PREZENTUJEMY
Janusz P³onczyñski z wykszta³cenia oficer po¿arnictwa, po studiach na warszawskiej Politechnice i sto³ecznym Uniwersytecie. Publikowa³ swoje utwory w miesiêczniku Poezja i w Literackiej Polsce. Wyda³ m.in. zbiory wierszy: Mojemu miastu nad
Wis³¹,Spónione kwiaty,Niosê ciê w d³oniach serca, aby zachowaæ wiarê ojców. Pisze równie¿ utwory adresowane do dzieci.
Prezentowane wiersze pochodz¹ z tomu Nie bójcie siê otwarcia
drzwi niech wejdzie mi³osierdzie zbioru który, jak mówi Autor,
powsta³ w ho³dzie Najwiêkszemu Polakowi  w oddaniu czci
i pamiêci Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II.
MOTTO
Dopóki
Mi³oæ do Matki
W sercu nosimy,
A prochy Ojców
S¹ nam drogie,
Nic nam Ojczyzno
Zagroziæ nie mo¿e.

ABBA PRZEWODNIKU
Kajak o³tarzem
Na wios³a wyniesiona Golgota
Las schronieniem
Modlitwa przysz³a na biwak
Zmêczona zniewoleniem tu³aczki
Bezdomna  Wielka
Potrafi³e na ugorach
Wskazaæ kwitn¹ce kwiecia
Na bezdro¿ach pokazaæ prawdê
Si³¹ m¹droci  Myl
Przy Tobie Wolna
Niech zamieszka w nas.
DOPOMÓ¯
Tam do niebiañskich ogrodów
Zabra³ Ciê Pan
Ojcze Tej ziemi.
W przes³aniu s³uchamy Ciebie
Niegasn¹cych s³ów.
Wnios³e wiat³o wolnoci
Prawdy istnienia.
Droga, któr¹ szed³e
Niech bêdzie moj¹.
Dopomó¿...
MOJE PATRZENIE
Masz w sobie
Dar Boga.
Twoim spojrzeniem
Inaczej widzê dzieñ.
renice otwarte
wiat³em jasnoci.
Ta barka
Niech zostanie
Na brzegu.

WIEM
Wype³ni³e moj¹ pustkê.
Nie wierzy³am,
Nie umia³am pacierzy.
Kocio³y odwiedza³am
Jak galerie sztuki.
By³am w cerkwi
£adnie piewaj¹.
Wype³ni³e moj¹ pustkê.
Modlê siê za Ciebie
Mój Ojcze.
£zy mieszaj¹ siê
Razem p³yn¹
Szczêciem i ¿alem.
Mówi³e, nie p³akaæ.
Nie mogê
Mój Ojcze wiêty
Uwierzy³am.
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Prawdziwa m¹droæ w Warszawie
chodzi piechot¹. I mimo up³ywu
tysiêcy lat  jak za Abrahama, Jakuba, jak za czasów Jezusa z Nazaretu, jak i dzi w krainach pustynnych  jej
drogi przecinaj¹ siê przy ród³ach wód, przy studniach.
Warszawa jest jak Sahara. Od wczesnego ranka do bardzo pónej nocy bezustannie ci¹gn¹ karawany (czêsto
zmotoryzowane) do studni oligoceñskich  po wodê...
 Przynajmniej dla psa  mówi³a leciwa pani, która, oprócz
czworonoga, nie mia³a ko³o siebie ¿adnej ¿ywej duszy.
Dialogi przy studni s³ychaæ dok³adnie przez otwarte
okno.  Moja kochana, przyzna pani, ¿e obecny nasz wiêty Ojczulek jest taki ludzki i tak ³adnie wspomina naszego
Jana Paw³a II. Ale On nie jest ju¿ taki ró¿añcowy jak Nasz...
 Muszê powiedzieæ, ¿e nagle szarpnê³o mn¹ pytanie: Dlaczego nie mówisz cz³owiecze o tym, ¿e Jan Pawe³ II naprawdê rzuci³ wiat³o przez Ewangeliê  i to nie tylko
w sensie bardzo wyrazistego Jej wyk³adu, lecz przez nadanie Jej blasku, radosnej franciszkañskiej wiat³oci... To nie
przypadek czy wynik racjonalnej dedukcji, ¿e to On, jako
pierwszy, dostrzeg³ potrzebê przybli¿enia wiernym ró¿añcowych medytacji w tajemnicach wiat³a... On rzuci³ wiat³o na ciemny cz³owieczy los... Opasa³ wiat ró¿añcem...
Duch wiêty wyznaczy³ Go na Piotrowego nastêpcê
w godzinie, gdy Naród nasz spojony by³ ³añcuchem padziernikowej modlitwy ró¿añcowej... A gdy odchodzi³, to ca³y
wiat równie¿ opasany by³ modlitw¹ ró¿añcow¹... To przecie¿ by³y najprawdziwsze rekolekcje, w których bra³ udzia³
ca³y wiat. Nawet niewierz¹cy czy innowiercy stawali w zadumie... I trzeba by³o zobaczyæ te morza wiate³ na ca³ym
wiecie ¿egnaj¹ce Ojca, by uprzytomniæ sobie, ¿e On naprawdê rzuci³ wiat³o... na nas ludzi.  Czy to jest ten sam wiat?
 pytalimy w tamte dni samych siebie. Przecieralimy oczy:
 Czy to siê mog³o naprawdê przydarzyæ naszemu wiatu?
Tegoroczny padziernik musi byæ miesi¹cem ró¿añcowego dziêkczynienia za dar niezwyk³y: Cz³owieka, który otworzy³ nam Mi³oæ, a któr¹ przepiêknie nazwa³ mi³osiern¹. Który da³ nam Nadziejê, który nauczy³ solidarnoci... i wszystkich nas prawdziwie rozjani³  rzuci³ wiat³o...
I choæbymy wybrali najcudowniejszy parlament, choæbymy powo³ali nawet dziesiêciu prezydentów... ¿aden jazgot powyborczy, ¿adne wanie partyjno-sekciarskie nie mog¹
zam¹ciæ tego dziêkczynienia. Spróbujmy jeszcze raz zgromadziæ siê przy Nim, by zabraæ ze sob¹ iskierkê tej wiat³oci... On nam j¹ zada³!
n
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16 PADZIERNIKA  DZIEÑ JANA PAW£A II

Decyzja o wyjedzie na pogrzeb Jana Paw³a II podyktowana by³a impulsem, oczywistoci¹ udzia³u w po¿egnaniu Kogo bliskiego, Kto wywar³ ogromny wp³yw na ¿ycie ca³ego pokolenia, a w³aciwie pokoleñ,
a jednoczenie na ¿ycie poszczególnych osób, na moje ¿ycie; Kto uczy³, wymaga³, gani³, chwali³, dawa³
radoæ i wzruszenie, prowadzi³ ku wewnêtrznej dojrza³oci; Kto wskazywa³ drogi do Boga i do cz³owieka.
Mia³em nieodpart¹ ochotê namacalnie poczuæ siê cz¹stk¹ ogromnej rzeszy ponadpokolenia Jana Paw³a II...

Pogrzeb naszego Ojca
Pawe³ M. Nawrocki

Nie znalaz³szy miejsca wród ³ódzkich pielgrzymów, zabra³em siê do
Rzymu z bia³ostockim biurem podró¿y (jako jedyny ³odzianin). Trzydzieci godzin w autokarze, potem 14 godzin w Wiecznym Miecie (od godz.
2 w nocy do 16 po po³udniu) i kolejne
24 godziny drogi powrotnej. Ale zmêczenie nie dawa³o siê we znaki.
Tu¿ przed wyjazdem dosta³em od
bratanicy SMS-a:  Wujek, podali w telewizji, ¿e wycieczki, które wyjecha³y,
prawdopodobnie nie zostan¹ wpuszczone do Rzymu. Zablokuj¹ miasto, bo jest
za du¿o ludzi... Na granicy w³oskiej zatrzyma³a nas policja. Informacje na temat biura podró¿y i liczby osób przekazali do Rzymu. Na miejscu czeka³o ju¿
na nas miejsce parkingowe i mega ekran
na pobliskim stadionie.
Na ulicach Rzymu i innych w³oskich
miast uwagê zwraca³ brak  tak charakterystycznych w Polsce  oznak ¿a³oby:
wywieszonych flag, kiru, podobizn Jana
Paw³a II. Mnóstwo natomiast by³o dowodów dopiero co zakoñczonej kampanii przedwyborczej.
Nasza autokarowa grupa podzieli³a
siê na podgrupy. Mniej przebojowi spêdzili resztê nocy w autokarze, a rano
podreptali przed telebim na wskazanym
przez organizatorów stadionie, reszta
za  w tym ja  wyruszy³a w kierunku
Watykanu. Najpierw specjalnym, bezp³atnym autobusem (jednym z wielu
podstawianych co kilka minut, a wiêc
bez t³oku), potem pieszo w nieca³e pó³
godziny dotarlimy pod mury Muzeum
Watykañskiego.
Pomimo pónej pory (oko³o godziny trzeciej w nocy) na ulicach panowa-

"

³a znana mi z papieskich pielgrzymek
atmosfera o¿ywionego oczekiwania,
gwaru, miechu, pozbawiona jednak entuzjastycznych wybuchów radoci, piewu i tañca. Gdzieniegdzie chodnikowe
stoiska z pami¹tkami, wieloæ s³u¿b porz¹dkowych próbuj¹cych zapanowaæ
nad nap³ywaj¹c¹ wci¹¿ fal¹ pielgrzymów, sukcesywnie pojawiaj¹ce siê kolejne zapory z barierek szatkuj¹ce przybyszów na mniejsze lub wiêksze trawnikowe i uliczne sektory.
Trzeba stwierdziæ, ¿e Rzym przygotowa³ siê na nasz, tak liczny najazd. W³oskie s³u¿by by³y wszêdzie  uczynne,
¿yczliwe, ale pamiêtaj¹ce, ¿e ich podstawowym s³u¿bowym obowi¹zkiem jest
zapanowanie nad t³umem. Rozdawali
butelki z wod¹ mineraln¹, a w nocy tak¿e ciep³e koce, lecz gdy chodzi³o o poruszanie siê  zw³aszcza w pobli¿u Watykanu  poza lub pomiêdzy sektorami, byli
niemal nieugiêci. Tak wspania³a organizacja i porz¹dek, to kolejny cud podczas
tych trudnych dni.
Z pocz¹tku roz³o¿ylimy karimaty
i bety na jezdni, mielimy dobr¹ widocznoæ na znajduj¹cy siê przed nami
telebim. Po chwili jednak zagêszczono nas na trawniku, zwalniaj¹c w ten
sposób drogê ewakuacyjn¹ dla karetek.
Wokó³ koczowali w ogromnej wiêkszoci Polacy.
Po krótkim odpoczynku pomylelimy, ¿e mo¿e warto by³oby przedostaæ
siê bli¿ej Placu w. Piotra, a mo¿e nawet na sam Plac, który mia³ zostaæ
otwarty o godzinie 6.00. Czêæ z nas
zrezygnowa³a po informacjach, ¿e liczba ludzi i ciasnota na pobliskich uliczkach nie tylko nie daje nadziei na do-

tarcie do celu, lecz tak¿e grozi nieszczêciem, gdy ów t³um nad ranem
ruszy. Pozosta³ym, równie¿ mnie, nie
uda³o siê wydostaæ poza sektor w miejscu daj¹cym szansê na dalsz¹ drogê.
Ale widzia³em, ¿e wokó³ nas coraz
wiêcej osób sk³ada plecaki, torby, karimaty i ustawia siê wzd³u¿ barierek,
z nadziej¹ oczekuj¹c na otwarcie Placu. Zreszt¹ pilnuj¹cy porz¹dku karabinierzy nie pozbawiali ich tej nadziei.
Na pytanie: Czy decydujemy siê iæ,
czy zostajemy?  us³ysza³em odpowied:
 Je¿eli chcesz, jeli masz tak¹ wewnêtrzn¹ potrzebê i przekonanie, ¿e ci siê uda,
to id, nikt ci nie zabroni; my zostajemy.
 Dobra, wiêc idê. Spotkamy siê w tym
miejscu po uroczystociach.
Po oko³o dwóch godzinach spêdzonych przy barierce i po otwarciu Placu
(ok. 6.15), gdy przesz³a pierwsza fala
napieraj¹cego t³umu, przepuszczono
tak¿e nas. Najpierw bieg czêciowo
opustosza³¹ ju¿ uliczk¹, a potem kolejne dwie i pó³ godziny w nieprzebranym,
wielonarodowociowym t³umie ciniêtym na stosunkowo krótkim odcinku
ulicy z krzepi¹cym widokiem bardzo ju¿
bliskich s³upów kolumnady Berniniego.
Posuwalimy po 2-3 kroki co kilka
 kilkanacie minut. Pomimo chwil
zw¹tpienia, trwa³em w wyczekiwaniu
i nadziei (nie mia³em innego wyjcia
 wydostanie siê stamt¹d jak¹kolwiek
alternatywn¹ drog¹ graniczy³o wrêcz
z cudem  choæ cudów na ludzk¹ miar¹
tego dnia nie brakowa³o). Mimo cisku,
coraz bardziej przygrzewaj¹cego s³oñca i niewygód, panowa³a wród nas atmosfera ¿yczliwoci, bliskoci, umiechu, niekiedy radosnego o¿ywienia, nie
pozbawiona rozmów i ciep³ych s³ów,
czasami w jêzyku serc.
Jakim sposobem ominê³a mnie
szczegó³owa kontrola przy bramce
z wykrywaczem metalu  pod kolumnad¹ Berniniego. Sektor, w którym znala-
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z³em siê, by³ stosunkowo luny. Niektóre osoby wrêcz wylegiwa³y siê na karimatach. Postanowi³em wiêc poszukaæ
szczêcia bli¿ej Bazyliki. Trafi³em do
kolejnego sektora, ale tam by³ ju¿ du¿y
cisk, wycofa³em siê wiêc, ale... poprzedni, luniejszy sektor, by³ ju¿ nieosi¹galny ze wzglêdu na napieraj¹cych z du¿¹
si³¹ ludzi. Utkn¹³em w alejce miêdzy sektorami. Zbytnio siê tym nie przej¹³em,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w strefie zakazanej  a tak¹ s¹ alejki  s³u¿by porz¹dkowe nie pozwol¹ mi pozostaæ
i gdzie mnie ewakuuj¹. I rzeczywicie
po kilku minutach mê¿czyzna stoj¹cy
bli¿ej rodka Placu kiwn¹³ rêk¹, nie tyle
na mnie, ile na ludzi akurat w tym miejscu napieraj¹cych na barierki, a ¿e ja sta³em swobodnie, mog³em jako pierwszy
zareagowaæ na jego gest zachêty. Tym
sposobem znalaz³em siê przy przedniej
barierce oddzielaj¹cej sektor dla normalnych... uczestników od sektora dla s³u¿b
specjalnych (czytaj: goryli  przewa¿nie
nie umundurowanych, bardzo nerwowo
reaguj¹cych na ka¿dy gwa³towniejszy
ruch czy np. wyjêcie aparatu fotograficz-

nego), osób sk³adaj¹cych
dary o³tarza i ludzi o nie
znanych mi bli¿ej zas³ugach i zaproszeniach. Innymi s³owy jakim  trudnym
dla mnie do wyt³umaczenia
sposobem, zw³aszcza
w wietle wczeniejszych
relacji medialnych i tego,
co widzia³em w Rzymie
 jakim wiêc sposobem
granicz¹cym z metafizyk¹
znalaz³em siê stosunkowo
blisko miejsca bêd¹cego
centrum ostatniej audiencji
Jana Paw³a II dla ogó³u
pielgrzymów. Taka w³anie
atmosfera panowa³a (jak
s³ysza³em nie tylko) na Placu w. Piotra.
A Papie¿... Papie¿ by³
obecny PONAD prost¹,
drewnian¹, trumienn¹
skrzyni¹, ponad nami. Jak
powiedzia³ kard. Ratzinger: patrzy³ na nas i b³ogos³awi³ nam z okna
Domu Ojca  tak jak za ¿ycia b³ogos³awi³ z okna swego apartamentu (wiele
osób wyczekuj¹co zerka³o w kierunku
tego okna). Ta jego obecnoæ by³a wyczuwalna. Natrêtnie cinie mi siê na
myl analogia z krakowskimi B³oniami
A.D. 1999, gdy chory Ojciec wiêty
ogl¹da³ nas w telewizji  mokn¹cych
w strugach ulewnego deszczu  a mimo
to czulimy Jego obecnoæ; tym razem
nie by³ to mo¿e telewizor, raczej jaki
niebiañski mega-ekran... a mo¿e po prostu  podobnie jak wtedy  Jan Pawe³ II
by³ z nami... DUCHEM.
Sta³em w s¹siedztwie grupy rodaków zwi¹zanych z pras¹ polonijn¹
w Chicago. Prawdopodobnie zwiedziony trzymanym przez nich transparentem, podszed³ do nas Gabriel Janowski. Wypytywa³, schlebia³ im, rozdawa³ autografy na ksi¹¿eczce z liturgi¹ uroczystoci ¿a³obnych, przy okazji obdarzaj¹c podpisami obcokrajowców s¹dz¹cych, ¿e to jaki znany i niezwykle popularny polski polityk.
Stoj¹cy obok nas chyba Portugalczycy dopytywali siê, co Polacy najczêciej

krzycz¹ podczas spotkañ z Papie¿em?
Jeden z Polonusów  byæ mo¿e nie zastanowiwszy siê  odpowiedzia³: Niech
¿yje Papie¿! Nie znaj¹c znaczenia tych
s³ów Portugalczycy przy ka¿dej okazji
wykrzykiwali: Niech ¿yje Papie¿!
Ten szczególny pogrzeb prze¿ywa³em w dwóch wymiarach: medialnym
(na telebimach) i rzeczywistym  wspó³uczestnicz¹c i wspó³prze¿ywaj¹c z innymi na Placu w. Piotra. Bez w¹tpienia ten drugi wymiar by³ g³êbszy, ciekawszy i bardziej ubogacaj¹cy.
Jak wspomnia³em, Ojciec wiêty
przebywa³ poród nas podczas swej
ostatniej audiencji cia³em i Duchem.
Pojawieniu siê trumiennej skrzyni
w drzwiach Bazyliki w. Piotra (jak
zwykle) towarzyszy³a burza powitalnych oklasków i miêdzynarodowych
okrzyków: Giovanni Paolo!, Joan Paul
Two, we love You!, Santo! Santo subito! wiêty! wiêty natychmiast!  to has³o dostrzec mo¿na by³o te¿ na bardzo
wielu transparentach, a nawet, g³ównie
w wykonaniu Polaków: Niech ¿yje Papie¿! Tym razem chyba raczej w wiecznoci, w nas, w swej wiêtoci, w swoim dziele. ¯ywio³owe oklaski i okrzyki
wybucha³y tak¿e za ka¿dym razem, gdy
kard. Ratzinger wspomina³ o Janie Pawle II lub gdy zwraca³ siê do ukochanej
przez Papie¿a m³odzie¿y. Jedynie
dwiêk dzwonu dodawa³ nietypowej,
wzniolejszej ni¿ zwykle atmosfery.
Duch wiêty tchn¹³, kêdy chcia³
 wiatrem targaj¹cym kardynalskie ornaty, dm¹cym w transparenty, ³opocz¹cym
narodowymi chor¹gwiami,... czytaj¹cym
historiê prawd naszej wiary na kartach
Ewangeliarza, by w koñcu zamkn¹æ Go
na sercu Jana Paw³a II, zamkn¹æ Ksiêgê
Jego ¿ycia, Ksiêgê, któr¹ ¿y³.
W pamiêci mia³em tych wszystkich,
którzy prosili mnie o modlitwê  w³anie tu, przy trumnie Ojca, Przewodnika, Mistyka, Przyjaciela. Ich proby
powierza³em Bogu i Czarnej Madonnie
przez wstawiennictwo Jana Paw³a II.
Obrzêdom pogrzebowym towarzyszy³o g³êbokie skupienie. W ledzeniu
ich przebiegu bardzo pomocne okaza³o
siê radiowe t³umaczenie na jêzyk polski (nie mog¹c  z powodu t³oku  wy-
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j¹æ z plecaka w³asnego radyjka, nads³uchiwa³em polskiej mowy p³yn¹cej z radio-komórki stoj¹cego obok mnie chicagowskiego Polonusa). Z rozdawanej
w przednich sektorach, g³ównie w³oskojêzycznej ksi¹¿eczki  programu nabo¿eñstwa  ze wzglêdów jêzykowych
 nie sposób by³o korzystaæ. Powiewem
egzotyki Kocio³a by³y doæ d³ugie
i zw³aszcza wokalnie odmienne od tego,
do czego przywyklimy w zachodniej
liturgii, modlitwy hierarchów katolickich obrz¹dków wschodnich.
Na Placu w. Piotra i wokó³ Watykanu zdecydowanie dominowali ludzie
m³odzi. Rzym przej¹³ rolê wiatowego
Dnia M³odzie¿y w Kolonii, w którym
mia³ uczestniczyæ  i w tym momencie
de facto uczestniczy³  Jan Pawe³ II.
Bia³¹ s³u¿bê, jak podczas ka¿dej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny, tak¿e tu pe³nili, ubrani w kamizelki z napisem RATOWNIK, harcerze i harcerki z ZHR-u.
Jak po kilku dniach szacowa³y media, do Wiecznego Miasta przyjecha³o
oko³o miliona Polaków na 3-4 miliony

wszystkich pielgrzymów. Wród powiewaj¹cych na wietrze narodowych
emblematów najwiêcej by³o polskich
flag, transparentów Solidarnoci i polskojêzycznych po¿egnañ z ró¿nych zak¹tków kraju.
Wnoszeniu trumny do Bazyliki w.
Piotra towarzyszy³a burza oklasków
uznania, ho³du, podziêkowania, entuzjastyczne okrzyki (m. in. w tym momencie bardzo wzruszaj¹ce, polskie: Zostañ
z nami!) i ³zy. Gdy ju¿ na schodach Bazyliki odwrócono i pochylono trumnê
w stronê ludzi, jakby daj¹c Ojcu wiêtemu mo¿liwoæ ostatniego spojrzenia
cia³em, zgromadzeni w naszym sektorze Polacy zapiewali hymn (s¹dzi³em,
¿e nasz piew podchwyc¹ równie¿ Polacy w pozosta³ych sektorach, ale podczas ogl¹danego póniej nagrania transmisji telewizyjnej nie by³o go s³ychaæ).
Na Placu zapanowa³ pozorny chaos.
Wieloæ jêzyków, ró¿norodnoæ temperamentów, ras, ale wszystkich nas ³¹czy³a mi³oæ i wdziêcznoæ dla tego samego Cz³owieka, z jednej strony ¿al po
Jego odejciu  na zawsze, a z drugiej

 pewnoæ, ¿e nigdy nas nie opuci, ¿e
jest i pozostanie z nami. Ka¿dy (sam lub
w grupie, np. narodowej) ¿egna³ Go
swoim g³osem, ³zami, a jednoczenie
Jan Pawe³ II by³ obecny bardziej ni¿ kiedy (by³ wszech-obecny)  tam, w Watykanie, i potem, ju¿ po naszym powrocie do kraju, jakby to jego fizyczne odejcie pokona³o barierê miejsca i czasu.
Jeszcze d³ugo po zakoñczeniu uroczystoci na Placu w. Piotra pozostawa³y grupki ludzi, przewa¿nie Polaków,
w skupieniu modl¹cych siê, piewaj¹cych Barkê i hymn narodowy, jeszcze
d³ugo powiewa³y bia³o-czerwone flagi
i emblematy Solidarnoci.
Ten pontyfikat, ostatnie jego miesi¹ce, tygodnie, dni, a zw³aszcza spokojna
i ufna mieræ Jana Paw³a II pog³êbi³y
moj¹ wiarê: upewni³y j¹, uwiarygodni³y
ca³¹ postaw¹ Ojca wiêtego, a zw³aszcza ufnoci¹, pewnoci¹ i spokojem Jego
odchodzenia do Domu Ojca, które by³o
wiadectwem odchodzenia w pewnoæ
dalszego ¿ycia, pewnoæ cz³owieka ju¿
wczeniej obcuj¹cego z Bogiem.
Pawe³ M. Nawrocki

CHWILA MUZYKI
Jak trudno jest byæ ubogim w duchu, bêd¹c jednoczenie dobrze sytuowanym materialnie przedstawicielem
klasy redniej (lub wy¿szej), wie ka¿dy, komu kiedykolwiek zdarzy³o siê choæ przez chwilê znaleæ w tej
nielicznej grupie szczêliwców. Obs³uga kredytu na domek, prywatna szko³a dla dzieci, wczasy na Karaibach,
najnowszy model mercedesa... tak, tak, to s¹ dopiero prawdziwe zmartwienia, nie tam jakie górne i durne
zbawianie wiata, zagadki bytu lub niebytu czy kreowanie przestrzeni wyzwolonej.

Ubóstwo artysty
Badania statystyczne to istne b³ogos³awieñstwo dla spragnionego poszukiwacza
prawdy o wiecie. Mo¿na siê z nich dowiedzieæ, ¿e sporód tysi¹ca najwiêkszych
wynalazców, mylicieli i artystów z przesz³oci 80 proc. zmar³o w nêdzy i szaleñstwie, a zaledwie kilkudziesiêciu odnios³o  raczej dziêki swemu sprytowi i g³owie do interesów ni¿ dziêki pasji twórczej
i wynalazczej  znacz¹cy sukces finansowy. Ten odsetek jest co prawda znacznie
wy¿szy ni¿ w ca³ej populacji, mówimy
jednak o jednostkach wybitnych, wyprzedzaj¹cych swoj¹ epokê niejednokrotnie
o ca³e stulecia.
Co prawda z ¿yciorysów tych 80 procent wynika, ¿e nie zawsze klepali oni
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biedê. Mity o ubogim Mozarcie czy Modiglianim nale¿y raczej w³o¿yæ miêdzy
bajki. Ich tragedi¹ by³ jednak fakt, i¿
ekonomia (dziedzina wzglêdnie m³oda
w porównaniu z malarstwem, muzyk¹
czy filozofi¹, a na naszych oczach tak
brutalnie siê wród nich rozpychaj¹ca)
by³a im z gruntu obca, a imponderabilia
by³y im bli¿sze ni¿ marketing. Nawet
kiedy dysponowali sporymi rodkami finansowymi, nie byli w stanie ich rozs¹dnie rozdysponowaæ. Ale czy nie tak w³anie realizowali oni zasadê b³ogos³awieni
ubodzy w duchu?
Dodajmy do tego przyk³ady mo¿nych
tego wiata, nawet tych obdarzonych
iskr¹ Bo¿¹ (jak Konstanty ksi¹¿ê Radzi-

wi³³, którego dzie³a wysoko ceni³ sam
Fryderyk Chopin), którym  mo¿e w³anie z powodu dostatku  nie starczy³o
samozaparcia i pracowitoci, aby swój
talent rozwin¹æ, ba, nie cenili go nawet,
uwa¿aj¹c go za niewiele znacz¹cy dodatek do, i tak wspania³ej, egzystencji. Czy¿
z powy¿szej pobie¿nej kalkulacji nie
wynika jasno, ¿e dla nas, odbiorców spucizny po wielkich indywidualnociach,
ich zmagania z ubóstwem przynios³y b³ogos³awione skutki, owocuj¹c wspania³ymi dzie³ami kultury? I ¿e  na przekór
tym wszystkim, którzy wielkoæ cz³owieka mierz¹ wielkoci¹ jego konta bankowego  mo¿na to w³anie ubóstwo uznaæ
za jedn¹ z ich g³ównych cnót ? A mo¿e
nawet  za warunek sine qua non prawdziwej twórczoci?
Maria Szreder
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NAD NAUCZANIEM PAPIE¯A POLAKA

Prawie codziennie media ukazuj¹ dramatyczn¹ sytuacjê wspó³czesnego wiata, ró¿norakie kryzysy, które
s¹ skutkiem podzia³u miêdzy ludmi. Kryzysy te nie omijaj¹ równie¿ rozwijaj¹cej siê Polski. Wszechobecna
korupcja, moralna degrengolada politycznych elit rz¹dz¹cych, niechêæ spo³eczeñstwa do polityków  to
tylko najistotniejsze elementy moralnej zapaci. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest to, i¿ ludzie dobrej woli poszukuj¹ dróg wyjcia z impasu. wiadomoæ ta le¿y tak¿e u podstaw troski Kocio³a.

Wo³anie o solidarnoæ
ks. Robert Nêcek

Wyrazem takiej troski jest spo³eczne nauczanie Jana Paw³a II. Poniewa¿
Koció³ jest sakramentem jednoci,
w podzielonej Polsce pragnie przyczyniæ siê do jej zjednoczenia na p³aszczynie zasad spo³ecznych. Konkretnym
programem, proponowanym Polakom
przez papie¿a, jest stosowanie w ¿yciu
zasady miêdzyludzkiej solidarnoci. Ma
ona swoj¹ w³asn¹, szczególn¹ i g³êbok¹ wymowê. W³¹czenie jej w papiesk¹
katechezê powoduje, i¿ znaczenie solidarnoci zostaje pog³êbione, a przez to
staje siê jednym z g³ównych przes³añ nauczania. Przes³anie to zobowi¹zuje ka¿dego do przyjêcia solidarnoci jako programu ¿ycia.
Samo pojêcie solidarnoæ oznacza
zgodnoæ w postêpowaniu i w d¹¿eniach, wzajemne wspieranie siê i jednomylnoæ. Mimo i¿ s³owo solidarnoæ
trudno by³oby znaleæ na kartach Biblii,
to idea ta nale¿y do istoty ¿ycia chrzecijañskiego. Znajduje ona g³êbokie
uzasadnienie w Objawieniu Bo¿ym,
które  jak podkrela Papie¿  przenikniête jest duchem solidarnoci Boga
i cz³owieka. Tak pojmowana solidarnoæ powoduje, ¿e cz³owiek wspólnie
z Bogiem, a tak¿e z innymi ludmi d¹¿y
do budowania Królestwa Bo¿ego.
Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e miêdzyludzka solidarnoæ to sposób bytowania
w poszanowaniu wszystkich odmiennoci i ró¿nic, jakie miêdzy ludmi istniej¹. Jest to jednoæ w wieloci, czyli pluralizm. Jest to sposób bytowania ludzkiej wieloci mniejszej lub wiêkszej, bytowania w jednoci godnej cz³owieka. Solidarnoæ musi iæ przed walk¹. Ale ta
sama solidarnoæ równie¿ wyzwala wal-

kê. Oczywicie nie jest to walka przeciw
cz³owiekowi, ale walka o cz³owieka... Jest
to walka o jego prawa, o jego prawdziwy postêp i rozwój. Jest to walka o dojrza³y kszta³t ¿ycia wszystkich ludzi.
Jan Pawe³ II powiêca³ solidarnoci
jako zasadzie wiele uwagi. Uwidacznia
siê to wtedy, gdy wskazuje na koniecznoæ wspó³pracy jednostek i grup spo³ecznych dla dobra wspólnego wszystkich. Solidarnoæ jako zasada stanowi
odrêbn¹ normê prawno-moraln¹. Jest
zasad¹ prawn¹, gdy¿ w oparciu o dobro
spo³eczne wyznacza zakres i rodzaj obowi¹zków, a tak¿e
uprawnieñ dla poszczególnych podmiotów ¿ycia spo³ecznego, pocz¹wszy od jednostek,
a skoñczywszy na pañstwie. Solidarnoæ jest
równie¿ zasad¹ moraln¹, poniewa¿ wyp³ywa
z prawa natury. Solidarnoæ jako zasada kszta³tuje w³aciwy, personalistyczny i humanistyczny porz¹dek spo³eczny.
Wyra¿a dwie podstawowe tendencje kszta³tuj¹ce istotê ¿ycia spo³ecznego, mianowicie dawanie i branie. Wskazuje tak¿e na obowi¹zki i uprawnienia nie tylko oddolnie, lecz tak¿e
odgórnie. Zatem w solidarnoci nale¿y widzieæ ca³ociow¹ troskê
o zabezpieczenie zarówno godnoci osoby

ludzkiej i jej praw, jak i dobra wspólnego i praw spo³ecznoci. Papie¿ podkrela³, ¿e rzeczywistoæ solidarnoci powinna wyciskaæ niezatarty lad na codziennym ¿yciu ludzi, jak równie¿ powinna mieæ odpowiedni wp³yw na podejmowane decyzje w dziedzinie gospodarki czy polityki.
Jan Pawe³ II zauwa¿a³ równie¿, ¿e
bogaci maj¹ prawo do udzia³u w owocach swojej pracy i godziwej zapobiegliwoci, ale w imiê ludzkiego braterstwa i spo³ecznej solidarnoci. Nie
mog¹ zamykaæ siê na potrzeby biednych
ani spokojnie patrzeæ na chroniczn¹ nêdzê wielu. Dostatek materialny nie powinien pozbawiaæ ich duchowych owoców Kazania na Górze. G³ównym celem ludzi bogatych nie mo¿e byæ jak
najwiêcej mieæ, ich bo¿kiem nie mo¿e
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byæ maksymalny zysk, nie mog¹  jak
to siê coraz czêciej zdarza w supermarketach  wykorzystywaæ zagro¿onych
bezrobociem. Cz³owieka bowiem nie
mierzy siê tym, co ma, ale tym, kim jest.
Jeli cz³owiek ma wiele, to tak¿e wiele
od siebie powinien dawaæ. Powinien
myleæ nad tym, jak zorganizowaæ ¿ycie spo³eczno-ekonomiczne i jego poszczególne sektory, aby to ¿ycie d¹¿y³o
do wyrównania miêdzy ludmi, a nie do
przepaci miêdzy nimi. Równie¿ rz¹dz¹cy, odpowiedzialni za spo³eczeñstwo i za
ró¿ne instytucje rz¹dowe, nie mog¹ zapominaæ o dawaniu pierwszeñstwa zjawisku poszerzaj¹cego siê bezrobocia i rosn¹cego ubóstwa. Nie mog¹ zapomnieæ
o tym, i¿ dobra tego wiata s¹ przeznaczone dla wszystkich. Z drugiej jednak
strony pracownicy zobowi¹zani s¹ do
szanowania swojej pracy, wykonywania
jej solidnie, aby przez jej jakoæ zdobywaæ zaufanie. Bylejakoæ prowadzi bowiem do zagro¿enia bezrobociem.
Solidarnoæ opiera siê wiêc na jednoci wszystkich ludzi, którzy powi¹zani s¹ ró¿nymi zale¿nociami i domagaj¹cymi siê pe³niejszego zjednoczenia
miêdzy nimi w duchowym braterstwie
i mi³oci. Solidarnoæ to wzajemna
wspó³praca i zrozumienie, a to oznacza
tak¿e  jak przypomnia³ papie¿ w Gdañsku 1987 roku  wzajemne noszenie
swoich brzemion.  To jeden i drugi,
a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem we wspólnocie. A wiêc nigdy jeden
przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemiê dwigane przez
cz³owieka samotnie. Nie mo¿e byæ walka silniejsza od solidarnoci. Nie mo¿e
byæ program walki ponad programem
solidarnoci... Solidarnoæ to obmylanie, jak dwigaæ brzemiona razem.
Charakterystyczne jest to, ¿e Jan
Pawe³ II w myl zasady solidarnoci
przeciwstawia³ siê egoizmowi grupowemu, czy klasowemu, który prowadzi do
przedk³adania interesów w³asnych nad
interesy wspólne i ogólne. Solidarnoæ
miêdzyludzka to wreszcie sprzeciwianie siê nieczu³oci i obojêtnoci na los
ludzi ubogich i cierpi¹cych. To sprzeciwianie siê obojêtnoci na los ludzi znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
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wej, ludzi chorych, przeladowanych,
pozbawionych dachu nad g³ow¹, uwiêzionych, czy g³odnych. Poczucie wspólnoty z nimi zobowi¹zuje do niesienia im
konkretnej pomocy. Pomoc ta nie mo¿e
byæ tylko pojedynczym aktem, ale powinna byæ pomoc¹ troskliw¹ i proporcjonaln¹ do istniej¹cej potrzeby. Solidarnoæ to wspólne branie odpowiedzialnoci za to, co siê w naszym kraju
dzieje, co od ludzi jest zale¿ne. Nie jest
zatem nieokrelonym wspó³czuciem, czy
powierzchownym rozrzewnieniem wobec z³a dotykaj¹cego wiele osób, bliskich, czy dalekich. Przeciwnie, jest to
mocna i trwa³a wola anga¿owania siê
na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra
wszystkich i ka¿dego, wszyscy bowiem
jestemy naprawdê odpowiedzialni za
wszystkich... (SRS, 38).
Podejmowanie odpowiedzialnoci za
wspólny los rodzi nie tylko decyzje i dzia³ania, których celem staje siê pomoc innym, ale tak¿e przekonanie, ¿e gdy samemu bêdzie siê w trudnociach i potrzebie, to tê pomoc dziêki ¿yczliwoci innych siê otrzyma. Solidarnoæ mo¿e staæ
siê o tyle wartoci¹ niezniszczaln¹, nawet w ciê¿kich i trudnych warunkach,
o ile nie zostanie zniszczona i nie zaniknie duchowa wiê ³¹cz¹ca wszystkich

ludzi. O tyle bêdzie wartoci¹ niezniszczaln¹, o ile nie zaniknie chêæ niesienia
wzajemnej pomocy. Solidarne i ¿yczliwe uczestnictwo w losie innych prowadzi nie do walki, ale do wspólnych starañ o coraz doskonalszy kszta³t ¿ycia
ludzkich wspólnot. Podstawy i dzia³ania
takie maj¹ na celu nie tylko dobro w³asne, lecz tak¿e dobro innych ludzi.
Solidarnoæ to postawa wzajemnego
szacunku i pomocy. Jedni nie mog¹ eksploatowaæ drugich  bowiem jak apelowa³ Jan Pawe³ II  wszyscy jestemy
braæmi, choæ we wspólnocie pe³nimy
ró¿ne pos³ugi. Owa solidarnoæ  to wykluczenie wszelkich form egoizmu i egocentryzmu, które rujnuj¹ zdrowe relacje
miêdzy ludmi. Solidarnoæ to tak¿e
uznanie i uszanowanie osobowej godnoci ka¿dego cz³owieka. Zak³ada ona chêæ
i gotowoæ ochrony tych, którzy znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie, potrzebie,
ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej, zagro¿eniu lub
cierpi¹ biedê. Nie ma bowiem innej drogi, poza drog¹ solidarnoci.
Z tej racji trzeba nam na nowo
 jak zauwa¿y³ w Krakowie, w trakcie
uroczystoci ingresowych abp Stanis³aw
Dziwisz  powróciæ do wartoci, jakie
niesie ze sob¹ miêdzyludzka solidarnoæ.
ks. Robert Nêcek

LIST DO REDAKCJI
Wielebny Ksiê¿e Redaktorze!
Jako prenumerator miesiêcznika
PiP przesy³am wycinek z katolickiej
gazety G³os Polski w Toronto (Kanada) z prob¹ o zamieszczenie go w Powci¹gliwoci i Pracy. £¹czê wyrazy wielkiego szacunku i powa¿ania.

***

Parlamenty takich krajów, jak Belgia, Holandia, Kanada i Hiszpania
przyzna³y ju¿ zwi¹zkom homoseksualnym przywileje przys³uguj¹ce ma³¿eñstwom. Pod wzglêdem moralnym
i religijnym jest to rozpusta stosowana w krajach cywilizowanych.
Premier Kanady dumnie w telewizji oznajmi³ kanadyjskim obywatelom,
¿e cztery kraje w wiecie, z nimi Kanada, uzna³y ma³¿eñstwo obojga tej

samej p³ci. Premier Kanady by³ wyznania rzymskokatolickiego. Jakie on wyznanie posiada obecnie? Nale¿y pamiêtaæ na kogo mamy g³osowaæ!
Równoczenie pragnê przytoczyæ
pouczaj¹cy przyk³ad innego wyznania:
Do Mahometa przyst¹pi³ m³odzieniec
niemia³y i rzecze:  Umarli rodzice
moi, naucz mnie, wielki Proroku, czy
pozosta³y mi wzglêdem nich jakie
obowi¹zki?
 O tak, ch³opcze. Cztery i to wielkie:
1. Mod³y do Boga zanosiæ za nimi.
2. Czciæ, co szanowali.
3. Zachowaæ w myli i pamiêtaæ,
co wyznawali.
4. A od ruiny zachowaæ to,
co zbudowali.

Edward Zamaro (Timmins, Kanada)
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Za podminowanie Muru Berliñskiego i zachêcenie do zjednoczenia tego, co kiedy by³o chrzecijañsk¹ Europ¹, papie¿
Jan Pawe³ II powinien byæ nazwany Janem Paw³em Wielkim...

Michael Novak

Wyzwoliciel
Izabela Sikora

Na ok³adce National Review znajoma, jasna sylwetka. Na tle pustej przestrzeni, po popêkanych p³ytach chodnikowych idzie z rêkami uniesionymi
w gecie powitania, jakby chcia³ nas obj¹æ i przytuliæ do serca. Jan Pawe³ II
 na p³ycie lotniska, na wielkim placu
podczas spotkania z m³odzie¿¹, w czasie nieustaj¹cej pielgrzymki. Takim Go
pamiêtamy
Minê³o kilka smutnych miesiêcy od
jego mierci, ale w padzierniku znów
pojawia siê wród nas przy okazji wi¹tecznych Dni Papieskich. Mo¿e to dobra okazja do pos³uchania, co o naszym
Ojcu wiêtym mówili konserwatywni
Amerykanie, autorzy skupieni wokó³ nie
lubianego przez postêpowców tygodnika National Review.
W numerze z 25 kwietnia 2005 r.,
zatytu³owanym Liberator artyku³y na temat Ojca wiêtego napisali: William F.
Buckley JR  Jan Pawe³ II R.I.P.; Michael Novak  Jan Pawe³ Wielki; John
oSullivan  Ciep³y Wojownik zimnej
wojny; Radek Sikorski  Papie¿ Polak.
W nekrologu John Paul II, R. I. P.
William F. Buckley podkrela, ¿e zmar³y Papie¿ bêdzie przez swoich wielbicieli pamiêtany jako Jan Pawe³ Wielki.
Wielu bêdzie oczekiwa³o na jego kanonizacjê. Wielkoæ Jana Paw³a II  pisze
W.F. Buckley w National Review  rozpoczê³a siê w m³odoci, kiedy by³
wiadkiem totalitaryzmu. Karol Wojty³a widzia³, ¿e komunizm podobnie jak
nazizm jest z³em skazanym na klêskê.
B³¹d tego systemu nie by³ zwi¹zany
z ekonomi¹ lecz z antropologi¹. By³o to
fa³szywe spojrzenie na jednostkê. Dla
komunistów jednostka by³a niczym,
cz¹stk¹ w urabianej przez propagandê

masie. Dla Karola Wojty³y te cz¹stki
mia³y godnoæ, poczucie prawdy i potrzebê transcendencji, które nie poddawa³y siê tyranii. W nauczaniu Jana Paw³a II kultura jest stawiana przed ekonomi¹ i polityk¹. Jego walka z sowieckim
re¿imem polega³a na tym, ¿e pomaga³
ludziom odbudowaæ swoj¹ godnoæ.
¯eby uwolniæ siê od totalitaryzmu, ludzie zamieszkali w obozie sowieckim
najpierw musieli uwolniæ siê od k³amstwa. Musieli przestaæ wierzyæ, ¿e komunici maj¹ monopol na prawdê.
Niektórzy komentatorzy próbuj¹
dzieliæ pontyfikat Jana Paw³a II na dwie
czêci: wed³ug nich w jednej Papie¿
walczy³ o wolnoæ przeciwko tyranii, w
drugiej próbowa³ wolnemu wiatu narzuciæ swoje autorytarne pogl¹dy. Podzia³ taki jest z gruntu niemo¿liwy. Papie¿ zawsze walczy³ o godnoæ osoby
ludzkiej przeciwko wielu zagro¿eniom,
nawet wtedy, gdy przybiera³y imiê fa³szywej wolnoci.
Jaki by³ stosunek Jana Paw³a II do
demokracji?  pyta autor, zastanawiaj¹c
siê, czy s³uszne s¹ obawy przed dr¹¿¹cym demokracjê moralnym relatywizmem. Papie¿ dostrzega³ te zagro¿enia,
ale wiedzia³, ¿e fundamentem demokracji jest godnoæ cz³owieka, dlatego
w czasie jego pontyfikatu Koció³ by³

bardziej ni¿ kiedykolwiek zaanga¿owany we wspieranie demokracji, popieranie wolnego rynku i praw cz³owieka
 szczególnie prawa do wolnoci sumienia i wyznawania religii. To Papie¿ zaprasza³ przedstawicieli innych religii na spotkania ekumeniczne, staraj¹c siê o dialog
i wspólne poszukiwanie prawdy.
Koció³ prowadzony przez Jana
Paw³a II nie nad¹¿a³ za nowoczesnoci¹
 twierdzili niektórzy krytycy  nie rozumiej¹c, ¿e misj¹ Kocio³a nie by³o
unowoczenianie siê, ale rozumienie
wspó³czesnego wiata i towarzyszenie
mu z misj¹ ewangelizacyjn¹. I Papie¿
robi³ to, prowadz¹c za sob¹ Koció³.
Ludzie kochali Jana Paw³a II  pisze
W.F.B.  poniewa¿ promieniowa³a z niego osobista wiêtoæ. Przeprowadzaj¹c
wiêcej ni¿ ktokolwiek kanonizacji i beatyfikacji Papie¿ chcia³ pokazaæ, ¿e wiêci s¹ zawsze obok nas. Jego ¿ycie by³o
tego najlepszym przyk³adem. Wiedzielimy, ¿e Ojciec wiêty nas kocha, a kocha³ nas dlatego, ¿e Bóg nas kocha.
Amen  takie by³o ostatnie s³owo
wypowiedziane przez Ojca wiêtego.
 ¯ycie jest pytaniem  mówi³ Szekspir
ustami Hamleta.  ¯ycie jest modlitw¹
 odpowiedzia³ Papie¿.
Wspomnienia i refleksje Michaela
Novaka zatytu³owane Jan Pawe³ Wielki s¹ najwa¿niejszym materia³em kwietniowego numeru National Review. Michael Novak, filozof i historyk idei, nale¿a³ do grona osób, które mia³y bliski
kontakt z Ojcem wiêtym.
Wraz z Rocco Buttiglionem by³ zapraszany do Watykanu, gdzie móg³ zaprezentowaæ Ojcu wiêtemu swoje
przemylenia na temat demokratycznego kapitalizmu. Wspomina, ¿e w czasie
spotkania w 1991 r. Papie¿ pyta³ go
o sposoby na poprawê ¿ycia biednej lud-

W zwi¹zku z moim artyku³em Zaradni bezdomni z wrzeniowego numeru PiP chcia³abym zaznaczyæ, ¿e moim celem nie by³o atakowanie
p. Paw³a Wypycha, dyrektora Biura Opieki Spo³ecznej w Warszawie,
ale polemika z niektórymi pogl¹dami zawartymi w artykule p. M. Lemañskiej w Rzeczypospolitej. Pragnê te¿ uzupe³niæ, ¿e w opinii o. Bogus³awa Palecznego, opiekuna warszawskich bezdomnych, biuro kierowane przez p. P. Wypycha lepiej ni¿ jego poprzednicy dysponowa³o
pieniêdzmi podatników.
Izabela Sikora
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noci Ameryki £aciñskiej. Przejêty rozmow¹ Novak streci³ wtedy Ojcu wiêtemu swoj¹ teoriê naprawy gospodarki
poprzez stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju drobnych przedsiêbiorstw, zmianê prawa i edukacjê. Na
zakoñczenie spotkania Papie¿ pochwali³ artyku³, który ukaza³ siê w Tygodniku Powszechnym. By³ on t³umaczeniem
wyk³adu M. Novaka dotycz¹cego rozumienia pojêcia kapita³ w encyklice Laborem Exercens.
Michael Novak i inni autorzy pisz¹cy w magazynie Crisis po raz pierwszy
nazwali Jana Paw³a II Wielkim w 1997
roku. Porównali go wtedy do innych
wielkich papie¿y w historii Kocio³a.
Do Leona Wielkiego (440-461), który
powstrzyma³ najazd barbarzyñców,
i Grzegorza Wielkiego (590-604), który zreformowa³ Koció³. Po podminowaniu Muru Berliñskiego i zachêceniu
do zjednoczenia tego, co by³o kiedy
chrzecijañsk¹ Europ¹, Jan Pawe³ II zas³uguje na ten tytu³. Do tego dochodzi
nauczanie Ojca wiêtego, Jego encykli-

ki dotycz¹ce najwa¿niejszych problemów wspó³czesnego wiata, redakcja
wspó³czesnego Katechizmu Kocio³a
Katolickiego. Podró¿e po wszystkich
kontynentach i wspólne modlitwy
z przedstawicielami innych religii.
Fenomenem by³ wietny kontakt Papie¿a z m³odzie¿¹. M³odzi ludzie kochali go za zaufanie, jakim ich obdarzy³. Nie
jest powszechnie wiadomo, ¿e biskupi
z poszczególnych kocio³ów wcale nie
pieszyli siê do wziêcia na siebie odpowiedzialnoci za organizacjê wiatowych Dni M³odych. Pytani przez Ojca
wiêtego odpowiadali, ¿e m³odzie¿
w ich kraju nie interesuje siê niczym,
co kocielne. Koncert rockowy  owszem, ale Papie¿? Nie w ich kraju!
Ale Papie¿ nie ustêpowa³ i dalej naciska³. Biskupi ostrzegali, ¿e dojdzie do
klêski i wstydu. Papie¿ powtarza³: Nie
lêkajcie siê!  ale oni nadal siê lêkali.
Kiedy w koñcu wyrazili zgodê, na spotkaniach pojawia³o siê pó³ miliona lub
nawet milion m³odych ludzi, w ka¿dym
wybranym miecie. Modlili siê, spali

pod go³ym niebem, miali siê z Papie¿em. Okazywali Mu swoj¹ mi³oæ
i otrzymywali jego mi³oæ i jego przes³anie. Nie by³o agresji ani ba³aganu, bo
m³odzi sami pilnowali porz¹dku i sami
sprz¹tali miejsce spotkania, zanim pojawi³y siê miejscowe si³y porz¹dkowe.
Koció³ katolicki na wiecie, od czasu, kiedy Jan Pawe³ II zosta³ papie¿em,
powiêkszy³ siê o 45 proc., w Afryce
powiêkszy³ siê o 160 proc., podwoi³ siê
w Azji. Co wiêcej, powstaj¹ wspólnoty
katolików, zgromadzenia i diecezje, które opieraj¹ siê na Jego wizji pe³nego
zaufania, nie lêkaj¹cego siê, chrzecijañskiego humanizmu.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ Jan Pawe³ II da³ wiatu i Kocio³owi jest
nowa wiara we w³asne zdolnoci do decydowania o sobie, wolnoci i odpowiedzialnoci. Pozwoli³ ludziom uwierzyæ, ¿e ¿ycie mo¿e byæ lepsze, bardziej
wartociowe, d¹¿¹ce do wy¿szych celów. To nie jest ma³o nauczyæ ludzi: Nie
lêkajcie siê!
Izabela Sikora

18 PADZIERNIKA  4. ROCZNICA TRAGICZNEJ MIERCI BPA JANA CHRAPKA CSMA
Proszono (mnie) o napisanie, z okazji przyjêcia wiêceñ kap³añskich, kilkuzdaniowego wspomnienia na temat
mojej drogi do kap³añstwa. Przyznam szczerze, ¿e moja droga by³a bardzo zwyczajna, bez ¿adnych cudownych
zdarzeñ czy niezwyk³ych rzeczy, podobna do drogi ka¿dego zwyczajnego michality. Dlatego te¿ wydaje mi siê
niepotrzebn¹ rzecz¹ opisywanie jej. Chcia³bym natomiast przy tej okazji podzieliæ siê swoimi w³asnymi refleksjami
na temat kap³añstwa, jakie towarzysz¹ mi w chwili tego wa¿nego momentu ¿ycia...

Kap³añstwo
Kap³añstwo
 to nie wyuczony zawód,
powtarzane gesty,
moralizowanie z ambon,
tytu³ do chwa³y,
mo¿liwoæ wygodnego ¿ycia,
to nie dodatek
do cz³owieczeñstwa,
ani okrelony kr¹g ludzi,
ale to obowi¹zek
uwiêcania wszystkich.
Poprzez:
w³asne uwiêcenie,
modlitwê,
konfesjona³,
salkê katechetyczn¹,
ambonê.



Kap³an to cz³owiek
¿yj¹cy pe³ni¹ Chrystusowego ¿ycia,
wra¿liwy
na wszystkie sprawy ludzkie,
obecny tam, gdzie:
cierpienie,
niesprawiedliwoæ,
zawiæ,
gdzie radoæ,
pokój
i mi³oæ.
To cz³owiek
nios¹cy potrzebuj¹cym:
pociechê,
pomoc,
dobr¹ radê
i prawdê.

Byæ kap³anem to:
s³u¿yæ,
pouczaæ,
karciæ
i byæ ci¹gle gotowym na cierpienie
je¿eli tego wymaga Prawda
Chrystusowa!...
Jan Chrapek
Tekst napisany na maszynie, bez daty,
znaleziony wród zapisków pozosta³ych
po biskupie Janie Chrapku CSMA.
Prawdopodobnie napisa³ go, poproszony przez kleryków, po wiêceniach kap³añskich, których udziela³ m³odym
michalitom w Krakowie. (red.)
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Nieustannie toczy siê walka na wiecie: z jednej strony walcz¹ li anio³owie i li ludzie pod przewodnictwem ksiêcia ciemnoci Lucyfera,
a z drugiej strony dobrzy Anio³owie i ludzie dobrej woli pod wodz¹
w. Micha³a Archanio³a. I dzieje siê to nieustannie od pocz¹tku wiata.

Pogromca gorszycieli
ks. Bronis³aw Markiewicz

J

ak pisze w. Jan w Apokalipsie: I nast¹pi³a walka na niebie: Micha³ i jego
Anio³owie mieli walczyæ ze Smokiem.
I wyst¹pi³ do walki Smok i jego anio³owie, ale nie przemóg³, i ju¿ siê miejsce
dla nich w niebie nie znalaz³o. I zosta³
str¹cony wielki Smok, W¹¿ starodawny,
który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy
ca³¹ zamieszka³¹ ziemiê, a z nim str¹ceni zostali jego anio³owie. Wyszli oni na
powierzchniê ziemi i otoczyli obóz wiêtych i miasto umi³owane... (12, 7-9; 20,
8), to jest Koció³ wiêty, jak naucza w.
Augustyn. Lucyfer ze swoimi anio³ami,
pa³aj¹c ogromn¹ z³oci¹ ku Panu Bogu,
stara siê szkodziæ wszystkimi sposobami ludziom, którzy maj¹ na sobie obraz
i podobieñstwo Bo¿e, a ponadto z zazdroci i nienawici ku nim, ¿e s¹ powo³ani, aby posi¹æ miejsca w niebie utracone przez z³ych anio³ów.
¯yjemy w czasach nadzwyczaj smutnych. Jeszcze nigdy moce piekielne nie
wystêpowa³y z tak¹ zaciek³oci¹, zuchwalstwem i przebieg³oci¹ przeciw
Panu Bogu i Jego Kocio³owi, jak w³anie obecnie. Z³oæ tych potêg wrogich
osi¹gnê³a taki poziom, ¿e walka przez nie
toczona nosi na sobie wyranie znamiona boju nadludzkiego. Tajne towarzystwa
opasa³y ca³¹ kulê ziemsk¹ i wcisnê³y siê
na najwy¿sze i najbardziej wp³ywowe
stanowiska, aby wywróciæ o³tarze i tro-

ny. Obrazy ksiêcia piekielnego bywaj¹
obnoszone jawnie w pochodach po ulicach miast, a pieni na czeæ jego uk³adaj¹ uczeni mê¿owie...
W chwilach tak trudnych nale¿y mieæ
do pomocy w walce z przemo¿nymi potêgami z³a wiêcej ani¿eli jedno wiat³o
i jedn¹ si³ê nadprzyrodzon¹. Wypada zatem w czasach obecnych zwróciæ siê ze
szczególnym nabo¿eñstwem i w sposób
osobliwy do w. Micha³a Archanio³a,
wodza wojsk niebieskich i pogromcy
z³ych duchów, który po Najwiêtszej
Maryi Pannie w niebie zajmuje pierwsze miejsce i podobnie jak Ona wp³ywa
na losy wiata. Nasze ostateczne zwyciêstwo w ich rêku spoczywa. wiêty Micha³ Archanio³ po Najwiêtszej Maryi
Pannie jest pierwsz¹ potêg¹ na niebie
i na ziemi.
wiêty Micha³ Archanio³ jest szczególnym patronem Kocio³a katolickiego,
i s³usznie, gdy¿ Koció³ walczy z tymi
samymi potêgami z³a, które w. Micha³
w Imiê Pana str¹ca do piek³a. A zatem
najbardziej zaciek³ym nieprzyjacielem
Kocio³a katolickiego jest smok piekielny, Lucyper, i jego przeklête anio³y.
wiêty Micha³ Archanio³, hetman tej¿e
walki, jest tak¿e Anio³em pokoju. On
walczy zawziêcie z piek³em, ale swoim
zwyciêskim mieczem os³ania tak¿e Koció³ Chrystusowy. Walczy dla sprawy Bo¿ej, by w duszach ludzkich i w Kociele
Chrystusowym na ziemi królowa³ pokój
wiêty. Zna tylko Boskie has³o, to jest
has³o mi³oci, a zwalcza tych, którzy podnosz¹ ber³o nienawici. ¯adnej ziemskiej
sprawie nie pozwala wznieæ siê ponad tê
sprawê, któr¹ jego imiê (Micha³, to jest
Któ¿ jak Bóg) wypowiada. Tote¿ Koció³
wiêty wielbi go i wzywa jako Anio³a
wiêtej walki i wiêtego pokoju...

Lucyfer to pierwszy i najwiêkszy gorszyciel, bo zgorszy³ anio³ów, towarzyszów swoich, aby podnieli bunt przeciwko swemu Stwórcy. Diabe³ szczególnie kocha siê w zgorszeniu. Zgorszenie
to jego ulubione dzia³anie, to pos³annictwo, jakie sobie wykreowa³a szatañska
z³oliwoæ. Bóg buduje, a szatan burzy.
O gorszycielach nale¿y powiedzieæ, ¿e
s¹ otwartymi nieprzyjació³mi Boga, gdy¿
sobie postawili za zadanie niszczyæ dzie³a Bo¿e, które s¹ dzie³ami Jego najwy¿szej dobroci i mi³oci. St¹d dobro duszy
i dzie³o zbawienia jest szczególnie nara¿one na zamachy gorszycieli w duszach
prostych, czystych i niewinnych. Lecz
w. Micha³ Archanio³ zwalcza ustawicznie moc i dzie³o piekielnego burzyciela... Walcz¹c w sprawie Bo¿ej, walczy
i w sprawie dzieci Bo¿ych, zagro¿onych
niebezpieczeñstwem zgorszenia.
Stañmy ufnie przy tym Patronie i przy
jego chwalebnym niebiañskim zastêpie
jako przy mi³uj¹cych nas i nieprzezwyciê¿onych pomocnikach, obroñcach
i przyjacio³ach danych nam od Boga.
Stañmy przy nim z gor¹cym nabo¿eñstwem, pamiêtaj¹c zawsze o tym, ¿e On,
jako chor¹¿y zbawienia, tych najchêtniej
swoj¹ opiek¹ os³ania i swoj¹ potêg¹ broni, którzy, pamiêtni na upomnienia i na
proby Zbawiciela, s¹ gotowi wszystko
opuciæ, wszystko powiêciæ, byle siê
tylko od zgorszeñ wiata uchroniæ. Stañmy przy nim, dzier¿¹cym zwyciêsk¹ rêk¹
chor¹giew Krzy¿a Chrystusowego i pamiêtajmy, ¿e id¹c naprzód i walcz¹c pod
t¹ chor¹gwi¹, szczêliwie pokonamy
wszystkie zasadzki i napaci z³ego ducha, który usi³uje nas zgorszyæ, czyli
zrujnowaæ, jeli nie przez grzechy, to
przynajmniej przez przeladowania!
Opr. ks. Henryk Skoczylas CSMA
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KARD. JOSEPHA RATZINGERA

W niniejszym numerze PiP przytaczamy wypowied kardyna³a Josepha Ratzingera, obecnego papie¿a Benedykta XVI, na temat spraw ostatecznych, a wiêc zagadnieñ z dziedziny eschatologii. Jest to
wypowied zaczerpniêta z ksi¹¿ki Raport o stanie wiary, wydanej przez Michalineum w 1986 roku.
Kolejne fragmenty tej ksi¹¿ki, która jest t³umaczeniem wywiadu przeprowadzonego przez w³oskiego publicystê Vittoria Messoriego w 1984 r. z Kardyna³em, wówczas prefektem Kongregacji Nauki
Wiary, prezentujemy na ³amach PiP od stycznia bie¿¹cego roku.

O niektórych
sprawach ostatecznych
Raport o stanie wiary to rozmowa
kardyna³a Josepha Ratzingera z Vittorio
Messorim o wspó³czesnych zagro¿eniach
wiary i o tym, jak te zagro¿enia przezwyciê¿aæ.  Nie ma innej drogi  podkrela
Kardyna³  jak przyjêcie ca³ej Tradycji
nauczania Kocio³a. Tymczasem wielu
wiernych, a tak¿e niektórzy wspó³czeni
teologowie chêtnie przyjêliby tylko czêæ
prawd wiary, inne pomniejszaj¹c lub
przemilczaj¹c jako ma³o atrakcyjne, zbyt
trudne, nie odpowiadaj¹ce mentalnoci
wspó³czesnego cz³owieka. W konsumpcyjnym i pragmatycznie nastawionym
spo³eczeñstwie panuje przekonanie, ¿e
wszystko zale¿y od w³asnego, indywidualnego wyboru i ¿e ka¿dy wybór jest
uprawniony. Jednak¿e  jak czêsto przypomina Kardyna³  prawda jest niepodzielna, tote¿ cz³owiek wierz¹cy, katolik,
nie mo¿e wyznawaæ czêci prawdy, a inn¹
jej czêæ odrzuciæ. Do najczêciej zapominanego, a tak¿e zafa³szowywanego
przez wspó³czesne ideologie nauczania
Kocio³a nale¿y eschatologia, nauka
o rzeczach ostatecznych  mierci i ¿yciu wiecznym. U podstaw rozwa¿añ
o mierci i ¿yciu wiecznym le¿y prawda
o zbawieniu. A zbawienie wi¹¿e siê
z grzechem. Grzech za  jak czytamy ju¿
w Ksiêdze Rodzaju  to uleganie pokusom szatana.
Diabe³ istnieje
Vittorio Messori na pocz¹tku rozmowy z kardyna³em Ratzingerem o eschatologii umieszcza wypowied Paw³a VI
(w czasie audiencji generalnej 15 listopada 1972 r.) na temat diab³a, by przypomnieæ tak¿e, jak ostre reakcje ona wy-



wo³a³a, choæ Papie¿ nie powiedzia³ niczego nowego, a jedynie przypomnia³
nauczanie Kocio³a. Pawe³ VI mówi³
wówczas:  Z³o w wiecie jest przyczyn¹ i skutkiem wnikniêcia w nas i w nasze
spo³eczeñstwo ponurego i z³owrogiego
demona. Z³o to nie tylko brak dobra, ale
byt ¿ywy, duchowy, lecz ska¿ony i deprawuj¹cy. To straszliwa realnoæ, tajemnica budz¹ca lêk. Ten  kto zaprzecza istnieniu demona albo czyni z niego zasadê samostanowi¹c¹, element tego wiata niezale¿ny od Boga; lub kto t³umaczy
go jako istnoæ pseudorealn¹, zrodzon¹
z fantazji dla wyt³umaczenia nieznanych
przyczyn naszych nieszczêæ  wychodzi
poza ramy Biblii i Kocio³a. (...) Demon
jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pe³nym znaczeniu tego s³owa. Wiemy dobrze, ¿e ten ponury, burzycielski
i niepokoj¹cy byt naprawdê istnieje
i dzia³a, zastawiaj¹c na nas sofistyczne
pu³apki, by zniszczyæ równowagê moraln¹ cz³owieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, który dobrze wie, jak w nas
wnikn¹æ (przez zmys³y, przez wyobraniê i przez po¿¹dliwoæ, a narzêdzia, którymi siê pos³uguje to logika utopijna
i rozgardiasz w kontaktach spo³ecznych),
by powodowaæ ró¿norakie dewiacje.
Kardyna³ Ratzinger w swojej wypowiedzi na temat diab³a podkrela, ¿e
tylko Chrystus uwalnia nas od szatana:
 Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myl¹cy teologowie, diabe³ jest dla wiary chrzecijañskiej tajemnicz¹, ale rzeczywist¹, osobow¹,
a nie symboliczn¹ realnoci¹. Co wiêcej, jest on realnoci¹ w³adcz¹ (Ksi¹¿ê

tego wiata, jak go nazywa Nowy Testament, który wielekroæ mówi o jego
istnieniu), z³owrog¹ wolnoci¹ przeciwstawiaj¹c¹ siê Bogu i panuj¹c¹ nad
ludmi, o czym poucza nas historia ludzkoci  ten ogrom powtarzaj¹cych siê
nieszczêæ, których nie sposób wyt³umaczyæ dzia³alnoci¹ wy³¹cznie cz³owieka.
Sam cz³owiek nie ma doæ si³y, by stawiæ opór szatanowi. Ale zjednoczeni
w Jezusie mamy pewnoæ, ¿e go zwyciê¿ymy. Chrystus jest Bogiem bliskim, który ma wolê i moc uwolnienia nas od szatana i w³anie dlatego Ewangeliê nazywamy prawdziwie Dobr¹ Nowin¹. Powinnimy nieprzerwanie g³osiæ j¹ w tych
rejonach, gdzie panuje terror i gdzie
czêstokroæ dominuj¹ religie niechrzecijañskie. (...) Jeli zbawcze wiat³o Chrystusa zgas³oby, to ten wiat, mimo ca³ej
swej wiedzy i tak rozwiniêtej technologii, uleg³by terrorowi i popad³by w desperacjê. Ju¿ mamy dzisiaj oznaki powrotu ciemnych, ponurych si³: w³anie
w zlaicyzowanym wiecie szerz¹ siê kulty satanistyczne.
Biblici czy socjologowie
Kardyna³ poddaje krytyce pracê tych
biblistów, którzy gotowi s¹ dopasowywaæ prawdy wiary do wspó³czesnego
wyobra¿enia o wiecie:  Je¿eli z powodu konformizmu pragnie siê uwolniæ
od diab³a i wszystkich niewygodnych
aspektów wiary, to przyjmuje siê postawê nie egzegety czy interpretatora Pisma wiêtego, ale postawê cz³owieka
widz¹cego problem tylko z pozycji
wspó³czesnoci. W rezultacie, tego typu
biblici buduj¹ swoje s¹dy opieraj¹c siê
jedynie na w³asnej wizji wiata, a nie
na autorytecie Biblii. Mówi¹ oni jako
szczególnego rodzaju filozofowie czy
socjologowie, a ich filozofia zawiera
wy³¹cznie bana³y, bezkrytycznie akceptuj¹ce tê prowizoryczn¹ przecie¿ wizjê
wiata. (...) Nauczanie Kocio³a powin-

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 10/2005

KOCIÓ£

RAPORT O STANIE WIARY
no znaleæ jêzyk adekwatny do wiecznie wa¿nych i s³usznych treci. ¯ycie jest
spraw¹ najwy¿szej wagi, musimy byæ
czujni, by nie zagubiæ szansy ¿ycia wiecznego, które jest niczym innym jak przyjani¹ z Chrystusem, mo¿liw¹ do osi¹gniêcia dla ka¿dego z nas. Nie powinnimy polegaæ na takiej mentalnoci, która powiada, ¿e wystarczy zachowywaæ
siê tak, jak czyni to wiêkszoæ, a wtedy
 si³¹ rzeczy  jako to bêdzie. Katecheza powinna d¹¿yæ do tego, by nie byæ tylko jedn¹ z wielu opinii, ale by byæ pewnoci¹ zaczerpniêt¹ z wiary Kocio³a; by
jej treci przewy¿sza³y treci wszystkich
obiegowych mniemañ. A tymczasem
w wielu wspó³czesnych katechezach pojêcie ¿ycia wiecznego jest zaledwie wspomniane, a problem mierci lekko dotkniêty. Je¿eli ju¿ mówi siê o mierci, to jedynie szuka siê wyjcia, jakby j¹ oddaliæ
lub uczyniæ l¿ejsz¹. U wielu chrzecijan
zanik³a wiadomoæ eschatologiczna;
mieræ otoczona jest milczeniem, budzi
strach, a czêstokroæ próbuje siê j¹ zbanalizowaæ. Koció³ od wieków uczy³ nas
modliæ siê o szczêliw¹ mieræ i o to, aby
dany by³ nam czas na przygotowanie siê
do niej. Dzisiaj nag³a mieræ jest uwa¿ana za ³askê. A przecie¿ nieakceptowanie mierci czy brak poszanowania dla

(9)

niej znaczy tyle, co nieakceptowanie
i nieposzanowanie ¿ycia.
Niebo, czyciec, wiêtych
obcowanie
 Niew¹tpliwie wszyscy dzisiaj uwa¿amy siê za dobrych  mówi Kardyna³.
 Na có¿ wiêc innego mielibymy zas³ugiwaæ jak nie na niebo! Za taki stan rzeczy odpowiada kultura, która na si³ê wynajduje nam okolicznoci ³agodz¹ce
i stara siê wykraæ cz³owiekowi poczucie winy za grzechy. Kto kiedy zaobserwowa³, ¿e wszystkie dominuj¹ce dzi
ideologie opieraj¹ siê na jednej podstawie: na upartej negacji istnienia grzechu, to znaczy na negacji w³anie tej
rzeczywistoci, któr¹ wiara wi¹¿e z piek³em i czyæcem.  Kardyna³ Ratzinger
wskazuje te¿ inn¹ przyczynê zapominania o czyæcu. Jest ni¹ wp³yw protestantyzmu, który odrzucaj¹c Tradycjê jako
ród³o wiary, opiera siê jedynie na literalnym odczytaniu Pisma wiêtego.
 Protestantyzm nie dopuszcza mo¿liwoci istnienia czyæca, a zatem nie zezwala na modlitwy za zmar³ych. (...)
Chêæ modlenia siê za drogich zmar³ych
powstaje w nas zbyt spontanicznie, by
j¹ mo¿na by³o zniszczyæ. Jest to przecie¿ przepiêkne wiadectwo naszej
z nimi solidarnoci, mi³oci, pomocy,
które przenikaj¹
przez bariery mierci. Od mojej pamiêci
o zmar³ych czy te¿ od
mojego zapomnienia
nie zale¿y wprawdzie
ich szczêcie wieczne
czy te¿ ich potêpienie,
ale nigdy nie przestaj¹ oni potrzebowaæ
mojej mi³oci.
Potrzebna
wiara egzorcysty
Mówi¹c o koniecznoci w³aciwego widzenia przyczyn
tego kryzysu, Kardyna³ jeszcze raz podkrela:  Im lepiej
pojmuje siê wiêtoæ

Boga, tym bardziej pojmuje siê przeciwieñstwo tego, co wiête, to znaczy
zwodnicz¹ maskê demona. Najlepszym
przyk³adem na to niech bêdzie sam
Chrystus. Przed nim  wiêtym w pe³nym znaczeniu tego s³owa  szatan nie
móg³ siê ukryæ, a jego realne istnienie
ci¹gle siê ujawnia³o. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e zaprzeczanie, i¿ istniej¹
byty demoniczne, prowadzi do zaniku
zrozumienia wiêtoci. Diabe³ wtedy
mo¿e ukryæ siê pod postaci¹ anonimowoci, kiedy nie ujawni go wiat³o tych
zjednoczonych z Chrystusem. (...) Kto
widzi wyranie otch³anie naszych czasów, ten uzna je za dzie³o si³, które siê
zaanga¿owa³y w burzenie jednoci miêdzy ludmi. Chrzecijanin mo¿e wtedy
odkryæ w sobie, ¿e przez spe³nienie zadania egzorcysty uzyska na nowo wie¿oæ wiary. Terminu «egzorcyzmy» nie
nale¿y oczywicie rozumieæ w sensie
technicznym, ale jako postawê wiary.
Jest w takiej postawie pewnoæ, ¿e
«wiara zwyciê¿a wiat», niszcz¹c
«Ksiêcia tego wiata». Nie powinnimy
ulegaæ mentalnoci obiegowej, wed³ug
której «przy chocia¿ odrobinie dobrej
woli mo¿emy rozwi¹zaæ sami nasze
wszystkie problemy». Naprawdê bowiem  nawet nie odwo³uj¹c siê do
wiary, a tylko do realizmu  zdalibymy sobie szybko z tego sprawê, ¿e bez
pomocy si³y wy¿szej, któr¹ dla chrzecijanina jest wy³¹cznie Bóg, bêdziemy tylko wiêniami nieuleczalnie chorej rzeczywistoci. (...)
Tajemnica nieprawoci musi zostaæ
w³¹czona w podstawow¹ perspektywê
chrzecijañsk¹  w Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa i Jego zwyciêstwo nad
si³ami z³a. W tej perspektywie wolnoæ
chrzecijanina i jego wewnêtrzny spokój, który «usuwa lêk» (1J 4,18), maj¹
wielkie znaczenie  prawda wyklucza
lêk, a przez to pozwala poznaæ si³y z³a.
Poniewa¿ dwuznacznoæ jest charakterystyczn¹ cech¹ demona, to istot¹ walki chrzecijañstwa z nim jest ¿yæ ka¿dego dnia w wietle jasnoci wiary.
Cdn.
Opr. Jolanta Klecel
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Rzymskie dziêkczynienie
Od 19 czerwca br. Polska ma trzech
nowych b³ogos³awionych: ks. Bronis³awa Markiewicza, ks. W³adys³awa Findysza i ks. Ignacego K³opotowskiego. Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a
oraz diecezje, w których ¿yli i pracowali
b³ogos³awieni Kap³ani, trwaj¹ w nieustannym dziêkczynieniu oraz w refleksji nad tym, jak charyzmaty tych niew¹tpliwych gwiazd przewodnich jeszcze
skuteczniej realizowaæ w czasach, w których nam przysz³o ¿yæ i pracowaæ.
Dziêkczynne uroczystoci za wyniesienie do chwa³y o³tarzy ks. Markiewicza odby³y siê ju¿ w Stalowej Woli,
w Miejscu Piastowym, w M³ochowie,
na Jasnej Górze w Czêstochowie, w Toruniu oraz 20 i 21 wrzenia w Rzymie.
Rzymskie dziêkczynienie by³o pielgrzymk¹ do Ojca wiêtego Benedykta
XVI i do grobu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. We wtorek (20 wrzenia) o godz.
10.30 zosta³a odprawiona Msza w., której przewodniczy³ amerykañski kardyna³ polskiego pochodzenia  Edmund
Casimir Szoka. Tê Mszê wiêt¹ wspó³celebrowa³o z nim prawie 60 kap³anów.
Zgromadzi³a ona oko³o 700 pielgrzymów z niemal wszystkich michalickich
placówek na ca³ym wiecie.
W swoim kazaniu kard. Szoka zwróci³ uwagê na kilka aspektów charyzmatu ks. Markiewicza, które nic nie straci³y ze swej aktualnoci, a nawet s¹ jeszcze bardziej aktualne dzisiaj.  Módlcie
siê, abym zosta³ wiêtym...  tak mówi³
do swoich wychowanków ks. Markiewicz, bo kiedy brakuje wiêtych, w narodzie robi siê ciemno... W jego duchowym dzienniczku pojawia³o siê ³aciñskie
s³owo: amplius  to znaczy: wiêcej
 wiêcej pracy, bardziej kochaæ, mocniej wierzyæ, wiêcej s³u¿yæ, intensywniej
siê upokarzaæ  a wszystko ze wzglêdu
na Pana, który by³ dla niego Bogiem

"

Najdoskonalszym... B³ogos³awiony Bronis³aw wiedzia³, w Kogo wierzy, Komu
ufa i Kogo kocha. Zadziwiamy siê na
nowo g³êbi¹ Jego ducha, w której realizowa³o siê Chrystusowe: duc in altum  wyp³yñ na g³êbiê... Id¹c za g³osem serca gromadzi³ zaniedbane dzieci, dzieli³ siê z nimi wszystkim, co posiada³. Wiedzia³, ¿e dzie³o, które prowadzi, ma szeroki zasiêg i jest ponadczasowe... Da³ pocz¹tek zgromadzeniom
w. Micha³a Archanio³a... Powci¹gliwoæ i praca  by³o markiewiczowskim
has³em, które przekazywa³ wychowawcom i wychowankom. Zaleca³ je jako
drogowskaz na udane ¿ycie, które zaowocuje zbawieniem... Poprzez beatyfikacjê
Koció³ wiêty pragnie bardziej ukazaæ
wiatu Jego sylwetkê, pragnie poszerzyæ
zasiêg spo³ecznego oddzia³ywania nowego B³ogos³awionego... W Trzech s³owach do starszych w narodzie, w Przewodniku do wychowawców On wci¹¿
poucza³, ¿e w wychowaniu chodzi
o kszta³towanie polskich charakterów.
Podkrela³, ¿e wa¿niejsza ni¿ resocjalizacja jest profilaktyka: nie zajête rêce
dziecka staj¹ siê narzêdziem zbrodni...
Wiele razy przeplata³y siê w kazaniu

ksiêdza Kardyna³a s³owa i przyk³ady
z ¿ycia ks. Markiewicza i S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, co bardzo konkretnie pokazuje dzia³anie Bo¿ej Opatrznoci poprzez ludzi, którzy pozwalaj¹ Bogu byæ
Jego ustami, rêkami i nogami. Podczas
tej niezwyk³ej liturgii w Bazylice w. Piotra, nad grobami papie¿y, wiele razy pada³y s³owa wdziêcznoci do Boga oraz
pod adresem ludzi. Ojciec genera³ ks. Kazimierz Radzik podziêkowa³ szczególnie
ksiê¿om: Marianowi Babuli CSMA i Bogus³awowi Turkowi CSMA, którzy
w Rzymie w³o¿yli wiele pracy w przygotowanie beatyfikacji oraz uroczystoci
dziêkczynnych. Podziêkowa³ poprzednim zarz¹dom generalnym, siostrom michalitkom oraz wszystkim, którzy pracowali i modlili siê, aby nasz Za³o¿yciel
zosta³ og³oszony b³ogos³awionym.
Po Mszy w. pielgrzymi udali siê do
grobu Jana Paw³a II, aby prosiæ Boga
o rych³¹ beatyfikacjê polskiego Papie¿a.
Po po³udniu mo¿na by³o zwiedziæ Wieczne Miasto  Rzym. Zakoñczeniem pielgrzymki dziêkczynnej by³o uczestnictwo
w rodowej audiencji generalnej z udzia³em papie¿a Benedykta XVI (21 wrzenia). W jej trakcie michalickie grupy zosta³y powitane przez Ojca wiêtego, który wyrazi³ swoj¹ radoæ, ¿e Polska ma
takich kap³anów, jak ks. Bronis³aw Markiewicz, bo s¹ oni wzorem do naladowania w naszych czasach. Pe³ni mocnych
i piêknych prze¿yæ wrócilimy do kraju,
jak Aposto³owie z Góry Przemienienia,
w dolinê codziennoci.
ks. Sylwester £¹cki CSMA

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 10/2005

fot. R. Szubierajski

 Przybylimy z ró¿nych stron wiata, aby tutaj  w Bazylice w. Piotra
wypowiedzieæ modlitwê dziêkczynn¹ za beatyfikacjê naszego ojca za³o¿yciela ks. Bronis³awa Markiewicza. Jestemy tutaj przy w. Piotrze
 przy tym pierwszym i przy Piotrze dzisiejszym, przy Piotrze naszych
czasów...  mówi³ ks. Kazimierz Radzik  prze³o¿ony generalny ksiê¿y
michalitów 20 wrzenia w watykañskiej Bazylice w. Piotra.
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LIST DO REDAKCJI
Od parafian kocio³a
p.w. Trójcy Przenajwiêtszej,
miasto Barszczów, Tarnopolskiej Ob³asti, Ukraina.
Przewielebny
Ksiê¿e Redaktorze!
Parafianie naszego kocio³a z wielkim wzruszeniem
uczestniczyli za porednictwem Telewizji Polonia
w transmitowanej na ¿ywo
z Warszawy Mszy w. o Najwiêtszej Eucharystii i beatyfikacji Czcigodnych S³ug Bo¿ych: ks. W³adys³awa Findysza, ks. Bronis³awa Markiewicza i ks. Ignacego K³opotowskiego oraz w dokonaniu wzajemnego modlitewnego, historycznego pojednania i przebaczenia narodów polskiego
i ukraiñskiego, jako wype³nienie testamentu Ojca wiêtego Jana Paw³a II  papie¿a
pokoju.
Na Ukrainie, w parafii naszej
i w parafiach innych, od 1991 r.
pracuj¹ duchowi synowie i córki b³ogos³awionego ks. Bronis³awa Markiewicza, za³o¿yciela zgromadzeñ zakonnych w.
Micha³a Archanio³a. Ksiê¿a michalici i siostry michalitki szczerze zajêli siê i dzisiaj zajmuj¹
siê nadal odrodzeniem i podniesieniem poziomu ¿ycia religijnego w spo³eczeñstwie naszego
kraju. Jestemy im niezmiernie
wdziêczni, dlatego zwracamy
siê z gor¹c¹ prob¹ o zamieszczenie na ³amach miesiêcznika PiP, jeli to mo¿liwe, reporta¿u o przebywaniu i owocnej
pracy misyjnej u nas michalitów
i michalitek.
W imieniu parafian
Lidia Filima

W planach Bo¿ej Opatrznoci, 14 lat temu zostali dani Kocio³owi katolickiemu na Ukrainie, dla s³u¿enia Bogu i ludziom, ksiê¿a ze Zgromadzenia
w. Micha³a Archanio³a. Pierwsi przybyli do Barszczowa: ks. Kazimierz ¯ak
CSMA (pracowa³ do 1994 r.), ks. Adam G¹sior CSMA i ks. Józef Kowal
CSMA (wybrany na cz³onka rady kap³añskiej Archidiecezji Lwowskiej,
a dekretem Mariana kardyna³a Jaworskiego powo³any na cz³onka Kolegium
Konsultorów Archidiecezji). W 1994 r. do odleg³ych od nas o 50 km Zaleszczyk przyjecha³ ks. Marek Przybylski CSMA, który po dwóch latach wróci³
do Polski, a na którego miejsce przyjecha³ ks. Stanis³aw ¯ala CSMA.

Michalici z nami
Patrz¹c wstecz i podsumowuj¹c czas,
który min¹³, mo¿na zapytaæ o owoce ich
pracy? Parafianie jednomylnie podkrelaj¹, jak wiele dobrych dzie³, przezwyciê¿aj¹c trudnoci, dokonali i dokonuj¹
michaliccy misjonarze z Polski dla Kocio³a, odrodzenia i rozwoju ¿ycia religijnego w naszym kraju.
Zofia Wo³oszczuk:  Od samego pocz¹tku z wielk¹ gorliwoci¹ i powiêceniem ksiê¿a michalici podjêli pracê duszpastersk¹. Nie za³amywa³y ich przeszkody na mozolnej drodze odbudowy zniszczonych wi¹tyñ w okolicznych miasteczkach i wsiach. Nasz koció³ by³ czynny,
ale bardzo ograniczony w swojej dzia³alnoci. I nareszcie, po dziesiêcioleciach
milczenia, zaczê³y zjawiaæ siê elementy
publicznego wyznawania wiary: bicie
w dzwony, pogrzeby z kap³anem, procesje, co zawiadczy, ¿e chrzecijañstwo
by³o i jest rzeczywistoci¹ naszego ¿ycia. ¯e tak naprawdê, wszyscy pragnêlimy, têsknilimy do Boga, chocia¿ nie
wszyscy to sobie uwiadamiali. Kap³ani
zapoznali siê i nawi¹zali kontakty z ludmi, rodzinami. Znaleli zrozumienie
i wsparcie duchowe u starszych parafian,
którzy utrzymywali i utrzymuj¹ religijne
tradycje. Do wspó³pracy w parafialnej
wspólnocie do³¹czy³y siê wkrótce i m³odsze pokolenia.
Halina Bodnar:  Wzrasta zaanga¿owanie wiernych w ¿ycie Kocio³a, parafianie liczniej uczestnicz¹ w niedzielnych Mszach w., uroczystociach, wiêtach, we wspólnych modlitwach, co
sprzyja bardziej wiadomemu prze¿ywaniu wiary, tworzeniu jednoci miêdzy ludmi Kocio³a Chrystusowego.
Wa¿nym krokiem na drodze do budowania tej jednoci s¹ nabo¿eñstwa do
Matki Bo¿ej z Fatimy, w których uczest-

nicz¹ pielgrzymi z okolicznych miejscowoci, jak równie¿ grekokatolicy i prawos³awni z naszego miasta. Jest to najlepszym dowodem, ¿e Kocio³y wschodniego i zachodniego obrz¹dku mog¹ ¿yæ
w przyjani. Szukamy nie tego, co dzieli, ale tego, co ³¹czy i wzmacnia bratersk¹ mi³oæ. A mi³oæ rodzi siê we
wspólnej modlitwie.
Bardzo ¿ywy jest u nas kult Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Stworzone z okazji Roku
Ró¿añca wiêtego nowe ko³a ró¿añcowe
modl¹ siê o sprawiedliwy pokój w ludzkich sercach i w wiecie. W wierze spotykamy siê z Maryj¹ i Jezusem w kolejnych
tajemnicach Ich ¿ycia. Do tajemnic ró¿añcowych do³¹czamy nasze radoci i smutki, trudnoci i problemy. Siostra £ucja
z Fatimy powiedzia³a, ¿e nie ma w ¿yciu
problemu, którego nie mo¿na rozwi¹zaæ
z pomoc¹ ró¿añca, wiêc nie ustajemy
w modlitwie ró¿añcowej.
Rok Eucharystyczny pomaga nam lepiej poznawaæ mi³oæ Bo¿¹, obecnoæ
Jezusa w naszym ¿yciu. W kociele wprowadzona jest w pierwsze czwartki miesi¹ca Godzina wiêta, podczas której
modlimy siê za kap³anów-zakonników,
¿eby pozostali wierni Kocio³owi i Chrystusowi, i o nowe wiête i liczne powo³ania kap³añskie i zakonne. W pierwsze
pi¹tki miesi¹ca oddajemy czeæ Najwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Licznie
przystêpujemy do sakramentu pokuty
i Komunii w., a przez adoracjê Najwiêtszego Sakramentu wys³awiamy Bo¿e
Mi³osierdzie.
Pomoc¹ ksiê¿om w katechizacji
i chrzecijañskim wychowaniu, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y, s³u¿¹ siostry michalitki. Prawie dziewiêæ lat z powiêceniem i mi³oci¹ pracowa³a w naszej
wspólnocie i innych wspólnotach sio-
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stra Noemi, piêæ lat  siostra Symeona.
To one zaczê³y mówiæ dzieciom o mi³oci Boga do cz³owieka, o Chrystusie,
o Eucharystii, o Matce Najwiêtszej.
Uczy³y umiejêtnoci modlitwy. Szczególnie wielkim i piêknym prze¿yciem dla
nas wszystkich by³a Pierwsza Komunia
wiêta dzieci. Dom sióstr s³u¿y³ i s³u¿y
jako miejsce nauczania, rekolekcji,
a dla ró¿nych grup wiekowych  jako
miejsce ciekawych spotkañ i wypoczynku. Cieszymy siê z przebywania w naszej parafii sióstr michalitek. Dzisiaj s¹
to: s. Urbana i s. Anastazja. Wszystkim
siostrom jestemy wdziêczni za dobro,
ciep³o i czu³oæ, jakimi obdarzaj¹ nas,
nasze dzieci i m³odzie¿.
Olga Prokopiw:  Dzisiaj znaczna
czêæ naszej m³odzie¿y prowadzi pog³êbione ¿ycie religijne, ¿yje Eucharysti¹,
siêga po Pismo wiête, garnie siê do
s³u¿by przy o³tarzu. Liczba ministrantów wzrasta, s¹ powo³ania kap³añskie
i zakonne. I mnie, mój syn Micha³, parê
lat temu oznajmi³, ¿e wst¹pi do Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a i bêdzie studiowa³ teologiê w seminarium
duchownym, poniewa¿ pragnie jako kap³an s³u¿yæ Bogu i ludziom. Przyznajê,

¿e by³o to dla mnie zaskoczenie. Powiedzia³ krótko, ¿e Chrystus go wzywa i ¿e
jest Mu wdziêczny za ³askê powo³ania.
Czas biegnie szybko. Dzisiaj i ja jestem
wdziêczna Bogu za takie wyró¿nienie.
Niewielu rodziców mo¿e siê cieszyæ synem kap³anem, a ja wkrótce bêdê tak¹
szczêliw¹ matk¹. Syn by³ zawsze sumiennym ministrantem i klerykiem. We
wrzeniu ubieg³ego roku w uroczystoæ
w. Micha³a Archanio³a z³o¿y³ wieczyste luby zakonne. Teraz moim marzeniem jest, i modlê siê o to, ¿eby by³ dobrym i gorliwym kap³anem.
W dzisiejszych czasach kap³an musi
byæ otwarty nie tylko na Pana Boga,
lecz równie¿ na ludzi, wychodziæ naprzeciw ich problemom, dostrzegaæ ich
troski i problemy, i inicjatywy te¿. W³anie takim z Bo¿ej £aski s¹ nasi ksiê¿a
michalici. I oni maj¹ pozytywny wp³yw
na m³odych. Mamy nadziejê, ¿e w naszej parafii zrodz¹ siê nowe powo³ania
kap³añskie i zakonne.
***
Ukrainie Koció³ i gorliwi duszpasterze s¹ i bêd¹ potrzebni, bo ka¿de
spo³eczeñstwo demokratyczne uznaje
wymiar religijny za istotny element
swojego ¿ycia. Koció³ katolicki na
Ukrainie wiêkszoci¹ nie bêdzie, ale
bêdzie przyczynia³ siê do podniesienia
religijnoci, nawet innych konfesji.
Pomoc¹ w dzia³aniu wielu wyznañ,
wielu Kocio³ów, a tak¹ jest nasza rzeczywistoæ, bêdzie dotrzymywanie
ustawodawstwa miêdzynarodowego
i kocielnego, które mówi, ¿e wszystkie mniejszoci narodowe czy wyznaniowe maj¹ prawo do równoci. Potrzebne jest zbli¿enie i wzajemne zrozumienie, dobra wola ka¿dego, wspó³praca dla wspólnego dobra, odbudowy
i pomylnego rozwoju kraju.
¯eby siê spe³ni³o ¿yczenie Ojca wiêtego Jana Paw³a II, które wyrazi³ podczas
podró¿y na Ukrainê:  Niechaj chrzecijanie Trzeciego Tysi¹clecia uka¿¹ siê
wiatu z jednym sercem i jedn¹ dusz¹...
Rozmawia³a: Lidia Filima

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
PADZIERNIK 2005:
O rozwój wra¿liwoci ekologicznej wród chrzecijan w Polsce.

$

Krótki ¿yciorys ksiêdza Jerzego
By³ pi¹tek
19 padziernika
drzewa jeszcze bogate w licie
aby potem
mia³y czym p³akaæ
wieci Hiobowe rozchodz¹ siê szybko
i krzy¿ zacz¹³ rosn¹æ
z pal¹cych siê wiate³
wszystko by³o dane od Boga
nawet dzieñ narodzin
14 wrzenia
w wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
potem dzieciñstwo
niczym z Bo¿ej bajki
gdy bieg³ polami w jesienne szarugi
równie radonie
co kwitn¹cym majem
by przed lekcjami
dzwoneczkami dzwoniæ
Panu Jezusowi
w seminarium
w czas wojskowej s³u¿by
sta³ godzinami na bacznoæ
w pe³nym rynsztunku bojowym
/choæ nie by³o wojny/
ale boso
bez onucy
za karê
za ró¿aniec...
w wi¹tyni
gdzie nad o³tarzem zwieñczenie
przeznaczono wiêtym
mówi³ takimi s³owami
jakby mieszka³ w Biblii
a ci co s³uchali
chcieli tam byæ
razem z Nim
i ros³y coraz wiêksze t³umy...
zgin¹³ mierci¹ mêczeñsk¹
nie wiadomo kiedy
nie wiadomo jak
wracaj¹c
od Polskich Braci Mêczenników
cia³o wy³owione z Wis³y
krzycza³o
okrucieñstwem ran
Panie Bo¿e
jak to siê mog³o staæ
Najlepszemu z nas...
ma dzwon
stopiony z ludzkich grosików
i wzruszeñ
ma grób
w ró¿añcu z kamieni
a my
nosimy w sobie
Jego wiêt¹ twarz
Teresa Boguszewska
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Polska Rzeczpospolita Ludowa, przy pozorach samodzielnoci, by³a pañstwem zale¿nym
od silniejszego s¹siada. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwsi sekretarze, premierzy i ministrowie
PRL-u mieli lekki chleb: telefon z sowieckiej ambasady wystarczy³, by wiedzieli, co zrobiæ
i jakie stanowisko zaj¹æ w relacjach z RFN, USA, Francj¹, czy ze swoim zwierzchnikiem
 ZSRR. Nasze interesy i nasze cele wyznaczano na Kremlu, a cis³a kuratela przedstawicieli KPZR pomaga³a polskim w³adzom wprowadzaæ je w ¿ycie. Nie bylimy ca³kowicie
bierni i bezwolni, ale to nie politycy u w³adzy, lecz pozbawieni w³adzy obywatele z wielkim
trudem i na granicy sporego ryzyka dokonali zmiany tej upokarzaj¹cej sytuacji.

Prawdziwy powrót
wielkiej polityki

Powrót do samodzielnego bytu Polski niepodleg³ej oznacza podjêcie odpowiedzialnoci za jej miejsce w wiecie
i prawo do realizowania w³asnych, polskich interesów. Teraz my, a dok³adniej
wybrani przez nas politycy decyduj¹,
czy wys³aæ wojsko do Iraku, zaakceptowaæ wynegocjowane warunki integracji z UE, zbudowaæ ruroci¹g ³¹cz¹cy
Polskê z Norwegi¹, Rosj¹ czy Ukrain¹.
Czasy, gdy polscy politycy mogli
zas³aniaæ siê Wielkim Bratem zza
wschodniej granicy, minê³y. Ale polityków zdolnych do zrozumienia powagi
chwili i dobrze przygotowanych do zadania prowadzenia trudnej, polskiej
polityki miêdzynarodowej mamy jak na
lekarstwo. Nie oczekujê rzeczy niemo¿liwych  Polska po tylu latach nieistnienia na arenie miêdzynarodowej dopiero zaczyna budowaæ swoj¹ pozycjê. Nie
jest ³atwo czyniæ to w czasach, gdy dystans gospodarczy dziel¹cy nas od Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy nawet Hiszpanii odbiera poczucie pewnoci i si³ê argumentów. A do odrobienia
jest wiele, zarówno w sferze wiadomoci, jak i faktów politycznych. Zaczêlimy, i s³usznie, od pracy nad pamiêci¹
elit europejskich, przypomnielimy kilka wa¿nych dla Europy, a ca³kowicie
zapomnianych dat i wydarzeñ: np.
17 wrzenia roku 1939, czy 1 sierpnia
1944 roku.
Trzeba przyznaæ, mamy na naszym
koncie kilka sukcesów. Rok temu, dziêki decyzji jednego, konkretnego cz³owieka  L. Kaczyñskiego, uda³o siê po-

wo³aæ do ¿ycia (nareszcie!!!) Muzeum
Powstania Warszawskiego. Ci, którzy
byli w Muzeum, wiedz¹, jak wa¿na to
placówka i jak donios³¹ rolê odgrywa
w budowaniu naszej, i nie tylko naszej,
wiadomoci. Tysi¹ce m³odych ludzi,
tak¿e cudzoziemców (w tym Niemców) odwiedza to miejsce i zaczyna
lepiej rozumieæ powody, dla których
Polacy odmawiaj¹ niemieckim wypêdzonych prawa do zajêcia równoprawnego miejsca z rzeczywistymi ofiarami II wojny wiatowej.
Podobne znaczenie mia³y tegoroczne obchody 25-lecia Podpisania
Porozumieñ Sierpniowych i Powstania NSZZ Solidarnoæ. Licznie zaproszeni gocie mówili podobnym
g³osem: wszystko zaczê³o siê  naprawdê  w Gdañsku. Wreszcie zaczêlimy leczyæ nasze kompleksy narodowe i traktowaæ samych siebie, jak
normalny, maj¹cy swoje prawa i interesy, naród europejski.
Nie oznacza to jednak, ¿e wszystko
idzie ku dobremu, ¿e spokojnie i konsekwentnie odsuwamy nowe zagro¿enia
i rozwi¹zujemy pomylnie konflikty interesów. Pierwszym powa¿nym zgrzytem w pozornie sielankowej atmosferze
by³ projekt Traktatu Konstytucyjnego
UE, który w oczywisty sposób dzieli³
pañstwa cz³onkowskie na silne i ludne
(z Niemcami na czele) oraz mniejsze
i s³absze (wród nich Polskê). Tym
pierwszym przyznano formalne prawo
decydowania o polityce UE, te drugie
mia³y siedzieæ cicho i cieszyæ siê, ¿e

w ogóle nas do tej Unii wpucili  to
cytat wypowiedzi polskiego polityka na
jednej z konferencji.
Szczêliwie dla Polski Traktat Konstytucyjny odrzucili w referendum najpierw Francuzi, a potem Holendrzy.
Wydaje siê, ¿e ten problem (przynajmniej na razie) mamy z g³owy.
Ale historia nie pi a polityka miêdzynarodowa nadal toczy siê wedle narodowych interesów. Uda³o siê nam pomóc
Ukrainie wyjæ z politycznego kryzysu
sfa³szowanych wyborów. To by³o dla
Polski korzystne wydarzeniem, ale obudzilimy rosyjskiego niedwiedzia, który poczu³ siê zagro¿ony. Szybko przywrócono nas do rzeczywistoci. W maju
Rosjanie zaprosili Prezydenta III RP do
Moskwy i w³¹czyli go w uroczystoæ
wiêtowania zwyciêstwa Stalina nad faszystami, w tym tak¿e nad Polsk¹ i pañstwami ba³tyckimi. Przy tej okazji dowiedzielimy siê (jak to w Moskwie bywa),
¿e Katyñ nie by³ ludobójstwem, pakt Ribbentrop  Mo³otow le¿a³ w rosyjskim
interesie i jako taki nie podlega reinterpretacji. Co wiêcej  do zwyciêzców
II wojny wiatowej zaliczono kilka
pañstw oraz niemieckich antyfaszystów,
ale nie (!!!) Polaków.
Kogo z nale¿ytym szacunkiem podejmowa³ Prezydent Putin? Osobicie
zaproszonego i odznaczonego W. Jaruzelskiego. Sygna³ by³ czytelny: tylko
Polska zale¿na od Rosji mo¿e liczyæ na
jej ¿yczliwoæ.
Politycy SLD prze³knêli upokorzenie
i wydawa³o siê, ¿e na tym sprawa siê
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uwietni³ podpisanie umowy miêdzy
rosyjskim Gazpromem i koncernami
E.ON i BASF. Okaza³o siê, ¿e taka polityka cieszy siê poparciem niemieckiego spo³eczeñstwa. Wzros³o poparcie dla
SPD o kilka punktów procentowych
i po przedterminowych wyborach wysoce prawdopodobny staje siê rz¹d wielkiej koalicji socjalistów i chadeków.
Niemcy najwyraniej lubi¹ tradycyjn¹
przyjañ niemiecko-rosyjsk¹. W koñcu
bêd¹c w sojuszu z Rosj¹, III Rzesza
wygrywa³a wojnê, klêska zaczê³a siê,
gdy Hitler ten sojusz z³ama³.
Na naszych oczach prysn¹³ mit koñca historii, polityki i narodowych interesów. Gdy SLD wygra³o wybory
w 2001 r., L. Miller i A. Kwaniewski
zapowiadali poprawê naszych stosunków z Rosj¹. Koñcowy efekt ich polityki jest ¿a³osny. Warto przypomnieæ, ¿e
rz¹d J. Buzka próbowa³ uniezale¿niæ nas

od Rosji, podpisuj¹c wstêpn¹ umowê
z Norwegami. Rz¹d L. Millera j¹ anulowa³. To nie A. Kwaniewski, lecz
L. Wa³êsa podpisa³ umowê z B. Jelcynem o budowie drugiej nitki gazoci¹gu
jamalskiego  politycy SLD nie potrafili wprowadziæ tej umowy w ¿ycie.
Na nic zda³y siê prywatne spotkania
polskiego premiera z kanclerzem Niemiec. Dzisiaj Berlin nie ufa Warszawie
i mówi NIE francuskiej inicjatywie Nicolasa Sarkozyego poszerzenia grupy
G5 o kolejny, szósty kraj  Polskê.
Niemcy nie chc¹ w tym gronie Polski.
Okaza³o siê, ¿e lepiej radzilimy sobie
z Rosj¹ i Niemcami bez SLD u w³adzy.
Mamy szansê dopuciæ do rz¹dzenia
Polsk¹ ludzi, którzy  mam nadziejê
 bêd¹ odwa¿nie prowadziæ trudn¹ grê
o nasze narodowe interesy. Nie zmarnujmy tej szansy!
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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skoñczy. Nic podobnego! Latem, tu¿
przed naszymi wyborami, dosz³o do dyplomatycznych incydentów. W Warszawie ukradziono komórki dzieciom rosyjskich dyplomatów i pobito je dotkliwie
przy tej okazji. Bolesne to i przykre, ale,
niestety, doæ typowe dla Warszawy.
A Prezydent Rosji zagrzmia³ i ostrym tonem za¿¹da³ wyjanieñ. Zaraz potem
wzburzeni mieszkañcy (?) Moskwy tym
razem brutalnie pobili pracowników polskiej ambasady i polskiego dziennikarza.
Do dzisiaj nic wiêcej w tej sprawie nie
wyjaniono i nikogo nie z³apano.
Nie by³y to incydenty bez znaczenia.
Równolegle do tych wydarzeñ toczy³y
siê miêdzy Rosj¹ a Niemcami ciche,
pozornie gospodarcze negocjacje. Dwaj
serdeczni przyjaciele: prezydent Rosji
W³adimir Putin i kanclerz Niemiec Gerhard Schröeder  zmienili w wyniku
tych negocjacji uk³ad si³ i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
Postanowili zbudowaæ ruroci¹g na
dnie Ba³tyku ³¹cz¹cy Rosjê i Niemcy nitk¹ gazu tak, by Rosja mog³a ograniczyæ
ewentualne k³opoty z jego dostawami
wy³¹cznie do Polski. Jeli zakrêci nam
kurek, nie bêdzie musia³a siê z tego t³umaczyæ przed Niemcami i innymi Europejczykami. Co na to polscy libera³owie?
A¿ chce siê zapytaæ. Budowa drugiej nitki gazoci¹gu jamalskiego przez Polskê
mia³a kosztowaæ 1,5 mld z³otych (!), gazoci¹g ba³tycki bêdzie kosztowa³ ponad
4 miliardy euro! W pierwszym przypadku nasz kraj jest doæ bezpieczny: dostawy do Polski i do Europy p³yn¹ t¹
sam¹ rur¹. Drugie rozwi¹zanie zwiêksza nasz¹ zale¿noæ od Rosji i zmniejsza wagê naszego uczestnictwa w strukturach UE. Tracimy te¿ pozycjê pañstwa
tranzytowego.
By nie by³o ¿adnych w¹tpliwoci,
kanclerz Schröeder wyrazi³ zdziwienie
postaw¹ polskich polityków i dziennikarzy, mówi¹c: Decyzje o polityce zagranicznej zapadaj¹ w Berlinie i nigdzie
indziej... Nie mo¿na zakazaæ Niemcom
wiadomego reprezentowania swoich
interesów... Decyzje zapadaj¹ w Berlinie, a nie w Brukseli...
Prezydent Rosji osobicie przyjecha³
do Niemiec i w towarzystwie kanclerza
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Wszystko wskazuje na to, ¿e w trakcie wchodz¹cej w decyduj¹c¹ fazê
kampanii prezydenckiej nast¹pi³ bardzo wyrany podzia³ na dwóch prowadz¹cych w rankingach popularnoci kandydatów, sporód których najprawdopodobniej wybrany zostanie kolejny prezydent RP, oraz pozosta³ych nie
maj¹cych najmniejszych szans, którzy w ró¿ny, najczêciej desperacki
i irytuj¹cy sposób usi³uj¹ odwróciæ niekorzystn¹ dla siebie sytuacjê.

Wybieramy prezydenta
Spo³eczeñstwo po raz kolejny pokazuje, ¿e najwy¿ej ceni polityków
przewidywalnych, racjonalnych, niechêtnie za odnosi siê do wszelkich
skrajnoci i radykalizmów. Wybory
w Polsce, podobnie jak w innych krajach demokratycznych, coraz bardziej
przypominaj¹ wielki spektakl, w którym olbrzymia jest rola rodków przekazu, a jeszcze wiêksza pieniêdzy. I podobnie jak w Europie Zachodniej,
a zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych,
wyborcy znacznie bardziej ni¿ dyskusj¹ programow¹ interesuj¹ siê, np. sensacjami obyczajowymi, liczb¹ ¿on, stanem maj¹tkowym, wygl¹dem, sposobem mówienia, gestykulacj¹ kandydata, ni¿ jego pogl¹dami w kwestiach
ekonomii lub polityki zagranicznej,
czêsto s³usznie uwa¿aj¹c, ¿e te pogl¹dy i opinie mo¿na dowolnie zmieniaæ
i interpretowaæ, a liczba ¿on oraz stan
kont bankowych jest konkretem.
Z drugiej strony sprawa nie jest tak
prosta, bo w tych samych Stanach Zjednoczonych, modelowym kraju medialnej demokracji, o którym panuje opinia,
¿e kandydat jest takim samym towarem
jak wszystko inne, a zwyciêstwo wyborcze zale¿y od reklamy, George Bush,
maj¹cy przeciwko sobie media, intelektualistów, orodki opiniotwórcze, ludzi,
kultury, nauki, tak¿e na ogó³ rodowiska biznesowe i rzekomo wszechmocne w Ameryce lobby ¿ydowskie, g³adko wygra³ z Johnem Kerrym maj¹cym
opiniê sztywniaka, którym zreszt¹ istotnie by³. W ostatecznym rezultacie decyduje jednak co, co jest bardzo trudne do opisania i jeszcze trudniejsze do
zdefiniowania, a nazywane jest charyzm¹. Otó¿ Bush mówi¹cy, zdaniem

znawców, prostym jêzykiem, trochê
w stylu Lecha Wa³êsy, by³ znacznie bardziej autentyczny, budz¹cy zaufanie
i przez to prawdziwy ni¿ zmieniaj¹cy czêsto pogl¹dy, arogancki i przem¹drza³y
Kerry. Miar¹ zaskoczenia dziennikarzy,
politologów i komentatorów po zwyciêstwie Busha by³y tytu³y w prasie, daj¹ce
siê streciæ w pytaniu  jak on to zrobi³?
W Polsce wybieramy nowego prezydenta. Po bezbarwnej, a w koñcowym
okresie  ma³o sympatycznej prezydenturze Aleksandra Kwaniewskiego
 stajemy przed nowym rozdzia³em najnowszej historii. Bez wzglêdu na rezultat wyborów bêdzie to rozdzia³ koñcz¹cy w znacznym stopniu rozliczenia okresu zwi¹zanego z dyktatur¹ komunistyczn¹, zamykaj¹cy tak¿e heroiczny okres
Solidarnoci, od powstania której minê³o ca³e pokolenie. Dla wiêkszoci Polaków komunizm to ju¿ ca³kowita i coraz bardziej odleg³a, teoretyczna i zamkniêta przesz³oæ. Tak mniej wiêcej
jak dla mojego pokolenia okupacja hitlerowska. Konieczne jest uchwalenie
jakiej formy dekomunizacji, a tym bardziej reprywatyzacji, gdy¿ nasz kraj nadal pozostaje jedynym krajem w Europie, w którym krzywdy wyrz¹dzone ludziom ograbionym, skrzywdzonym wygnanym z domów i mieszkañ przez komunistów nie zosta³y w najmniejszym,
symbolicznym chocia¿ wymiarze wyrównane. Ma to obok materialnego tak¿e moralny wymiar, rzucaj¹cy cieñ na
funkcjonowanie III RP. Wreszcie coraz
powa¿niejszym wyzwaniem jest polityka Kremla nacechowana narastaj¹c¹ z³¹
wol¹ i arogancj¹ w stosunku do Polski,
niepogodzenie siê z rozpadem Zwi¹zku Sowieckiego co widaæ w odniesie-

niu do Ukrainy. A z drugiej strony nasza przynale¿noæ do NATO i Unii Europejskiej, coraz powszechniej akceptowana, znajduje pozytywne odzwierciedlenie w polityce Unii w stosunku do
Bia³orusi, co jest obok pomarañczowej
rewolucji sukcesem polskiej polityki
zagranicznej, i to nie w skali konkretnego ministra czy rz¹du.
Natomiast nadziej¹ na przysz³oæ
jest wyrane os³abienie populizmu, demagogii, politycznego chuligañstwa.
Partie populistyczne nie odnios³y sukcesu w wyborach parlamentarnych,
a w prezydenckich ponios¹ spektakularn¹ klêskê. Bezsilne obelgi, groby, zaklêcia i z³orzeczenia rzucane przez kandydatów na prezydenta z jednoproczentowym poparciem s¹ miar¹ sukcesu demokracji. Demokracji, która wcale nie
okaza³a siê tak s³aba jak wielu przepowiada³o i która mimo s³aboci, a zw³aszcza powolnoci wymiaru sprawiedliwoci potrafi obroniæ siê tak¿e przed zagro¿eniem ze strony populizmu. W ka¿dym demokratycznym kraju istnieje pewien margines ugrupowañ, które nie
mieszcz¹ siê w porz¹dku konstytucyjnym i prawnym, stanowi¹c w du¿ej mierze rodzaj politycznego folkloru. Rzecz
w tym, aby margines ten nie by³ zbyt
szeroki, gdy¿ przeszkadza to w funkcjonowaniu pañstwa, destabilizuje sytuacjê, omiesza system demokratyczny
jako bezradny i nieskuteczny. Wybory
w Polsce wskazuj¹, ¿e ten margines ulega wyranemu zwê¿eniu, upodabniaj¹c
Polskê do krajów ustabilizowanej
i sprawnie funkcjonuj¹cej demokracji.
Oczywicie w ostatecznym rezultacie
wszystko zale¿y od zdolnoci obejmuj¹cych w³adzê partii i polityków do rozwi¹zywania powa¿nych problemów
ekonomicznych i spo³ecznych, a tych w
III RP nie brakuje. Ale ¿adnych problemów nie rozwi¹¿¹ ludzie, których jedynym pomys³em na gospodarkê jest podnoszenie podatków, zwiêkszanie kosztów pracy oraz rozdawanie cudzych lub
dodrukowanych, pustych pieniêdzy. Ale
ju¿ obecnie mo¿na odnotowaæ sukces,
jakim jest odrzucenie awanturniczych
recept i ich autorów.
Stefan Niesio³owski
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LEGENDARNY WIAT APOKRYFÓW (1)
Czcigodny Ksiê¿e Redaktorze! Przesy³am cykl pogadanek wyg³oszonych w Radiu Watykañskim Legendarny wiat
apokryfów. Temat jest aktualny, bo Czytelnicy zasypywani s¹ wiadomociami typu Kod Leonarda da Vinci, utworów
feministycznych czy gnostycznych...
ks. Marek Starowieyski

W

drugiej po³owie I w. powsta³y trzy pierwsze Ewangelie. Pod
koniec za I w.  czwarta. Najpierw
przekazywano s³owa i czyny Pana Jezusa ustnie, potem je spisano. Ale, czy
to w formie ustnej, czy w formie spisanej Ewangelie by³y przekazywane z najwy¿szym szacunkiem: gminy strzeg³y
pilnie tekstu, by nie uleg³ jakiemukolwiek zniekszta³ceniu.
Obok nich jednak powstawa³y inne
utwory opowiadaj¹ce o ¿yciu Jezusa
i Jego Aposto³ów, które dzisiaj nazywamy apokryfami. Zbyt czêsto jednak nadajemy temu s³owu znaczenie negatywne, a apokryfy traktujemy jako utwory gorsze, niepowa¿ne. By³y to po prostu utwory o treci biblijnej, które nie
wesz³y do kanonu ksi¹g Nowego Testamentu. Jeli za idzie o Ewangelie
apokryficzne  zazwyczaj nie pretendowa³y one do tego, by spe³niaæ rolê
czterech Ewangelii. Choæ nie wszystkie, bo wiemy o ponad dwudziestu tekstach (znamy je tylko z tytu³ów lub nielicznych fragmentów), które prawdopodobnie by³y ewangeliami grup heretyckich czy gnostyków.
O ile jednak Ewangelie kanoniczne
by³y bardzo pilnie strze¿one i nie dopuszczano w nich jakichkolwiek zmian, o tyle
apokryfy rozwija³y siê bujnie i bez ¿adnych ograniczeñ. Ten, który je przepisywa³, móg³ do przepisywanego tekstu co
dodaæ, co od niego odj¹æ, co zmieniæ
 nawet ocenzurowaæ tekst, który uwa¿a³ za nieortodoksyjny lub zmieniæ co,
co nie odpowiada³o wierze grupy, do której nale¿a³ (ortodoksyjnej lub nieortodoksyjnej). Móg³ dodaæ epizod lub go przekszta³ciæ  dodaæ nowe elementy lub inne
wyci¹æ. Teksty skracano lub wyd³u¿ano.
Dodawano do tekstu elementy bajeczne
czy folklorystyczne. Czasami wprowadzano nawet elementy mitów pogañskich. Szczególnie wiele zmian wprowadzano przy ich t³umaczeniu. W staro¿ytnoci bowiem przek³ad oznacza³: para-



frazê, i to czêsto doæ dowoln¹. T³umacz¹c tekst, barwiono go lokalnym kolorytem, dodawano lokalne elementy i obyczaje. I tak rodzi³ siê bajecznie barwny
wiat apokryfów.
W tym cyklu pogadanek zajmiemy
siê t¹ grup¹ apokryfów, które opowiadaj¹ o ¿yciu Maryi i Jezusa, i które nazywamy Ewangeliami apokryficznymi.
Spróbujemy jednoczenie wyt³umaczyæ,
dlaczego w ten w³anie sposób przedstawiano ró¿ne wydarzenia.
Apokryfy podawa³y teologiê, a wiêc
tak¿e egzegezê Pisma wiêtego w sposób obrazowy. Lecz w apokryfach rów-

Apokryfy
nie¿ starano siê uzupe³niæ Ewangelie
kanoniczne  tzn. opowiedzieæ o tym,
czego w nich nie ma lub o czym mówi¹
 wg autorów apokryfów  zbyt ma³o,
lub te¿ dodaæ biografie ludziom zaledwie wspomnianym w Nowym Testamencie. Takich bowiem wiadomoci
domagali siê zwyczajni chrzecijanie,
zaciekawieni opisami Ewangelii. Tak
wiêc opowiadaj¹ one o narodzeniu
i dzieciñstwie Maryi, o narodzeniu Jezusa, o ucieczce wiêtej Rodziny do
Egiptu i o dzieciñstwie Jezusa. Te utwory nazywamy zazwyczaj Ewangeliami
dzieciñstwa. Do nich nale¿y w pierwszym rzêdzie najwa¿niejszy i najstarszy
apokryf tej grupy zwany Protoewangeli¹ Jakuba, pochodz¹cy z drugiej po³owy II wieku. Inne utwory tej grupy to:
³aciñska Ewangelia Pseudo Mateusza,
Ewangelie: arabska i ormiañska, Dzieciñstwo Pana zwane Ewangeli¹ Tomasza oraz syryjska Opowieæ o Magach.
Apokryfy na ogó³ nie mówi¹ o ¿yciu
publicznym Pana Jezusa, które obszer-

nie referuj¹ Ewangelie kanoniczne. Natomiast u pisarzy chrzecijañskich
i muzu³mañskich zachowa³o siê szereg
zdañ przypisywanych Jezusowi  s¹ to
tzw. agrapha. Istnieje równie¿ w jêzyku koptyjskim gnostycki zbiór 114 logiów, czyli zdañ przypisywanych Jezusowi Chrystusowi  jest to tzw. Ewangelia Tomasza. Epizodem ¿ycia publicznego Jezusa jest historia Jego korespondencji z królem Abgarem. Ewangelie
apokryficzne opowiadaj¹ o mierci
i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Do
tych tekstów nale¿y fragmentarycznie
zachowana Ewangelia Piotra z II w.;
Ewangelia Nikodema (inaczej Akta
Pi³ata), opowiadaj¹ca o s¹dzie nad
Jezusem, o Jego mêce i Jego zst¹pieniu do otch³ani. Do tej grupy nale¿y
tak¿e cykl utworów mówi¹cych o Pi³acie i o osobach z nim zwi¹zanych,
o zniszczeniu Jerozolimy, o uzdrowieniu Tyberiusza i innych cesarzy.
W koñcu do Ewangelii apokryficznych
zalicza siê grupa utworów mówi¹cych
o zaniêciu Maryi i Jej Wniebowziêciu.
***
z³owiek spotykaj¹cy siê ze wspó³czesn¹ teologi¹ stwierdza zazwyczaj, ¿e jest ona  delikatnie mówi¹c
 nieciekawa. Skomplikowane i trudne
rozumowania, wyra¿one na dodatek
w s³owach pochodzenia ³aciñskiego
i greckiego, problemy, które z trudem
tylko koresponduj¹ z ¿yciem wspó³czesnym  wszystko to bynajmniej nie zbli¿a do Boga, ale stwarza czêsto zaporê
w drodze do Niego. Taka teologia ma
swe korzenie gdzie w redniowieczu
 tak pisa³ w. Tomasz z Akwinu, choæ
ten¿e teolog potrafi³ swoj¹ myle teologiczn¹ wyraziæ równie¿ w piêknych
wierszach o Eucharystii, do dzi u¿ywanych w liturgii. Ale w tym samym czasie naukê o Bogu wyra¿a³ w pe³nych
poezji dzie³ach nie mniej wielki teolog
w. Bonawentura. Ta teologia staje siê
w miarê up³ywu czasu coraz bardziej

C
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zawi³a, a ³aciñskie podrêczniki teologii
prze³omu XIX i XX w. staj¹ siê ju¿ niedostêpn¹ gnoz¹, nie przylegaj¹c¹ do problematyki ludzi ówczesnych, a na dodatek napisane jêzykiem tak cis³ym, ¿e
zupe³nie niedostêpnym dla przeciêtnego cz³owieka. Próbowali temu zaradziæ
Ojcowie Soboru Watykañskiego II  czy
jednak wiele siê zmieni³o i czy nowa
teologia istotnie wiedzie do Boga? Nie
jestem pewien.
Naszym celem nie jest bynajmniej
krytykowanie wspó³czesnej teologii, ale
pokazanie, ¿e nie zawsze tak w³anie
uprawiano teologiê. Najcenniejsze dzie³a teologii Ojców Kocio³a to piêkne
homilie, wielkie dzie³a teologii a zarazem literatury, wyra¿one w piêknym jêzyku ³aciñskim przez w. Augustyna czy
Leona Wielkiego lub w dwiêcznej grece Jana Chryzostoma. Syryjska teologia
znalaz³a swój wyraz w poezji, i to wielkiej poezji w. Efrema czy Jakuba z Sarug. Staro¿ytni teologowie porywali
i zachwycali s³uchaczy piêknem s³owa
i bogat¹ treci¹, pouczali t³umy i kierowali je ku Bogu.
Jednak poezja i piêkna retoryka nie
by³y jedynymi rodkami wyra¿ania myli teologicznej w staro¿ytnoci  by³ ni¹
równie¿ obraz. Znamy wspania³y hymn
o stworzeniu wiata, jaki stanowi¹
pierwsze rozdzia³y Ksiêgi Rodzaju,
gdzie przy pomocy obrazów autor mówi
o wiecie, o cz³owieku, o ma³¿eñstwie.
Znamy piêkne i buduj¹ce opowiadania
o dzielnym Tobiaszu, cierpliwym Hiobie, mê¿nej Esterze i Judycie czy krn¹brnym Jonaszu, który chcia³ przechytrzyæ
Pana Boga. I nie jest wa¿ne to, czy by³y
to postaci, czy sytuacje historyczne, czy
nie. To autora nie interesowa³o. On
chcia³ przez ciekawe opowiadania podaæ Czytelnikowi wzór postêpowania,
a w barwnych obrazach wyjaniæ trudne prawdy o wiecie i o cz³owieku. Ten
sposób wyra¿ania prawd przej¹³ Jezus
Chrystus. Swoj¹ naukê wyk³ada³, nieco
zdezorientowanym uczniom, w szeregu
przypowieci do dzi budz¹cych nasz
podziw. Tak samo przedstawiali swoj¹
naukê równie¿ twórcy apokryfów.
Tak wiêc barwne opowiadania apokryfów przedstawiaj¹ wiarê pierwszych

pokoleñ chrzecijan, ich problemy, w¹tpliwoci, zapytania. Nie by³y to dzie³a
wielkich teologów, ale ludzi prostych, nie
zawsze z teologi¹ obytych, nie nad¹¿aj¹cych za postêpem myli teologicznej,
czêsto przedstawiaj¹cych stan doæ prymitywnej teologii. Czasami ich wiara
zabarwiona jest nie przyswojonym do
koñca judaizmem albo gnoz¹ lub te¿ nawet herezj¹. Zazwyczaj jednak s¹ to ludzie pe³ni dobrej woli, którzy chc¹ w ró¿noraki sposób przekazaæ sw¹ wiarê swoim braciom poganom. Dlatego u¿ywaj¹
jêzyka poetyckiego, czasami naiwnych
obrazów prymitywów (w dobrym tego
s³owa znaczeniu), jakimi s¹ np. obrazy
Nikifora czy Rousseau Celnika. Ludzie
ci zazwyczaj dobrze znali Bibliê i obrazy biblijne i starali siê je z kolei wyjaniæ nowymi obrazami  st¹d pewnego
rodzaju literatura egzegetyczna. Tym bardziej ¿e starali siê równie¿ (jeli chodzi
o Nowy Testament) uzupe³niæ to, czego
w nim nie znajdujemy. Czasami ponadto
starali siê poprzez te opowieci broniæ
prawd wiary przed atakami pogan i ¯ydów. By³y to wiêc utwory ludzi zaanga¿owanych, czêsto ludzi wieckich, którzy g³osili now¹ wiarê, bronili jej, objaniali j¹. A ¿e ich teologia
czasami nie by³a a¿ tak prymitywna, wiadczy fakt, ¿e
mariologia apokryfu Protoewangelia Jakuba jest ciekawsza ni¿ mariologia wielkiego mówcy  Jana Chryzostoma. W koñcu w tych
utworach nie tylko objaniali now¹ wiarê, lecz tak¿e
chwytali za serce  rozniecali
uczucia. Nie dziwi wiêc to,
¿e utwory te cieszy³y siê tak
wielkim powodzeniem.
Przepisywano je wiêc i rozpowszechniano, a nawet czasami w³¹czano do list ksi¹g
Nowego Testamentu i czytano podczas liturgii. Ich popularnoæ by³a tak wielka, ¿e
Ojcowie Kocio³a musieli
t³umaczyæ, ¿e nie s¹ to ksiêgi natchnione, a czasami musieli je nawet ostro potêpiaæ,
co bynajmniej nie zmniejsza-

³o popularnoci. I tak wesz³y one do ikonografii chrzecijañskiej czy do literatury  czêsto wielcy pisarze (np. Dante)
czerpali z nich obficie. Wesz³y one tak¿e
do wielkich zbiorów redniowiecznych
¿ywotów wiêtych.
wiat apokryfów, w który wchodzimy, jest wiatem barwnym, wiatem bani i legend, które nie gardz¹
wspó³czesnym sobie folklorem, aby
swoj¹ bajeczn¹ form¹ wyraziæ najwa¿niejsze treci nowej religii. W tym
wiecie zwierzêta mówi¹, palmy siê
sk³aniaj¹ przed Maryj¹, pos¹gi pogañskie padaj¹ przed Jezusem, ska³y siê
otwieraj¹, a ma³y Jezus lepi ptaszki
z gliny i ka¿e im fruwaæ... Tê wyliczankê mo¿na przed³u¿aæ. Jednak za
tymi barwnymi baniowymi obrazami
kryj¹ siê wa¿ne i g³êbokie prawdy.
Chodzi o to, by je odkrywaæ  choæ
jest to wiat czêsto zupe³nie obcy od
naszego wiata teologii.
Spróbujemy wiêc zapuciæ siê w ten
wiat. Mam nadziejê, ¿e Czytelnicy,
dziêki niniejszemu cyklowi, naucz¹ siê
tak¿e lepiej ceniæ i rozumieæ Ewangelie kanoniczne.
ks. Marek Starowieyski
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ROZMOWA Z LECHEM WA£ÊS¥

25. rocznica Podpisania Porozumieñ Sierpniowych sk³ania do wielu
refleksji zarówno natury osobistej, jak i politycznej. Wród pytañ, jakie
uda³o siê zadaæ przywódcy tamtych wydarzeñ na Wybrze¿u Gdañskim,
by³emu prezydentowi III Rzeczpospolitej Lechowi Wa³êsie, jedno wydaje
siê znamienne: Czy posiadaj¹c dzisiejsz¹ wiedzê i dowiadczenie, zmieni³by cokolwiek ze swojego postêpowania w przesz³oci?

Bóg da³ mi szansê
 Nic bym nie zmieni³ ze spraw zasadniczych, dlatego ¿e tu nic logicznie
nie da siê zmieniæ  wyznaje z przekonaniem Lech Wa³êsa. By³y prezydent
dowodzi:  Mia³em za sob¹ walkê
w stoczni w roku 1970 i strajki w 1976
r., kiedy pracowa³em w gdañskim Elektromonta¿u. Przegrywaj¹c rok 70.
w stoczni, powiedzia³em do siebie: Panie Bo¿e, daj mi tu jeszcze raz wróciæ
i jeszcze raz tê partiê rozegraæ. I Pan
Bóg mi da³ tak¹ szansê.
 Chcia³bym wreszcie wyt³umaczyæ
wszystkim, co w tej grze by³o najwa¿niejsze  dodaje Lech Wa³êsa. By³y prezydent wyjania, ¿e od pocz¹tku by³
zwolennikiem takiej koncepcji doprowadzenia do zmiany ustroju politycznogospodarczego w Polsce, która uk³ada³a siê w trzy zasadnicze rozdzia³y.
W pierwszym etapie nale¿a³o doprowadziæ do utworzenia takiej si³y spo³ecznej, która zdolna by³aby przeciwstawiæ
siê monopolowi w³adzy komunistycznej. Kiedy to stawa³o siê realne, wów-

czas, w czasie strajków sierpniowych
pos³u¿ono siê niezale¿nymi mediami,
aby za ich porednictwem wiat dowiedzia³ siê, i¿ wiêkszoæ Polaków nie akceptuje ustroju narzuconego po roku
1945.  Kiedy ta koncepcja zwyciê¿y³a
i mo¿na by³o póniej przyst¹piæ do
wprowadzania demokracji i gospodarki rynkowej, nast¹pi³ nie tylko nasz, ale
i mój osobisty dramat, gdy¿ okaza³o siê,
¿e Europa nas nie rozumie!  mówi
Lech Wa³êsa.  Dzi mogê powiedzieæ
i to  dodaje  ¿e ja ju¿ wtedy, w 1980 r.
wiedzia³em, jak¹ cenê bêdzie trzeba zap³aciæ za wprowadzenie kapitalizmu, ale
mog³em wówczas na bramie stoczniowej wyznaæ tylko po³owê...
Wa³êsa przyznaje, ¿e zdawa³ sobie
sprawê, i¿ monopolem solidarnociowym nie bêdzie mo¿na dokonaæ istotnych zmian gospodarczych. Zdaniem
by³ego prezydenta, im silniejsza Solidarnoæ w zak³adach pracy i czym wiêkszy by³ zak³ad, tym mniejsze by³y szanse wprowadzenia restrukturyzacji
umo¿liwiaj¹cej
konkurencyjny,
w stosunku do
Zachodu, system
produkcji.  Tamte zak³ady w zdecydowanej wiêkszoci pracowa³y
dla nieistniej¹cego ju¿ Zwi¹zku
Radzieckiego, a
pracuj¹cy
w nich ludzie
w ci¹gu dziesi¹tków lat pozbawiani byli inicjatywy. Oni wci¹¿

czekali, ¿eby dawaæ im kolejne przywileje  mówi legendarny przywódca
strajków sierpniowych.  Czy mo¿na
by³o tymi kolosami robiæ u nas kapitalizm?  pyta.
 Ta wiedza powodowa³a ju¿ w tamtych latach obawê  kontynuuje  ¿e ci
sami, którzy nieli mnie na ramionach
31 sierpnia 1980 r., kiedy rozpoczn¹ siê
zwolnienia i likwidacje zak³adów, bêd¹
we mnie rzucali kamieniami... Dlatego
p³aka³em wewn¹trz, ale musia³em wykonaæ rzecz nieprawdopodobn¹  mówi
 roztrzaskaæ monopol, który stworzy³em! Inaczej logicznie tego nie mo¿na
by³o zrobiæ.
 Dwa pierwsze rozdzia³y wykona³em  podkrela  a teraz jestemy
w trzeciej ods³onie tej koncepcji, kiedy
zbieraj¹ siê w obronie swoich interesów
zwi¹zkowcy, politycy i kapitalici, by
negocjowaæ rozwi¹zania uniwersalne,
mo¿liwe do zaakceptowania przez
wszystkie strony.
 Musia³a nam zajrzeæ w oczy przede
wszystkim troska o pracê, ¿eby pobudziæ
aktywnoæ i przedsiêbiorczoæ poszczególnych osób  wyjania Lech Wa³êsa.
 Kiedy by³a mowa o koniecznoci rozwi¹zania lub restrukturyzacji jakiego
konkretnego zak³adu pracy  dodaje
 czêsto spotyka³em siê z postaw¹: nas
nie likwidowaæ, bo my jestemy kolebk¹ Solidarnoci, tylko innych. Ale inni
mówili dok³adnie tak samo. Przykre to,
fatalne. Przepraszam, ale inaczej tego
nie da³o siê zrobiæ  konkluduje.
Lech Wa³êsa wyra¿a przekonanie, i¿
komunizm prêdzej czy póniej skazany
by³ na klêskê, jednakowo¿ Opatrznoæ
Bo¿a, której wierzy i ufa, da³a mo¿liwoci jemu, a to nale¿y traktowaæ jako co,
co zosta³o nie tylko dane, ale i zadane.
 Proszê siê zastanowiæ  pyta na zakoñczenie rozmowy by³y prezydent RP  czy
mielimy tê przeróbkê zostawiæ naszym
dzieciom lub wnukom? Czy nie lepiej siê
sta³o, ¿e to my, zaprawieni w bojach zabralimy siê za to, a oni mog¹ w wolnej
Polsce rodziæ siê i dorastaæ?
Bogus³aw Olszonowicz
Rozmowa przeprowadzona w Biurze
Lecha Wa³êsy 3 sierpnia 2005 roku.
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Kiedy piszê te s³owa, uparcie powraca przez radio reklama p³yty z wypowiedziami Ojca wiêtego Jana Paw³a II, odnosz¹cymi siê do Solidarnoci.
Wszystko teraz na sprzeda¿!... Tak¿e wyrwane z historycznego kontekstu
s³owa, niegdy utwierdzaj¹ce nas w Prawdzie i stanowi¹ce dla spo³eczeñstwa jasn¹ wskazówkê w³aciwego postêpowania, które brzmi¹ obecnie
tylko s³odko i niegronie dla tych w³adaj¹cych Polsk¹. Bo przecie¿ ludzie
starsi wymarli albo skutecznie zatkano im usta, za wiêkszoæ m³odych,
co najwy¿ej, domyla siê ich prawdziwego znaczenia

Có¿ nam zosta³o
z tych lat?
Cezary Bunikiewicz

Jeszcze ¿yjemy!
Ale dla tych, którzy æwieræ wieku
temu wiadomie i na gor¹co prze¿ywali nastêpuj¹ce po sobie wydarzenia, kreowane przez wyzwolony z letargu bezsi³y naród, ws³uchuj¹cy siê z mi³oci¹
i uwag¹ w s³owa swego Przewodnika
i Nauczyciela, zasiadaj¹cego na Stolicy
Piotrowej  teraz w kontekcie otaczaj¹cej nas rzeczywistoci brzmi¹ one jak
cyniczne szyderstwo mocodawców pañstwowego nadawcy, z poni¿onego
i oszukanego spo³eczeñstwa.
Ubezw³asnowolnione spo³eczeñstwo
B¹dcie solidarni  przez kolejne
lata zrobiono wszystko, aby polskie spo³eczeñstwo os³abiæ i zatomizowaæ.  Jeden drugiego brzemiona nocie...  dzisiaj znaczenie tych s³ów mo¿na jedynie
rozpatrywaæ na p³aszczynie rodziny,
gdzie w bardzo licznych przypadkach
mê¿czyni w sile wieku s¹ praktycznie
na utrzymaniu ¿on, jeszcze posiadaj¹cych
sta³¹ pracê. (Kobiety zatrudnia siê chêtniej, zazwyczaj ³atwiej przystaj¹ na ni¿sz¹ p³acê i s¹ bardziej pokorne.)
Bo czy¿ nasze brzemiona nosi np.
by³y sekretarz podstawowej organizacji
partyjnej w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a dzisiaj
gorliwy obroñca interesów zagranicznej
finansjery i sch³adzacz polskiej gospodarki  Leszek Balcerowicz, jeden ze
sprawców zniszczenia wielkich zak³adów pracy, bêd¹cych ongi ostoj¹ Solidarnoci? Czy mo¿e jego a¿ nadto gorliwa wspó³pracownica w tym dziele,
madamme Bochniarz? Chyba ¿e za te

brzemiona uznamy ciê¿kie pieni¹dze,
które z naszych podatków wp³ywaj¹
jako apana¿e na ich osobiste konta.
Byæ, a nie  mieæ Dzisiaj cz³owiek, który nie ma  chocia¿by z tego
powodu, ¿e straci³ pracê jest traktowany wszêdzie jak mieæ, który na dodatek sam sobie jest winny stanu, w ja-

kim siê znalaz³. Doprawdy szczególnego rodzaju pociech¹ mo¿e byæ dla
niego fakt, ¿e jak nieco lepsze miecie
traktowani s¹ ci jeszcze pracuj¹cy
(z których znaczna czêæ zarabia mniej,
ani¿eli potrzeba na najskromniejsze nawet utrzymanie  ró¿ni biorcy zleceñ,
umów o dzie³o, pó³- i æwieræetatowcy
 czyli te osoby, które na pewno powinny znaleæ siê w wykazie o nazwie
ukryte bezrobocie).
Prymat cz³owieka nad ekonomi¹
 ci odwa¿niejsi (lub mniej przezorni
na przysz³oæ) z dzisiejszych tuzów
ekonomii otwarcie mówi¹, ¿e nie wa¿ny jest czynnik ludzki, tylko ekonomiczny (czyli wa¿ny jest ponad wszystko
jak najwiêkszy zysk). Szczególnie m³odych zachêca siê do tzw. wycigu
szczurów, którego liderzy niejako si³¹
rzeczy musz¹ pogryæ albo nawet ze¿reæ po drodze konkurentów. Tak wychowuje siê rozp³odowców nowego gatunku cz³owieka (???) o nazwie
homo economicus. A gdzie tu
miejsce na mi³oæ bliniego czy
chrzecijañsk¹ solidarnoæ? Takie cechy mog³yby oznaczaæ jedynie os³abienie gatunku, przeto ich miejsce jest (jak siê mawia przy kieliszku koniaku
w pewnych elitarnych klubach
dla braci biznesowej) w... katolickim skansenie.
Tort zosta³ podzielony
Nie ma wolnoci bez Solidarnoci Tej wolnoci nie
mo¿e byæ, bo prawdziwa Solidarnoæ skoñczy³a siê 13 grudnia 1981 r. wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. To, co
powsta³o w jej miejsce po jego
odwo³aniu, gdy pan gen. Jaruzelski rozdawa³ w Magdalence
karty  nad okr¹g³ym sto³em
i pod jego blatem  by³o i jest
tylko pokracznym naladownictwem. Zreszt¹, w samym
za³o¿eniu mia³o siê nim staæ,
aby nie przeszkadzaæ przy podziale ³upów. Wskazywa³ na to
sam dobór przez gospodarza
rozmówców ze strony zwi¹zkowej. Podzia³u schedy po PRL
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dokonano przede wszystkim pomiêdzy
tych odchodz¹cych, czyli wczorajszych
i pomiêdzy potomków tych najgorszych
towarzyszy w czasach komunizmu, póniej oderwanych od w³adzy  czyli owych
przedwczorajszych  jacy ju¿ od zarania
wychowani byli (instytucjonalnie!) przez
ówczesny re¿im do przysz³ego sprawowania w³adzy. A po 1968 r. za wszelk¹
cenê i pod ka¿dym szyldem pchali siê do
udzia³u we w³adzy i w zwi¹zanych z tym
beneficjach. Ponadto dopuszczono do
³ask wyselekcjonowan¹ grupê gotowych
na wszystko drani, którzy w poprzednim,
czerwonym uk³adzie zostali odkopani
przez czerwon¹ koby³ê w niebyt, chocia¿
usi³owali czepiaæ siê jej ogona. Dopuszczono jeszcze mo¿liwoæ udzia³u grupy
naiwniaków, jakich reprezentanci w przysz³oci bêd¹ pe³niæ rolê sejmowych b³aznów. I, jak s³usznie twierdzi³ mój przyjaciel, dzia³acz z Ursusa, p. Maciej S³otwiñski (który zosta³ wyparty z rodzin¹
na emigracjê do Francji, poniewa¿ po internacie w Kielcach nikt, nawet z krêgu
tzw. rzemielników w Radomiu, nie odwa¿y³ siê, pod presj¹ SB, daæ mu jakiejkolwiek pracy): Partia w rozszerzonym
sk³adzie jeszcze raz podtar³a sobie ty³ek
ludmi pracy...
Jak powsta³a klasa polityczna
Niebawem po podzieleniu tego tortu owi wybrañcy Magdalenki nazwali
siê elitami i klas¹ polityczn¹. Spo³eczeñstwo, którego wiêkszoæ utrzymywa³a siê z pracy najemnej (ok. 89 proc.,
tak jak we wszystkich cywilizowanych
krajach europejskich, powinno znaleæ
utrzymanie z takiej pracy) zosta³o zdyscyplinowane nie maj¹cym precedensu
w dziejach tego kontynentu, masowym
bezrobociem. Fakt, ¿e prêdzej otrzyma
tu pracê nawet licho wykwalifikowany
robotnik, ani¿eli inteligent, wskazuje te¿
na skuteczne wyeliminowanie ewentualnych przywódców mot³ochu. Uk³ad
taki jest od 1989 r. w miarê stabilny:
gwarantuje niedopuszczenie do udzia³u nowych si³, a firmuje go m.in. ta karykatura Solidarnoci (która zreszt¹,
jako baza tzw. AWS, sta³a siê aren¹ skandalicznych nadu¿yæ, prywaty, krymina³u i k³amstwa  tworz¹c podatny grunt
pod rekordowe pod tym wzglêdem ko-

"

lejne rz¹dy tzw. lewicy). I tak prawdopodobnie bêdzie nadal, a¿ do widocznego dla ca³ego wiata, za³amania siê
struktur polskiego pañstwa.
Jak kamienie  ostañce
Prawie nikt o tym nie napisze, bo
wiadomie rozbestwieni przez klasê
polityczn¹ wydawcy nie toleruj¹ ¿adnej
prawdziwej krytyki ze strony swoich
pracowników: w sumie bilans wszystkich rz¹dów w kapitalizmie musi byæ
dodatni, a Ojciec wiêty Polak pierwszym promotorem przejawów liberalizmu i indywidualizmu w naszym ubogim ¿yciu. Có¿ z tego, ¿e to szyte grubymi niæmi k³amstwo? Pomaga to podtrzymaæ ten zgni³y uk³ad, a twarz Jana
Paw³a II na ok³adce napêdza wiêcej
klientów. Za ostatni niezale¿ni dziennikarze operuj¹ gdzie na peryferiach
publicznego ¿ycia, traktowani jak godne Muzeum Ziemi kamienie-ostañce
z prehistorycznych epok.
O tym, ¿e co z papieskiego nauczania (pomimo systematycznego og³upiania, zastraszenia i mamienia pustymi
obietnicami spo³eczeñstwa) pozosta³o
wród ludu (zgodnie z Ewangeli¹ wyk³adan¹ przez Jana Paw³a II, ¿e tak  ma
znaczyæ tak, nie ma znaczyæ  nie) jest
fakt, ¿e na praktyczne wykluczenie narazili siê matadorzy wszystkich dotychczasowych gabinetów  i prawych, i lewych.
Sprawiedliwi w Sodomie
Do kolejnych parlamentów byli prominenci wchodzili zazwyczaj tylko kuchennymi drzwiami, z tzw. listy krajowej. Przewrotna ordynacja nie pozwala³a na dokonanie innych wyborów jak
tylko pomiêdzy z³em wiêkszym i mniejszym. Osobicie sk³aniam siê do zdania mojego znajomego, prostego cz³owieka, który uwa¿a, ¿e nikt z tych, którzy ju¿ zasiadali w sejmie lub senacie,
nie powinien siê tam wiêcej znaleæ.
Nawet jeli by³ cz³owiekiem prawym,
ale siê mu nie uda³o. Powinien daæ miejsce nowym, mo¿e bardziej skutecznym
i uczciwym osobom.
Podsumowuj¹c, warto tu dodaæ, ¿e
z w³asnej woli z udzia³u w beneficjach
poselskich od 1989 r. (jeli dobrze pamiêtam) zrezygnowa³o tylko dwóch pos³ów. Byli to: aktor Gustaw Holoubek,

który uzna³, ¿e w tym towarzystwie nie
bêdzie zdolny zrobiæ nic dla kultury
polskiej i dla swego rodowiska, oraz
in¿. Grzegorz Tuderek, który z mandatu poselskiego zrezygnowa³, aby ratowaæ swoje, powszechnie znane w Polsce, przedsiêbiorstwo Budimex przed
bandyck¹ sprzeda¿¹ go z rêki w³asnych,
skorumpowanych wspó³pracowników
obcemu kapita³owi spekulacyjnemu.
Inni pos³owie, chocia¿ a¿ nadto wycierali sobie gêby imieniem Pana Boga,
wartociami chrzecijañskimi itp. z lukratywnej posady nie rezygnowali, chocia¿ i tak do niczego dobrego przyczyniæ siê nie mogli. Tu warto sprecyzowaæ, ¿e G. Holoubek by³ pos³em z ramienia ówczesnej Unii Demokratycznej, za in¿. Tuderek z ugrupowania
postkomunistycznego. Z kolei zamro¿enia poselskich apana¿y i samoograniczenia w tym zakresie pos³ów domaga³
siê, wobec drastycznego zubo¿enia spo³eczeñstwa, pose³ Karol Modzelewski
z Unii Demokratycznej. Pozosta³a
czêæ Wysokiej Izby zabi³a jego wniosek pogardliwym milczeniem.
To jest wszystko dowodem na to, ¿e
papieskie nauczanie na pewno nie trafi³o do sumieñ mieni¹cych siê katolikami (a u¿ywaj¹c gierkowskiej frazeologii) ponoæ najlepszych synów (swojej
klasy), których ustami lud pracuj¹cy
pija szampana... Tak, przyzwoitoæ
ludzka na pewno nie zale¿y od pogl¹dów politycznych
M³odzi odczytaj¹
Có¿ nam (którzy pamiêtaj¹ rok 1980)
pozostaje z tej mi³oci pierwszej? Nadzieja, ¿e kiedy m³odsze pokolenia
w³aciwie odczytaj¹ przes³anie tego
okresu i nauczania wielkiego Moderatora wiary, patriotyzmu i uczciwoci,
zaszczepionych ju¿ w naszych osobowociach przez Karola Wojty³ê  S³ugê
Bo¿ego Jana Paw³a II. Wówczas znowu Solidarnoæ bêdzie solidarnoci¹
chrzecijañskiego narodu, a tak znaczyæ
bêdzie tak Polaków bêdzie te¿ wówczas na pewno staæ na to, aby wobec
antyludzkich i antykatolickich zamierzeñ tzw. krêgów decydentów wyartyku³owaæ swoje twarde: NIE!
Cezary Bunikiewicz
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WYDAWNICZE WYDARZENIE ROKU

Wiêkszego upominku mi³onikom historii, a w szczególnoci tym wszystkim, którzy rozmi³owani s¹ w dziejach Kocio³a, Wydawnictwo Michalineum, nie mog³o uczyniæ! Wspólnie
z Bibliotek¹ Apostolsk¹ Watykanu (Biblioteca Apostolica Vaticana) opublikowa³o ono w³anie jedn¹ z pere³ literatury czasów Odrodzenia  Pamiêtniki papie¿a Piusa II, w kongenialnym przek³adzie z ³aciny na jêzyk polski pióra biskupa Juliana Wojtkowskiego.

Przesz³oæ ze ród³a
Dzie³o, opracowane w sposób doskona³y pod ka¿dym wzglêdem  i edytorskim i merytorycznym  w istocie zas³uguje na to, by mo¿na je uznaæ za wydawnicze wydarzenie bie¿¹cego roku, a Autora przek³adu, który w sposób mistrzowski odda³ piêkno piêtnastowiecznej ³aciny, za  parafrazuj¹c s³owa Biblii
 Translatora nad Translatorami.
Kim by³ twórca dzie³a, które powinno znaleæ siê w czytelniach ka¿dej
z naszych wy¿szych uczelni, a na pewno
w bibliotecznych zbiorach wszystkich
seminariów i katolickich Alma Mater?
Papie¿ Pius II urodzi³ siê (otrzymuj¹c na
chrzcie wiêtym imiona Eneasz Silvio)
w arystokratycznej rodzinie de Piccolominich 18 padziernika 1405 roku. Tak
wiêc obchodzimy w³anie jubileusz 600lecia Jego przyjcia na wiat, co mia³o
miejsce nieopodal Sieny.
Przed przyjêciem wiêceñ kap³añskich (to nast¹pi³o w roku 1445) bra³
udzia³, jako sekretarz kardyna³a Dome-

nica Capranica, w obradach Soboru
w Bazylei. Póniej, ju¿ jako kap³an, a zarazem poeta, zas³yn¹³ cyklem wyk³adów
o pisarzach staro¿ytnych, g³oszonych na
Uniwersytecie Wiedeñskim.
W roku 1447 zostaje biskupem Triestu. W trzy lata póniej  biskupem Sieny, a godnoæ kardynalatu uzyskuje
w roku 1456. Po burzliwym konklawe
 19 sierpnia 1458 r.  wybrano Go na
papie¿a. Za g³ówne cele swego pontyfikatu stawia obronê cywilizacji chrzecijañskiej przed islamsk¹ Turcj¹  która
w³anie zaw³adnê³a Konstantynopolem
 oraz, co by³o wówczas posuniêciem bardzo mia³ym, acz koniecznym  modernizacjê wielu kocielnych instytucji, tak
aby przystosowaæ je do zmieniaj¹cych siê
w szybkim tempie czasów postredniowiecznych.
Jak na wspania³ego pisarza, polityka
i mówcê przysta³o (w du¿ych fragmentach Pamiêtniki s¹ ustnymi relacjami
Papie¿a, spisywanymi przez jego sekre-

tarzy), zachwyca (w roku 1461) chrzecijañski wiat, wysy³aj¹c przepiêkny
w formie i treci list do su³tana, w którym zbija naukê Koranu i przedstawia mu
ewangeliczne prawdy wiary.
Widz¹c zagro¿enie, jakie dla Europy
nios¹ muzu³manie  by³ orêdownikiem
wyprawy krzy¿owej, na której czele sam
chcia³ stan¹æ. Ju¿ ciê¿ko chory kaza³ zawieæ siê do Ankony, sk¹d mia³y ruszyæ
chrzecijañskie hufce przeciw uczniom
Mahometa. Zmar³ jednak 15 sierpnia 1464
r., nie doczekawszy siê realizacji swej idei.
Co do jednego historycy s¹ zgodni
 Pius II, którego ¿ycie i myli poznaæ
dzisiaj mo¿emy, dziêki  co jest raz jeszcze warte najgodniejszego podkrelenia
 geniuszowi translatorskiemu biskupa
Juliana Wojtkowskiego, nale¿a³ do wielkich ludzi w dziejach papiestwa.
Smakujmy wiêc jego pisarski styl,
czerpi¹c wiedzê o przesz³oci z samego jej ród³a!
Pawe³ Smogorzewski
Pius II, Pamiêtniki. Przek³ad: bp
Julian Wojtkowski, Biblioteca Apostolica Vaticana, Michalineum 2005

POLEMIKA

Niezale¿ny znawca literatury
W swoim cyklicznym felietonie pt. Lewy sierpowy (Gazeta Sto³eczna z dn. 16 wrzenia 2005 r.) red. Janusz
Rolicki rozwa¿a konsekwencje urlopu Lecha Kaczyñskiego (Prezydencki urlop). Jak przysta³o na by³ego redaktora
programów kulturalnych TVP i naczelnego redaktora Trybuny, popisuje siê równie¿ znajomoci¹ klasyki polskiej
literatury. Znaj¹c bogate dokonania red. Rolickiego na niwie kultury nikogo oczywicie nie dziwi, i¿ myli Sienkiewicza z Mickiewiczem. Nieudolnie cytuje znany wers z Dziadów czêci III: Wywiedli Janczewskiego  pozna³em,
oszpetnia³, / Sczernia³, schud³, ale jako dziwnie wyszlachetnia³... W interpretacji red. Rolickiego wysz³o to trochê
inaczej. Myl¹c o prezydencie m.st. Warszawy Lechu Kaczyñskim pisze: Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e niczym Jan
Skrzetuski opisany na kartach Ogniem i mieczem schud³, sczernia³ i dziwnie wyszlachetnia³. Henryk Sienkiewicz,
mimo i¿ wysoko ceni³ twórczoæ Mickiewicza, nigdy jej fragmentów nie przypisywa³ sobie, dlatego w Ogniem
i mieczem nie ma wy¿ej wspomnianego cytatu. Redaktor Rolicki byæ mo¿e o tym nie wie, bo w czasie, gdy wszyscy
czytali Dziady i Trylogiê, on z pewnoci¹ pilnie studiowa³ Krótki kurs historii WKP(b) i Z notatnika agitatora. Dzi,
s¹dz¹c po popisowych, jak przysta³o na PRL-owskiego intelektualistê, cytatach, red. Rolicki miast podkpiwaæ
z urlopu Kaczyñskiego, mo¿e powinien zastanowiæ siê nad swoim urlopem i to bezterminowym.
Nie o niedouczonego red. Rolickiego jednak mi chodzi, lecz o pracê redaktorów prowadz¹cych wydanie
i korektê w redakcji Gazety Wyborczej. Je¿eli przepuszczaj¹ tak szkolne b³êdy, to gdzie wiarogodnoæ Gazety
w sprawach naprawdê powa¿nych.
Proszê przyj¹æ wyrazy szacunku
Jaros³aw Kossakowski
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HISTORIA KOCIO£A
Na wiecie, w ci¹gu jednego dnia, ginie rednio 438 chrzecijan. Gin¹, bo nie chcieli
wyrzec siê Chrystusa. 438 mêczenników dziennie!

Pamiêæ o mêczennikach
Wielu uwa¿a, ¿e przeladowania
i mêczeñstwo dotycz¹ przede wszystkim pierwszych wieków chrzecijañstwa lub te¿, w okresie póniejszym,
ofiar muzu³mañskich podbojów chrzecijañskich ziem czy losów misjonarzy
na dzikich terenach Afryki i Azji. Inni
maj¹ na myli s³ynnych mêczenników,
takich jak: w. Bonifacy (Fryzja, 751
r.), Tomasz Becket (Anglia, 1170 r.),
800 mêczenników z Otranto (wyr¿niêtych z rozkazu Mahometa II w 1480 r.),
Tomasza Morusa czy kardyna³a Fischera, zamordowanych w Anglii Tudorów.
Do tej pory powszechne oburzenie
budz¹ totalitaryzmy: hitlerowski i komunistyczny, które przyczyni³y siê do
niespotykanego w dziejach ludobójstwa. Jest faktem, i¿ tak jednoznacznych opinii i odczuæ nie budzi Wielka
Rewolucja Francuska, przedstawiana
jako wa¿ny zwrot w dziejach narodów
i ca³ej ludzkoci  a przecie¿ to w czasie tej rewolucji, nios¹cej rzekomo
równoæ, wolnoæ i braterstwo, zginê³o tysi¹ce osób, które mia³y uwa¿aæ
inaczej ni¿ przywódcy, twierdz¹cy ¿e
nie ma wolnoci dla wrogów wolnoci.
Dla wiata nie wszyscy umarli s¹
równi. Ci¹gle w oczach wiata nie s¹
równi nawet ci, którzy zostali uznani
za wiêtych przez Koció³. Niektórzy
wydaj¹ siê do przyjêcia, natomiast
wobec innych zachowuje siê ostracyzm.
W 1987 r. polski Papie¿ beatyfikowa³ o. Jerzego Haydocka i 84 mêczenników angielskich z lat 1584  1679,
wród których s¹ kap³ani, zakonnicy
i wieccy zamêczeni w Wielkiej Brytanii przez wyznawców anglikanizmu.
Jan Pawe³ II zdoby³ siê w ten sposób
na prawdziwie ekumeniczny gest. Spotkanie chrzecijan zak³ada pe³ne ujawnienie prawdy. ¯aden po¿yteczny dialog nie zrodzi siê z zapomnienia, z hi-
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pokryzji lub ze strachu tych, którzy nie
potrafi¹ spojrzeæ w oczy rzeczywistoci. Nale¿y oddaæ chwa³ê Kocio³owi
anglikañskiemu, ¿e to zrozumia³ i wys³a³ na uroczystoci beatyfikacyjne
urzêdow¹ delegacjê. Dziêki taktowi
naszego Papie¿a, nad zupe³nie uzasadnionym zak³opotaniem przewa¿y³a
ewangeliczna odwaga zawarta w s³owach: prawda was wyzwoli. Wówczas
jednak, w pewnych krêgach klerykalnych, a na pewno w wiêkszoci mediów laickich, zdawa³a siê braæ górê
koncepcja ekumenizmu, który mia³by
polegaæ na wyliczaniu tylko win katolików, jako jedynych z³ych. Niestety
koncepcja ta dominuje do dzisiaj. Przeciwko obowi¹zuj¹cemu schematowi
tych na pó³owieconych wymierzone
jest wspomnienie rzeczywistoci, która jak zawsze pokazuje, ¿e prawda jest
z³o¿ona i slogany jej nie zast¹pi¹.
Król Henryk VIII, gdy sta³ siê niezale¿nym zwierzchnikiem Kocio³a anglikañskiego, wymordowa³ 72 tysi¹ce
katolików. Jego córka, El¿bieta I, w imiê
zreformowanego chrzecijañstwa przyczyni³a siê w ci¹gu niewielu lat do
mierci wiêkszej liczby ofiar ni¿ razem
wziêta inkwizycja hiszpañska i rzymska
w ci¹gu trzech stuleci.
Z Genewy Kalwin s³a³ do Anglii pisma zachêcaj¹ce do determinacji, bo kto
nie chce zabijaæ papistów, jest zdrajc¹.
Prawie do chwili obecnej, a ju¿ na pewno w XVIII i XIX w., miano papisty
mia³o w Wielkiej Brytanii wydwiêk pejoratywny. Nie tylko Anglicy wierni
Rzymowi byli przeladowani. W Irlandii, kolebce chrzecijañstwa na Wyspach, cierpia³a ca³a ludnoæ. Wyzbyta
ziemi i nieomal wszystkich praw obywatelskich, cierpia³a a¿ do roku 1913,
a Wyspa zosta³a podzielona a¿ do dzi,
czego skutki moglimy ledziæ przez
ca³y wiek XX i nadal ledzimy w maso-

wych rodkach przekazu. Podzia³ Wyspy Irlandzkiej i jej mieszkañców jest
nastêpstwem decyzji Cromwella, aby
si³¹ osadziæ prezbiterianów, jako element antykatolicki, w Ulsterze, który by³
najzasobniejszym regionem wyspy.
Rzym, w opinii wielu nietolerancyjny, nigdy nie wymyli³by prawa, które
uchwali³ angielski demokratyczny parlament w 1585 roku. Prawa, które kara³o mierci¹ ka¿dego obywatela Wielkiej
Brytanii powracaj¹cego do ojczyzny po
otrzymaniu wiêceñ kap³añskich za granic¹. Natomiast na Wyspie katolickie
wiêcenia kap³añskie by³y zabronione.
mierci¹ karana by³a tak¿e ka¿da osoba kontaktuj¹ca siê z kap³anem.
Naprawdê niedaleko ju¿ do niemieckich ustaw narodowosocjalistycznych
wobec ¯ydów i osób ich ukrywaj¹cych
obowi¹zuj¹cych w Polsce pod okupacj¹. To w³anie ofiary ustawy parlamentu angielskiego z 1585 r. beatyfikowa³
Jan Pawe³ II w listopadzie 1987 roku.
To tylko ofiary beatyfikowane. Ofiar panowania Tudorów, a póniej rewolucji
Cromwella i rz¹dów parlamentu pod
jego przywództwem, by³o znacznie,
znacznie wiêcej. Trwa³o to ponad wiek
i nawet po restytucji Stuartów niewiele
siê zmieni³o. Zw³aszcza w Irlandii.
Fakty te z trudem docieraj¹ do
mentalnoci przeciêtnego odbiorcy
bezustannie bombardowanego obiegow¹ nagonk¹ na Torquemadê, AlexandraVI, Corteza, Pizarra, Inkwizycjê przeladuj¹c¹ Galileusza i Giordana Bruno. ¯adne zjednoczenie nie bêdzie nigdy mo¿liwe, jeli wszyscy
chrzecijanie nie nawróc¹ siê do
Chrystusa  powiedzia³ Messoriemu
Vittorio Subilia, pastor waldensów,
rektor fakultetu teologicznego swojego Kocio³a. Nie ma niewinnych:
wszyscy mamy udzia³ w grzechu.
Jaros³aw Szczepanowski
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PLASTYKA

Niewiele jeszcze wiemy o chrzcie Mieszka I i o miejscu, w którym owa uroczystoæ siê odby³a. Próby ustalenia okolicznoci
tego donios³ego aktu opieraj¹ siê g³ównie na studiach porównawczych. Nadzieje na ustalenie konkretnego miejsca chrztu
Mieszka budz¹ ca³y czas liczne badania archeologiczne.

Kocio³y Mieszka I

W latach 1987  1990 odkryto na Ostrowie Lednickim, w znanej od dawna
przedromañskiej budowli uwa¿anej za kaplicê pa³acow¹, dwa p³ytkie baseny
w kszta³cie po³owy krzy¿a. Na tej podstawie kaplicê tê uznano za baptysterium, a ¿e mia³a ona doæ wyszukan¹ formê architektoniczn¹, zrodzi³o siê
przypuszczenie, ¿e tu w³anie móg³ mieæ miejsce uroczysty chrzest Mieszka.
Nowsze badania dowiod³y jednak, ¿e takich baptysteriów w owym czasie
w Wielkopolsce by³o wiêcej, problem wiêc dalej jest nie rozstrzygniêty. Przyjêcie chrztu przez Mieszka I i jego najbli¿sze otoczenie oznacza³o szerokie
otwarcie nale¿¹cych do niego ziem na wp³ywy zaawansowanej kultury ³aciñskiej cywilizacji ródziemnomorskiej.
Na ziemiach polskich nie by³o jeszcze wtedy tradycji budownictwa kamiennego. W wielkopolskim pañstwie gnienieñskim pierwsze takie budowle pojawi³y
siê wraz z chrzecijañstwem. W Polsce po³udniowej, pozostaj¹cej pod wp³ywem
pañstwa wielkomorawskiego by³o ich trochê wiêcej. Najlepiej z tych budowli zachowa³a siê wawelska czteroapsydowa rotunda p. w. w. Feliksa i Adaukta.
Wszystkich zainteresowanych wczesnymi chrzecijañskimi wi¹tyniami na
terenie ziem polskich odsy³am do pierwszego tomu d³ugo wyczekiwanego opracowania pt. Sztuka polska. Publikuj¹ce to wa¿ne dzie³o Wydawnictwo Arkady
stron¹ graficzn¹ omiotomowej serii nawi¹za³o do znakomitego cyklu pt. Sztuka wiata. Tom I Sztuki polskiej zatytu³owany Romanizm opracowa³ wybitny
znawca tej epoki prof. Zygmunt wiechowski. Oprócz ciekawie omówionych
uwarunkowañ historycznych i geograficznych polskiego romanizmu, znajdujemy w ksi¹¿ce dociekliwe analizy architektury, malarstwa i rzeby tego okresu. W rozdziale powiêconym rzemios³u artystycznemu mo¿emy poznaæ dzieje s³awnych Drzwi p³ockich i Drzwi gnienieñskich. Poruszane zagadnienia
zilustrowane s¹ przesz³o 400 barwnymi zdjêciami zachowanych zabytków,
uzupe³nionymi zdjêciami archiwalnymi, planami i mapami. Kolejne tomy Sztuki polskiej powiêcone bêd¹ dziejom gotyku, renesansu, wczesnego i dojrza³ego baroku, pónego baroku, rokoka i klasycyzmu, sztuce XIX wieku, sztuce
lat 1900  1945 i latom 1945  2005.
Jaros³aw Kossakowski
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