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Miłość na Podolu
Każdy, kto lubi klasyczną powieść, z atrakcyjną
fabułą, niesztampowymi postaciami i głębszym
przesłaniem, powinien sięgnąć po „Spekulanta”
Józefa Korzeniowskiego. Nie zawiedzie się.
Choć książka ukazała się ponad półtora wieku
temu, w 1846 roku, nic a nic nie trąci myszką,
zachowała powab, który czyni ją podwójnie interesującą. Raz, że towarzyszymy trzymającym
w napięciu perypetiom bohaterów, dwa – oglądamy świat, który bezpowrotnie przeminął.
Więc w pewnym sensie powieść ta jest dokumentem, ale jakże uroczym i barwnym.
Podole, miasta zamieszkałe przez Polaków:
Berdyczów, Jarmolińce, Kamieniec Podolski i
dwory zamożnego ziemiaństwa. Życie w polskich
enklawach toczy się niespiesznie, w kręgu rodziny,
starannie dobranych przyjaciół, przy kościele.
Na takim tle Korzeniowski umieszcza swoich
bohaterów. August Molicki, czyli tytułowy spekulant, to zimny, wyrachowany łowca posagów,
wszystko podporządkowuje planom zdobycia
bogatej żony. Obdarza go uczuciem Klara Wolczyńska, młodziutka, niedoświadczona jedynaczka
zamożnych rodziców. Ulega złudzeniom co do
intencji cynicznego adoratora. Nie będę zdradzać
ﬁnału tej znajomości i dalszych losów Klary.
Niech wystarczy, że dobro zwycięża, a zło zostaje
ukarane. Ale Korzeniowski nie uprawia taniego
dydaktyzmu, nie prawi morałów, przypomina
tylko, że naszym życiem powinna rządzić harmonia etyczna wynikająca z wiary katolickiej, a
dobrze pojęty konserwatyzm, w tym takie wartości
jak posłuszeństwo rodzicom, naturalne hierarchie,
to gwarancja szczęścia.
Józef Korzeniowski (1797-1863), zanim zwrócił
się ku prozie, przez współczesnych uważany był
za najlepszego po Aleksandrze Fredrze komediopisarza. Stworzył wiele sztuk teatralnych,
dziś zapomnianych, jedynie z „Karpackich górali”
przetrwała popularna pieśń „Czerwony pas”,
którą śpiewał nawet Jan Paweł II z młodzieżą
podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Korzeniowski był wybitnym pisarzem, jego powieści,
takie jak „Kollokacja”, Krewni”, nowele i opowiadania cieszyły się wielką popularnością.
Bardzo długo były jednak niewznawiane, kilka
pokoleń zostało więc odciętych od tej wartościowej literatury. Dobrze, że teraz Wydawnictwo
Diecezjalne w Sandomierzu w ramach serii
Magna Carta przypomina staroświeckich pisarzy
i ich dzieła, które i bawią, i uczą.

Małgorzata Rutkowska
Spekulant
Józef Korzeniowski
Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu 2018
s. 393

Przyszłość narodu nie tyle
w rękach polityków,
ile w rękach matek spoczywa.

św. Urszula Ledóchowska

Jak budować relację
z Duchem Świętym

Rozmowa z ks. prof. Krzysztofem
Guzowskim, profesorem KUL,
założycielem wspólnoty
kontemplacyjnej Słudzy Ducha
Pocieszyciela
skąd u ojca takie zainteresowanie
Duchem Świętym?
– Duchem Świętym interesowałem
się najpierw jako teolog i wykładowca,
ale przełomowe było dla mnie mocne
przeżycie obecności Ducha Świętego i
Jego ingerencji podczas modlitwy pewnego księdza brazylijskiego nade mną
o nowe wylanie Ducha Świętego. Było
to 2 stycznia 2016 roku. Od tamtej pory
zaczęło się wiele rzeczy zmieniać w
moim życiu duchowym, a przyjaźń z
Duchem Świętym się pogłębia. Założyłem również z dwoma braćmi zgromadzenie o nazwie Słudzy Ducha Pocieszyciela.
Jak narodził się pomysł na modlitewnik
do Ducha Świętego?
– Od 2015 roku głoszę liczne rekolekcje o Duchu Świętym. Podczas nich
często się zdarza, że ludzie wprost proszą
o to, abym nauczył ich modlić się do
Ducha Świętego. Obecny modlitewnik
jest więc odpowiedzią na ich prośby.
w jaki sposób korzystać z modlitw
zawartych w książce?
– Modlitwy odnoszą się do różnych
sytuacji życia codziennego lub stanów
ducha. Są tam modlitwy o uzdrowienie
ciała i ducha, o pomoc w trudnościach,
o dar radości, o przemianę życia lub o
dobrą żonę. Są modlitwy o pokój w
świecie i o proroków dla Kościoła. Modlitewnik nauczy nas osobistej relacji z
Duchem Świętym w codzienności i oddawania Mu czci.

Dlaczego Jan Paweł ii prosił, by na
polską ziemię zstąpił Duch Święty?
– Bo bez Ducha Świętego ludzie nie
mają wystarczającej siły do pokonywania
różnic, do przebaczania sobie, do miłości
nieprzyjaciół. Bez potężnego wpływu
Ducha nie ma trwałej jedności ani pokoju. Ponadto w sumieniu każdego człowieka rozbrzmiewa głos Ducha Świętego,
który poucza, jak rozróżniać dobro od
zła, oraz daje siłę do wybierania tego,
co dobre i prawdziwe. Jan Paweł II wiedział, że przemiany duchowej i moralnej
Narodu i Kościoła w Polsce nie dokona
żaden program społeczny ani najlepsze
prawa. Panem ludzkich serc i umysłów
jest jedynie Duch Święty. Jednakże Jego
działanie zaczyna być skuteczne dopiero
wówczas, gdy spotyka się u ludzi z otwartością i wiarą w Jego moc. „Wołać”
Ducha Świętego oznacza przyjmować
porządek Jego działania.
Ma ojciec Profesor klucz do budowania relacji z Duchem Świętym każdego
katolika?
– Tak. Duch Święty jest mieszkańcem
naszej duszy, jest Bogiem wszechmocnym
i kochającym. Wierzymy, że u Niego
wszystko jest możliwe. Dlatego każdy
dzień należy zaczynać od krótkiej osobistej modlitwy w tych lub podobnych
słowach: „Duchu Święty Boże, kocham
Cię i potrzebuję Ciebie! Cały dzień dzisiejszy poddaję Twej miłosiernej potędze”.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Goździewska

KsiążKę
„MoDlitwy Do Ducha Świętego”
Można nabyć w Księgarniach
„naszego DzienniKa”:
w warszawie,
al. Solidarności 83/89,
tel. (22) 850 60 20, (22) 850 60 00
e-mail:
ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl

w Krakowie,
ul. Starowiślna 26/4U,
tel. (12) 431 02 45,
e-mail:
ksiegarnia@naszdziennik.pl

e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

antguzow@kul.pl
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Anioł Stróż
PolSki.
orędziA
dlA PolSki
i PolAków
(2009-2014)

Adam Człowiek
audiobook w wersji MP3
Pełna wersja znanej książki
w wersji dźwiękowej.
W roku 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Posłuchaj orędzia z Nieba.
Prawie 6 godzin nagrania.
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niEPodlEGłoŚĆ
wYSzłA
z GiEtrzwAłdU

ks. Krzysztof Bielawny
oprawa miękka, s. 243
Przeczytaj, jak Matka Boża
Gietrzwałdzka doprowadziła
Polaków do wolności. Historia
znakomicie udokumentowana.
Zawarte w niej liczne nawrócenia, świadectwa świadków
objawień oraz same orędzia
pokazują, co naprawdę przyniosło nam wolność.
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BrzozA
rAtUJE
w CHoroBiE

Zbigniew T. Nowak
oprawa twarda, s. 128
Wyjątkowy zbiór cennych
receptur na tanie i skuteczne
domowe sposoby
wykorzystania brzozy.
Książka, po którą będziesz
sięgać przez cały rok.
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domowE
kiSzonki
z owoCów,
wArzYw
i ziół

Magdalena Pieńkos
oprawa twarda, s. 192
Zamknięte w słoiku smaki
wiosny, lata i jesieni.
Jak to zrobić? Poznaj
przepisy na wyjątkowe
kiszonki z naturalnych
produktów.
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JEzUS do
SErCA mAm

ks. Dolindo Ruotolo
oprawa miękka, s. 205
Serdeczny apel Pana Jezusa
do wszystkich mam. Matka
jest ﬁlarem, od którego
zależy równowaga rodziny.
Posłuchaj głosu Boga.
Ranking najlepiej sprzedających
się publikacji w księgarniach
„Naszego Dziennika”

