
Szanowni	Państwo,	

Zazwyczaj,	gdy	zbliżają	 się	kolejne	 święta	planujemy	przesłanie	biuletynu,	w	którym	dzielimy	się	
tym,	 co	 udało	 się	 nam	 w	 ostatnim	 czasie	 zrealizować,	 przypomnieć	 o	 tym,	 że	 jesteśmy		
i	mamy	rozmaite	propozycje	spotkań	lub	konferencji.	Czas	jest	jednak	szczególny	i	utarte	zwyczaje	
trzeba	porzucić.	Nie	będziemy	na	razie	zastanawiać	się	czego	nie	zdołamy	zrealizować,	bowiem	nie	
jesteśmy	w	stanie	przewidzieć,	kiedy	nasze	życie	zacznie	powracać	do	stanu	normalnego.	Możemy	

jednak	 podzielić	 się	 refleksjami	 i	 życzeniami	 pełnymi	
nadziei	na	to,	że	wkrótce	będzie	lepiej.		

Mój	 osobisty	 wkład	 w	 przygotowanie	 biuletynów		
na	ogół	 kończył	 się	 na	przeszukaniu	 zbioru	 fotografii	
jako	 dodatku	 do	 świątecznych	 życzeń.	 Tym	 razem	
zdjęcia	są	najważniejsze.	Pochodzą	z	Domus	Galilaeae	
o	 którym	 nie	 będę	 specjalnie	 opowiadać,	 natomiast	
podzielę	się	garścią	refleksji,	które	są	w	tym	momencie	
ważne.	

Obraz	 z	 głównej	 sali	 spotkań	 modlitewnych	 nawiązuje	 to	 typowych	 ikon	 ukazujących	 historię	
teologiczną	 świata.	 Wydarzenia	 aktualne	 zawierają	 się	 w	 kosmosie	 mającym	 tu	 swoją	
hierarchiczną	 strukturę	 i	 jednocześnie	 w	 nim	 giną,	 a	 przynajmniej	 stają	 się	 niezauważalnym	
punktem	 wieczności.	 W	 tej	 nieskończonej	 przestrzeni	 nasze	 nawet	 najbardziej	 dotkliwe	
doświadczenia	 przeżywane	 tu	 i	 teraz	 stają	 się	 jednym	 z	 wielu	 wydarzeń	 w	 historii.	 Na	 zdjęciu	
Saturna	dostrzeżono	w	odległej	perspektywie	mały	 jasny	punkt	–	 to	nasza	planeta	z	 jej	historią,		
z	jej	problemami	i	naszymi	osobistymi	klęskami	i	zwycięstwami.	

Domus	 Galilaeae	 powstał	 w	 2000	 roku	 i	 jest	
usytuowany	 na	 wzgórzu	 Błogosławieństw	 nad	
jeziorem	 Genezaret.	 Nawet	 krótka	 wizyta	 w	 tym	
nowoczesnym	 obiekcie	 powoduje,	 że	 znajdujemy	 się		
w	szczególnej	czasoprzestrzeni	i	czujemy	się	jakbyśmy	
tu	 trwali	 tu	 od	 zawsze	 do	 teraz:	 pomiędzy	
kamiennymi	tablicami	Dekalogu	Mojżesza,	zabytkową	
Torą,	 manuskryptami	 misternie	 zdobionymi	 przez	
średniowiecznych	 mnichów	 a	 ostatnim	 listem	 Jana	

Pawła	 II	 który	 nawiedzał	 i	 cenił	 tą	 instytucję.	 Przymglone,	 ledwie	 widoczne	 jezioro	 daje	 nam	
nieograniczoną	perspektywę	i	sprawia	że	czujemy	się	małym	punktem	wszechświata.	

	 	 	 	 	 	 	 		
																														

	 	



	

Święta	 Wielkanocne	 są	 związane	 z	 Paschą,	 czyli	 przejściem		
z	Egiptu	 do	 Ziemi	Obiecanej	 –	wydarzenia	 pełnego	dramatów.	
Nasza	 chrześcijańska	 Pascha	 jest	 niemniej	 dramatycznym	
przejściem	 od	 życia	 do	 śmierci.	 Cisza	 soboty	 i	 oczekiwanie		
na	nowe	życie	bywa	niezauważalne,	bowiem	myślami	 jesteśmy	
już	przy	niedzielnych	spotkaniach.	Ten	rok	niestety	będzie	inny.	
Konieczność	 obowiązkowej	 lub	 dobrowolnej	 kwarantanny	

wytrąca	nas	z	zwykłego	rytmu	pracy.	Często	po	raz	pierwszy	w	życiu	będziemy	sami,	bo	boimy	się		
o	siebie	i	naszych	bliskich.		

W	niedzielę	Wielkanocną	 spotkamy	 się	 z	najbliższymi	przy	wspólnym	
stole	nie	myśląc	już	o	smutku	i	żałobie	Wielkiego	Piątku	i	Soboty,	lecz		
z	 nadzieją	 na	 nowe	 życie.	 Nadzieję	 tą	 potęguje	 wiosna,	 która	 jest		
w	 naszym	 kalendarzu	 zapowiedzią	 kwitnących	 drzew	 i	 kwiatów.			
W	 czasie	 epidemii,	 tragedii	 z	 tym	 związanych	 i	 niepokojów	 trzeba	
również	 oczekiwać	 na	 przyszłość,	 która	 nie	 musi	 być	 dramatem.	
Trudny	 czas	 musimy	 potraktować	 jako	 zadanie,	 z	 którym	 trzeba	 się	

jakoś	 uporać.	 Może	 warto	 coś	 na	 nowo	 przemyśleć,	 coś	 przewartościować,	 dokonać	 jakiegoś	
przewrotu…	

Nasza	sytuacja	jako	profesjonalistów	jest	o	tyle	skomplikowana,	że	powinniśmy	naprzód	zrozumieć	
siebie,	 a	 potem	 tych,	 którym	 trzeba	 będzie	 pomagać	 w	 przezwyciężaniu	 ich	 lęków		
i	 niepokojów.	 Obserwujemy	 jakim	 testem	 jest	 dla	 szeregu	 osób	 obecna	 sytuacja.	 Solidarność		
i	 poświęcenie	 a	 nawet	 bohaterstwo	 obok	 cynicznego	 wykorzystywania	 trudnej	 sytuacji		
do	 egoistycznych	 celów.	 Wiele	 wyborów	 sprawia	 dylematy	 moralne	 –	 mamy	 przecież	 rozmaite	
obowiązki:	rodzinne,	służbowe	–	nie	zawsze	łatwo	wybrać	które	z	nich	są	ważniejsze,	jakie	dobro	
można	nam	poświęcić	w	imię	„wyższych	celów”.	

Proszę	 wybaczyć	 mi	 te	 nie	 do	 końca	 jasne	 refleksje	 i	 moralizatorstwo.	 Pozwalam	 sobie		
na	to	z	tej	racji,	że	wiele	niełatwych	wydarzeń	jest	już	za	mną.	Każde	z	nich	było	niepowtarzalne,	
każde	 nieoczekiwane,	 a	 jednak	 jakoś	 przeminęło	 i	 życie	 dalej	 się	 toczy.	 Na	 razie	 wraz	 całym	
zespołem	 Oddziału	 Krakowskiego	 PTP	 staramy	 się	 wykorzystywać	 dostępna	 technikę,	 aby	 być		
w	kontakcie	i	czekamy	na	możliwość	kontynuacji	naszych	zwykłych	zadań.		

Życzę	 wszystkim	 dużo	 zdrowia	 i	 wytrwałości	 a	 w	 chwilach	 zwątpień	 popatrzmy	 na	 ten	 świat		
z	perspektywy	i	oddalenia.	

Anna	Knobloch-Gala	

	


