310

Myśląc Ojczyzna...

a zwłaszcza rozmowy przy posiłku, dały mi okazję bliżej poznać ojca Piotra
i autentycznie zachwycić się jego prostotą, znajomością języków obcych, a zarazem wielkim poczuciem humoru.
Towarzysząc kiedyś ojcu Piotrowi przy posiłku, usłyszałem „wykład” na
temat słowa „superior”. Z właściwym sobie poczuciem humoru ojciec Piotr
zakwestionował nazywanie przełożonego w ten sposób. Wykazał, że określenie to jest nieadekwatne do funkcji przełożonego, który ma przecież służyć,
tymczasem słowo to znaczy tyle, co „wyższy”, a zatem wskazuje na bycie
lepszym od innych… Przełożony to taki sam zakonnik, jak każdy inny – wyjaśniał mi z rozbrajającym uśmiechem.
Przy innej okazji, przygotowując posiłek, zapytałem go, czy mogę podać
potrawy mięsne, bo wiem, że reguły zabraniają kamedułom spożywania mięsa.
Dotychczas, szykując jedzenie dla ojca Piotra, starałem się unikać potraw mięsnych, żeby nie stawiać go w kłopotliwej sytuacji. Tym razem jednak miałem
kłopot ze znalezieniem jakiegoś produktu bezmięsnego. Uśmiechnął się tylko
i wyjaśnił mi, że kiedy jest w podróży bądź przebywa w gościnie, reguła ta go
nie obowiązuje. – Jedyna więc okazja, żeby coś podjeść – dodał z rozbrajającym uśmiechem. Zachęcony tym pełnym humoru wyjaśnieniem, przygotowywałem od tego czasu posiłki mięsne, a on z wdzięcznością je spożywał.
Kiedyś wybrał się samochodem do Polski, gdzie zawiózł różne artykuły
pierwszej potrzeby, w ojczyźnie panował bowiem wówczas kryzys gospodarczy i wszystkiego brakowało. Zabrał wtedy ze sobą również egzemplarze
pierwszego wydania książki swojego przyjaciela księdza Jana Drozda zatytułowanej Orędzie Niepokalanej. Historia objawień fatimskich3, którą opublikowali w Rzymie salwatorianie. Książkę tę przeczytał podczas pobytu w szpitalu
po zamachu na swoje życie papież Jan Paweł II. Niestety w Polsce znalazła się
ona na komunistycznym „indeksie”, Matka Boża wezwała bowiem w Fatimie
do modlitwy o nawrócenie Rosji. Nie mogliśmy wysyłać do Polski egzemplarzy tej książki po prostu w paczkach, drogą pocztową, ponieważ przesyłka zostałaby przechwycona i oddana na przemiał. Książkę „przerzucało się”
okazjonalnie do Polski i ojciec Piotr również postanowił nam w tym pomóc.
Był przekonany, że zdoła książki przewieźć przez granicę, chociaż łączyło się
z tym ryzyko i mógł narazić się na spore kłopoty.
Pewnego razu, kiedy spotkaliśmy się po jednym z jego powrotów z Ojczyzny, opowiadał mi o aktualnych wydarzeniach. Zapytałem o pewnego wspólnego znajomego. – Doznał łaski unieruchomienia – odpowiedział mi żartobliwie.
Zdziwiłem się, co też słowa te oznaczają. Jak się okazało, człowiek ów, będąc
pod wpływem alkoholu, wpadł pod samochód. Żartobliwie komentując jego
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