB 

Jesteś powołany i stworzony do szczęścia! 
(9 zł) 

Jesteś powołany... Kolejne wezwanie do CIEBIE, nie do twojego kolegi czy 

koleżanki. Zbytnie zainteresowanie innymi, nigdy nie prowadziło do czegoś 

dobrego. Uświadomienie sobie swojej niezwykłości wymaga… Zazwyczaj 

pokornie stwierdzamy fakt swojej niegodności, inni są o niebo lepsi. Jeżeli jesteś 

to znaczy, że masz jakieś zadanie do wykonania. Powołanie kojarzy się ze 

wstąpieniem do zakonu czy seminarium, a szkoda. Osobiście uważam, że samo 
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słowo powołanie jest powiązane z pasją i chęcią zmiany czegoś w samym sobie, przynajmniej podjęcie 

próby. Osoba powołana to nie najemnik, który mechanicznie wykonuje zadania, przesłane mu przez 

pracodawcę. Osoba powołana jest o krok dalej, ponieważ jej się chce, ma w sobie pasję tworzenia czegoś 

dobrego wokół siebie. Zazwyczaj tacy ludzie nie patrzą nerwowo na zegarek, mają czas i twórczo go 

wykorzystują. 

Hasło, które widzisz w tytule ma już swoją historię związaną z jubileuszem Ojca Leona Knabita OSB, 

kiedy to w naszym Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec przygotowaliśmy kubki i koszulki z tej okazji. 

Sam autor w początkowych konferencjach, które wygłosił w Rzeszowie, u Dominikanów, użył tego hasła 

z dodatkiem a nie do narzekania. Ważne dopowiedzenie w naszej polskiej rzeczywistości… 

Wiele razy słyszałem złośliwe określenia ojciec Leon, specjalista od wszystkiego… Podjąć dyskusję 

z rozgoryczonymi czytelnikami? Szkoda czasu. Trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która szuka, 

a nie człowieka, który szuka dziury w całym. Przestać narzekać, to nic innego jak zadbać o higienę swojej 

psychiki, zdrowy dystans jest tutaj jednym z rozwiązań. Po paru latach współpracy z ojcem Leonem wiem 

jedno, jest on mistrzem celnych, krótkich sformułowań, które naprawdę stawiają na nogi. To takie 

impulsy, dzięki którym człowiek może się pozbierać. Będę tę historię powtarzał do znudzenia, ale warto… 

już wyjaśniam, o co mi chodzi. Zawsze podczas Targów Książki, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, 

do ojca Leona Knabita ustawia się kolejka ludzi. Ojciec jest cały czas dostępny, dla każdego, i nie jest to 

zwykły podpis w książce i szybka fotka, jak to mamy na innych stoiskach. Tutaj toczy się rozmowa, dla 

każdego ojciec Leon rezerwuje sobie choćby minutę. I dzieją się niezwykłe rzeczy, osoby młode, starsze, 

mężczyźni i kobiety, odchodzą uśmiechnięci, zbudowani, a wręcz poruszeni do takiego stopnia, że leją się 

łzy. Po krótkiej rozmowie z ojcem Leonem podchodzi jedna kobieta, mokre oczy, mówi z przejęciem: 

Po raz pierwszy ktoś mnie przytulił z taką miłością… Tyle, wystarczy. Nie potrzeba więcej słów. 

O takim spotkaniu z człowiekiem pisze ojciec Leon w swoich rozważaniach rekolekcyjnych pt. Jesteś 

powołany i stworzony do szczęścia… a nie do narzekania. Dla wszystkich. Całość została utrzymana 

w niewielkich rozmiarach, można powiedzieć – taka skompresowana garść słowa doświadczonego mnicha 

skierowana do CIEBIE. A co TY z tym zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od CIEBIE (Jacek Zelek) 

 

Leon Knabit OSB 

Być ludźmi 
(20 zł) 

Niełatwo jest być człowiekiem chorym, ale i być z chorym nie jest 

łatwo. Gdy byłem niewielkim chłopcem, powiedziałem kiedyś 

w domu, że chciałbym być chory, bo wtedy się leży, nic nie robi, 

a rodzice przynoszą czekoladę i pomarańcze. Mamusia uśmiechnęła 

się wtedy z dezaprobatą. Dzisiaj, kiedy patrzę na to z perspektywy 

czasu, myślę, że wtedy nie poznałem jeszcze prawdziwej choroby. 

Temperatura, małe przeziębienie, czasem niegroźna angina – to było 

wszystko. Potem trafiały się i poważniejsze dolegliwości, których 

jednak nie przyjmowałem już z radością dla czekolady i pomarańczy 

(w okresie międzywojennym niezamożna rodzina rzadko mogła sobie 

pozwolić na takie delikatesy). Poznałem rzeczywistość przychodni, 

szpitala i sanatorium – miejsc o szczególnej specyfice. Na co dzień nie 

widać tak wielu chorych – są jak gdyby rozcieńczeni w tłumie, który 

nas otacza. A te przybytki boleści to swoista „esencja”. 

Najważniejszymi problemami stają się tu badania, zdjęcia, zabiegi, ból, wyczekiwanie, stosunek personelu 

do pacjenta, wysokość normalnych czy nadnormalnych honorariów, łapówek, opłat za leki itd. 

Wspaniała pielęgniarka, nieżyjąca już dzisiaj Hanna Chrzanowska, wielką troską otaczała chorych, nieraz 

całymi latami przebywających w domu, bez wystarczającej opieki lekarskiej, przy niezbyt życzliwym 

stosunku rodziny czy sąsiadów i niewystarczającym zainteresowaniu opieki społecznej czy też parafii. 

Zainteresowała tymi ludźmi i uwrażliwiała na ich potrzeby duchowieństwo parafialne, w czym dzielnie 

sekundował jej proboszcz mariacki ks. infułat Ferdynand Machay oraz młody a dobrze zapowiadający się 
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ksiądz – Karol Wojtyła. A kiedy ksiądz Wojtyła został biskupem i pasterzem Kościoła Krakowskiego, 

sprawa nabrała rozmachu. To, co w szerokim tego słowa znaczeniu nazwać można pielęgniarstwem 

domowym, zaczęło przynosić owoce. Biedni chorzy wiedzieli już, co znaczy posprzątane mieszkanie, 

umycie, regularne posiłki, leki, a nawet ... rekolekcje. Tak! Dzięki życzliwości Księży Salwatorianów, 

którzy w połowie lat sześćdziesiątych udostępnili swój dom rekolekcyjny w Trzebini, możliwe stało się 

zorganizowanie każdego roku paru turnusów rekolekcji dla ludzi, którzy nieraz po kilka lat z okna swojej 

rudery mogli widzieć jedynie mały trójkącik nieba – raz szarego, raz niebieskiego i oczywiście 

czarnego. (fragment tekstu) 

 

Leon Knabit OSB  

Jakby Boga nie było 
(23 zł) 

Czyż świat współczesny nie stworzył swych własnych bożków? Czyż nie 

naśladował, może nieświadomie, starożytnych pogan, odwracając 

człowieka od jego prawdziwego celu, od szczęścia życia wiecznego 

z Bogiem? Czyż pieniądze, żądza posiadania, władzy i nawet 

pragnienie wiedzy nie odwróciły człowieka od jego ostatecznego celu? 

To pytanie, które każdy uczciwy wobec siebie człowiek musi postawić. 

Co jest ważne w moim życiu? Co stawiam na pierwszym miejscu? 

(Benedykt XVI, Homilia na Placu Inwalidów w Paryżu, 13 września 

2008 r.) 

Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? Czy dziś łatwo jeszcze wierzyć? 

Czy wiara ma uzasadnienie? 

Te i inne pytania towarzyszą każdemu człowiekowi nie od dziś. 

Niewielu jednak próbuje zmierzyć się z nimi do końca i na serio. Tym bardziej zatem należy cenić tych, 

którzy podejmują trud takich zmagań, nawet jeśli pojawiające się odpowiedzi nie zawsze są pełne i nie 

wszystkich satysfakcjonują. Liczy się sam fakt próby, odwagi głośnego sformułowania myśli na tak 

drażliwe i trudne tematy jak wiara w Boga, temat grzechu i odpowiedzialności, ale także nadziei na życie 

wieczne. 

Ojciec Leon, który w tej książce próbuje z tymi pytaniami się zmierzyć, nie spotyka się z nimi po raz 

pierwszy. Doświadczony duszpasterz z jednej strony ma pokusę, aby potraktować je jak chleb powszedni, 

a z drugiej chce dać odpowiedź rzetelną, wyrażającą szacunek dla Czytelnika i Rozmówcy. 

Czasami wystarczy zmiana sposobu patrzenia na jakiś wielki problem, aby stał się on niewielkim. Bywa, 

że małe problemy urastają w naszych oczach do wielkich rozmiarów. Mało kto dziś myśli serio o drugim 

przykazaniu Dekalogu. Może ta książka przyczyni się do przemyśleń nie tylko nad naszą relacją z Panem 

Bogiem, ale także nad naszym stosunkiem do bliźniego i przykazania miłości, które – jak przekonuje ojciec 

Leon – odnosi się nie tylko do ludzi, ale do wszelkiego Bożego stworzenia. 

Myślę, że z kategoriami nowych grzechów dobrze byłoby podawać kategorie nowych cnót – mówi ojciec 

Leon. Niech lektura tej książki pomoże nam stać się siewcami dobra w naszym otoczeniu. 
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