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Zdzis³aw £¹czkowski
Do Jana Paw³a II
precationes
Ojcze wiêty
wys³uchaj nas
Wasza wi¹tobliwoæ
i umi³owanie nasze
pochyl siê nad probami ludu Twego
gdy pal¹ siê lasy
p³onie i cz³owiek
wiêc us³ysz nas
wys³uchaj nas
krel¹cych krzy¿ nad bochnem chleba
i tych co z elektronowym szkie³kiem
badaj¹ pocz¹tek S³owa
Ojcze wiêty
wys³uchaj nas w biedzie
i na polach t³ustych
ród³o
na którym stanie wi¹tynia pokuty
i pojednania
Nadziejo bezbronnych
M¹droci Praw
pob³ogos³aw bia³ym
i czarnym
i siedmiu gminom znajduj¹cym siê
w prowincji Azji
wys³uchaj tych co w pustce niegu
z ró¿añcem godnoci poni¿onej
bo
Ty ufaj¹cych sosna
a czas jest bliski
wys³uchaj nas
wys³uchaj tak¿e braci
w zniewoleniu i nicoci bêd¹cych
utworzy³ Bóg cz³owieka
z soli ziemi
na swoje podobieñstwo
na obraz katedry Boga
i da³ Pan cz³owiekowi
do d³oni
Hosanna!
Hosanna!
mi³oci krzemieñ
da³ wody wielkie
g³odu mi³owania
a on
a ona
a ja
zamieniamy Cia³o i Krew
w klêskê
Janie Pawle II
Kraino wspó³czucia i kochania
Grodzie s³owiañszczyzny
Prawnuku Dawida
Królu bez korony
módl siê za nami

blizna z³a w jeziorze ognistym
tam spe³ni siê tajemnica czasu
tajemnica miejsca
tam odnowiona zostanie ofiara mordowanych
i wypalone bêd¹ pos³uszne rêce morderców
S³ugo 
Domie S³ug Bo¿ych
pro o zmi³owanie
nad tchórzami
nad wskrzeszonym po raz drugi £azarzem
nad Tomaszem ponownie niewiernym
nad urodzonymi w sytoci
buncie
i odwadze
ju¿ nie lêkam siê
bo Ty jeste od Tego
który Pierwszy
Ostatni
i ¯ywy
cisza jest g³osów zbieraniem

i tych co obok gajów wierzenia
Papie¿u mi³osierdzia
módl siê za nami
Papie¿u Praw Cz³owieka
ratuj ludzi w mroku
i mnie w s³oñcu chroñ
a pod drzewem modlitwy wys³uchaj
we w obronê odchodz¹cych w ziarnie
zniewagi
i tych w kl¹twie jêzyka
Psalmie nad Psalmami
Nauczycielu cierpliwy
Wie¿o Dzwonów bij¹cych
w dolinie p³aczu na alarm
Najczystsza Kroplo Krwi
za narody ujarzmione
terroryzowane
oddana
na placu wiêtego Piotra
w Rzymie
Ojcze zraniony
wybacz nam

£odzi pokornych i dumnych
£odzi umieraj¹cych z pychy
Pasterzu Kocio³a Powszechnego
zmi³uj siê nad nami
Pasterzu ludzi dobrej woli
Serce Papie¿a
Pasterzu wszystkich ludzi
filtruj¹ce wiat
kochaj¹cy nas w fa³szu
zmi³uj siê nad nami
b³êdzie
Duszpasterzu parafii wiata
i goryczy
módl siê za nami
Nie zmusz¹ mnie niczym
módl siê za rodziny 
do tego abym ich nienawidzi³
arki nowych religijnych obyczajów
Bramo Ojczyzny
Piotrze 
Bramo Wiary
Ostatnia ucieczko
Furto duszy zniewa¿onej
Ojcze mojego bólu
módl siê za nami
têsknoty
£uku przymierza
mojego utrapienia
Apostole mi³oci i pokoju
rady
mocarny Kowalu dialogu
i wesela
wiadku Dobrej Nowiny
uczyñ nas znowu homines sapientes
wiadku Prawdy
przecie¿ tyle we mnie Abla
Synu Ziemi wadowickiej
ile Kaina
módl siê za nami
wiêc przywróæ honor
Piotrze 
daj szlachetnoci ciszê
Piotrze zes³any naszym czasom
dojrza³oæ
Gwiazdo samotnych
rycerskoæ
którzy boj¹ siê innych ludzi
polsk¹
a nawet w³asnej trwogi
chwalebn¹
Mowo Czterech Cnót G³ównych
daj ¯ycie
roztropnoci
sprawiedliwoci
zaiste
wstrzemiêliwoci
niech tak siê stanie
mêstwa
Ogrodzie filozofii
a Ty
(Doctus  przed Tob¹
Bo¿e
w pok³onach mêdrce)
dobrze wiesz
wiat³o mistyki
¿e nie mam bogów cudzych
Psa³terzu moralnoci
przed Tob¹
Ojcze dobroci
Chryste
Ojcze wiêty  poeto
Ty, Jeden  dobry i Jedyny
ocal nas
zachowaj nam Papie¿a
Ojcze tych co z krzy¿em
1983
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Miar¹ rozczarowañ cz³owieka samym sob¹, miar¹ zw¹tpienia w cz³owieczeñstwo ludzi  bêdzie chyba na
d³ugo to wszystko, co dzia³o siê w ¿yciu politycznym i spo³ecznym naszego Narodu w pierwszych miesi¹cach obecnego roku. Nagromadzenie takiej masy pod³oci, korupcji i wzajemnej wrogoci, czy wprost przera¿aj¹cej nienawici, nie
zdarza siê czêsto w historii. Ludzie jakby poszaleli. Przyjaciele zdradzaj¹. Boga i sumienie podano na licytacjê. Cwani
przestêpcy w nos siê miej¹ sprawiedliwoci. Rz¹dy nierz¹dne. Rady bezradne. Zboczeñcy szanta¿uj¹. Rodzice bezsilni.
Zbójcy bezkarni. O Kociele  jedynie le!
Diabe³ zachichota³ z radoci, bo uda³o mu siê przywaliæ
nas kamieniem smutku i zw¹tpienia. Zabija³ odwagê i zapa³.
Wci¹¿ pokazywa³ mroczn¹ drogê ucieczki do Emaus...
I oto nagle jakby zatrzês³a siê ziemia. wiat zako³ysa³ siê
w posadach. W Watykanie  na oczach wiata  umiera³ pokorny S³uga S³ug, prawdziwy Ambasador Mi³osiernego Zbawiciela. Sam przez lata ukrzy¿owany cierpieniem, b³ogos³awi³ wiatu. Wreszcie przesta³ mówiæ... I ta cisza naprawdê
nas obudzi³a. Ca³y wiat zamieni³ siê w s³uch.
Takich wszechogarniaj¹cych rekolekcji jeszcze nie by³o.
Media ca³ego wiata na bie¿¹co przypomina³y wa¿ne punkty
nauczania papieskiego. Jego dramatyczne wo³anie o Ducha
wiêtego... dla ziemi. wiat obieg³o zdjêcie Jana Paw³a II
tul¹cego w objêciach krzy¿  jak tuli siê kochane dziecko...
I jak dwaj uczniowie z Emaus  spostrzeglimy krocz¹cego
obok nas Zmartwychwsta³ego... Us³yszelimy skromne: Chodzi³em z wami przez te lata, teraz wy przyszlicie do mnie...
I poznalimy palec Bo¿y w naszych dziejach ostatnich.
Jeszcze wiêcej poznalimy bliskoæ Pana, gdy otworzono
i og³oszono papieski testament  jak siê okaza³o: pisany przez
ca³y pontyfikat! I w s³owach: Nie mam niczego, co mo¿na by
rozdaæ  wiat zobaczy³ siebie inaczej.  Dostalimy inne
oczy  mówili komentatorzy wiatowych mediów. Cz³owiek
zobaczy³ obok siebie cz³owieka. Ile¿ za tym posz³o spotkañ!
Ile pojednañ! Miliony pielgrzymów w Rzymie i w miejscach
wyró¿nionych obecnoci¹ Ojca wiêtego. Miliony wiate³.
I ta wielka, doprawdy wszechwiatowa modlitwa. Modlili
siê wszyscy i wszêdzie. Po raz pierwszy nawet najwiêksi weredycy o modlitwie nie mówili nic z³ego  nie mówili nic.
Po raz pierwszy wiat by³ JEDEN! WSPÓLNY! LUDZKI!
W pewnym momencie pomyla³em sobie: a mo¿e to jest
prawdziwe oblicze wiata. Mo¿e w te dni sam Chrystus mówi³ sobie: Taki wiat warto zbawiaæ!!!
A nastêpca Jana Paw³a II... niech kontynuuje to dzie³o. n
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Po trwaj¹cym ponad dwadziecia szeæ lat pontyfikacie Ojca wiêtego Jana Paw³a II, 19 kwietnia 2005 r. Kolegium Kardynalskie wybra³o na Namiestnika Chrystusa na ziemi i Najwy¿szy
Autorytet w sprawach wiary i moralnoci dotychczasowego prefekta watykañskiej Kongregacji
Nauki i Wiary  kard. Józefa Ratzingera. Przyj¹³ on papieskie imiê Benedykta XVI  staj¹c siê
tym samym dwiecie szeædziesi¹tym pi¹tym Nastêpc¹ w. Piotra i siódmym w historii Kocio³a
papie¿em  S³ug¹ S³ug Bo¿ych  wywodz¹cym siê z narodu niemieckiego.

Wspó³pracownik Prawdy
 Benedykt XVI
 by³ ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia i wigili¹ Wielkiejnocy by³o w rodzinie ci¹gle podkrelane. Wi¹za³o siê
to z tym, i¿ nastêpnego dnia zosta³em
ochrzczony wod¹, która by³a dopiero co
powiêcona (celebrowanego w tamtych

czasach rankiem) podczas rytu Wielkiej
Nocy. By³em pierwszym ochrzczonym
z nowej wody i to zosta³o ocenione
jako znacz¹ce wydarzenie. W ten sposób moje ¿ycie od pocz¹tku by³o zag³êbione w Tajemnicê wi¹t Wielka-

fot. G. Ga³¹zka

Nowy Arcypasterz Kocio³a katolickiego urodzi³ siê w Wielk¹ Sobotê
16 kwietnia 1927 r. w niewielkiej bawarskiej miejscowoci Marktl am Inn
 nale¿¹cej do diecezji pasawskiej.  To,
¿e dzieñ moich urodzin  wspomina

"
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nocnych, co wype³nia³o mnie ci¹gle
wdziêcznoci¹, bo mog³o byæ tylko
znakiem b³ogos³awieñstwa...
Jego ojciec by³ wojskowym ¿andarmem, który w roku 1937 przeszed³ na
emeryturê. Tragiczne lata ostatniej
wojny nie oszczêdzi³y i nastoletniego
gimnazjalisty.  Ojciec mój przewidywa³ bezb³êdnie  pisa³ po latach  ¿e
zwyciêstwo Hitlera nie by³oby zwyciêstwem Niemiec, lecz zwyciêstwem antychrysta, który zaprowadzi³by czasy
apokalipsy dla wszystkich wierz¹cych,
i nie tylko dla nich...
Jako czternastolatek  w roku 1941
 zosta³ przymusowo wcielony do Hitlerjugend, a dwa lata póniej rozpocz¹³
przysposobienie wojskowe w zakresie
obrony przeciwlotniczej. W listopadzie
roku 1944 wcielony zosta³ do Wermahtu. Kres wojennych okrucieñstw oznacza³ dla obecnego Papie¿a internowanie w obozie jenieckim. Zwolniony
z niego ju¿ w czerwcu 1945 r. wst¹pi³
do seminarium duchownego we Freising. Studia kontynuowa³ na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Monachium. Ukoñczywszy je, przyj¹³
wiêcenia kap³añskie w dzieñ wiêtych
aposto³ów Piotra i Paw³a 29 czerwca
1951 r. z r¹k kard. Michaela von Faulhabera. Pracê doktorsk¹ (na Alma Mater bawarskiej stolicy) zatytu³owan¹
Lud i Dom Bo¿y w nauce w. Augustyna o Kociele, obroni³ w 1953 r. Habilitacjê za, na podstawie rozprawy
Teologia dziejów u w. Bonawentury,
otrzyma³ w roku 1957.
Ju¿ jako wszechstronnie wykszta³cony kap³an, w latach 1957  1959
wspiera³ sw¹ wiedz¹ biskupa Freisingu, a potem, ju¿ jako profesor i wyk³adowca, pracowa³ na wy¿szych uczelniach: w Bonn (1959  1969),
w Münster (1963  1966), w Tybindze
(1966  1969) oraz w Ratyzbonie.
W marcu 1977 r. papie¿ Pawe³ VI
mianowa³ ks. Józefa Ratzingera arcybiskupem Monachium i Freisingu, by
w czerwcu tego¿ roku obdarzyæ go godnoci¹ kardynalsk¹.
Ju¿ za rz¹dów naszego wielkiego

rodaka Ojca wiêtego Jana Paw³a II ten
wspania³y niemiecki uczony, myliciel
i teolog zosta³ prefektem Kongregacji
do Spraw Nauki i Wiary, z czym ³¹czy³o siê automatycznie przewodniczenie
Papieskiej Komisji Biblijnej i Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. Warto podkreliæ, i¿ Kongregacja Nauki
i Wiary, a tym samym jej prefekt, maj¹
za zadanie strzec czystoci wiary i wypowiadaæ siê we wszelkich kwestiach
dotycz¹cych katolickiego nauczania
i moralnoci.
W roku 2002 obecny Sternik Piotrowej £odzi zosta³ dziekanem kolegium
kardynalskiego, piastuj¹c dodatkowo
urzêdy: radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, cz³onka Kongregacji do
Spraw Kocio³ów Wschodnich, cz³onka Kongregacji do Spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, cz³onka Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, cz³onka Kongregacji do
Spraw Wychowania Katolickiego,
cz³onka Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jednoci Chrzecijan, cz³onka Papieskiej Rady do Spraw Kultury
oraz Papieskiej Komisji do Spraw
Ameryki £aciñskiej.
Swoje zwi¹zki z Polsk¹ Benedykt
XVI gruntowa³ nie tylko przez fakt, i¿
by³ najbli¿szym wspó³pracownikiem
Jana Paw³a II, lecz tak¿e przez ¿ywe
kontakty z naszym krajem. Ju¿ w roku
1977, jako arcybiskup Monachium, by³
w sk³adzie delegacji Episkopatu Niemiec, która odwiedzi³a Dolny l¹sk,
a w roku 1988 by³ w Lublinie, odbieraj¹c na tamtejszym Katolickim Uniwer-

sytecie doktorat honoris causa. Szeciokrotnie przyje¿d¿a³ do Opola. 25 maja
2002 r. w Radomiu udzieli³ sakry biskupiej tamtejszemu ordynariuszowi Zygmuntowi Zimowskiemu. Za przed
dwoma laty  10 maja 2003 r.  by³ specjalnym wys³annikiem Jana Paw³a II na
uroczystoci 750-lecia kanonizacji w.
Stanis³awa ze Szczepanowa.
Ogromny dorobek pisarski i naukowy Ojca wiêtego Benedykta XVI
(w sumie 29 pozycji ksi¹¿kowych) jest
tylko w niewielkim fragmencie dostêpny w jêzyku polskim. Czekamy na kolejne przek³ady jego prac. W 1986 r. Wydawnictwo Michalineum opublikowa³o wywiad rzekê z kard. Józefem Ratzingerem przeprowadzony przez Vittoria
Messoriego, a zatytu³owany Raport
o stanie wiary. Obecnie  od stycznia
tego roku  mamy szczêcie publikowaæ
go w kolejnych numerach Powci¹gliwoci i Pracy. Na wznowienie z pewnoci¹
czeka te¿ przepiêkna literacko autobiografia kardyna³a Moje ¿ycie. Wspomnienia z lat 1927  1977  og³oszona przez
Edycjê w. Paw³a w roku 1998.
W zawo³aniu kardynalskiego herbu
kard. Ratzingera widnieje cytat zaczerpniêty z 3. Listu w. Jana: Cooperatores
Veritatis  Wspó³pracownicy Prawdy.
Wskazuje on na ci¹g³oæ pos³ugi tego
teologa i pasterza. Dzisiaj, wpatruj¹c siê
w papieski herb Benedykta XVI, który
do z³udzenia przypomina herb Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, wiemy, ¿e owa
ci¹g³oæ arcypasterskiej pracy i myli
zostanie zachowana.
Pawe³ Smogorzewski

LIST DO REDAKCJI  OSTATNIA ZWROTKA
Redakcja Powci¹gliwoci i Pracy
Proszê o wydrukowanie
za³¹czonego tekstu,
jako ostatniej zwrotki
do piosenki
Panience na dobranoc.
Bóg zap³aæ!
bp Józef Zawitkowski
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I daj mi sen
o ³¹kach umajonych
gdzie jest Twój tron
z Papie¿a z³otych ró¿
a Ojciec nasz
ró¿añcem Ci wyznaje:
Maryjo ju¿
na zawsze jestem Twój
#
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Bylimy wiadkami tego, jak ca³y wiat jednoczy³a osoba Ojca
wiêtego Jana Paw³a II. A On  czy to podró¿uj¹c, czy nauczaj¹c z moc¹, a ostatnio bardzo cierpi¹c i konaj¹c niemal na
oczach wszystkich ludzi  konsekwentnie realizowa³ misjê,
któr¹ Chrystus zleci³ mu w 1978 roku. Pontyfikat, który mia³o mo¿na nazwaæ wielkim, zmienia siê, ale siê nie koñczy...

Bogu dziêkujmy
i Ducha nie gamy
Zdaje siê, ¿e ca³y wiat siê zatrzyma³, aby towarzyszyæ Papie¿owi w
jego cierpieniu. Dziêki mediom moglimy, jak nigdy dot¹d w historii Kocio³a, obserwowaæ nie tylko umieranie papie¿a, lecz tak¿e reakcjê wiata  w tym
Polski i Polaków na ca³ym wiecie
 na wieæ, ¿e Jan Pawe³ II odchodzi,
¿e go zabraknie.
Reakcje ludzi s¹ ró¿ne  od ³ez rozpaczy po spokój modlitwy i zaufania
Bo¿ej Opatrznoci. Nikomu nie mo¿na
zabroniæ takich reakcji  s¹ one bardzo
ludzkie i trzeba je uszanowaæ. Bo staj¹c przy ³o¿u cierpi¹cego i umieraj¹cego Papie¿a, wszyscy stajemy twarz¹
w twarz z przemijaniem, które dotyka
ka¿dego cz³owieka. Stajemy przed pytaniem: cierpienie, mieræ, i co dalej?
To swoisty egzamin dla nas, nie tyle
z wiedzy o mierci, ile z wiary. Ten najtrudniejszy temat Ojciec wiêty zostawi³ sobie i nam na koniec. Dopiero teraz, jak¿e mocno, wybrzmiewa zawo³anie z pocz¹tku pontyfikatu: Nie lêkajcie siê... Ojciec wiêty siê nie ba³. Jednak my siê lêkamy...
Na ludzkie lêki Jan Pawe³ II ma jedno antidotum: Chrystusa. Mamy siê nie
lêkaæ i otworzyæ drzwi Chrystusowi.
Tyle razy s³yszelimy to polecenie
w kazaniach. Tyle razy czytalimy
w jego homiliach, encyklikach, przemówieniach. Teraz zobaczylimy, jak te
same s³owa Papie¿ odniós³ do siebie.
Da³ nam kolejn¹ katechezê wiary. W tej
katechezie uczestniczy³ ca³y wiat.
I trzeba zauwa¿yæ, ¿e spe³nia siê jego
wielkie marzenie, bo media ca³ego wiata nie tylko podawa³y suche informacje
(ale jak¿e subtelnie) o stanie zdrowia

$

i o agonii Papie¿a, lecz tak¿e przypomina³y jego nauczanie, zachêca³y do refleksji nad kondycj¹ cz³owieka  transmitowa³y katechezê o godnoci cz³owieka od jego poczêcia do naturalnej mierci. Pokazywali ludzi, którzy siê modl¹,
jakby przypominaj¹c, ¿e tylko modlitwa
do Boga jest w stanie daæ si³ê i pokój
Ojcu wiêtemu i nam samym. ¯e tylko
Bóg jest w stanie zape³niæ puste miejsca po ludziach...
***
Jestem ksiêdzem i zakonnikiem
 michalit¹. Bardzo prze¿ywam to, czego dowiadcza³ Ojciec wiêty. Bêd¹c kap³anem, czêsto mówiê o przemijaniu
i o mierci. Sam dowiadczam tego przemijania, czasem cierpienia, a moi bliscy
i znajomi te¿ umieraj¹. Jednak przemijanie i mieræ pozostaj¹ tajemnic¹. A przed
tajemnic¹ siê klêka. Mo¿na i trzeba towarzyszyæ umieraj¹cemu, jednak do
pewnego momentu, bo w pewnym momencie trzeba jego rêkê wypuciæ  przejmuje j¹ Bóg. Chocia¿ w to g³êboko wierzê i innych próbujê umocniæ w tej wierze, to jednak trudno powstrzymaæ ³zy
i zgodziæ siê ³atwo na tê chwilow¹ roz³¹kê. Przecie¿ Chrystus, który stan¹³ nad
grobem £azarza, którego przecie¿ za
chwilê mia³ wskrzesiæ  zap³aka³. Dlaczego? To bardzo ludzkie smuciæ siê, kiedy kto odchodzi, kiedy kto cierpi. Wtedy my mo¿emy tylko byæ... A¿ byæ  jak
uczy³ nas Jan Pawe³ II.
Smuci siê te¿ Zgromadzenie w.
Micha³a Archanio³a, którego za³o¿ycielem jest ks. Bronis³aw Markiewicz
(1842  1912)  wychowawca dzieci
i m³odzie¿y, spo³ecznik i patriota. Lektur¹ dekretu o cudownym uzdrowieniu
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ks. Romana W³odarczyka CSMA za
przyczyn¹ ks. Markiewicza zakoñczy³
siê w grudniu 2004 r. proces beatyfikacyjny. Kilka dni póniej Sekretariat Stanu og³osi³, ¿e: Ojciec wiêty Jan Pawe³
II zadecydowa³, by uroczystoæ beatyfikacji Czcigodnego S³ugi Bo¿ego Bronis³awa Markiewicza, kap³ana i za³o¿yciela Zgromadzenia wiêtego Micha³a
Archanio³a, mia³a miejsce w niedzielê
24 kwietnia 2005 roku, na Placu wiêtego Piotra... To by³a najradoniejsza informacja na zakoñczenie roku 2004 i na
pocz¹tek roku 2005. Chcielimy, ¿eby
Jan Pawe³ II beatyfikowa³ ks. Markiewicza, tym bardziej, ¿e ks. Markiewicz
przepowiedzia³ pontyfikat Polaka. Ale
niech siê dzieje wola nieba...
Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz by³
tak¿e jasnowidzem i prorokiem. Narody, które swych proroków nie znaj¹, le
na tym wychodz¹. Warto wiêc tego
prawdziwego proroka przypominaæ,
tym bardziej ¿e wiêkszoæ jego proroctw ju¿ siê sprawdzi³a  wród nich
to z 1863 r., a wydane drukiem w 1908
r., dotycz¹ce Papie¿a Polaka: Najwy¿ej
za Pan Bóg was (Polaków) wyniesie,
kiedy dacie wiatu wielkiego Papie¿a...
***
Jako kap³an cieszê siê, ¿e jestem
wiadkiem modlitewnego szturmu do
nieba. I to na skalê globaln¹, bo modl¹
siê wyznawcy niemal wszystkich religii, narodów, stanów i zawodów. To nie
jest modlitwa w stylu: jak trwoga to do
Boga! To spontaniczna reakcja ludzi,
którzy s³uchali Ojca wiêtego i pamiêtaj¹, ¿e nie raz zachêca³ do niej i prosi³
o modlitwê za siebie. W tych modlitwach za Papie¿a zawieraj¹ siê te¿ lêki,
troski i problemy ka¿dego modl¹cego
siê cz³owieka. A Bóg s³ucha...
Mylê, ¿e tê nasz¹ postawê mo¿na
porównaæ do postawy Aposto³ów
i uczniów z góry wniebowst¹pienia: patrzyli w niebo i smutno im by³o. Jednak
tylko odejcie Chrystusa mog³o zaowocowaæ zes³aniem Ducha wiêtego
 Ducha Pocieszyciela i Ducha Prawdy.
Dlatego: Bogu dziêkujmy i Ducha
nie gamy! Niech nadal odmienia oblicze ziemi... Tej ziemi!
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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To nie przypadek, ¿e w modlitwach i innych formach oddania
ho³du Ojcu wiêtemu, wziê³a masowy udzia³ w³anie z natury
szczera i ideowa m³odzie¿. To ona by³a najbardziej obecna we
wszystkich marszach, uroczystociach, nabo¿eñstwach, które odbywa³y siê i wci¹¿ odbywaj¹ siê na ca³ym wiecie.

Tak bardzo ¿al
W £odzi, prawie zupe³nie spontanicznie, zosta³ zorganizowany tzw. bia³y marsz (znaczna czêæ uczestników
by³a ubrana na bia³o, na znak solidarnoci z Ojcem wiêtym), w którym szli
prawie sami ludzie m³odzi i bardzo m³odzi. Podobne marsze i uroczystoci by³y
w tym samym czasie zorganizowane
w innych miastach. Organizatorzy pos³ugiwali siê Internetem i wysy³ali SMSy, co okaza³o siê bardzo skuteczne. Widocznie zapamiêtali, ¿e Ojciec wiêty
sam pos³ugiwa³ siê najnowsz¹ technik¹
w celach ewangelizacji, i ¿e wielokrotnie mówi³ o wielkich mo¿liwociach,
jakie powstaj¹ dziêki technice, i o potrzebie umiejêtnego korzystania z nich
w imiê dobra.
Widzia³em wokó³ siebie skupione,
powa¿ne, sympatyczne m³ode twarze.
Mimo nieuchronnych przecie¿ postojów, zmêczenia, cisku, nikt nie przeklina³, nie wykazywa³ zniecierpliwienia
czy irytacji. Wszyscy cierpliwie stali,
czekaj¹c a¿ ci przed nimi trochê przesun¹ siê do przodu, palili wiece, nieli
bia³o-czerwone i papieskie flagi, piewali Barkê, albo robili takie wra¿enie,
jakby po cichu po prostu siê modlili?
Nigdzie nie widzia³em lumpów, pijaków, chuliganów, jakby pochowali siê,
zapadli pod ziemiê, a mo¿e  w co trudno uwierzyæ  siê zmienili.
Ten fenomen, polegaj¹cy na masowym udziale m³odzie¿y, mo¿na chyba
wyt³umaczyæ tym, ¿e w³anie ona jest
szczególnie wyczulona na ka¿dy przejaw ob³udy, cynizmu, dwulicowoci
i hipokryzji i ¿e to ona ma umiejêtnoæ
dostrzegania ludzi autentycznych. To
autentycznoæ Jana Paw³a II spowodowa³a, ¿e m³odzi ludzie pojechali do
Rzymu, znosz¹c zwi¹zane z tym trudy
i niewygody: pi¹c na karimatach,

w parkach, t³uk¹c siê w autobusach,
stoj¹c godzinami na Placu wiêtego
Piotra (kolejka chc¹cych oddaæ ostatni ho³d Janowi Paw³owi II przekracza³a
kilka kilometrów, a czekaæ w niej trzeba by³o kilkanacie godzin) i wielu innych miejscach. Byli uczestnikami nabo¿eñstw, nocnych czuwañ. Byli razem
z Ojcem wiêtym, który 12 czerwca
1987 r. tak mówi³ na Westerplatte:
Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakie swoje Westerplatte. Jaki wymiar zadañ, które musi
podj¹æ i wype³niæ. Jak¹ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ. Jaki obowi¹zek, powinnoæ, od której
nie mo¿na siê uchyliæ...
I m³odzie¿ nie uchyla³a siê od podziêkowania Ojcu wiêtemu za to, ¿e
by³; za wszystko, co zrobi³; za mi³oæ,
jak¹ rozdawa³; za to, ¿e w wiecie pe³nym hipokryzji, walki o w³adzê, zak³amania i pogoni za zyskiem, by³ mocnym g³osem, który cierpliwie i nieustannie przypomina o Tym, który nas
kocha: za nas umar³ na Krzy¿u i na nas
czeka  o Chrystusie. Takiego pogrzebu wiat nie pamiêta i trudno sobie
wyobraziæ, aby kiedykolwiek w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci móg³
powtórzyæ siê ten fenomen, który wydarzy³ siê na naszych oczach.
Pozostaje pytanie: czy ten entuzjazm
i spontanicznoæ m³odzie¿y dla dobra
zostan¹ utrwalone, czy Koció³ potrafi
utrzymaæ tê m³odzie¿ w krêgu auten-

tycznych wartoci? Pytanie, na które
dzi nie znamy odpowiedzi, ale bêd¹ce
wyzwaniem dla wszystkich, którym dobro Polski rzeczywicie le¿y na sercu.
By³aby to rzeczywista, a nie tylko koniunkturalna gra polityczna, rewolucja
moralna. Patrz¹c na wype³nione zamylonymi, wzruszonymi, czêsto zap³akanymi ludmi ulice wielu miast, mamy
wiadomoæ, ¿e dziêki Ojcu wiêtemu
stalimy siê trochê lepsi, ni¿ bylimy.
Czy tak zostanie? To tak¿e jedno z wielu pytañ o Polskê, i nie tylko o Polskê,
w znacznym stopniu o przysz³oæ wiata stoj¹cego na pocz¹tku nowego stulecia. To, ¿e takie pytanie, jeszcze niedawno niewyobra¿alne, mog³o w ogóle siê
pojawiæ, to kolejny dowód wyj¹tkowoci i wielkoci Jana Paw³a II.
Zaskakuj¹ce by³o zachowanie rodków spo³ecznego przekazu, z regu³y
s³usznie krytykowanych za prostactwo,
gruboskórnoæ, pogoñ za tani¹ sensacj¹, zwyk³e nieuctwo, lekcewa¿enie
norm moralnych, kultury i zwyk³ej
przyzwoitoci oraz ludzkiej godnoci.
Gdzie na szczêcie poznikali tacy telewizyjni bohaterowie jak Kuba Wojewódzki, Doda Elektroda, Kazimiera
Szczuka, prze¿uwaj¹cy w kó³ko te
same k³amstwa populici i demagodzy,
ten z czerwonymi w³osami i wielu innych. Okazuje siê, ¿e bez nich telewizja mo¿e doskonale funkcjonowaæ.
Gdy nast¹pi³o dramatyczne pogorszenie, w³aciwie za³amanie stanu zdrowia Papie¿a, mielimy do czynienia
z du¿¹ kultur¹, taktem, wyczuciem,
ogromn¹ delikatnoci¹ dziennikarzy,
prezenterów, komentatorów  moim
zdaniem  wszystkich chyba rodków
przekazu. Jak widaæ, telewizja nie musi
kojarzyæ siê z prostactwem, wulgarnoci¹, zak³amaniem i demoralizacj¹
i, mam nadziejê, ¿e tak ju¿ zostanie.
Stefan Niesio³owski

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
MAJ 2005:
Za m³odzie¿, aby w swoich wyborach kierowa³a siê
systemem wartoci opartym na Ewangelii.
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S³ysz¹c, ¿e na Placu w. Piotra zgromadzi³o siê bardzo du¿o
m³odych ludzi, Jan Pawe³ II, jedne ze swych ostatnich s³ów,
skierowa³ w³anie do nich: Szuka³em was. Teraz wy przyszlicie do mnie. I za to wam dziêkujê.

KORESPONDENCJA Z GDAÑSKIEJ ZASPY

Kiedy do Polski zaczê³y docieraæ z Watykanu wiadomoci o pogarszaj¹cym siê stanie zdrowia Ojca wiêtego, a póniej gdy przysz³a ta najsmutniejsza, informacja o jego mierci, gdañski Plac Trzeciego Tysi¹clecia
w sposób spontaniczny sta³ siê wyj¹tkowym miejscem  miejscem zadumy, refleksji i modlitwy w intencji Piotra naszych czasów.

Znalaz³e nas!

Tak naprawdê to mieszkañcy gdañskiej Zaspy, dzielnicy, gdzie 12 czerwca
1987 r. Jan Pawe³ II celebrowa³ Mszê w.
w intencji ludzi pracy, bardzo szybko
przyzwyczaili siê do widoku papieskiego monumentu, umiejscowionego w centralnym punkcie przykocielnego placu,
któremu zosta³a nadana symboliczna nazwa Plac Trzeciego Tysi¹clecia.
Od samego pocz¹tku, a wiêc nazajutrz po uroczystym ods³oniêciu i powiêceniu tego monumentu, które odby³o siê 4 czerwca 1999 r., w przeddzieñ ostatniej wizyty na Wybrze¿u
Ojca wiêtego Jana Paw³a II, miejsce
to chêtnie odwiedza³y m³ode mamy ze
swoimi pociechami, a tak¿e osoby starsze, które w ciszy i zadumie chcia³y
spêdziæ kilka chwil, jak mawiali  obok
Papie¿a. Wielu z tych, którzy przybywali tu z ró¿nych stron Gdañska, próbowa³o oceniæ, w jakim stopniu uda³o
siê profesorowi gdañskiej ASP Mariuszowi Kulpie, twórcy owego dzie³a,
uchwyciæ podobieñstwo rysów twarzy
Papie¿a, w jego portretowej czêci.
Opinie by³y ró¿ne, tak jak odmienne
bywaj¹ ludzkie gusta, jednak¿e jedno
nie ulega³o w¹tpliwoci, i¿ dobrze siê
sta³o, ¿e w pobli¿u miejsca, gdzie
12 czerwca 1987 r. Jan Pawe³ II sprawowa³ Eucharystiê przy o³tarzu-okrêcie, uda³o siê tak okazale upamiêtniæ
owo historyczne wydarzenie.
Kiedy dobieg³a kresu ziemska wêdrówka Papie¿a Polaka, co w ludzkich
sercach pêk³o, co zasadniczo zosta³o
przewartociowane, dawne dyskusje na
temat rozwi¹zañ plastyczno-artystycznych momentalnie zanik³y, za Plac
Trzeciego Tysi¹clecia o¿ywi³a spontaniczna modlitwa tysiêcy ludzi, którzy,
kierowani wra¿liwoci¹ wiary, wyczuwali, ¿e jest to miejsce najw³aciwsze,
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by wype³niæ wolê Ojca wiêtego. Ten
swoisty testament, który Jan Pawe³ II
wypowiedzia³ ju¿ podczas pierwszej
swojej pielgrzymki do Polski, w czasie
spotkania z wiernymi w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r. (o czym
pisalimy w jednym z ubieg³orocznych
wydañ naszego miesiêcznika). Wówczas Jan Pawe³ II powiedzia³ w homilii: Niech z tego miejsca do wszystkich,
którzy mnie s³uchaj¹ tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze
papieskie wezwanie do modlitwy. A jest
to wezwanie najwa¿niejsze. Najistotniejsze orêdzie!
Masywny monument, wyobra¿aj¹cy
naszego najwiêkszego rodaka, nawi¹zuj¹cy w swojej formie artystycznej do
ewangelicznych s³ów: Ty jeste opoka i na
tej opoce zbudujê Koció³ Mój, sta³ siê
w jakim sensie uosobieniem naszych odczuæ. Cz³owiek potrzebuje masywnego
i sta³ego jak g³az punktu odniesienia, fundamentu, na którym mo¿e budowaæ dom
swojej wiary. Takim pasterzem by³ nasz
Rodak Jan Pawe³ II i takim nadal pozostaje w ludzkich sercach. wiadczy o tym
w jakim stopniu fakt, ¿e w to miejsce
przychodzi³a w dniach ¿a³oby i przychodzi nadal ogromna liczba wiernych, by
modliæ siê w intencji Ojca wiêtego. Ludzie przychodz¹ nie po to, ¿eby siê pokazaæ innym, ale z potrzeby serca, by zadoæuczyniæ wielokrotnie ponawianym probom Ojca wiêtego, aby pamiêtaæ o nim
w modlitwie zarówno za ¿ycia, jak i po
mierci  jak prosi³ w czasie pielgrzymki
do Ojczyzny w roku 2002.
Wyj¹tkow¹ atmosferê mia³y odprawiane przez ca³y tydzieñ  od 4 do 8
kwietnia  na Placu Trzeciego Tysi¹clecia Apele Jasnogórskie. W poniedzia³kowy wieczór (4 kwietnia) modlitwom
przewodniczy³ metropolita gdañski abp

fot. B. Olszonowicz

Potrzeba serca

Tadeusz Goc³owski. Wspominaj¹c zmar³ego Ojca wiêtego, jego wyj¹tkowy
wp³yw na religijnoæ Polaków, a tak¿e
to, ¿e wspó³czesne pokolenie jest tej
szczególnej pos³ugi papieskiej wiadkiem, powiedzia³ m.in.: Przez ca³y czas
mia³ (Papie¿) wiadomoæ tego, ¿e Polska, ¿e Koció³ w Polsce to wielka sprawa, której trzeba nieustannie broniæ, trzeba j¹ oczyszczaæ, upiêkszaæ, ubogacaæ.
Mymy to wszystko widzieli  doda³.
W jednym z kolejnych dni rozwa¿ania prowadzi³ nowokonsekrowany
sufragan gdañski bp Ryszard Kasyna.
 Gromadzimy siê tu, w tym miejscu,
w miejscu szczególnym, w którym przed
osiemnastoma laty jednoczy³ nas Jan
Pawe³ II  mówi³. Biskup Kasyna,
przybli¿aj¹c symbolikê materialnego
znaku pamiêci, jakim jest pomnik, podkreli³, ¿e pomnika, obrazu nie mo¿na
darzyæ uczuciem.  Mo¿na je tylko
ceniæ, nawet bardzo wysoko, ale kochaæ nie mo¿na  podkreli³.  Pomnik
jest jednak przypomnieniem  kontynuowa³  i¿ tamte odwiedziny Jana
Paw³a II wród nas by³y spotkaniem
z osob¹ kochan¹. Bez mi³oci  zauwa¿y³  wszystko jest puste, martwe,
smutne...  Równie¿ nasza modlitwa,
nasze spotkanie jest wyrazem mi³oci,
która nas zgromadzi³a, jest potrzeb¹
naszego serca  zakoñczy³.
Wypada zatem mieæ nadziejê, ¿e
wspomniana potrzeba serca nadal wype³niaæ bêdzie modlitw¹ nasze ¿ycie, a ta
u¿yni glebê codziennoci, uzdalniaj¹c
do dobrych czynów. Bo wiara bez uczynków jest przecie¿ martwa...
Bogus³aw Olszonowicz
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Ojciec wiêty szuka³ m³odzie¿y
przez ponad 26 lat swego pontyfikatu, pocz¹wszy od Pietrka spod okna
Pa³acu Arcybiskupiego w Krakowie,
któremu przyby³y dwadziecia trzy
lata, po m³odzie¿ dzisiejsz¹. Poszukiwa³ jej tak¿e wczeniej, jeszcze jako
duszpasterz akademicki, biskup czy
kardyna³. M³odzie¿ by³a dla Niego
urodzajnym zasiewem przysz³oci
Kocio³a i wiata. Inauguruj¹c XV
wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Rzymie, Jan Pawe³ II mówi³: M³odzi nie
lêkaj¹ siê byæ wiêtymi nowego tysi¹clecia, bardziej boj¹ siê miernoci
ni¿ powiêcenia.
Przygarnia³ ochoczo tych m³odych, którzy odpowiadali na Jego
wo³anie, ale szuka³ te¿ zagubionych,
poranionych, by ich tak¿e po ojcowsku, z ufnoci¹ przytuliæ i odnaleæ
w nich dobro, wskazaæ drogê ku
Bogu. By³ wymagaj¹cym Wychowawc¹ posiadaj¹cym fenomenaln¹

umiejêtnoæ ws³uchiwania siê zarówno w pojedynczego rozmówcê, jak
i w tysi¹ce, zw³aszcza m³odych ludzi  uczestników spotkañ, zawsze
znajduj¹c dla nich czas. Podejmowa³
z nimi specyficzny, niekiedy niezwerbalizowany dialog ducha oparty na wzajemnym zrozumieniu w pó³
s³owa, na ¿arcie, anegdocie, ciep³ym
umiechu, czasami ³zach wzruszenia,
na papieskim wyczuciu ich m³odzieñczoci i wewnêtrznej m³odoci
samego Papie¿a. Nie stroni³ od pochwa³, ale tak¿e przestróg i nagan,
gdy by³o to konieczne. Uczy³ ich, jak
¿yæ, daj¹c jednoczenie w³asn¹ postaw¹ wiadectwo wiary, nadziei, mi³oci i powiêcenia dla Boga i dla
cz³owieka. I w³anie za tê trudn¹,
wymagaj¹c¹ przyjañ m³odzi pokochali Jana Paw³a II, który sta³ siê ich
niekwestionowanym Autorytetem.
Ca³y pontyfikat, szczególnie jednak ostatnie jego miesi¹ce, tygodnie,

dni, a w szczególnoci spokojna i ufna
mieræ Jana Paw³a II pog³êbi³y wiarê
nas wszystkich, upewni³y j¹, uwiarygodni³y. Swoj¹ postaw¹, zw³aszcza
ufnoci¹ i spokojem odchodzenia do
Domu Ojca, wiadectwem tego odchodzenia w pewnoæ dalszego ¯ycia,
Ojciec wiêty zdawa³ siê powtarzaæ
po raz kolejny, jak na pocz¹tku swego pontyfikatu: Nie lêkajcie siê.
Poszukiwa³ m³odych przez kilkadziesi¹t lat swojej kap³añskiej pos³ugi. Przez ten czas wielu z nich ¿yciowo okrzep³o, dojrza³o do wcielania
w ¿ycie Jego nauki, realizowania Jego
duchowego i intelektualnego testamentu. Ojciec wiêty mia³ tego wiadomoæ, mówi¹c w ostatnich chwilach swego ziemskiego ¿ycia: Teraz
wy przyszlicie do mnie. Przyszli, by
sw¹ obecnoci¹, sercem i modlitw¹
byæ przy swoim Ojcu, Mistrzu i Przyjacielu, okazuj¹c Mu wdziêcznoæ.
W dniu pogrzebu Ojca wiêtego stawili siê bardzo licznie na Placu w.
Piotra, na ulicach Rzymu, w najró¿niejszych zak¹tkach wiata, by Jemu
tak¿e powiedzieæ: Dziêkujemy Ci, Ojcze, ¿e nas odnalaz³e  dla Chrystusa, Jego Matki i dla bliniego.
Pawe³ M. Nawrocki

OKIEM ¯UKA

Drogowskaz
Wys³ucha³em z niek³amanym wzruszeniem wspólnej, nadzwyczajnej sesji
sejmu i senatu, zwo³anej dla uczczenia
osoby i pamiêci Jana Paw³a II. Cimoszewicz mówi³ tak piêknie, ¿e trzeba
pogratulowaæ autorowi tej przemowy, a
prelegentowi co najmniej stylu i sposobu jej wyg³oszenia.
Pomyla³em sobie, jak to bêdzie
wspaniale, kiedy ten jednog³ony ho³d
i uznanie dla cz³owieka i jego nauk przetworzy siê w polskim parlamencie na
konsekwentne realizowanie s³ów nauk
i wskazañ tego najwiêkszego cz³owieka epoki.
Chcia³bym, aby, nim wyst¹pi siê w
sejmie z nowym projektem, czy nowe-

lizacj¹ ustawy i propozycjami jakichkolwiek praw w zakresie lokalnym czy samorz¹dowym, ka¿dy proponuj¹cy, czy
sprawozdawca zastanowi³ siê nad tym,
co te¿ by powiedzia³ na taki projekt, czy
na takie prawo Jan Pawe³ II. Czy jest to
zgodne z jego nauk¹, wskazówkami i
poleceniami. Bo jak¿e to tak jednomylnie uczciæ kogo, kogo siê uwa¿a za nauczyciela i sternika, a teraz okazaæ, ¿e
to wszystko by³o wymuszon¹ poz¹.
Wszak mo¿na by³o nie wzi¹æ udzia³u w
tej sesji kommemoracyjnej i przeciwnikom myli Jana Paw³a II zapisa³bym to
na plus. Ale skoro siê wziê³o, to trzeba
uznaæ ten swoisty drogowskaz.
Dreszcz mnie przechodzi na sam¹

myl  oby nies³uszn¹ i g³upi¹  ¿e jakie rodo-jarugi czy utytu³owane profesorskimi tytu³ami osobniczki zaczn¹
nadal pchaæ siê z projektami ustaw przeciw ¿yciu cz³owieka od chwili poczêcia, a za lubowaniami gejów i lesbijek, w obronie triumfalizmu zboczeñców, jakby to by³a walka o równouprawnienie filatelistów i filumenistów.
Jak¿ebym chwali³ te osoby, które 
obym nies³usznie podejrzewa³  przez
¿ycie, mieræ i ho³d dla Wielkiego Pasterza nawróci³yby je na drogê cnoty i
roztropnoci. Doprawdy wiêcej by³oby
radoci, gdyby taka owca czy baran(ek)
odnalaz³ siê. Dusza zmar³ego z pewnoci¹ dozna³aby pocieszenia. Nie mówi¹c
o jej Mistrzu, a koñcz¹c na mnie i mnie
podobnym.
¯uk
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KOCIÓ£

Przecie¿ przyzwyczailimy siê do
myli, ¿e kiedy niespe³na 2000 lat temu
na krzy¿u kona³ Syn Bo¿y, który przyszed³ nas odkupiæ  u jego stóp sta³a
Matka, Maria Magdalena i Jan  najwierniejszy z wiernych. Poza tym  gapie, przemiewcy i rzymscy ¿o³dacy,
którzy o jego szaty rzucali koci.
1972 lata póniej, na wieæ o tym, ¿e
umiera Namiestnik Bo¿y na ziemi, obudzi³y siê rzesze i zapragnê³y towarzyszyæ
mu w jego wêdrówce do wiecznoci. Ludzie nie zadowalali siê tym, ¿e siedz¹c
przed telewizorami mog¹ obserwowaæ
jednoczenie to, co siê dzieje na ca³ym
wiecie. Ludzie dwigali siê z wygodnych
foteli i wychodzili na ulicê, d¹¿yli do kocio³ów. Nagle poczuli siê uczniami Chrystusa, nie wystarczy³a im rola gapiów.
Chcieli byæ razem, poczuæ siê braæmi.

Ojciec wiêty przyj¹³ papieskie
imiona: Jan i Pawe³. Mówiono nam, ¿e
to symboliczne nawi¹zanie do pontyfikatu Jana XXIII i Paw³a VI. A ja sobie
tak mylê, ¿e on w skromnoci swej nie
wyjawi³ nam, ¿e siêga g³êboko  do samych pocz¹tków. ¯e dla niego  Jan
 to ten, co do koñca wytrwa³ przy krzy¿u, a Pawe³  to ten, któremu przypad³o
w udziale rozpowszechnianie Ewangelii po ca³ej ziemi.
¯e kontynuowa³ dzie³o Paw³a  mielimy mo¿liwoæ przekonaæ siê przez
wszystkie lata Jego pontyfikatu. ¯e BY£
Janem  najwierniejszym uczniem
Chrystusa wiernym do koñca  dowiedzielimy siê 2 kwietnia roku Pañskiego 2005 o godzinie 21.37, kiedy, po wypowiedzeniu s³owa Amen, odda³ spracowanego ducha Bogu.

Jerzy Trammer

wiedzia³am mu w urywanych zdaniach
moj¹ historiê. wietnie!  rzuci³  bo ja
te¿ jadê do Krakowa. Poda³ mi rêkê, ¿ebym wsta³a z ³awki. Próbowa³am, ale zakrêci³o mi siê w g³owie i omal nie upad³am. Nie mówi¹c ani s³owa, wzi¹³ mnie
na rêce i zaniós³ do wagonu. Posadzi³ na
³awce, otuli³ peleryn¹ i usiad³ obok mnie.
W czasie jazdy kilku pasa¿erów, prawdopodobnie ¯ydów, rozpoznaj¹c, ¿e jestem
¿ydowskim dzieckiem,
przygl¹da³o siê nam ze
zdziwieniem. Jeden nawet nachyli³ siê do mnie
i szeptem zapyta³, co robiê w towarzystwie ksiêdza. Wiêc gdy dodarlimy do Krakowa, na
dworcu wymknê³am siê
mu i uciek³am...
Po przeczytaniu
tego tekstu z miejsca
poj¹³em, ¿e jest to, niemal dok³adnie powtórzona, historia mi³osiernego Samarytanina

Samarytanin
W gazecie przeczyta³em tekst zwi¹zany
tematycznie z m³odym, dwudziestokilkuletnim Karolem Wojty³¹  Janem Paw³em II
mia³ zostaæ dopiero za trzydzieci osiem lat:
Gdy trzynastoletnia Edyta wysz³a
z hitlerowskiego obozu, wróci³a do dawnego mieszkania w Czêstochowie w nadziei, ¿e spotka kogo z rodziny. Okaza³o siê, ¿e nikt nie ocala³. Przypomnia³a
sobie, ¿e jej wujostwo mieszkaj¹ w Krakowie. Posz³a na dworzec. Choæ by³a bez
grosza, mia³a nadziejê, ¿e dotrze w jaki
sposób do Krakowa.
Prawie dwa dni, g³odna i zziêbniêta,
przesiedzia³a na dworcu. Pod koniec drugiego dnia tej g³odówki  wspomina Edyta  zjawi³ siê przede mn¹ m³ody kleryk
i o nic nie pytaj¹c, przyniós³ mi kubek gor¹cej herbaty i dwie kromki chleba z serem. Gdy skoñczy³am jeæ, zapyta³, sk¹d
przyjecha³am i dok¹d siê wybieram. Opo-



Pontyfikat Jana Paw³a II  jego ¿ycie doczesne i odejcie do ¿ywota wiecznego  ukazuje w ca³ej pe³ni kim On by³ nie tylko dla Polaków,
lecz dla nich przede wszystkim: przewodnikiem duchowym. Gdy w 1979 r. wo³a³ na pl. Zwyciêstwa: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi! Tej ziemi!  nowy duch wst¹pi³ w naród. Wo³a³: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie bójcie siê!  i ludzie przestali siê baæ.

Zamiast Napoleona
fot. G. Ga³¹zka  z albumu Najpiêkniejsza Encyklika Jana Paw³a II

Czas mistyczny

Co zrobimy z tym darem wiedzy?
Mo¿e Pan Bóg jako pomo¿e i nie roztrwonimy naszych uczuæ mi³oci, które
nas dzi nape³niaj¹.
***
Wczoraj powiedzia³em do mojego
dziewiêcioletniego wnuka:
 Powiniene byæ dumny, ¿e masz na
imiê Jan.
 I jestem  powiedzia³.
 Pamiêtaj  ci¹gn¹³em.  Jan by³ jedynym aposto³em, który trwa³ pod krzy¿em. Reszta przera¿ona ukry³a siê gdzie,
mog³a.
 A czego oni siê bali?
 ¯e ich pozabijaj¹, tak jak Chrystusa.
Tu wtr¹ci³a siê siedmioletnia wnuczka
Zosia:  Jan na pewno te¿ siê ba³, ale
sta³...  Zosia mia³a racjê. Jan siê te¿ na
pewno ba³...
Nie lêkajcie siê  mówi³ nam Ojciec
wiêty do ostatniego tchnienia.
Niech siê tak stanie Pasterzu nasz.
Bêdziemy siê ze wszystkich si³ starali
nie baæ siê dobra. Wbrew zbirom i przemiewcom.
Andrzej Wilczkowski

H

z Nowego Testamentu. Tam na drodze
z Jerozolimy do Jerycha, tu w drodze
z Czêstochowy do Krakowa. Jan Pawe³
II wszed³, dos³ownie wszed³ na karty
Ewangelii, dla mnie sta³ siê postaci¹
z Ksiêgi wiêtej, za Ewangelia z czego
dawnego zrobi³a siê do g³êbi nowoczesna
i wspó³czesna, wci¹¿ ¿ywa, tak¿e i dzi
rozgrywaj¹ca siê na naszych drogach,
dworcach, stadionach i ulicach.
n
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omilie papieskie sprawi³y to, co
wydawa³o siê niemo¿liwe: przywróci³y nam godnoæ i poczucie jednoci.
Dlatego ulubion¹ Barkê Papie¿a: ze s³owami  jakby specjalnie dlañ napisanymi  O Panie, to Ty na mnie spojrza³e...
wykonywano teraz na Placu wiêtego
Piotra prawie jak hymn narodowy.

fot. G. Ga³¹zka  z albumu Najpiêkniejsza Encyklika Jana Paw³a II

Umar³ jeden cz³owiek  a ca³y wiat run¹³ na kolana. Rozmiar
¿a³oby, jaka nast¹pi³a po mierci Ojca wiêtego, nie mieci³ siê
bodaj nikomu z nas w g³owie...

CYWILIZACJA

Nawróceni
Z okna Niebios patrzysz
na pochylone ³any g³ów
B³ogos³awisz swym gestem
kie³kuj¹c¹ w sercach wiarê
W wietle lamp widzisz
marsz ludzkich sumieñ
W piewie ¿a³obników
s³yszysz radosne Alleluja!
A w oklaskach wdziêcznoci
szum wodospadu ³ez
Amen  dokona³o siê
Izabela Zubko

***
Hymny pañstwowe
powstaj¹ce w XIX w.
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci odwo³ywa³y siê do
Boga. Takimi by³y brytyjski God save the King,
carski Bo¿e caria chrani,
austro-wêgierski Gott erhalte, Gott beschütze,
hymn Stanów Zjednoczonych, wêgierski, ³otewski... Jak bezmylne s¹
przy nich s³owa zadekretowanej jako hymn Unii
Europejskiej  Ody do
radoci autorstwa Schillera, w przek³adzie
K.I.Ga³czyñskiego: O radoci, iskro bogów, /
Kwiecie elizejskich pól, /
wiêta na twym wiêtym
progu / Staje nasz natchniony chór. / Jasnoæ twoja wszystko zaæmi,/ Z³¹czy co
rozdzieli³ los, / Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi / Tam gdzie twój przemówi g³os...
O jakich¿e tu bogach mowa i o jakich polach elizejskich: tych, bêd¹cych
wed³ug greckiej mitologii miejscem
wiecznego spoczynku, czy tych paryskich, którymi od rana do wieczora przewala siê bezmylny t³um?
***
Najstarszym w Europie hymnem
by³a XV-wieczna Bogurodzica, która
sta³a siê nastêpnie pieni¹ koronacyjn¹
Jagiellonów i zosta³a nazwana przez
Jana D³ugosza hymnem narodowym
(patrium carmen). U progu niewoli
w 1797 r. Józef Wybicki napisa³ w Reggio nellEmilia Pieñ Legionów Polskich we W³oszech: Jeszcze Polska nie
zginê³a. Kiedy, po 123 letniej niewoli,
odrodzi³a siê Polska, proponowano jako
hymn legionow¹ Pierwsz¹ Brygadê,
a tak¿e  zakazan¹ pod zaborami pieñ
kocieln¹  Bo¿e co Polskê. Naczel-

nik Pañstwa  Józef Pi³sudski mia³
wówczas powiedzieæ, ¿e nie bêdzie odbieraæ Kocio³owi jego pieni. Komunici chcieli hymnu O now¹ dzi Polskê idziemy na bój  o polsk¹ Republikê Rad. W koñcu po prawie dziesiêcioletnich sporach w 1927 r. za hymn pañstwowy uznano Mazurka D¹browskiego, zatwierdzonego jednak aktem prawnym nader niskiej rangi: zarz¹dzeniem
Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego.
Pikanterii dodaje fakt, ¿e Mazurka
wykonywanego jako hymn pañstwowy
od zakoñczenia II wojny wiatowej uprawomocni³a jako taki dopiero nowelizacja konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r.,
dokonana w 1976 roku! Ale, gdy piêæ lat
póniej w Ojczynie Papie¿a zapanowa³
stan wojenny, gdy wype³ni³y siê wiêzienia, ulicami jedzi³y wozy pancerne
i paradowa³y Zmotoryzowane Odwody
MO, a wierni modlili siê w kocio³ach
jak pod zaborami i za okupacji: Przed
Twe o³tarze zanosim b³aganie, Ojczyznê
woln¹ racz nam wróciæ Panie! Górale,
oddani Ojcu wiêtemu, piewali: Z ziemi w³oskiej do polskiej przyjd nasz
hetmanie, / Dobre rade daj - ojcynie
zratowanie, / Za Twoim przewodem, zici siê narodem / Jasnogórskiej Panienecki królowanie!
¯a³owaæ nale¿y, ¿e niemo¿liwa jest
zmiana s³ów hymnu: da³ nam przyk³ad
Bonaparte, na: da³ nam przyk³ad Ojciec
wiêty, jak zwyciê¿aæ mamy. Czego¿ bowiem nauczy³ Polaków Napoleon, tworz¹c dwa wieki temu  w sojuszu z naszymi wrogami  okrojone Ksiêstwo,
któremu odmawia³ nawet nazwy  i traktuj¹c je jako zaplecze wojskowe wojen
o panowanie w Europie zjednoczonej
pod jego ber³em? I czy mo¿na jego
 w koñcu przecie¿ przegrane  batalie
porównywaæ z duchowymi zwyciêstwami Papie¿a Jana Paw³a II?
Jan Pruszyñski
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Na wyj¹tkowo okrutn¹ ironiê losu zakrawa fakt, i¿ równie¿ w okr¹g³¹, 60. rocznicê bezwarunkowej kapitulacji
si³ militarnych hitlerowskiej III Rzeszy (najpierw 8 maja 1945 r. kapitulowano przed przedstawicielami aliantów zachodnich i USA, za w dniu nastêpnym  9 maja  tak¿e w obecnoci generalicji sowieckiej) znowu
znajd¹ siê wród nas tacy, którzy dzia³aj¹c jakoby w imieniu Narodu Polskiego, z ochot¹ przebiegn¹ siê za
rydwanem kolejnego sukcesora jedynego prawdziwego zwyciêscy w II wojnie wiatowej  Józefa Wissarionowicza D¿ugaszwili (bardziej znanego jako Stalin). A dzieje siê tak wówczas, gdy niedawno kandydat na cara
Wszechrosji, W³odzimierz Putin, oficjalnie przysta³ na zakwalifikowanie przez rosyjskie urzêdy Zbrodni Katyñskiej jako jedynie ma³o znacz¹cego epizodu kryminalnego, jaki rozegra³ siê na tle nacechowanych prawdziwie
paternalistyczn¹, trwa³¹ przyjani¹, stosunków Imperium  Wyzwoliciela z niewdziêczn¹ Polsk¹.

Jak przegrywalimy II wojnê wiatow¹
A przecie¿ rozum nakazywa³by Polakom pamiêtaæ, ¿e to za spraw¹ Czerwonej Rosji z tej wojny wyszlimy jako
jeden z narodów najbardziej przegranych (i najczêciej zdradzanych przez
sojuszników). Po raz pierwszy wbi³a
nam nó¿ w plecy 17.09.1939 r. w³anie
Rosja Sowiecka, wkraczaj¹c na nasze
ziemie wschodnie i uniemo¿liwiaj¹c
zorganizowanie tam¿e powa¿niejszej
obrony przed Niemcami, na równowa¿¹cym ich przewagê techniczn¹, trudnym do opanowania terenie. Ówczeni
najbli¿si sojusznicy Trzeciej Rzeszy
Adolfa Hitlera, zgodnie z zawartym kilka tygodni wczeniej zdradzieckim traktatem, zagarnêli znaczn¹ czêæ terytorium Pañstwa Polskiego, traktuj¹c je
jako zdobycz wojenn¹. Zarówno wziêtych do niewoli polskich oficerów i podoficerów, jak i funkcjonariuszy ró¿nych
s³u¿b mundurowych, urzêdników pañstwowych i samorz¹dowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci, prokuratury i palestry oraz innych wolnych
zawodów, nauczycieli i pracowników
naukowych  uznano za element szczególnie wrogi dla Pañstwa Radzieckiego, przeznaczony do likwidacji. Norm¹
sta³y siê te¿ wówczas masowe wysiedlenia z ró¿nych miejscowoci kresowych w g³¹b Rosji, przede wszystkim
tych, którzy w sensie materialnym co
posiadali. To dzie³o przyjani usta³o
dopiero z chwil¹ wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, 22.06.1941 r., niestety, tylko na kilka lat.
Ponowne nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR, po podpisaniu
30 lipca 1941 r. uk³adu przez gen. W³adys³awa Sikorskiego i ambasadora so-



wieckiego w Londynie Iwana Majskiego, niewiele zmieni³o (jak to rych³o pokaza³ czas), jeli chodzi o stosunek tego
pañstwa do naszych ziem kresowych.
Nadal traktowane by³y jak wojenny ³up,
chocia¿ na jakie konkretne dzia³ania,
których celem by³oby wyeksponowanie
ich przynale¿noci do Zwi¹zku Sowieckiego, poczekano do czasu prze³omu
pod Stalingradem. I wymarszu Armii
Czerwonej w stronê Berlina.
Natomiast ju¿ jako nowy sojusznik
aliantów Stalin przede wszystkim stara³ siê o skuteczne storpedowanie koncepcji, publicznie ju¿ dawno wyartyku³owanej w deklaracji, z³o¿onej w Londynie 11.11.1940 r., a dotycz¹cej kontynuacji prac nad utworzeniem po wojnie konfederacji polsko-czechos³owackiej, z mo¿liwoci¹ jej dalszego rozszerzenia na inne kraje Europy rodkowej
i Wschodniej. Jak wspomina³ Karol
Popiel, wybitny polityk wyznaj¹cy wartoci chrzecijañskie, prezes Stronnictwa Pracy, cz³onek rz¹du emigracyjnego i osobisty przyjaciel gen. W³adys³awa Sikorskiego  Stalin nie ograniczy³
siê, oczywicie, do ³atwego zreszt¹ zwyciêstwa nad Sikorskim na odcinku
wspó³pracy z Czechos³owacj¹. Nie pomin¹³ te¿ ¿adnej sposobnoci, by przeprowadziæ swój plan w rodkowoWschodniej Europie, d¹¿¹c za wszelk¹
cenê do uznania za prawowity nabytek,
przez Wielk¹ Brytaniê i Stany Zjednoczone, swoich zdobyczy terytorialnych,
osi¹gniêtych w latach 1939  1941. Ponadto usi³owa³ pozyskaæ te pañstwa,
aby przy ich pomocy wymusiæ tak¿e na
Polsce zgodê na odst¹pienie wschodnich województw i przyjêcie za granicz-

n¹ linii Curzona  o której stale mówi³,
¿e nie jest ona przecie¿ pomys³em rosyjskim, lecz angielskim.
Podstaw¹ przysz³ego, faktycznego
rz¹du wiatowego, mia³o byæ wspó³dzia³anie trzech wielkich mocarstw:
USA, ZSRR i W. Brytanii. (Francjê ze
wszelkich rachub mocarstwowych wy³¹czono). Dla Stalina warunkiem zawarcia 20-letniego sojuszu z Wielk¹ Brytani¹ by³a jej zgoda na uznanie za dobrowolne przy³¹czenia do Sowietów Litwy,
£otwy i Estonii oraz uznanie równie
dobrowolnego ust¹pienia przez Rumuniê Zwi¹zkowi Sowieckiemu pó³nocnej
Bukowiny i Besarabii. Chocia¿ o roszczeniach w stosunku do Polski na razie
oficjalnie milczano, podpisanie tego
uk³adu 26.05.1942 r. poprzedzi³a,
w swej treci równie¿ demonstracyjnie
niechêtna Polsce, intensywna kampania
propagandowa w Timesie
Tym razem o Polsce nie wspomniano, gdy¿ gen. W³adys³aw Sikorski, aby
podobnym rozstrzygniêciom ponad g³owami Polaków przeszkodziæ, uda³ siê
w porê (21.03.1942 r.) ze swoj¹ drug¹
wizyt¹ do Ameryki. Przeprowadzi³ tam
dwie zasadnicze rozmowy z Franklinem
Delano Rooseveltem, uzyska³ oficjaln¹
gwarancjê, ¿e rz¹d USA nie zaci¹gnie
¿adnych tajnych zobowi¹zañ zarówno
w sprawie naszych granic, jak i powojennego uk³adu stosunków miêdzynarodowych. Tej treci formaln¹ deklaracjê
z³o¿y³ Sikorskiemu sekretarz stanu
Sumner Wells. Niezale¿nie od tego Genera³ otrzyma³ osobisty list Roosevelta, w którym prezydent potwierdza to
stanowisko i mocno anga¿uje siê w nasze sprawy. Rzeczowym potwierdze-
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niem tak deklarowanego nastawienia
prezydenta USA by³o zapewnienie kredytu na pokrycie potrzeb wojskowego
i politycznego podziemia w Polsce (po¿yczka w wysokoci 12 500 tys. dolarów rocznie, pierwsza rata z bud¿etu
prezydenckiego wyp³acona od zaraz).
Równoczenie w Departamencie Stanu
przedyskutowano polskie projekty federacji rodkowo-europejskiej, rzeczoznawcy amerykañscy za nie dopatrzyli
siê w nich ¿adnych elementów wrogich
ZSRR (Karol Popiel  Gen. Sikorski
w mojej pamiêci).
By³ to wówczas wielki sukces polskiej polityki  tylko szkoda, ¿e tak
krótkotrwa³y Zapowiedzi¹ tego, co
siê mia³o zdarzyæ póniej, by³ skrzêtnie ukrywany przed opini¹ publiczn¹
fakt: podczas lotu do USA, mniej wiêcej w po³owie Atlantyku, jeden z towarzysz¹cych genera³owi oficerów
 pp³k. lotnictwa Bohdan Kleczyñski
 znajduje pod swoim siedzeniem
i rozbraja wiecê zapalaj¹c¹ o du¿ej
mocy, jak siê póniej okaza³o  produkcji brytyjskiej (K. Popiel)
Zmiany nastawienia Ameryki wobec reprezentowanej przez rz¹d londyñski Polski nie zapowiada³a równie¿
trzecia podró¿ gen. W. Sikorskiego do
USA  (29.11.1942  13.01.1943 r). Sikorski przedstawi³ tam wówczas polskie cele wojenne i powojenne. Zaproponowa³ uderzenie aliantów na, okupowan¹ przez Niemców, Europê od
strony Ba³kanów (co gwarantowa³oby
bezpieczeñstwo krajom Europy
Wschodniej, zatem i wschodniej granicy Polski). Przedstawi³ te¿ m.in. projekt uznania Armii Krajowej za regularn¹ armiê. Jak relacjonuje K. Popiel:
pierwsz¹ reakcj¹ ZSRR na tê wizytê
Sikorskiego by³o zauwa¿alne pogorszenie sytuacji ludnoci polskiej
w Rosji, a tak¿e na, nasyconych partyzantk¹ sowieck¹, przygranicznych
wschodnich terenach Rzeczypospolitej.
Teraz historia przyspiesza
12 kwietnia 1943 r. Niemcy informuj¹
o odkryciu grobów katyñskich. Rezyduj¹ca w Londynie Polska Rada Narodowa postanawia przekazaæ zbadanie sprawy tych grobów Miêdzynarodowemu

Czerwonemu Krzy¿owi. Z takim wnioskiem wystêpuje rz¹d polski. Sowieci
og³aszaj¹, ¿e jest to prowokacja i jawne
sprzyjanie Niemcom. 25 kwietnia zrywaj¹ z Polsk¹ stosunki dyplomatyczne.
Mord katyñski sta³ siê te¿ przyczyn¹
pog³êbienia fermentu w polskiej armii
na rodkowym Wschodzie. Aby swoim
autorytetem opanowaæ tê sytuacjê,
25.05.1943 r. wyrusza tam gen. W. Sikorski  po po¿egnalnym niadaniu,
w którym uczestnicz¹ ministrowie: Stanis³aw Miko³ajczyk, dr Marian Seyda,
Jan Kwapiñski, Karol Popiel, prof. Stanis³aw Kot, gen. Marian Kukiel i dyrektor gabinetu Adam Romer. Z tej
ostatniej podró¿y gen. W³adys³aw Sikorski ju¿ nie wraca ¿ywe Ginie w
drodze powrotnej, w katastrofie samolotu startuj¹cego z lotniska na Gibraltarze, 4 lipca 1943 r.
W pó³ roku po mierci gen. Sikorskiego odby³a siê w Teheranie konferencja Roosevelta, Churchilla i Stalina.
Wobec wyranie zapowiadaj¹cego siê
ju¿ zwyciêstwa sprzymierzonych miano na niej uzgodniæ stanowisko sojuszników w zasadniczych sprawach, dotycz¹cych zarówno zagadnieñ politycznych, jak i terytorialnych. Treæ og³oszonego po konferencji teherañskiej

komunikatu, w którym sprzymierzeñcy
ujawnili ich wielk¹ troskê o los Austrii, wywo³a³a w ko³ach polskich zrozumia³e zaniepokojenie. W odpowiedzi
na interpelacje wniesione w zwi¹zku
z tym w brytyjskiej Izbie Gmin, minister
spraw zagranicznych A. Eden dostojnie
i uroczycie zapewnia³, ¿e nie ma podstaw do niepokoju naszych polskich przyjació³, gdy¿ w Teheranie rz¹d Jego Królewskiej Moci nie zaci¹ga³ w sprawach
polskich ¿adnych zobowi¹zañ ( ).
Dopiero w padzierniku 1944 r.,
podczas drugiego pobytu delegacji polskiej w Moskwie, wysz³o na jaw
 w trakcie ostrego starcia pomiêdzy
Stanis³awem Miko³ajczykiem i Wiaczes³awem Mo³otowem, w obecnoci sir
Anthony Edena i ambasadora Wiliama
Averella Harrimana  ¿e w Teheranie
zarówno Wielka Brytania, jak i Stany
Zjednoczone dawno zaakceptowa³y sowieckie ¿¹danie uznania linii Curzona
za granicê miêdzy Rzeczpospolit¹
a ZSRR.
Polacy d³ugo nie wiedzieli nawet
tego, ¿e dla nich (i za nich!) koñcz¹ca
siê wojna ju¿ dawno zosta³a przegrana
przez ich sojuszników  na dyplomatycznych parkietach!
Cezary Bunikiewicz

II edycja Konkursu o Nagrodê im. ks. Jerzego Popie³uszki
dla m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych
Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka, zajmuj¹ce
siê dzia³alnoci¹ pro-life  obron¹ ¿ycia cz³owieka od poczêcia do
naturalnej mierci  og³asza konkurs na dzie³o zwi¹zane z obron¹
¿ycia. Konkurs pod has³em: Pomó¿ ocaliæ ¿ycie bezbronnemu
zostanie rozstrzygniêty w trzech kategoriach:
 literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, repor ta¿;
 plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, monta¿, gablota szkolna i parafialna;
 multimedialnej: strona internetowa, film wideo, program radiowy, komputerowy program multimedialny.
Termin nadsy³ania prac: 15 wrzenia 2005 roku. Prace autorskie prosimy
przesy³aæ na adres: Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka,
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków.
Og³oszenie wyników konkursu wraz z prezentacj¹ prac nast¹pi
22 padziernika 2005 r. w Domu Pielgrzyma Amicus przy kociele pod
wezwaniem w. Stanis³awa Kostki w Warszawie.
Przewidziano nagrody: miejsce I  1500 z³; miejsce II  1200 z³;
miejsce III  900 z³. Dodatkowym wyró¿nieniem dla autorów najciekawszych prac bêdzie ich publikacja w wydawnictwach pro-life. W konkursie
mog¹ tak¿e braæ udzia³ prace publikowane ju¿ wczeniej, lecz nie przed
15 wrzenia 2004 roku.
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KARD. JOSEPHA RATZINGERA

RAPORT O STANIE WIARY

Od stycznia br. publikujemy fragmenty wypowiedzi kardyna³a Josepha Ratzingera, pochodz¹ce z ksi¹¿ki Raport o stanie
wiary. Powsta³a ona z zapisu obszernego wywiadu, jaki przeprowadzi³ z Kardyna³em Vittorio Messori. Jest to znakomity
wyk³ad o zagro¿eniach dla wiar y katolickiej we wspó³czesnym wiecie. Kardyna³ pokazuje, jak zakwestionowanie jednego
elementu prawdy wiar y podwa¿a nastêpne. Poprzednio by³a mowa o kr yzysie wiar y w Koció³ hierarchiczny, o niektórych
b³êdach we wspó³czesnej teologii i katechezie. Dzi rozpoczynamy wyk³ad Kardyna³a na temat kryzysu moralnoci.

ród³a kryzysu moralnoci
Ten kryzys jest niezwykle powa¿ny, jak gdyby chodzi³o tu o jak¹ rzecz,
siêgaj¹cy samych podstaw ¿ycia, a jego o nic wiêcej ni¿ produkt zaplanowany
skutki mog¹ byæ, niestety ju¿ s¹, drama- wed³ug upodobania. (...) Ostateczne
tyczne. Kardyna³ mówi: W wiecie, konsekwencje tego zniszczenia fundagdzie  jak na Zachodzie  pieni¹dz mentalnych, naturalnych (a nie, jak niei bogactwo s¹ miar¹ wszystkiego, gdzie którzy s¹dz¹, tylko kulturowych) zwi¹zwolnorynkowoæ narzuca swoje nie- ków miêdzyludzkich s¹ po prostu nieub³agane prawa ka¿dej dziedzinie ¿y- wyobra¿alne.
cia, autentyczna etyka katolicka wielu
Skutkiem uprawiania seksu bez
ludziom wydaje siê obcym cia³em, prze- zwi¹zku z prokreacj¹ i ma³¿eñstwem
¿ytkiem, rodzajem meteorytu kontrastu- jest nastêpne przekonanie, i¿ ka¿da forj¹cego nie tylko z konkretnymi zwycza- ma seksualnoci jest równa innym i ¿e
jami ¿ycia, lecz tak¿e z podstaw¹ spo- ka¿da jest równie wartociowa.(...)
sobu mylenia.
przyjemnoæ jednostki, zaspokojenie liNastêpnie Kardyna³ przedstawia se- bido staje siê wiêc jedynym punktem
riê skutków takiej postawy w dziedzi- odniesienia dla seksu. Seks, bez uspranie etyki seksualnej: W kulturze wiata wiedliwiaj¹cych go racji obiektywnych,
uprzemys³owionego zerwane zosta³y poszukuje racji subiektywnych do zaprzede wszystkim zwi¹zki miêdzy sfer¹ spokojenia po¿¹dania w sposób jak najseksualn¹ a ma³¿eñstwem. Oderwany od bardziej satysfakcjonuj¹cy instynkty inma³¿eñstwa seks, nieuporz¹dkowany i pozbawiony odniesienia,
sta³ siê na podobieñstwo pozostawionej miny problemem i zarazem
si³¹ wszechobecn¹. (...) Skoro ju¿
dokona³o siê oddzielenie sfery seksualnej od ma³¿eñstwa, nast¹pi³
równie¿ rozdzia³ miêdzy seksem
a prokreacj¹ oraz proces odwrotny, to znaczy  zupe³ne oderwanie
prokreacji od seksu. St¹d w³anie
wziê³y siê owe straszliwe eksperymenty, których tak wiele w naszych
czasach, eksperymenty technologiczne, in¿ynieria medyczna, które usi³uj¹ uniezale¿niæ prokreacjê
od sfery seksualnej. Manipulacje
biologiczne prowadz¹ prost¹ drog¹ do wyrzucenia cz³owieka poza
granice w³aciwej mu natury
(przez co zanegowano nawet jej
koncepcjê). Usi³uje siê przekszta³fot. G. Ga³¹zka
ciæ cz³owieka, manipuluj¹c nim,

"

dywiduum, którym rozum nie jest w stanie na³o¿yæ ¿adnych ograniczeñ. Ka¿demu wolno zatem nadaæ swoim osobistym ¿¹dzom tak¹ treæ, jaka mu siê ¿ywnie podoba. Z tego wynika w sposób
oczywisty, ¿e wszelkie formy zaspokajania p³ciowego przerodzi³yby siê
w prawa jednostki. Z tego w³anie wynika te¿ prawo cz³owieka (i jak temu
przeczyæ, je¿eli przyjmie siê podobne za³o¿enie) do homoseksualizmu, co wiêcej  pe³ne uznanie homoseksualizmu
przedstawia siê jako jeden z aspektów
wyzwolenia cz³owieka. P³odnoæ (we
wszystkich kulturach uznawana za b³ogos³awieñstwo), oddzielona od ma³¿eñstwa, zapewniaj¹cego wiernoæ wszelkiemu ¿yciu, przekszta³ci³a siê w swoje
przeciwieñstwo. Sta³a siê bowiem zagro¿eniem dla wolnego zaspokajania
prawa cz³owieka do osobistego
szczêcia. Oto dlaczego przerywanie ci¹¿y  legalne, bezp³atne
i spo³ecznie usankcjonowane
 przekszta³ca siê w jeszcze jedno
prawo, w inn¹ formê wyzwolenia.
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Tendencje spo³eczeñstwa
czy nauka Kocio³a
(...) Zabiegaj¹cy o zachowanie
wiarygodnoci teologowie moralici na Zachodzie uwa¿aj¹, ¿e stoj¹ przed alternatyw¹. Wydaje siê
im, ¿e musz¹ wybieraæ miêdzy zatargiem ze spo³eczeñstwem a zatargiem z nauk¹ Kocio³a. (...)
W obecnych czasach teologia moralna sta³a siê g³ównym terenem
napiêæ miêdzy magisterium Kocio³a a teologiami i natychmiast
pojawi³y siê konsekwencje tego
konfliktu: uznanie, w niektórych
przypadkach, wspó³¿ycia przed-

ma³¿eñskiego za usprawiedliwione,
traktowanie masturbacji jako normalnego zjawiska w okresie dojrzewania,
popieranie ¿¹dania, aby dopuszczaæ do
sakramentów ludzi rozwiedzionych i ponownie o¿enionych. Tak¿e feminizm zdobywa tereny Kocio³a. Próbuje siê równie¿ usprawiedliwiæ homoseksualizm.
Zdarza siê te¿, niestety, ¿e niektórzy biskupi, z powodu niedoinformowania lub
z poczucia winy wobec katolików znajduj¹cych siê w mniejszoci, udostêpniaj¹ kocio³y na spotkania homoseksualistów. A potem dzieje siê tak, ¿e Humanae vitae, encyklika Paw³a VI, stanowczo sprzeciwiaj¹ca siê antykoncepcji,
zostaje odrzucona przez szerokie krêgi
kocielne.
W tym miejscu Kardyna³ przedstawia problematykê moralnoci seksualnej w perspektywie historycznej, od czasów przedwojennych do dzi, aby ukazaæ, jak trudno by³o wypracowaæ w³aciw¹ argumentacjê dla tego wyj¹tkowo trudnego, a zarazem bardzo istotnego tematu. Mniej wiêcej od lat trzydziestych XX w. niektórzy teologowie moralici, stoj¹c na gruncie personalizmu, podejmowali krytykê zawartego
w prawie kanonicznym tradycyjnego
traktowania ma³¿eñstwa, które ma byæ
nastawione na cel, czyli na prokreacjê.
Nie zanegowali oni znaczenia p³odnoci, lecz usytuowali j¹ wród innych
wartoci zwi¹zanych z seksem. Sobór
przyj¹³ i potwierdzi³ najlepsze aspekty
tych refleksji. Ale w³anie wtedy zaczê³a siê ujawniaæ zupe³nie inna tendencja. Podczas gdy myl przewodnia soboru opiera³a siê na jednoci osoby
i natury, zaczêto pojmowaæ personalizm
jako przeciwieñstwo naturalizmu, to
znaczy tak, jak gdyby osoba ludzka i jej
potrzeby sta³y w sprzecznoci ze swoj¹
natur¹. W ten sposób zanegowano istnienie wewnêtrznego porz¹dku natury,
a sposób realizowania seksualnoci pozostawiono wolnej woli jednostki, tak¿e w po¿yciu ma³¿eñskim. Oto jeden
z powodów odrzucenia Humanae vitae
i wyra¿ania zgody na antykoncepcjê
przez niektórych teologów.

(5)

Szukaj¹c sta³ych punktów
Skrajny personalizm to tylko jeden
z nurtów debaty na temat teologii moralnej, jaka ma miejsce wród zachodnich teologów. Tu¿ po soborze zaczê³a
siê dyskusja o tym, czy istniej¹ normy
moralne specyficznie chrzecijañskie.
Niektórzy doszli do przekonania, ¿e
wszystkie normy mo¿na odnaleæ tak¿e
poza etyk¹ chrzecijañsk¹ i ¿e w rzeczywistoci wiêkszoæ z tych chrzecijañskich norm zosta³a wziêta z innych krêgów kulturowych, zw³aszcza z filozofii
antycznej, a szczególnie ze stoicyzmu.
Je¿eli przyjmie siê taki fa³szywy punkt
wyjcia, dojdzie siê w ten sposób do
wniosku, ¿e moralnoæ jest kwesti¹ zale¿n¹ wy³¹cznie od rozumu. (...) Skutek
jest taki, ¿e mamy dzisiaj moralistów
katolickich utrzymuj¹cych, ¿e Dekalog,
na którym Koció³ zbudowa³ swoj¹
obiektywn¹ moralnoæ, jest w³aciwie
tylko wytworem kulturowym semickiego Bliskiego Wschodu, czyli jest regu³¹
wzglêdn¹, uwarunkowan¹ antropologicznie i historycznie, wiêc nas nie dotycz¹c¹. Wraca w ten sposób negacja
Pisma wiêtego jako jednoci, ods³ania
twarz stara herezja deklaruj¹ca, ¿e Stary Testament (prawo) jest przestarza³y
i oderwany od Nowego Testamentu
(Królestwo ³aski). Ale dla prawdziwego katolika Biblia jest jednoci¹. B³ogos³awieñstwa Jezusa (Kazanie na Górze) nie uniewa¿niaj¹ Dekalogu, powierzonego ludziom wszystkich czasów
przez Boga za porednictwem Moj¿esza.
A tymczasem wed³ug tych nowych
moralistów ludzie doroli i wyzwoleni
powinni poszukiwaæ sami odpowiednich norm postêpowania. A przecie¿
wyznaj¹cy prawdziw¹ moralnoæ katolick¹ winien wiedzieæ, ¿e je¿eli odrzuci
siê ideê Boga Stworzyciela i dobro p³yn¹ce z autentycznych wartoci dla cz³owieka, który jest Jego stworzeniem, nie
uzasadni siê postêpowania w sposób
rozumowy. Nauczanie Kocio³a zawsze
opiera³o siê na sta³ych punktach, zawsze
mia³o drogowskazy, których nie mo¿na
obaliæ bez przewidywania skutku
w postaci zerwania zwi¹zku, jaki filo-

zofia chrzecijañska dostrzega miêdzy
bytem a dobrem. Je¿eli og³osi siê samowystarczalnoæ rozumu, je¿eli odrzuci
siê Dekalog, trzeba bêdzie wyjæ na poszukiwanie nowych punktów sta³ych.
(...) Wtedy dojdziemy do moralnoci,
któr¹ charakteryzuje zasada cel uwiêca rodki lub  jak siê j¹ nazywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie zosta³a wypracowana i sk¹d siê rozprzestrzenia
 moralnoci skutków, konsekwencjonalizmu, wed³ug którego nic samo z siebie nie jest ani dobre, ani z³e. Moralna
wartoæ dzia³ania zale¿y jedynie od celu,
a jego konsekwencje s¹ do przewidzenia i obliczenia. Zdaj¹c sobie sprawê
z nieadekwatnoci podobnego systemu,
niektórzy moralici zamienili konsekwencjonalizm na proporcjonalizm
i twierdz¹, ¿e to, czy dzia³amy mniej lub
bardziej moralnie, zale¿ne jest od oceny i porównañ czynionych przez cz³owieka, a dotycz¹cych proporcji dobra
zawartego w postêpowaniu. (...) Moralnoæ chrzecijañska zale¿y od Objawienia Bo¿ego, mówi kardyna³ Ratzinger,
od instrukcji u¿ycia wpisanej w sposób obiektywny i niewymazywalny
w Jego stworzenie. Zatem w stworzonej naturze, a wiêc w cz³owieku bêd¹cym czêci¹ tej natury, zawieraj¹ siê immanentnie wpisane obiektywne normy
moralnoci. (...)
Gdy oderwiemy cz³owieka od Boga,
ludzkoæ ulegnie przemocy samowoli.
Rozum bowiem jednostki w rzeczywistoci jest w stanie za³o¿yæ ró¿ne cele dzia³ania, coraz bardziej niebezpieczne, nieprzewidziane. Wtedy to, co wydawa³o
siê nam wyzwoleniem, zmieni siê w swoje przeciwieñstwo. (...) Wszystko to zosta³o ju¿ opisane w Biblii. Sedno kuszenia cz³owieka i jego upadku zawarte jest
w s³owach: Otworz¹ siê wam oczy i tak
jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o (Rdz
3,5). Jak Bóg: to znaczy bêdziecie wolni od zwi¹zku ze Stwórc¹, wolni od natury, absolutni w³adcy swego losu. Ale
to, co czeka na koñcu takiej drogi, nie
jest z pewnoci¹ ziemskim rajem.
Cdn.
Opr. Jolanta Klecel
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Dwie podstawy
ks. Bronis³aw Markiewicz

wiat siê wali, bo ludzie usunêli dwie
g³ówne podstawy ¿ycia spo³ecznego.
W procesie wychowania, a nastêpnie
w ¿yciu codziennym, ludzie po³o¿yli
g³ówny nacisk na wykszta³cenie umys³owe i na zdobywanie wiedzy, pomijaj¹c
rzecz ogromnej wagi: powci¹gliwoæ
i pracê. Tymczasem nasz Stwórca, który
doskonale wie, czego nam potrzeba, nakazuje nam pracê w pocie czo³a i umartwienie, pod grob¹ utraty chleba i zbawienia. Mówi bardzo wyranie pierwszym
rodzicom w raju: W pocie wiêc oblicza
twego bêdziesz musia³ zdobywaæ po¿ywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zosta³e wziêty (Rdz 3, 19). A Jezus w Ewangelii dodaje: Jeli kto chce pójæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie, niech
wemie krzy¿ swój i niech Mnie naladuje (Mt 16, 24). To oznacza, ¿e nie tylko
Ja, wasz Zbawiciel, mam cierpieæ i trudziæ siê, lecz tak¿e wy, wszyscy Moi
uczniowie, je¿eli chcecie byæ ze mn¹
w niebie, bêdziecie cierpieæ i pracowaæ;
ponadto swój rozum, wolê i uczynki musicie poddawaæ ulegle nakazom Bo¿ych
przykazañ.
Musicie zaprz¹c cia³o ze wszystkimi
jego zmys³ami i popêdami do nieustannej s³u¿by Bo¿ej, we dnie i w nocy walcz¹c i pracuj¹c na Jego chwa³ê przez ca³e
¿ycie, a¿ do grobowej deski, cia³o bowiem
do czego innego d¹¿y ni¿ duch, a duch do
czego innego ni¿ cia³o (Ga 5, 17).
Powci¹gliwoæ i praca nie przychodzi jednak ³atwo. A¿eby nie polec
w walce, trzeba cia³o i wszystkie nasze
przyrodzone sk³onnoci trzymaæ tak krótko, jak jedziec trzyma konia nieuje¿d¿onego, ¿eby z nim w przepaæ nie wskoczy³. By za nam ul¿yæ w dwiganiu brzemienia, które Stwórca na nas w³o¿y³,
i by nas zachêciæ do ochotnego zaparcia
siê siebie, idzie przed nami sam Syn
Bo¿y w ludzkim ciele, przywiecaj¹c
nam przyk³adem. Jezus ochotnie pracuje w pocie czo³a w warsztacie wiêtego

$

Józefa, cierpliwie znosi cierpienia i niedostatek ¿ycia codziennego, a w koñcu
umiera na krzy¿u wród ogromnego bólu.
W niczym nie oszczêdza siebie, ani nie
folguje sobie, a czyni to, by nas we
wszystkim pouczyæ, jak ¿yæ nale¿y. Za
Nim idzie Jego Bolesna Matka, cierpi¹c
i pracuj¹c przez ca³e ¿ycie. A za Ni¹ pod¹¿aj¹ tysiêczne zastêpy wiêtych, którzy ukrzy¿owali cia³o swoje z jego namiêtnociami i po¿¹daniami (Ga 5, 24).
Tymczasem dzisiaj rozlega siê na ca³ej kuli ziemskiej, szczególnie za, niestety, wród narodów chrzecijañskich,
has³o: d¹¿my do jak najwiêkszego u¿ywania na tej ziemi, i do jak najmniejszej
pracy. Pieni¹dze, w³adza, spoczynek,
zabawy, rozkosze i zaszczyty s¹ dzisiaj
najwy¿szym idea³em dla wielu ludzi,
natomiast praca w pocie czo³a i powci¹gliwoæ chrzecijañska s¹ w wielkiej
pogardzie. Pracuj¹ i cierpi¹ tylko ci, co
musz¹. Dobrowolnie pracuj¹cych i powci¹gaj¹cych siê ludzi, w duchu Chrystusowym, jest bardzo ma³o. Wspó³czeni ludzie nie wiedz¹ o tym, ¿e praca
i powci¹gliwoæ chrzecijañska ju¿ tu
na ziemi odbiera stokrotn¹ nagrodê, podczas gdy zaniedbanie umartwienia sprowadza na nich, oprócz wiecznej kary
w piekle, jeszcze i doczesne nieszczêcia.
Zniewiecia³y wiat nie chce przyj¹æ
gorzkich rodków chrzecijañskiego
umartwienia dla uleczenia chorób ducha.
W³anie umartwienie leczy nas od
przyziemnych i zmys³owych d¹¿eñ (por.
Flp 3, 19), które miertelnie rani¹ duszê
cz³owieka i prowadz¹ j¹ na zatracenie.
Umartwiaj¹c siê ju¿ w tym ¿yciu, sp³acamy doczesne kary, na które zas³u¿ylimy
naszymi grzechami. Umartwienie podnosi nasz¹ duszê do rzeczy niebieskich i czyni j¹ sposobn¹ do z³¹czenia siê z Bogiem.
Tylko ludzie umartwieni posiadaj¹ dar
modlitwy, konieczny do zbawienia. Umartwienie chrzecijañskie pozyskuje nam ju¿
tu na ziemi pokój wewnêtrzny i radoæ

ducha. A zatem umartwienie, czyli praca
i powci¹gliwoæ chrzecijañska s¹ koniecznym warunkiem i szczególnym ród³em bogactwa i szczêcia ludzkiego,
w tym ¿yciu i w przysz³ym. Powci¹gliwoæ i praca s¹ zatem najwa¿niejszymi
podstawami ¿ycia spo³ecznego. Tylko
tam, gdzie panuje umartwienie, jest mo¿liwy dobrobyt, zdrowie, si³a, spokój, wolnoæ i niezale¿noæ.
Gdzie za brak umartwienia  a zdarza siê to czêsto, jak pokazuje dowiadczenie  tam rocznie marnuj¹ siê miliardy, panoszy siê nêdza, powstaj¹ domy dla
umys³owo chorych i zape³niaj¹ siê wiêzienia, ¿o³nierz na wojnie pierzcha, rodziny i narody wymieraj¹. A¿eby jednak
umartwienie wyda³o w tym ¿yciu
i w przysz³ym po¿¹dane owoce, musi byæ
powszechne, tzn. ma obj¹æ wszystkie
w³adze duszy: wyobraniê, rozum i wolê
oraz wszystkie zmys³y naszego cia³a:
wzrok, s³uch, smak, dotyk i powonienie;
ponadto wszystkie popêdy ni¿sze, przede
wszystkim pragnienie wywy¿szenia siê
nad innych. Co wiêcej, umartwienie musi
byæ nieustanne, gdy¿ namiêtnoci i popêdy dzia³aj¹ w nas ci¹gle, a¿ do ostatniej chwili naszego ¿ycia.
Umartwienie musi byæ tak¿e roztropne, tzn. odpowiednio dostosowane do wieku, si³, po³o¿enia, stanu i powo³ania.
W koñcu, umartwienie musi byæ wiête,
tzn. podejmowane z nadprzyrodzonych pobudek, w szczególnoci, z mi³oci do Boga.
O tych dwóch podstawach ¿ycia spo³ecznego: powci¹gliwoci i pracy  nale¿y m³odzie¿ ci¹gle pouczaæ. Nale¿y tak¿e zaprawiaæ j¹ czynnie, daj¹c jej pod tym
wzglêdem dobry przyk³ad. O tych dwóch
ród³ach bogactwa i szczêcia ludzkiego
nale¿y czêsto mówiæ. O zrozumienie i wykonanie tych dwóch warunków ludzkiego
szczêcia tutaj na ziemi i w niebie, nale¿y
codziennie, i to czêsto, modliæ siê. Na tych
dwóch podstawach nale¿y szczególnie
oprzeæ nasz system szkolny i ca³e wychowanie. Wówczas znajd¹ siê obfite rodki
na podniesienie nie tylko w³asnego ludu,
lecz tak¿e s¹siednich narodów i sprowadzimy na ziemiê braterstwo ludów  najwietniejszy okres w dziejach wiata.
Opr. ks. Henryk Skoczylas CSMA

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 5/2005

G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA  KOCIÓ£ KATOLICKI
Spotkanie z Chrystusem, który jest ród³em i fundamentem wszelkiego
budowania, najpe³niej realizuje siê, wed³ug ks. Bronis³awa Markiewicza,
w Kociele katolickim. Zwraca on uwagê na charakterystyczne elementy,
które wiadcz¹ o wielkim autorytecie Kocio³a wiêtego.

Kolumna prawdy
Koció³ katolicki podaje w³aciwy
i jedyny sposób nale¿ytego u³o¿enia
stosunków ze Stwórc¹ i z ludmi: on
wskazuje na czynniki prowadz¹ce do
szczêcia doczesnego i wiecznego,
wzorem Chrystusa, który dobrze czyni³ i naucza³, oraz wzorem Aposto³ów,
którzy mieli, nie tylko nauczaæ s³owem,
lecz tak¿e czynem, wiadczyæ o g³oszonej prawdzie.
Tak¿e przepowiadaj¹cy S³owo Bo¿e
w Kociele katolickim maj¹ nie tylko
opowiadaæ Ewangeliê, lecz tak¿e ¿yæ
wed³ug Ewangelii i zgodnie z jej zasadami uk³adaæ wszelkie stosunki spo³eczne i pañstwowe. wiadectwo
o Chrystusie  g³oszone przez aposto³ów  domaga³o siê powiêcenia, a nawet ofiary z ¿ycia.
Katolicki sposób mylenia i dzia³ania domaga siê wyrzeczenia,
a w niektórych wypadkach staje siê rodzajem prawdziwego mêczeñstwa,
niejednokrotnie nazywanego bia³ym
mêczeñstwem.
Wyjanianie i rozumienie Pisma
wiêtego oraz nieskazitelny wyk³ad
nauki Chrystusowej przechowane s¹
cudownie w Kociele katolickim. Tote¿ tê prawdê powinni kaznodzieje
czêsto podnosiæ i g³êboko wpajaæ
w serca s³uchaczy.
Powy¿sze stwierdzenia  przekazane nam przez ks. Bronis³awa Markiewicza  podkrelaj¹ kocieln¹ powagê,
niepodwa¿alny autorytet w sprawach
Prawd Objawionych, zdolnoæ do wielkich wyrzeczeñ, a przede wszystkim jedynoæ w posiadaniu pe³nego Orêdzia
Ewangelicznego. wiadcz¹ tak¿e o markiewiczowskim pojmowaniu wspólnoty Kocio³a katolickiego. Cz³onkowie
innych wspólnot religijnych powinni,
wed³ug ks. Markiewicza, spotykaæ siê

ze strony Kocio³a z otwartoci¹ prowadz¹c¹ do w³¹czenia we wspólnotê katolick¹. Odnowienia wewnêtrznego i naprawienia ca³ej rzeczywistoci wiata
mo¿e dokonaæ jedynie gorliwa dzia³alnoæ cz³onków Kocio³a katolickiego.
Dzia³a on w ramach zbawczego planu
Bo¿ego. Tak wiêc ród³em jego dzia³alnoci jest sam Bóg, od którego
wszystko zale¿y, a zatem i szczêcie
ka¿dego cz³owieka. W³¹czanie innowierców i nowych cz³onków we wspólnotê Kocio³a katolickiego jest wprowadzaniem ich we wspólnotê umo¿liwiaj¹c¹ autentyczne spotkanie z Jezusem, który jest wiat³em, Prawd¹
i Drog¹ w egzystencji
cz³owieka.
Kolejnym i bardzo
wa¿nym zadaniem  stoj¹cym przed wszystkimi
cz³onkami Wspólnoty
Kocio³a  jest wyjcie
naprzeciw cz³owieka potrzebuj¹cego, szczególnie
m³odego, który otrzymawszy odpowiednie wychowanie i wykszta³cenie,
bêdzie w przysz³oci materia³em do podniesienia
wszystkich dziedzin ¿ycia:
religijnego, narodowego
i ekonomicznego. Koció³
katolicki ma tego dokonaæ
poprzez kszta³towanie
w narodzie wiadomoci,
odpowiedzialnego podejcia do najtrudniejszego
zagadnienia socjalnego
doby obecnej, którego
chrzecijañskie rozwi¹zanie wska¿e najlepsz¹ drogê do odnowienia wszystkiego w Chrystusie i do-

prowadzi do spotêgowania si³y wewnêtrznej narodu. Równie¿ w ten sposób naród-spo³eczeñstwo oka¿e siê wiernym nauce Chrystusa Pana i Kocio³owi katolickiemu przez Chrystusa za³o¿onemu, doprowadzaj¹c siebie do wyzwolenia od wszelkich nieprzyjació³ wewnêtrznych i zewnêtrznych, trzymaj¹cych
go w sid³ach niewoli.
Mówi¹c o nowo ewangelizacyjnym
potencjale, jaki tkwi w Kociele katolickim, a który zosta³ przedstawiony powy¿ej w wypowiedziach S³ugi Bo¿ego,
zakoñczmy piêknym i dosadnym apelem
ks. Markiewicza, jaki skierowa³ on do
Polaków: oprzyjmy siê o niewzruszon¹
kolumnê prawdy, o Koció³ katolicki,
naprawmy wszystko w Chrystusie, a po³¹czeni spo³em mi³oci¹ bratni¹ i silni
jednoci¹ celu, za³o¿onego w wiecznoci, poruszymy z posad bry³ê wiata
i pchniemy j¹ na nowe tory (Trzy s³owa
do starszych w narodzie polskim, s.73).
ks. Jan Seremak CSMA
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fot. G. Ga³¹zka  z albumu Najpiêkniejsza Encyklika Jana Paw³a II
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Nie ma rzeczy
niemo¿liwych!

W³anie zastajê j¹, jak wykañcza
swój kolejny obraz. Maluje, trzymaj¹c
pêdzel w ustach. Nie ma si³ tworzyæ rêkoma, które wskutek choroby coraz bardziej s³abn¹. Patrzê na jej skupion¹
i wyciszon¹ twarz, z której emanuje spokój i dobroæ. Z ty³u, za wózkiem  dyskretnie  tej twórczoci przygl¹da siê jej
ukochana mama £ucja.
Po chwili Dorota odk³ada pêdzel
i zaczyna opowiadaæ:  Nie ma rzeczy
niemo¿liwych. S¹ tylko ró¿ne sposoby
osi¹gania wyznaczonego celu. Wiele razy
zaczyna³am ¿ycie aktywne. Wybierane
drogi zale¿a³y od aktualnego stanu mojego zdrowia. Postêpuj¹cy zanik miêni
jest chorob¹, która powoli bezpowrotnie
niszczy sprawnoæ fizyczn¹. To powoduje, ¿e jeli chcê ¿yæ w pe³ni, to muszê
zmieniaæ sposoby funkcjonowania. By³am zdrowym i ruchliwym dzieckiem, ale
wskutek choroby wszystko siê skoñczy³o.
Dorota Szachewicz ju¿ w szkole
podstawowej pisa³a wiersze. Marzy³a
siê jej literacka droga w ¿yciu. We
Wroc³awiu ukoñczy³a liceum ekonomiczne. Bêd¹c w Centrum Kszta³cenia
Inwalidów w Konstancinie, prezentowa³a swoj¹ poezjê na ³amach gazetki
Validus. Swoje wiersze, g³ównie o tematyce mi³osnej i o losie osób niepe³nosprawnych, zamieszcza³a tak¿e
w Radarze, Mi³ujcie siê oraz w regionalnych periodykach koszaliñskich.
W latach 1990  1993 wyda³a trzy tomiki swoich wierszy. Zdoby³a szereg
nagród i wyró¿nieñ na ró¿nych konkursach literackich. Dorota jest te¿ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
Do dzi wspomina swój pobyt na
warsztatach literackich w Strzekêcinie:

&

 Przyjechali tam literaci z ca³ej Polski. Dla mnie by³ to egzamin samodzielnego ¿ycia. Nie wiedzia³am, czy poradzê sobie sama, czy inni mi pomog¹. Jak
mnie przyjm¹ w swoim rodowisku?
Orodek nie by³ przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych. T³umaczy³am sobie, ¿e nie mogê ca³e ¿ycie unikaæ ludzi
sprawnych. Stanê³am przy stromych,
w¹skich schodach wspinaj¹cych siê
w górê, które przypomina³y moje ¿ycie.
Jeli nauczê siê je pokonywaæ, to bêdê
mog³a ¿yæ aktywnie; niewa¿ne, czy je
pokonam sama, czy przy pomocy innych
osób. Mijali mnie pe³nosprawni uczestnicy warsztatów, a ja ci¹gle
sta³am, wstydz¹c siê, ¿e jestem
inna. Wreszcie zdoby³am siê
na odwagê i zapyta³am mijaj¹cego mnie mê¿czyznê:  Jestem niepe³nosprawna, czy
móg³by mnie pan wnieæ po
schodach? M³ody cz³owiek
uczyni³ to bardzo chêtnie. Od
tej pory zrozumia³am, ¿e nie
bêdê mog³a ¿yæ czynnie, jeli nie nauczê siê prosiæ
i przyjmowaæ pomocy tak,
jakby to by³o co naturalnego. Powoli pozbywa³am siê
lêku przed ludmi sprawnymi. Zaczê³am akceptowaæ
siebie, a innych przesta³am
podejrzewaæ o litoæ...
Dorota Szachewicz nie
by³a ju¿ samotna i przesta³a
wstydziæ siê swej nieuleczalnej choroby. Nawet podjê³a
pracê w bibliotece, bo ksi¹¿ki zawsze dla niej by³y najpiêkniejsz¹ treci¹ ¿ycia.

By³a wród ludzi, a ta obecnoæ umacnia³a j¹ i wszystkich, którzy z ni¹ siê
spotykali. Zawsze mia³a czas, by s³uchaæ innych. Wreszcie podjê³a te¿ pracê redaktorsk¹ w lokalnej gazecie. Jedzi³a na imprezy literackie. Postanowi³a te¿ zamieszkaæ sama, by nie byæ ciê¿arem dla rodziców. W prowadzeniu
inwalidzkiego ¿ycia w samodzielnym
mieszkaniu pomagali jej rodzina i przyjaciele. Niedawno rodzice wybudowali domek parterowy, w którym czuje siê
najszczêliwsz¹ osob¹, bo tak blisko
ma otaczaj¹c¹ zieleñ.
Dziesiêæ lat temu Dorota zaniecha³a
pracy dziennikarskiej i zajmowania siê
poezj¹. Czu³a siê za³amana psychicznie,
poniewa¿ choroba os³abi³a jej koñczyny. Wiedzia³a jednak, ¿e jej dalsze ¿ycie ma sens, jeli bêdzie mog³a tworzyæ.
Wówczas na swej drodze kobiety niepe³nosprawnej spotka³a niezwyk³ego
przyjaciela artystów  inwalidów Andrzeja Grzelachowskiego  Agê, który
rzek³ do niej: MALUJ!
 Pewnego dnia znalaz³am siê przed
bia³ym blejtramem z pêdzlem w ustach
 opowiada z³ocieniecka malarka.  Za-
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fot. B. Nowak

Dorota Szachewicz nale¿y od szeciu lat do grona 25 polskich stypendystów
wiatowego Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami lub Nogami, którego siedziba mieci siê w Ksiêstwie Liechtenstain. Mieszka w Z³ocieñcu, w diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej, w ma³ym domku, wraz z opiekunem. Ma 44 lata. Na
postêpuj¹cy zanik miêni cierpi od szóstego roku ¿ycia. Po swoim domku, którego ciany udekorowane s¹ jej pogodnymi obrazami, porusza siê wy³¹cznie za
pomoc¹ akumulatorowego wózka inwalidzkiego.

SPO£ECZEÑSTWO

czê³am malowaæ. Pocz¹tkowo mi to nie
wychodzi³o. Plama koloru by³a nie tam,
gdzie chcia³am. Nie mia³am pojêcia
o barwach i technice malarskiej, ale malowa³am. Zapomnia³am o moim niesprawnym ciele. To by³o niezwyk³e uczucie. Godziny, które jeszcze niedawno
d³u¿y³y siê w nieskoñczonoæ, teraz sta³y
siê tylko chwil¹. Namalowa³am drzewo,
bo chcia³am w dalszym ¿yciu byæ tak
silna, jak jego potê¿ny pieñ. Na drugi
dzieñ bola³a mnie szczêka, szyja i dzi¹s³a, ale ja znowu malowa³am. I tak robiê codziennie po kilka godzin. Nie myla³am o tym, czy to, co malujê jest dobre. Cieszê siê, ¿e ¿yjê znów pe³ni¹ twór-

czoci, tym razem malarskiej. Mogê
powiedzieæ, ¿e w obrazach utrwalam
swój poetycki wiat.
Dorota Szachewicz namalowa³a ju¿
prawie sto obrazów olejnych, które by³y
prezentowane na licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju
i zagranic¹. Obecnie s¹ one wystawiane w Urzêdzie Miejskim w Z³ocieñcu.
Wspó³pracuje równie¿ z Wydawnictwem Artystów Maluj¹cych Ustami
i Nogami AMUN w Raciborzu, który reprodukcje jej obrazów umieszcza³ wielokrotnie w swoich kalendarzach.
W 2002 r. zdoby³a pierwsze miejsce w I Europejskim Konkursie Pla-

Gdy studiowa³em, uczono mnie, ¿e niedopuszczalne jest pos³ugiwanie siê
w reklamie symbolami, które mog¹ uraziæ czyje uczucia. Tymczasem obecnie takie starowieckie pogl¹dy chyba przesta³y obowi¹zywaæ. W czasach, w których mamona sta³a siê dla niektórych bogiem, wszystko dla
jej zdobycia jest dopuszczalne. Do reklamy zaprzêgniêto nawet symbole
religijne. Ostateczny sukces komercyjny uwiêca bowiem u¿yte rodki.
A cel jest jeden: napêdziæ jak najwiêcej klientów do wielkopowier zchniowych sklepów, kin. A to, czy jaki plakat jest poni¿ej ogólnie przyjêtego
poziomu, czy wrêcz obra¿a i rani czyje uczucia, to ju¿ niewa¿ne..

Przypowieæ o reklamie
Przed wielkanoc¹ na ulicach Warszawy pojawi³ siê wielki plakat namawiaj¹cy do robienia zakupów w centrum
handlowym mieszcz¹cym siê przy al.
Jana Paw³a II. Ukazywa³ on bardzo sk¹po odzian¹ kobietê w postawie (z uniesion¹ praw¹ rêk¹ i podniesion¹ nog¹)
Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Zamiast
spódniczki owa pani mia³a po³owê skorupki od jajka, a zamiast biustonosza
 puch z piór. Wielki napis g³osi³: Arkadia  wiêta w pe³ni. Niestety, nie jest to
jedyny przyk³ad ignorowania odczuæ
ogl¹daj¹cych.
W tym samym bowiem czasie pojawi³a siê reklama filmu Maria ³aski pe³na. Przedstawia ona m³od¹ kobietê z uduchowiona twarz¹ patrz¹c¹ na rêkê podaj¹ca jej co bia³ego. Jak podaje portal internetowy kana³u Europa, Europa: Na
pierwszy rzut ucha mamy do czynienia
z filmem religijnym. Równie¿ pierwszy
kontakt z plakatem sugeruje nam taki
obraz. Tytu³owa bohaterka, któr¹ widzimy na zdjêciu, przyjmuje komuniê. Nie
jest to jednak film religijny, lecz historia

siedemnastoletniej dziewczyny Marii
Alvarez, która zgadza siê na przeszmuglowanie z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych pó³ kilograma czystej heroiny...
Przyk³ady takich poczynañ reklamowych s¹, niestety, doæ czêste. Wystarczy przypomnieæ plakat wielkiej korporacji odzie¿owej, na którym ca³owali siê
ksi¹dz i zakonnica, czy reklamówkê do
filmu Skandalista Larry Flint.
I niech nikt nie da siê zwieæ wypowiedziom o wolnoci wyrazu czy ekspresji. Brak kultury czy wychowania z wolnoci¹ s³owa nie maj¹ wiele wspólnego.
Wyrazista i pe³na inspiracji by³a polska
szko³a plakatu oraz organizowane w Wilanowie coroczne miêdzynarodowe biennale plakatu. Natomiast to, co teraz ogl¹damy w tych tzw. postmodernistycznych
i wyzwolonych wielkich spotach reklamowych to jedynie trzeciorzêdna cha³tura bez wiêkszej wartoci artystycznej.
Gdy w zwi¹zku ze mierci¹ Ojca
wiêtego Jana Paw³a II telewizje, zarówno pañstwowe jak i komercyjne, zaprzesta³y emitowania ró¿norakich reklam,

styczno-Literackim w Poznaniu. Jej
wk³ad w nasz¹ kulturê narodow¹ doceni³ minister kultury, przyznaj¹c malarce
odznakê Zas³u¿ony dzia³acz kultury.
 Ludzie mówi¹, ¿e najwa¿niejsze
w ¿yciu to zdrowie  zauwa¿a maluj¹ca ustami.  Ale to nieprawda, bo tylu
ludzi jest zdrowych, ale bardzo nieszczêliwych, poniewa¿ nie znaleli
twórczego sensu swego ¿ycia. Bycie
sprawnym fizycznie wcale nie oznacza
szczêcia. Ja cieszê siê swoimi darami
artystycznymi, ¿e mogê teraz swoj¹ mi³oæ do kultury wyra¿aæ w postaci kolorowych obrazów.
Bogdan Nowak
wszyscy odetchnêli z ulg¹. Okaza³o siê
bowiem, ¿e istniej¹ sytuacje, w których
telewizja mo¿e zdobyæ siê na poszanowanie uczuæ ogl¹daj¹cych. Widzów na
tydzieñ uwolniono od reklam proszków
do prania, past do sprz¹tania, telefonów
komórkowych i wszelkiego rodzaju
rodków higienicznych codziennego
u¿ytku. I co? Nic siê nie sta³o! Nikt nie
zbankrutowa³!
Skoro wiêc nie usta³a dzia³alnoæ
¿adnej ze stacji telewizyjnych, to jaki
sens ma finansowanie reklam szokuj¹cych czêæ opinii publicznej? Jest to
swoiste badanie gruntu: co mo¿na pokazaæ, na co opinia publiczna odpowie,
czemu siê przeciwstawi, co uzna za dopuszczalne. Poza tym wszystkie te akcje reklamowe ³¹czy cywilizacja mierci i chêæ zdobycia pieniêdzy za wszelk¹
cenê. Niewa¿ne, jakim kosztem i kto
przy tym ucierpi. Wszak ci, którzy nie
maj¹ pieniêdzy, nie mog¹ wykupiæ powierzchni reklamowych i dopominaæ siê
nale¿nych im przeprosin. A je¿eli tak,
to nie nale¿y siê z nimi liczyæ...
Swoj¹ drog¹, gdy ogl¹da³em filmy
archiwalne z pielgrzymek Jana Paw³a II
do kraju, zauwa¿y³em, ¿e zarówno tow.
Gierek jak i tow. genera³ Jaruzelski zwracali siê do Ojca wiêtego Wasza wi¹tobliwoæ. Tymczasem w czasie przedostatniej wizyty Papie¿a w Ojczynie
jedna z pos³anek, przedstawiaj¹c siê, powiedzia³a dononym g³osem: Witam
pana. Wstrz¹saj¹ce? Nie, po prostu mysz
nie zauwa¿y³a Mont Everestu...
Grzegorz Guttman
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Pokolenie, któremu dane by³o towarzyszyæ pontyfikatowi Jana Paw³a II, zosta³o obdarowane niezwykle szczodrze, na w³asne oczy zobaczy³o WIÊTOÆ
w dzia³aniu: w wierze, nauczaniu i pielgrzymowaniu, w modlitwie, mi³oci
i radoci, w pos³udze innym i w cierpieniu oraz w najtrudniejszym dla nas
wszystkich momencie ¿ycia  w umieraniu. Mieæ udzia³ w przemienianiu wiata to wielki dar i wielkie dowiadczenie. Dziêki Janowi Paw³owi II miliony ludzi
w ró¿nych krajach i na ró¿nych kontynentach odkry³o znaczenie prawdy, która
wyzwala; si³ê solidarnoci, która obala re¿imy i moc mi³oci, która buduje
mosty miêdzy sk³óconymi ludmi i rozdzieranymi konfliktami narodami.

Dary Opatrznoci
Jestem g³êboko przekonana, ¿e to
dowiadczenie milionów ludzi na ca³ym
wiecie wpisze siê w odnowê oblicza
ziemi. Nie ca³ej i nie wszêdzie, nie dzisiaj i byæ mo¿e jeszcze nie jutro, ale ju¿
teraz na naszych oczach zmieni³o siê tak
wiele, ¿e trudno nie mieæ nadziei. Oto
kler, zwany czasami nie tylko w Polsce
czarnymi, zagoci³ w mediach jako elita wiat³ych i uwa¿nie s³uchanych ludzi. Pobo¿noæ i religijnoæ przesta³y
byæ synonimami zacofania, a rozmowy
o Bogu, Chrystusie i wartociach chrzecijañskich przyku³y uwagê milionów
widzów w ró¿nych zak¹tkach wiata.
Okaza³o siê, ¿e samoorganizacja spo³eczna to tak¿e spontaniczne, wspólnotowe spotkanie tysiêcy rozmodlonych
i skupionych ludzi, które nie wymaga
przygotowañ, sztabu organizatorów
i przywództwa hierarchii kocielnej.
Republikañska Polska ludzi wierz¹cych, bo to oni tworzyli zaczyn wspólnot modlitewnych, zmieni³a na 8 dni hierarchiê wydarzeñ i sposób rozmawiania
o tym, co wa¿ne dla wiata i dla Polski.
Wszystkim moim rodakom, którzy towarzyszyli Janowi Paw³owi II w ostatniej
drodze, którzy spontanicznie i fenomenalnie sprawnie dotarli do Watykanu
 gor¹co dziêkujê: Bóg zap³aæ! Wszystkim, którzy na Placu wiêtego Piotra
i na ca³ym wiecie ¿egnali Jana Paw³a
Wielkiego, raz jeszcze  Bóg zap³aæ!
Nie wszyscy prze¿ywali te chwile tak
samo. Zapewne wielu, szczególnie
w krajach skandynawskich, w Niemczech i we Francji z trudem przystosowa³o siê do nowego jêzyka i wizerunku
Kocio³a katolickiego. Ale pewna bariera zosta³a prze³amana. ¯arty z papistów,



lekcewa¿enie chrzecijañskich korzeni
Europy, traktowanie ludzi wierz¹cych jak
nieprzystosowanych do wspó³czesnego
wiata prze¿ytków bêdzie, mam tak¹ nadziejê, znacznie trudniejsze.
Dostalimy od Bo¿ej Opatrznoci
wielki dar. Nie stawiam typowych, medialnych pytañ: Co z tego zostanie? Czy
nie zmarnujemy tego cudu? Jak d³ugo
bêdzie trwaæ wspólnota i duch pojednania? Nie zamierzam te¿ przewidywaæ,
co z tego wyniknie i jakie zmiany nast¹pi¹, bo uwa¿am takie pytania za pozbawione sensu. Jakich jeszcze dowodów
maj¹ mediom dostarczyæ zwykli, praktykuj¹cy katolicy w Polsce, by dostrze¿ono w nich lady papieskiego nauczania i pielgrzymowania? Gdyby powtarzane do znudzenia tezy o Polakach, ¿e
kochali, ale nie s³uchali lub s³uchali, ale
nie rozumieli, by³y prawdziwe, nasze
kocio³y, ulice, place, stadiony, a tak¿e
publiczne i komercyjne media by³yby
w pamiêtnych dniach kwietnia zupe³nie
inne, mo¿e takie, jak niemieckie po
wyborze kardyna³a Józefa Ratzingera
 nowego papie¿a Benedykta XVI...
Czy to, co mówili przed kamerami tak
zwani zwyczajni ludzi nie dowodzi, ¿e
Jan Pawe³ II trafi³ do serc, sumieñ i umys³ów milionów ludzi znacznie g³êbiej
i pe³niej, ni¿ wydaje siê mniej lub bardziej wiarygodnym intelektualistom?
Medialne oczekiwanie, ¿e od 2 kwietnia
2005 r. staniemy siê spo³eczeñstwem
anio³ów a bud¿et III RP oszczêdzi miliony z³otych na likwidacji niepotrzebnej
ju¿ policji, prokuratury i s¹downictwa,
ma doprawdy groteskowy charakter. Wielokrotnie s³ysza³am: wydarzy³ nam siê
cud, to prawdziwy cud  tak, jakby lu-
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dzie w kilka dni ulegli magicznej przemianie pod wp³ywem umierania Papie¿a. A mo¿e byli ju¿ gotowi, bo proces
zmian trwa³ ca³e lata, a Jan Pawe³ Wielki dobrze przygotowa³ ich do tego momentu? Komentatorzy woleli wierzyæ
w cuda, ni¿ po prostu przyj¹æ do wiadomoci, ¿e w ich rodakach tkwi umiejêtnoæ godnego wyra¿enia uczuæ, dar g³êbokiej i skupionej modlitwy i silne pragnienie towarzyszenia Ojcu wiêtemu
w chwilach cierpienia, umierania, a¿ do
momentu Jego przejcia do Domu Ojca.
Mo¿e warto, by komentuj¹cy rolê
Jana Paw³a II w budzeniu Polaków do
wolnoci i godnoci przeczytali to, co
On sam napisa³ o rodakach w ostatniej
ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoæ. Przytoczy³
zdanie m³odego flamandzkiego ksiêdza,
który jeszcze w czasach studiów Karola Wojty³y w Rzymie wyrazi³ opiniê, ¿e
dowiadczenie z³a, jakim by³ komunizm, spad³o na nas, poniewa¿, jak
mówi ów flamandzki ksi¹dz, my na zachodzie Europy bymy nie wytrzymali
podobnej próby, a wy wytrzymacie. Podobnie, ju¿ jako papie¿ Jan Pawe³ II us³ysza³ od jednego z wybitnych polityków
europejskich zdanie: Je¿eli komunizm
sowiecki pójdzie na Zachód, my nie bêdziemy w stanie siê obroniæ. S³owa te
najwyraniej g³êboko zapad³y w wiadomoæ Ojca wiêtego, bo w dalszych rozwa¿aniach pisze o historycznych dowiadczeniach Polaków, którzy nie ulegli propagandzie owiecenia w XVIII w.,
i o harcie ducha spo³eczeñstwa, który
ujawni³ siê w walce z komunizmem a¿
do zwyciêstwa w 1989 r. (s.55-56).
Najwyraniej Jan Pawe³ II dostrzeg³
znacznie g³êbsze korzenie tego, co
kszta³tuje nasze wspó³czesne zachowania. On jeden mia³ odwagê o tym mówiæ i pisaæ. W wieku XX uczyniono wiele, by wiat przesta³ wierzyæ, a¿eby odrzuci³ Chrystusa. (...) Niestety, Europê
na prze³omie tysi¹cleci mo¿na by okreliæ jako kontynent spustoszeñ. Programy polityczne nastawione przede
wszystkim na rozwój ekonomiczny same
nie uzdrowi¹ tych ran... Otwiera siê tu
olbrzymie pole pracy dla Kocio³a... (ss.
124; 125). W rozdziale Powrót do Europy otrzymujemy s³owa otuchy
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i wsparcia: Z tego punktu widzenia powo³anie papie¿a z Polski, z Krakowa
mog³o mieæ wymowê niejako symboliczn¹. Nie by³o to jedynie powo³anie konkretnego cz³owieka, ale ca³ego Kocio³a, z którym by³ on zwi¹zany od urodzenia; porednio by³o to tak¿e powo³anie
narodu, do którego nale¿a³...
Znaczna czêæ tego narodu ¿egna³a
w kwietniu swojego Wielkiego Duchowego Przywódcê najlepiej, jak potrafi³a. W sonda¿u zrealizowanym metod¹
telefoniczn¹ w kwietniu (12  13) przez
PENTOR zadano reprezentatywnej
próbie 800 Polaków kilka pytañ dotycz¹cych tych wydarzeñ. Jakkolwiek pytanie sformu³owano w typowej medialnej manierze: Czy Pana(i) zdaniem
zmiany, które zasz³y po mierci Jana
Paw³a II bêd¹: a. trwa³e, ludzie pozostan¹ ju¿ lepsi; b. bêd¹ wystêpowa³y
tylko przez jaki czas; c. szybko o nich
zapomnimy; d. nie by³o ¿adnych realnych zmian  to udzielone odpowiedzi
zas³uguj¹ na uwagê. W to, ¿e zmiany
bêd¹ trwa³e, a ludzie pozostan¹ lepsi
wierzy nieco ponad 20 proc. Polaków,
czêciej s¹ to ludzie m³odzi od 15. do
29. roku ¿ycia (22 proc.) i starsi, licz¹cy ponad 50 lat (25 proc.). Wierzy w to
zaledwie 14 proc. osób z wy¿szym wykszta³ceniem i a¿ (?) 28 proc. z wykszta³ceniem podstawowym.
Zdecydowanie najczêciej (57 proc.)
wybierano odpowied: zmiany bêd¹ wystêpowa³y tylko przez jaki czas, a potem wszystko wróci do normy. Tê opiniê
szczególnie czêsto popierali respondenci (63 proc.) w wieku od 30 do 49 lat
i posiadaj¹cy (61 proc.) wy¿sze wykszta³-

cenie. Jednoczenie 75
proc. badanych uwa¿a³o,
¿e Polacy rozumiej¹ nauki Jana Paw³a II i ¿e s¹
z Niego dumni (99
proc.). Na pytanie: Czy
zalicza siê Pan(i) do pokolenia Jana Paw³a II,
tzn. do ludzi, którzy przyznaj¹, ¿e Jan Pawe³ II
wywar³ znacz¹cy wp³yw
na ich ¿ycie  TAK odpowiada 58 proc. mê¿czyzn i 72 proc. kobiet
oraz 56 proc. osób z wy¿szym wykszta³ceniem (z podstawowym  67 proc.). Co
ciekawe, twierdz¹co na to pytanie odpowiadaj¹ czêciej osoby, które mia³y mo¿liwoæ ogl¹daæ pontyfikat polskiego papie¿a w sposób wiadomy, maj¹cy dzisiaj 50 lat i wiêcej (68 proc.) ni¿ m³odzi
w wieku od 15  29 lat (61 proc.).
Co wynika z tych badañ? Raczej

prawda o Polakach wiadomie uczestnicz¹cych w pontyfikacie Jana Paw³a Wielkiego ni¿ medialna wizja cudu metamorfozy, raczej realizm mniejszoci, która
wie, ¿e zmiany zachowañ i sposobu mylenia wymagaj¹ lat i politycznego przywództwa, ni¿ wiara w czarodziejskie
ró¿d¿ki i cudowne pojednania.
***
Nastêpc¹ Jana Paw³a Wielkiego zosta³ kard. Joseph Ratzinger, przyj¹³ imiê
Benedykta XVI, co ³atwo interpretowaæ
jako wybór Europy zjednoczonej duchem
chrzecijañstwa i raczej kontynuacjê ni¿
modyfikacjê dorobku Poprzednika.
W wywiadzie dla KAI z lipca 2004 r. dzisiejszy Benedykt XVI powiedzia³: Europie grozi utrata samej siebie... Ale
mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e nawet mniejszoæ, jeli cechowaæ j¹ bêdzie g³êbokie
przekonanie i równie g³êboka si³a duchowa, mo¿e odrodziæ tê star¹ Europê...
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Dzieci dzieciom
Ju¿ od blisko piêtnastu lat dzia³a, za³o¿ony i do tej pory kierowany przez ks.
Andrzeja Mulkê, zespó³ muzyczno-wokalny Promyczki. Liczy ju¿ blisko sto
dwadziecia dzieci, które prowadzone
pod czujnym okiem fachowych instruktorów z M³odzie¿owego Domu Kultury w Nowym S¹czu, nagra³y kilka p³yt
d³ugograj¹cych, a tak¿e zrealizowa³y profesjonalne teledyski. Te ostatnie wielokrotnie prezentowane by³y w telewizyjnym programie religijnym Ziarno.
Najnowsza p³yta Promyczków (w jej
nagraniu udzia³ wziê³a dwudziestopiêcioosobowa grupa najm³odszych dzieci) nosi tytu³ Kogo Pan Bóg kocha.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ poprzez wydarzenia ostatnich tygodni nabra³a szczególnego charakteru. Znalaz³a siê na niej
bowiem piosenka Hej, baco, która dedykowana by³a Ojcu w. Janowi Paw³owi II z okazji Jego imienin i zapiewana zosta³a przez zespó³ w listopadzie
2004 r., w watykañskiej Auli Paw³a VI.
Producentem i kompozytorem muzyki jest Joachim Mencel. W nagra-

niach za udzia³ wziê³o wielu znakomitych instrumentalistów jak chocia¿by
Jacek Królik, gitarzysta znanego szeroko folkowego zespo³u Brathanki,
a tak¿e Arek Skolik, wieloletni perkusista zespo³u Stanis³awa Sojki.
Choæ p³yta adresowana jest przede
wszystkim do rówieników ma³ych artystów, jej s³uchanie na pewno bêdzie
radoci¹ dla ca³ych rodzin, tym bardziej,
¿e przynosi naprawdê znakomite poetyckie teksty Beaty Ko³odziej.
Pawe³ Smogorzewski
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Krêtactwa
I nic nie wysz³o z tych deliberacji.
Wiosna mija, a ¿adnego terminu ¿adnych wyborów ani referendum politycy
nie ustalili. I jako nikt sobie publicznie nie chce przypomnieæ, ¿e na pocz¹tku obecnej kadencji sejmu prezydent
RP obieca³ nam, ¿e wybory parlamentarne bêd¹ wczeniejsze od przewidzianych ustaleniami.
A jednak mimo obietnic prezydenckich i rozwa¿añ polityków do urn pójdziemy na jesieni. £atwo zrozumieæ,
dlaczego pos³owie chc¹ wyborów do
sejmu i senatu mo¿liwie jak najpóniej,
wszak ka¿dy miesi¹c uczestnictwa we
w³adzy ustawodawczej pomna¿a ich
beneficja, apana¿e i u³atwia dostêp do
ró¿nych synekur. Tylko dlaczego udaj¹
przed opini¹ publiczn¹, ¿e chc¹ g³osowañ na wiosnê?
Te sugestie o niby-wczeniejszych wyborach to by³a najzwyklejsza ich gra
 ¿eby przedstawiæ siê wyborcom z jak
najlepszej strony (albowiem wiêkszoæ
opinii publicznej doæ ma ju¿ tego sejmu,
swarów, k³ótni, afer i krêtactwa polityków
u w³adzy), a wiêc pos³owie udaj¹, ¿e niby
podzielaj¹ oceny vox populi i chc¹ skrócenia kadencji, zatem w konsekwencji, ¿e
niby-gotowi s¹ szybciej pozbyæ siê swych
przywilejów poselskich...
Pawe³ Jasienica, o którego pisarstwie
osobliwie zapomnielimy, napisa³, ¿e najtrudniej cz³owiekowi zrezygnowaæ z w³asnych prerogatyw. Dlatego nasi pos³owie
trzymaj¹ siê kurczowo swych mandatów,
stanowisk i funkcji pozoruj¹c diametralnie odmienn¹ postawê. Na dnie duszy rozrasta siê niekontrolowane wiadomoci¹
obywatelsk¹ sobkostwo  napisa³, jakby
myla³ o naszych politykach, równie zapomniany W³adys³aw Konopczyñski, jeden z najwybitniejszych historiografów
ubieg³ego stulecia.
Od kilku miesiêcy media racz¹ nas

wynikami ró¿nego rodzaju sonda¿y, które ukazuj¹ stopieñ popularnoci partii
politycznych, miêdzy którymi rozegra siê
ostateczna rywalizacja o liczbê mandatów poselskich.
W³anie! Ordynacja siê nie zmienia
 g³osowaæ tedy bêdziemy, mo¿na tak
rzec, nie na ludzi, a na partie... Przypomnijmy tu, jak czêsto w drugiej po³owie
zesz³ego roku media publikowa³y wypowiedzi i apele publicystów oraz naukowców o koniecznoci wprowadzenia ordynacji jednomandatowej, to znaczy nie
z klucza partyjnego. Taki sposób wyboru wymaga³by, rzecz jasna, odpowiednich zapisów konstytucyjnych. A poniewa¿ do nich nie dosz³o, dlatego ¿e ani
prezydent, do którego kierowano apele,
ani pos³owie i liderzy partii nie wnieli
do sejmu projektu dokonania w³aciwych
modyfikacji w ustawie zasadniczej
 dzisiaj jest ju¿ za póno. Ju¿ wiemy
ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e przyszy³y
sejm bêdzie nadal zdominowany interesami partii, partyjniactwem, jak tego rodzaju uk³ady polityczne z sarkastyczn¹
dezaprobat¹ nazywa³ Józef Pi³sudski.
Powtórzmy przeto: jesieni¹ znowu
bêdziemy g³osowaæ na partie. A jest ich
niema³o; mêtlik w sejmie bêdzie wiêc
nadal tak¿e spory.
Najgorsze jest jednak,
¿e partie nie maj¹ sprecyzowanych programów
gospodarczych, które by
rzeczywicie doda³y energii naszemu, ci¹gle w¹t³emu rozwojowi gospodarczemu. Bo na przyk³ad
pryncypium wizji ekonomicznej Platformy Obywatelskiej - wspólny rynek  jest oczywicie
s³uszne, wszelako, jak na
razie, jest to ogólnik, slo-
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W marcu 2005 roku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prawami cz³owieka i z prawomocnym wyrokiem s¹du, zosta³a zag³odzona na mieræ Terri Schiavo.
W Stanach Zjednoczonych s¹dy s¹ naprawdê niezawis³e i sta³o to siê wbrew
opinii prezydenta, Izby Reprezentantów oraz po³owy narodu. Jednostkowa
wina mê¿a, który siê tego domaga³, jest niczym w porównaniu do wyroku
s¹du, który w imiê praw cz³owieka orzek³ ostatecznie mieræ g³odow¹.

Prawa cz³owieka?
Terri nie by³a pod³¹czona do ¿adnej
aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. Do organizmu wprowadzono rurkê, któr¹ dostarczano jej po¿ywienie. A wiêc nie ma
tu mowy o uporczywym i bezsensownym podtrzymywaniu ¿ycia przy pomocy aparatury typu p³uco-serce, kiedy ju¿
nie ma ¿adnej nadziei na przezwyciê¿enie choroby, mózg cz³owieka nie pracuje, a kr¹¿enie krwi jest podtrzymywane mechanicznie. J¹ tylko karmiono.
Bylimy bombardowani przez wiêkszoæ mediów wiadomoci¹, jakoby s¹d
nakaza³ od³¹czenie Terri od aparatury
podtrzymuj¹cej ¿ycie. Osobicie aparaturê tak¹ u¿ywam ju¿ lat 67; na pocz¹tku by³a to pier mojej mamy, potem
butelka ze smoczkiem, nastêpnie ³y¿ka
i ³y¿eczka, w koñcu doszed³ nó¿ i widelec. Byæ mo¿e wkrótce bêdê potrzebowa³ rurki. Niektórzy u¿ywaj¹ pa³eczek,
ostatnio bardzo modnych w USA jako
symbol integracji kultur i cywilizacji
w ramach praw cz³owieka. Terri po prostu u¿ywa³a rurki. Gdyby to m¹¿ Terri
osobicie pozbawi³ j¹ po¿ywienia, ten
sam s¹d uzna³by ten fakt za morderstwo
III stopnia, to znaczy: planowane, bezwzglêdne i okrutne. W Auschwitz
Niemców równie¿ obligowa³y ró¿ne
miejscowe przepisy i prawa, które nakazywa³y zag³odziæ na mieræ w.
o. Maksymiliana Kolbego. W kacetach
sowieckich przynale¿ne racje ¿ywnoci,
raczej g³odowe, dawano wiêniom wykonuj¹cym wyrubowane normy pracy;
jeli wiêzieñ nie by³ w stanie ich wykonaæ, racje zmniejszano i b³êdne ko³o
zamyka³o siê mierci¹ z g³odu i wyczerpania. Archipelag Gu³ag te¿ mia³ swoje prawa i przepisy.
S¹d orzek³ mieræ Terri w imiê prawa cz³owieka do mierci na ¿yczenie
w³asne b¹d kogo z rodziny, maj¹c na
wzglêdzie daleko id¹cy humanitaryzm,

wed³ug którego mieræ ma byæ lekka,
³atwa i przyjemna. Jednak¿e skazany na
mieræ przestêpca w wiêkszoci Stanów
Ameryki umiera w wyniku zastosowania znacznie bardziej humanitarnych
rodków, a ju¿ na pewno nigdzie nie jest
g³odzony a¿ po kres ¿ycia.
Bezporednio po mierci g³odowej
Terri, w koñcu marca i na pocz¹tku
kwietnia, ca³y wiat móg³ braæ przyk³ad
z ostatniej i nienapisanej encykliki Ojca
wiêtego: jakie prawo ma Cz³owiek
Umieraj¹cy. Prawo wynikaj¹ce z Praw
Boskich wobec cz³owieka, prawo
Stwórcy wobec wiata ludzi. Prawdziwe prawo godnego umierania cz³owieka wierz¹cego w ¯ywot Wieczny.
Wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych i g³oszonych od czasów rewolucji francuskiej poprzez Deklaracjê ONZ, bezprawna i arbitralna staje siê wszelka
w³adza niepochodz¹ca bezporednio od
ludu, który wyra¿a swoj¹ wolê w g³osowaniu. Zasada jednocz¹ca wszystkie
nowo¿ytne prawa cz³owieka obejmuje
zakazem wszelk¹ w³adzê, która nie zosta³aby uprawomocniona wolnymi,
okresowymi i powszechnymi wyborami. Wed³ug tych zasad nale¿y przeciwstawiæ siê temu, co nie jest demokratyczne w tym w³anie znaczeniu. Jednak¿e, podkrela Vittorio Messori,
w ludzkich spo³ecznociach, we wszystkich epokach i krajach s¹ autorytety naturalne, które nie pochodz¹ z nienaturalnoci wyborów. Przede wszystkim
rodzina, gdzie dzieci nie g³osuj¹ demokratycznie nad wyborem rodziców, ci
jednak maj¹ pe³ne prawo do w³adzy nad
nimi; nastêpnie szko³a, gdzie czasem
istnieje pewien wybór, lecz na ogó³ nale¿y on do rodziców, a nauczyciel powinien sprawowaæ w³adzê nad uczniem;
wreszcie Ojczyzna, miejsce zamieszkania, nie jest owocem wolnego wyboru,

nawet wtedy gdy jest owocem wyboru
serca  staje siê pewny przeznaczeniem.
Ojczynie, nawet najbardziej rozwiniête konstytucje daj¹ w³adze rozporz¹dzania ¿yciem w jej obronie.
Logika demokratyzacji wszystkiego
i za ka¿d¹ cenê objê³a wszystkie rzeczywistoci, z których sk³ada siê nasze ¿ycie, kwestionuj¹c autorytet rodziny,
szko³y, ojczyzny i wszelkiej innej rzeczywistoci niepochodz¹cej z wyborów
powszechnych. Do tych rzeczywistoci
zaliczany jest przede wszystkim Koció³. W³adza jego nie pochodzi z do³u,
od elektoratu, lecz z góry, od samego
Boga, z Objawienia w ciele i s³owie
przyniesionego przez Chrystusa. Rewolucja francuska, zaledwie rok po proklamowaniu praw cz³owieka, Ustaw¹ Cywiln¹ Duchowieñstwa z 1790 r. przeorganizowa³a Koció³ zgodnie z zasadami demokratycznymi, jedynymi uwa¿anymi za prawomocne. Zarz¹dzono likwidacjê zakonów, postrzeganych jako
przeciwne prawom ludzkim, a tak¿e
nakazano wybór biskupów i proboszczów przez wszystkich uprawnionych
do g³osowania, z niekatolikami i ateistami w³¹cznie. Kiedy nastêpnie oddzia³y
francuskie zajê³y Rzym, natychmiast
og³oszono obalenie papiestwa, uzasadniaj¹c ten fakt twierdzeniem, ¿e w³adza
papie¿y nie pochodzi z wyborów powszechnych i jest arbitralna.
¯adna religia nie jest demokratyczna. Nie do nas nale¿y g³osowanie na
Boga. Nie do nas nale¿y g³osowanie w
sprawie powinnoci i obowi¹zków, które zgodnie z wiar¹ nak³ada On na cz³owieka. To Bóg wybiera sobie lud i jemu
nadaje Prawo.
Jaros³aw Szczepanowski
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Nasi politycy w ostatnich miesi¹cach wiele mówili o wyborach, parlamentarnych i prezydenckich, sugeruj¹c mniej czy bardziej otwarcie, ¿e pierwsze
bêd¹ przeprowadzone na wiosnê, w czerwcu na przyk³ad. Rozwa¿ano przy
tym, czy te wybory maj¹ siê odbyæ równoczenie z referendum o przyjêcie
konstytucji Unii Europejskiej.

gan, by nie rzec: has³o wyborcze. Przecie¿ wolny rynek wolnemu rynkowi nierówny, o czym poucza nic innego, jak
w³anie nasze nieszczêsne gospodarowanie od roku 1990.
Od 15 lat budujemy wolny rynek
i wci¹¿ mamy straszliwe z nim k³opoty.
To by znaczy³o, ¿e koncepcje wolnorynkowe s¹ niew³aciwe. A wiêc zapytajmy
partie polityczne, które przyst¹pi¹ do zmagañ o mandaty  jaki wolny rynek?
Prawo i Sprawiedliwoæ od dawna
okrela swe pojmowanie wolnego rynku  ¿e chce tworzyæ spo³eczn¹ gospodarkê wolnorynkow¹. Nazwa i pomys³
pochodz¹ bodaj od niemieckich socjaldemokratów i s¹ synonimem gospodarki pañstwa superopiekuñczego. Ile za
szkód, nade wszystko moralno-spo³ecznych, wyrz¹dzi³y i wyrz¹dzaj¹ pañstwa
nadopiekuñcze swym spo³eczeñstwom,
wiadcz¹ chocia¿by dzisiejsze pañstwa:
Szwecja i Niemcy.
Jedyne, co pociesza w zamierzeniach
PiS, to to, ¿e tylko ta partia g³osi postulat odnowy moralnej spo³eczeñstwa
i pañstwa. A patrz¹c na poczynania PiS,
zw³aszcza na dzia³alnoæ jej liderów,
mo¿na nie w¹tpiæ ani w szczeroæ deklaracji, ani w skutecznoæ ewentualnych
przysz³ych dzia³añ.
Mo¿e naprawdê od sanacji moralnej
trzeba by zacz¹æ przekszta³canie dzisiejszej Polski, wiedz¹c, ¿e  jak napisa³
cytowany W³adys³aw Konopczyñski
 polska wolnoæ ¿¹da rozumu stanu,
ofiarnoci, czujnoci od setek tysiêcy,
czyli od nas wszystkich: narodu, spo³eczeñstwa i polityków.
Jacek Wegner

rys. K. Kunicki

IN FLAGRANTI
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KULTURA

JAN PAWE£ II W POEZJI

PLASTYKA

Nie sposób nie rozpocz¹æ refleksji nad poezj¹ powiêcon¹ Janowi Paw³owi II bez cofniêcia siê do okresu
romantyzmu, do proroczego wiersza Juliusza S³owackiego, rozpoczynaj¹cego siê od wiekopomnych s³ów:
Poród niesnasków  Pan Bóg uderza / W ogromny dzwon, / Dla S³owiañskiego oto Papie¿a / Otwarty tron...

Mocarz dialogu
Przez dziesi¹tki lat wiersz ten odczytywano jako fantazjê autora, pobo¿ne
¿yczenie polskiego poety. W 1978 r. historia potwierdzi³a wizyjnoæ autora
Balladyny. Polski  s³owiañski Papie¿
zosta³ wybrany po przedwczesnej mierci
Jana Paw³a I. Jakby dla równowagi, nastêpca papie¿a sprawuj¹cego urz¹d zaledwie przez 33 dni, pe³ni³ swoj¹ pos³ugê przez ponad æwieræ wieku.
Sporód wspó³czesnych autorów, dla
których Papie¿ Polak sta³ siê inspiracj¹
twórcz¹, wymieñmy dwóch.
Pierwszym jest ks. Jan Twardowski
 najwybitniejszy polski poeta w sutannie. W wierszu nosz¹cym krótki tytu³
Papie¿, z w³aciw¹ sobie przewrotn¹ refleksyjnoci¹ puentuje utwór obrazem
przedwojennego katolika, który pisze
skargê na Pana Boga. Za co? Mo¿e za,
otwieraj¹cy wiersz, obraz papie¿a wyfruwaj¹cego z Rzymu samolotem jak nieg
lec¹cym, a nie tkwi¹cego za Spi¿ow¹
Bram¹ z dala od wiata i jego problemów,
jak poprzednicy? A mo¿e za to, ¿e Jan
Pawe³ II: ca³uje prawos³awnego b³ogos³awi ¿ydowskie dzieci (...) / heretycy
grzej¹ w ewangelii pogryzione nogi...
W innym utworze (Ojcze wiêty)
Twardowski przywo³uje pierwsz¹ wizy-

Schody do nieba

"

Szept

fot. G. Ga³¹zka

Dzisiaj schody do nieba
zastawiaj¹ znicze
szk³o pêka
niczym salwy na Tw¹ czeæ
Dzisiaj schody do nieba
us³ane s¹ kwiatami
ich kielichy piêkniej¹
w obliczu Twej aury
Dzisiaj schody do nieba
otoczone s¹ t³umami
i nikt nie czuje siê godny
by na nie wejæ

tê Papie¿a w Warszawie, a podczas niej
 W ogromnym t³oku, gdzie serc miliony / Na prawo i na lewo / Polski Zacheusz, by Ciê zobaczyæ / Zacznie siê drapaæ na drzewo...
Obszerny, pisany przez kilka lat poemat o Papie¿u wyszed³ spod pióra Zdzis³awa £¹czkowskiego. Autor rozpocz¹³
nad nim pracê wkrótce po wyborze kardyna³a Karola Wojty³y, a zakoñczy³
w 1983 r.  roku drugiej pielgrzymki Jana
Paw³a II do ojczystej ziemi. Tytu³owy Syn
ziemi swojej to Papie¿ Polak, Syn Ziemi
Wadowickiej, mocarny Kowal dialogu,
opiekun i przyjaciel. Obroñca s³abych,
ucinionych i przera¿onych. £¹czkowski
zmienia rodzaje dobieranej poetyki, fragmenty jego poematu maj¹ niekiedy charakter hymnu, innym razem przesyconego refleksj¹ peanu, a jeszcze innym  i te
brzmi¹ najmocniej, bo najciszej  modlitewnej litanii: Papie¿u mi³osierdzia / módl
siê za nami / Papie¿u Praw Cz³owieka /
Ratuj ludzi w mroku...
Trafne to s³owa, wskazuj¹ce  podobnie jak w wierszu Twardowskiego  na
mocno akcentowane przez ten Pontyfikat nowe formy duszpasterskiej aktywnoci Ojca wiêtego. Watykan sta³ siê
bowiem oparciem dla przeladowanych,

zarówno jednostek, jak i narodów, wieckich i zakonnych. O godnoæ i szacunek
dla nich Jan Pawe³ II upomina³ siê donios³ym g³osem, w sposób jednoznaczny i kategoryczny. Chcia³ byæ wród ludzi i chcia³ byæ dla ludzi  dla nich, swoich owieczek, jako dobry, nios¹cy pomoc
i opiekê pasterz, godny nastêpca w. Piotra. A robi³ to z w³aciw¹ sobie prostolinijnoci¹ i wzbudzaj¹c¹ zaufanie s³owiañsk¹ twarz¹ (wed³ug s³ów Prymasa
Tysi¹clecia Stefana Wyszyñskiego).
Oczywicie nie tylko ci dwaj poeci
pisali o Ojcu wiêtym. Wymieñmy: ks.
Janusza St. Pasierba, Marka Skwarnickiego, Ernesta Brylla, Stanis³awa Stanika i wielu innych. Niestety, nawet
cz¹stkowe omówienie ich utworów
przekracza niniejsze ramy i jest
wdziêcznym tematem do szerokiego
eseju literackiego. Dodam tylko, ¿e
oprócz wyboru na Tron Piotrowy czêstym w¹tkiem tych utworów, o ró¿nej
zreszt¹ wartoci artystycznej, by³ zamach z maja 1981 r. oraz liczne pielgrzymki. Byæ mo¿e najpiêkniejsze
wiersze o naszym Rodaku dopiero powstan¹, byæ mo¿e jego mieræ stanie
siê dla wielu ludzi pióra tak¹ bolesnoradosn¹ inspiracj¹. Mo¿liwe, i¿ ta, nienapisana jeszcze poezja bêdzie ju¿
opiewa³a Jana Paw³a II Wielkiego.
Piotr Kitrasiewicz

Szept boskoci przedar³ siê
przez ha³as tego wiata
nasta³a cisza
t³umy milcz¹cych ludzi
p³yn¹ w marszach naznaczonych
cierpieniem
w rêku nios¹ wiat³o
w sercu mi³oæ
w duszy modlitwê
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Izabela Zubko

Pogr¹¿eni w smutku i ¿a³obie, myl¹c o zmar³ym Ojcu wiêtym Janie
Pawle II, najczêciej gromadzimy siê wokó³ monumentów powiêconych Jego osobie. W czasie pontyfikatu Papie¿a Polaka na terenie naszej ojczyzny wzniesiono ponad trzysta ró¿nej wielkoci Jego pomników.
Kazimierz O¿óg, historyk sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor doktoratu o pomnikach Jana Paw³a II przypomina, i¿ Ojciec
wiêty niechêtnie s³ucha³ o kolejnych zamierzeniach wznoszenia mu
monumentalnego pomnika.

Wiara i moc
Dlatego chcê dzi przybli¿y Czytelnikom najmniejsze wizerunki Jana
Paw³a II  Jego portrety rytowane
przez s³ynnego na ca³ym wiecie grawera (zmar³ego przed kilkoma tygodniami) Czes³awa S³aniê, zwanego
Cesarzem sztycharzy.
Autor, w Polsce ma³o znany, rówienik Papie¿a (urodzony w 1923 r.
w Czeladzi pod Bêdzinem), mieszka³ od
przesz³o 50 lat w Szwecji. W Polsce, po
ukoñczeniu Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie, zwi¹zany by³ przez szereg
lat z Pañstwow¹ Wytwórni¹ Papierów
Wartociowych, dla której projektowa³
znaczki i banknoty, m.in. ogólnie znany
znaczek z rytem Bitwy pod Grunwaldem
Jana Matejki.
W Szwecji od roku 1956 zatrudniony by³ jako g³ówny projektant Królewskiej Poczty
Szwedzkiej. W roku 1972 otrzyma³ tytu³ Nadwornego Grawera króla Szwecji Gustawa VI
Adolfa, rok póniej Order Kapitu³y Rycerskiej królowej Danii
Ma³gorzaty II. Wród dziesi¹tek
innych najbardziej presti¿owych
nagród na wiecie, jakimi by³
wyró¿niany Czes³aw S³ania,
trzeba wymieniæ Order w.
Grzegorza nadany mu w 2000 r.
przez Jana Paw³a II, a tak¿e z³ote medale przyznane przez Pocztê Brytyjsk¹ w 2002 r. za wk³ad
w projektowanie i wykonywanie
znaczków pocztowych.
Staloryty Czes³awa S³ani
charakteryzuj¹ siê niezwyk³¹
precyzj¹. Opracowany przez
tego artystê staloryt z wizerun-

kiem Jana Paw³a II, a tak¿e projekt
znaczka obiegowego Poczty Polskiej,
zrealizowanego z okazji 80. urodzin
Ojca wiêtego, bardzo sugestywnie
ukazuj¹ m¹droæ i dobroæ p³yn¹ce
z jasnego oblicza polskiego Papie¿a.
Mistrzowsko wykorzystuj¹ce walory
wiat³a i cienia stalorytnicze kreski
Czes³awa S³ani odzwierciedlaj¹ wewnêtrzn¹ moc Jana Paw³a II i ukryt¹
za ³agodnym umiechem g³êbok¹ troskê o losy ludzkoci.
Wiara i moc papieska na miniaturach Czes³awa S³ani dziêki artystycznej wirtuozerii wywieraj¹ nie mniejsze
wra¿enie ni¿ monumentalne, spi¿owe
pomniki.
Jaros³aw Kossakowski

CHWILA MUZYKI

Mi³oæ artysty
A nade wszystko miejcie mi³oæ
 mówi Pan. Artycie nie trzeba tego dwa
razy powtarzaæ, poniewa¿, wydaje siê,
jest po prostu urodzony do mi³oci. Artysta w³anie z mi³oci  do wiata, do
jego mieszkañców, do Pana Zastêpów,
która jak wezbrana fala ogarnia i porywa jego serce  tworzy. To ona wylewa
siê na papier, p³ótno, kamieñ czy klawisze fortepianu. To jej wyrazem s¹ arcydzie³a i kicze (zale¿nie od talentu), rzeby, obrazy, dramaty i symfonie.
I to w³aciwie wszystko, co mo¿na
powiedzieæ o najg³êbszym znaczeniu pojêcia mi³oci artysty. Ale nic w wiecie
nie jest tak proste, bo niektórzy (a jest ich
legion) id¹ i siej¹ w ten dobry zasiew przeró¿ne przeszkadzajki: ambicje, zazdroci,
na³ogi, choroby, nieszczêcia I twórca
zapomina o swej mi³oci. Jeli  jak
wszystko, co ludzkie  jest ona u³omna,
oczekuje wzajemnoci, unosi siê gniewem, jest niecierpliwa  zagra¿a jej zwyrodnienie, czasem nawet, strach pomyleæ,
przeradza siê w nienawiæ.
A przecie¿ artysta tworzy po to, aby
byæ kochanym za swoje dzie³a. Jednak
raczej rzadko udaje mu siê ten podstawowy cel osi¹gn¹æ. Czêsto ulega mitowi fanklubów, czadowi medialnych sukcesów,
u³udzie wielotysiêcznych aplauzów  uzale¿nia siê od nich, poszukuje ich, w koñcu podporz¹dkowuje im swoje ¿ycie. Widzi w nich przejawy tej mi³oci, do której
podwiadomie d¹¿y. Nic bardziej iluzorycznego! Bo wiat  jeli kogo kocha
 rzadko kiedy wyra¿a to spontanicznie
 zw³aszcza za ¿ycia swego idola.
Ostatnio sztuka i mi³oæ zyska³y nowy
wymiar dziêki przyk³adowi ¿ycia i mierci Ojca wiêtego. Mówi siê o Nim: Wielki Artysta. Tak, zapewne zupe³nie wiadomie Jan Pawe³ II w swoj¹ pos³ugê papiesk¹ w³¹cza³ elementy sztuki, znaj¹c si³ê
jej oddzia³ywania. Wiedzia³, ¿e piêkno to
najlepsza oprawa dla Mi³oci, która przecie¿ zawsze by³a w centrum jego uwagi.
Czego wszyscy artyci  duzi i mali
 z pokor¹ powinni siê od Niego uczyæ.
Maria Szreder
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MEDIA

PRZEGL¥D PRASY
Po operacji gard³a nikt siê nie spodziewa³, ¿e stan zdrowia Ojca wiêtego bêdzie siê nieustannie pogarsza³. Informacje prasowe by³y pocz¹tkowo pe³ne optymizmu. Papie¿ pokazywa³ siê w swoim oknie, chcia³ nawet przemówiæ, b³ogos³awi³ pielgrzymów. Alarmuj¹cy ton pojawi³ siê
w mediach dopiero 31 marca, kiedy w³oska agencja prasowa ANSA wys³a³a w wiat informacjê, ¿e Jan Pawe³ II czuje siê le, bardzo le, ¿e po
zabiegu tracheotomii schud³ o 19 kilogramów i nadal traci si³y.

Po¿egnanie
Watykan, zawsze powci¹gliwy
w podobnych sytuacjach, nie potwierdzi³ doniesieñ prasowych, ¿e Ojcu wiêtemu udzielono sakramentu chorych,
i dopiero 1 kwietnia wieczorem kardyna³ Javier Lozano z Meksyku, pe³ni¹cy
funkcjê watykañskiego ministra zdrowia, powiedzia³ dziennikarzom, ¿e Papie¿ jest w stanie agonii.
Wszystkie dzienniki natychmiast
wybi³y tê wiadomoæ w wielkich tytu³ach na pierwszych stronach. Papie¿
s³abnie, Jan Pawe³ II odchodzi  tak
pisano w ca³ej bez wyj¹tku prasie codziennej. Kiedy Ojciec wiêty zmar³
2 kwietnia o godzinie 21.37, wszystkie
stacje telewizyjne i radiowe przerwa³y
swoje programy, aby nadaæ tê smutn¹
wiadomoæ. Ca³y wiat zrozumia³ wielk¹ donios³oæ tej chwili, jednocz¹c siê
w bólu i ¿a³obie po cz³owieku, który by³
nie tylko przywódc¹ Kocio³a katolickiego, lecz tak¿e duchowym przewodnikiem dla ludzi innych wyznañ. Trzeba powiedzieæ, ¿e media (nie tylko
w Polsce) potrafi³y znaleæ odpowiedni jêzyk i styl, aby odejcie Papie¿a
przedstawiæ godnie i z nale¿ytym szacunkiem. To nie by³ przypadek lub zwyczajowa grzecznoæ. W pierwszych komentarzach podkrelano, ¿e Papie¿
zmieni³ Koció³ i wiat...
Po pierwsze, jak powiedzia³ prezydent Bush, Jan Pawe³ II niestrudzenie
zabiega³ o ludzk¹ wolnoæ. I doda³: Jestemy wdziêczni Bogu, ¿e przys³a³ nam
tego cz³owieka, syna Polski, który sta³
siê biskupem Rzymu i bohaterem na wieki. W aspekcie politycznym (gdy¿ ten
jest naj³atwiej widoczny) najczêciej
podkrelano, ¿e za spraw¹ Papie¿a
upad³ komunizm i polityczn¹ wolnoæ

$

odzyska³o ponad dwiecie milionów Europejczyków. Jednak dla Ojca wiêtego wolnoæ oznacza³a co nieporównanie wiêcej, albowiem ujmowa³ j¹ zawsze z perspektywy wartoci chrzecijañskich i nauki spo³ecznej Kocio³a. To
ma byæ tak¿e wolnoæ od wyzysku ekonomicznego i wolnoæ od upodlenia,
które niesie nêdza i brak perspektyw.
A tak¿e  w bardziej eschatologicznym
znaczeniu  uwolnienie siê od pogoni
za dobrami materialnymi. Papie¿ nawo³ywa³ do zwrócenia siê ku Bogu oraz
blinim. To w³anie dlatego tak radonie
przyjmowano Go na ca³ym wiecie i tak
uwa¿nie s³uchano.
Po drugie, czego dowodem jest bezprecedensowa reakcja prasy ¿ydowskiej
i arabskiej, Papie¿ czêsto przypomina³,
¿e bez wzglêdu na wyznawan¹ religiê
wszyscy ludzie s¹ dzieæmi jednego
i tego samego Boga. Wszystkie gazety
przypomnia³y, ¿e Jan Pawe³ II by³ pierwszym w historii papie¿em, który przekroczy³ próg synagogi i meczetu i modli³ siê w tych miejscach. W Egipcie,
Syrii i Palestynie pisano, ¿e mieræ Ojca
wiêtego jest strat¹ dla muzu³manów
i dla ca³ego wiata. Natomiast w wydawanym w Izraelu dzienniku The Jerusalem Post stwierdzano: Jan Pawe³ II,
który nazywa³ ¯ydów starszymi braæmi, który zostawi³ kartkê z modlitw¹ na
cianie P³aczu i który nawi¹za³ stosunki z pañstwem ¿ydowskim, bêdzie zawsze
wspominany przez ¯ydów z uczuciem
i podziwem. T¹ niepowtarzaln¹ wielkoæ Papie¿a najtrafniej chyba nazwa³a
Rzeczpospolita, stwierdzaj¹c, ¿e po Nim
i bez Niego wiat ju¿ bêdzie inny...
A jednak nie oby³o siê bez zgrzytów,
o czym polska prasa obszernie informo-

PRO DOMO SUA

wa³a. Najpierw ambasada rosyjska
w Warszawie okaza³a siê jedyn¹ ambasad¹, która nie opuci³a flagi pañstwowej na znak ¿a³oby (zrobiono to dopiero dwa dni po mierci Papie¿a). Zaraz
potem prezydent Putin (dodajmy, ¿e
spotka³ siê z Ojcem wiêtym i publicznie wyrazi³ radoæ z faktu, ¿e Papie¿ jest
S³owianinem) zabroni³ wszystkim stacjom telewizyjnym bezporedniego
transmitowania uroczystoci pogrzebowych z Rzymu. Doæ nieprzyjemna by³a
równie¿ reakcja Patriarchy Moskwy
i Wszechrusi Aleksija II, który stwierdzi³, ¿e dopiero teraz (czyli po mierci
Papie¿a) rozpoczyna siê nowy okres
w ¿yciu Kocio³a rzymskokatolickiego
i ¿e przyniesie on odrodzenie stosunków
obopólnego szacunku i bratniej mi³oci
chrzecijañskiej miêdzy obu naszymi
Kocio³ami. Zabrzmia³o to jednoznacznie jako negatywna ocena ca³ego pontyfikatu Jana Paw³a, chocia¿ wszyscy
pamiêtaj¹, jak wiele trudu i inicjatyw
podejmowa³ On w celu pojednania i porozumienia z rosyjsk¹ cerkwi¹ prawos³awn¹. I kolejny znamienny fakt,
o czym informowa³a Rzeczpospolita.
Na Mszy ¿a³obnej, celebrowanej w moskiewskiej katedrze katolickiej przez
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, obecny by³ wiceprzewodnicz¹cy
parlamentu Federacji Rosyjskiej, nie
pojawi³ siê jednak ¿aden przedstawiciel Cerkwii.
Dodajmy sprawiedliwie, ¿e nie popisali siê tak¿e Niemcy, o czym w gorzkich s³owach donosi³a Die Welt z 10
kwietnia: wiat jest w ¿a³obie  pisano
na ³amach dziennika.  Tylko w Niemczech rozgrywa siê absurdalny spektakl.
(...) Co siê dzieje z Niemcami? To jasne,
wszyscy mog¹ krytykowaæ Papie¿a, tak¿e katolicy, ale sk¹d ta z³oliwoæ, sk¹d
ta odpornoæ na rzeczywistoæ w tych
przeraliwych truizmach? My, Niemcy,
mamy kompleks Jana Paw³a II...
Chcia³oby siê, aby cytowane wy¿ej
s³owa z Rzeczpospolitej okaza³y siê
prawd¹. Czy jednak rzeczywicie wiat
dojrza³ do zmiany i generalnej odnowy
moralnej? Wrócimy jeszcze w przegl¹dach prasy do tego tematu.
Andrzej W. Pawluczuk
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

W cyklu Podgl¹dane czyny, pods³uchiwane rozmowy pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, które z IPN uda³o siê wydobyæ osobom pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB.

Niepokorni

7 czerwca 1949 r. Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa w Sierpcu skar¿y³ siê
ministrowi Radkiewiczowi na ks. Aleksandra Godlewskiego z Kociszewa. Ksi¹dz
bowiem zwróci³ siê 2 maja do Komendanta Posterunku MO z prob¹ o zaprzestanie ledzenia go przy pomocy wywiadu. Ksi¹dz owiadczy³, ¿e posiada du¿o lepszy wywiad od wywiadu MO i wie o tym, ¿e jest ledzony przez posterunek.
(IPN BU MBP 376, k. 123)
***
Szeroko zakrojona akcja kleru zosta³a czêciowo zahamowana  donosi³ min.
Radkiewiczowi warszawski UBP w marcu 1949 r. Kler nadal jednak prowadzi
wrog¹ dzia³alnoæ i przez udzielanie pomocy nielegalnemu podziemiu i przez
szerzenie wrogiej propagandy. Cz³onkiem NSZ mia³ byæ ks. Zygmunt Morawski, który przetrzymywa³ i kolportowa³ nielegaln¹ prasê, wspomaga³ NSZ finansowo i udziela³ jego cz³onkom lubów. W powiecie p³ockim ks. prefekt
Chojecki wrogo wystêpowa³ na kazaniu. Opowiada³, ¿e du¿o dobrych i m¹drych ludzi siedzi w wiêzieniu skutych ³añcuchami, gdyby byli na wolnoci,
du¿o dobra zrobiliby dla kraju... W Grójcu za ksi¹dz prefekt wystêpowa³ publicznie przeciwko ZMP poniewa¿ jest to organizacja komunistyczna...
(IPB BU MBP 376, k. 48- 49)
***
20 maja 1949 r. na nabo¿eñstwie majowym w Otwocku ksi¹dz powiedzia³,
¿e Polska po ostatniej wojnie znów staje siê przedmurzem chrzecijañstwa. Jak
donosi³ warszawski UBP, owiadczenie swoje opiera³ na tym, ¿e obecnie ro¿ne
zwi¹zki wolnomylicieli przyjê³y uchwa³ê walki z religi¹ i przeladowaniem ksiê¿y. Ludzie ci wywietlaj¹ niemoralne filmy, urz¹dzaj¹ wiece i zebrania, oraz
zmuszaj¹ do pracy w niedzielê, a postêpowanie ich, zdaniem ksiêdza, mo¿e zmieniæ oblicze wiata. Ratunku nale¿y wiêc upatrywaæ w wierze.
(IPN BU MBP 376, k. 122)
***
Z pow. Sochaczew w maju 1949 r. doniesiono warszawskiemu UBP, ¿e
ks. prefekt Sitkowski, który wyk³ada religiê w gimnazjum, ¿egnaj¹c maturzystów,
powiedzia³: ¿ebycie nigdy nie byli demokratami... (Demokrat¹ lub prawdziwym
demokrat¹ w owych czasach nazywano ludzi bezkrytycznie i lepo oddanych w³adzy ludowej. Mia³ to byæ komplement).
(IPN BU MBP 376, k. 122)
***
W czerwcu 1949 r. warszawski UBP donosi³ m.in. Radkiewiczowi, ¿e
w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie panuj¹ niezdrowe stosunki.
Siostry by³y bowiem wrogo ustosunkowane do obecnej rzeczywistoci. Siostra
Celina mia³a krytycznie oceniæ pierwszomajowe przemówienie Cyrankiewicza,
mówi¹c, ¿e stanowi dowód ukrytej walki z religi¹ i ¿e spo³eczeñstwo nie podziela zdania Premiera i dalekie jest od z³oliwej krytyki w³adz kocielnych. Siostra
Rafaela za stwierdzi³a, ¿e wyrazem ob³udy jest obchodzenie 1 maja pod znakiem pokoju, skoro obydwie strony szykuj¹ siê do wojny. Rozs¹dny cz³owiek
nie mo¿e popieraæ k³amstwa  doda³a.  Szczególnie m³odzie¿ nale¿y nauczyæ
obiektywnie oceniaæ sytuacjê miêdzynarodow¹.
(IPN BU MBP 376, k. 122)
Opr. Janina Hera-As³anowicz
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
08 1020 1042 0000 8302 0009 1181
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