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K ończący się rok 2016 obfitował w wydarze-

nia o charakterze duchowo- religijnym.  

Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada br. 

przeżywaliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miło-

sierdzia. 2 lutego zakończyliśmy Rok Życia Kon-

sekrowanego. Pod hasłem „Gdzie Chrzest, tam 

nadzieja” dziękowaliśmy Bogu za dar 1050-lecia 

Chrztu naszej Ojczyzny. W lipcu Polskę zalała 

fala młodzieży z całego świata, która z wielkim 

entuzjazmem dzieliła się swoją wiarą. Odczuwa-

liśmy to, że jesteśmy jednym, świętym, po-

wszechnym i apostolskim Kościołem, że dla ży-

wej wiary w Jezusa Chrystusa nic nie stanowi 

granic i przeszkód. To właśnie miłość Chrystusa 

łączyła nas w świętowaniu w Krakowie Świato-

wych Dni Młodzieży. W końcu, 19 listopada  

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie

- Łagiewnikach, Jezus Chrystus został uznany za 

Króla i Pana w naszej Ojczyźnie. Dzień później 

akt ten został odmówiony we wszystkich pol-

skich parafiach.  

W naszej Pallotyńskiej Rodzinie nie można 

pominąć dwóch ważnych wydarzeń, było to XXI 

Zebranie Generalne naszego Stowarzyszenia,  

a także beatyfikacja bł. Elżbiety Sanny, zwanej 

Pierwszą Damą Zjednoczenia,  która miała miej-

sce 17 września na Sardynii.  

 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią”, słowa wciąż brzmiące  

w naszych uszach. Każdy z uczestników tego 

ogromnego święta wiary- Światowych Dni Mło-

dzieży zachował wspomnienia i poczynił osobi-

ste refleksje i postanowienia, które mamy na-

dzieję zaowocują w życiu. Na łamach „Naszego 

Prądu” chcemy przedstawić Światowe Dni Mło-

dzieży widziane z perspektywy czterech osób: 

studenta, siostry zakonnej, kleryka oraz księdza.  

Powyższe wydarzenia skłaniają do refleksji 

nad obecnością wspólnoty Kościoła we współ-

czesnym świecie, postawy wierzących wobec 

coraz to nowych dylematów przytaczanych w 

mediach, co „należy” Kościołowi czynić i mówić,  

a co jest zastrzeżone. W tym celu przygotowali-

śmy szereg artykułów, które mają za zadanie 

przybliżyć relację Kościoła do państwa. Jak bę-

dziemy mogli przeczytać problem ten nie jest 

obecny tylko w dzisiejszych czasach, ale był on 

dostrzegalny na przestrzeni wieków. W histo-

rycznej refleksji zobaczymy „blaski i cienie wol-

ności Kościoła” po 313 roku, czy też rolę Kościo-

ła w czasach komunizmu i obecnych. Warto 

zwrócić szczególną uwagę na osobę abpa Anto-

niego Baraniaka- „Niezłomnego Żołnierza Ko-

ścioła”. Pochylamy się również nad współcze-

snymi wyzwaniami Kościoła, a także w kontek-

ście teologii moralnej spojrzymy na zagadnienie 

wojny,  wciąż niestety obecnej w dziejach ludz-

kości.  

  Jezus wystawiony przez faryzeuszów na 

próbę, został zapytany „czy wolno płacić poda-

tek cezarowi, czy nie?” (Mt22,17). Do znalezie-

nia odpowiedzi na to i inne pytania zapraszamy  

w czasie lektury najnowszego numeru „Naszego 

Prądu”. Szczęść Boże! 

Tekst: 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny  

Drodzy Czytelnicy! 
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C zterech nowicjuszy Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego (SAC) złożyło 29 września 

2016 roku pierwszą konsekrację czasową. Pono-

wienia konsekracji dokonało 21 czasowych pallo-

tyńskich profesów. Oddali się oni Bogu podczas 

Eucharystii sprawowanej w kościele parafialno-

seminaryjnym p.w. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eucharystii 

przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, Prowincjał 

Prowincji Chrystusa Króla SAC, natomiast homi-

lię wygłosił ks. Adam Kamizela SAC, Wicepro-

wincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. 

Każdy ze składających konsekrację czasową po-

stanowił oddać się całkowicie Bogu i naśladować 

Pana Jezusa Chrystusa, prowadząc życie okre-

ślone Prawem Stowarzyszenia Apostolstwa Ka-

tolickiego. Akt konsekracji to odpowiedź na  

Pierwsza konsekracja 

Piątkowej Liturgii przewodniczył proboszcz 

ołtarzewskiej parafii, ks. Jacek Smyk SAC, który 

wygłosił homilię. Kaznodzieja ukazał życie Elż-

biety Sanny w świetle orędzia ewangelicznego. 

W sobotę Mszy świętej przewodniczył rektor 

Ołtarzewskiego seminarium — ks. Waldemar 

Pawlik SAC, który w refleksji przybliżył postać 

błogosławionej. Po celebracji zgromadzeni udali 

się do auli im. bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC  

i zobaczyli film o błogosławionej. 

U roczyste wprowadzenie relikwii bł. Elżbie-

ty Sanny do kościoła seminaryjno-

parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Apostołów w Ołtarzewie, odbyło się 23 

października 2016 r. Eucharystii przewodniczył 

ks. Józef Lasak SAC, wicegenerał Stowarzysze-

nia Apostolstwa Katolickiego. Obrzęd wprowa-

dzenia relikwii poprzedzony był Triduum dzięk-

czynnym za beatyfikację Pierwszej Damy Zjed-

noczenia.   

Wprowadzenie  
relikwii  

bł. Elżbiety Sanny 

powołanie, którym obdarza człowieka Bóg, by 

dla Niego żyć i aby we wspólnocie braterskiej 

oddać się na służbę ludziom i światu. Konsekra-

cja pallotyńska zawiera 6 przyrzeczeń: czystości, 

ubóstwa, posłuszeństwa, ducha służby, wytrwa-

nia i wspólnoty dóbr. 



№ 86 

 

 

Bp Osial w słowie skierowanym do wiernych 

mówił, że prawdziwą jest ta droga, która prowa-

dzi do Boga. Dodał także, że nowo wyświęco-

nych diakonów mają cechować ich pokora oraz 

miłość do każdego człowieka.   

Bezpośrednim przygotowaniem do święceń 

były rekolekcje, które poprowadził ks. Bogusław 

Bogdan SAC, ojciec duchowny ołtarzewskiego 

seminarium.  

O śmiu wiecznych profesów Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego otrzymało świę-

cenia w stopniu diakonatu. Liturgia święceń 

miała miejsce 29 października 2016 r. w kościele 

seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Ma-

ryi Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Szafarzem 

sakramentu święceń był J.E. ks. bp Wojciech 

Osial – biskup pomocniczy diecezji łowickiej.  

 

Święcenia 
diakonatu 

I nauguracja roku akademickiego 2016/2017 

w Wyższym Seminarium Duchownym Sto-

warzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołta-

rzewie odbyła się 24 października 2016 roku. 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. ks. 

abp Henryk Hoser SAC.  

Ks. abp Hoser poświęcił nową aulę pallotyń-

skiego seminarium i wygłosił wykład inauguru-

jący pt. Aktualne perspektywy duszpasterstwa 

rodzin. Hierarcha wskazał na ważną rolę rodzin  

w kształtowaniu młodych pokoleń i w dziedzinie 

duszpasterstwa rodzin. Po wykładzie miała 

miejsce immatrykulacja alumnów pierwszego 

roku. 

W programie był również czas na występ 

artystyczny ks. Dariusza Smolarka SAC, prezen-

tację przedstawiającą historię Sali teatralnej,  

a także na przemówienie przełożonego Prowin-

cji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego, ks. Zenona Hanasa SAC, I Radcy 

Generalnego SAC, ks. Józefa Lasaka SAC, oraz 

podziękowania przybyłym gościom. 

Inauguracja Roku Akademickiego 

Źródło: www.wsdsac.pl 
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ks.  Artur Karbowy SAC 

Z ebranie Generalne dla wielu osób jest zapo-

wiedzią czegoś nadzwyczajnego w naszym 

pallotyńskim życiu. I tak też jest naprawdę, gdyż 

jak mówi nasze Prawo „sprawuje ono najwyższą 

władzę w Stowarzyszeniu” (Prawo SAK numer 

101). Oficjalnie rozpoczęło się 19 września 2016 

roku w domu rekolekcyjnym w Ariccia koło Rzy-

mu,  lecz  faktycznie  sięga  dużo  wcześniej.  

22 czerwca 2015 roku każdy współbrat otrzymał 

list oficjalnie zwołujący XXI Zebranie Generalne. 

Przedstawiono  w  nim  główny  temat,  który 

brzmiał następująco: “Regułą podstawową na-

szego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie 

Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Wincenty Pal-

lotti, OOCC III, 40) oraz sześć zagadnień dodat-

kowych. Wtedy to rozpoczęła się prawdziwa pra-

ca związana z Zebraniem. Spotkania w poszcze-

gólnych wspólnotach, modlitwa z prośbą o owo-

ce, indywidualna refleksja nad poszczególnymi 

tematami, konfrontacja z rzeczywistością nasze-

go życia osobistego i wspólnotowego w świetle 

zadania,  które pozostawił  nam św. Wincenty, 

dając nam Jezusa za „jedyną regułą życia”. Na 

Zebraniach Prowincjalnych i Regionalnych, któ-

re zaangażowały nasze wspólnoty w 53 krajach 

gdzie obecni są pallotyni, w dwudziestu jednost-

kach Stowarzyszenia,  podjęto rozważanie nad 

stanem SAK w świetle głównego tematu i słów 

Apostoła: “A zatem, bracia święci, których łączy 

to samo niebiańskie powołanie, wpatrujcie się w 

Jezusa, apostoła Bożego i najwyższego kapłana 

naszego wyznania” (Hbr 3,1).  Na kolejnym eta-

pie wybrano 65 Delegatów, którzy wyruszyli do 

Ojczyzny naszego Założyciela, aby 19 września, 

rozpocząć Zebranie Generalne. Dla wielu było to 

pierwsze uczestnictwo w takim wydarzeniu, dla 

innych już kolejne. Każdy otrzymał przygotowa-

ną Agendę, czyli prawie 100 stronicową publika-

cję  zawierającą  szczegółowy  program,  listę 

uczestników, tłumaczy, moderatorów, sekreta-

rzy, prelegentów, metodę pracy Zebrania, spo-

sób głosowania na członków Rady Generalnej, 

krótki opis każdego tematu, propozycje zmian  

w  Prawie  Stowarzyszenia,  wnioski  nadesłane  

z poszczególnych wspólnot i od indywidualnych 

współbraci.   

Zebranie rozpoczęło się uroczystą Mszą świę-

tą, której przewodniczył nasz współbrat, biskup 

pomocniczy diecezji São Paulo w Brazylii Julio 

Endi Akamino SAC. Wraz z nim koncelebrował 

biskup diecezji Palmas-Francisco Beltrão, Edgar 

Xavier Ertldo SAC, do niedawna Prowincjał Pro-

wincji Santa Maria w Brazylii oraz Przełożony 

Generalny Ks. Jacob Nampudakam SAC.  

Po otwarciu Zebrania nastąpiło zatwierdze-

nie metody pracy, agendy oraz ukonstytuowa-

nych komisji złożonych z członków zarekomen-

dowanych  przez  pięć  grupach  językowych 

(włoską, angielską, polską, portugalską i  nie-

miecką). Każdy dzień pracy był bardzo intensyw-

ny. Rozpoczynaliśmy Mszą św. o godzinie 7,  

w 4 sesjach planarnych lub w grupach (po 1,5 

godziny każda) podejmowaliśmy dyskusję, roz-

dzielone krótkimi przerwami na kawę, a na za-

kończenie dnia o 21:00 zbieraliśmy się na adora-

cję Najświętszego Sakramentu. Większość prac 

odbywała się na plenum lub w grupach języko-

wych i mieszanych.  

  Zebranie Generalne 

Tekst : 

Rzym 
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Drugiego  dnia  Zebrania  były  Przełożony 

Generalny Ks. Friedrich Kretz SAC w trzech 

konferencjach poprowadził nas przez duchowe 

ćwiczenia pod hasłem „Tajemnica pustego miej-

sca”. W kolejnych dniach wysłuchaliśmy spra-

wozdania Przełożonego Generalnego, Ekonoma 

Generalnego oraz Przełożonych Prowincjalnych 

i  Regionalnych.   Pozwoliły  one  wszystkim 

uczestnikom Zebrania spojrzeć na ogólny stan 

Stowarzyszenia,  zapoznać  się  z  radościami  

i trudnościami poszczególnych jednostek. Temat 

główny został zgłębiony poprzez spojrzenie Bi-

blijne, aspekty teologiczne i pallotyńskie oraz 

nadesłane odpowiedzi. W tym duchu wprowa-

dzono nas do etapu wyborów Rady Generalnej 

poprzez  temat:  „Servus  Servorum  Dei”.  

W przeddzień wyborów konferencję na temat 

„Przywództwo (Leadership) w Instytutach Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apo-

stolskiego” wygłosił Jego Em. Kard. João Braz 

de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Ży-

cia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-

stolskiego. Tak przygotowani przystąpiliśmy do 

części najbardziej oczekiwanej nie tylko przez 

uczestników Zebrania, ale i współbraci z całego 

świata:  wyborów członków Rady  Generalnej.  

Ks. Jacob Nampudakam SAC został ponownie 

Przełożonym Generalnym. Pallotyńską Niedzie-

le Misyjną przeżywaliśmy w towarzystwie nasze-

go współbrata, biskupa Bruno Ateba z Kameru-

nu. Kolejne dni to intensywna praca nad tema-

tami uzupełniającymi: apostolstwo, towarzysze-

nie we wzrastaniu i dojrzewaniu kandydatów  

i współbraci, nasze misje, wspólnota bez granic, 

struktura i administracja SAK.   

Po tym intensywnym czasie 10 października, 

w  Sali  Klementyńskiej  Pałacu  Apostolskiego, 

spotkaliśmy się z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

Papież w serdecznej atmosferze wezwał nas do 

ożywiania  charyzmatu Pallottiego,  który  daje 

„wiele przestrzeni i otwiera nowe horyzonty, aby 

uczestniczyć w misji Kościoła”. Zachęcił również 

do działania z „odnowionym zapałem, by na 

nowo rozbudzać wiarę i rozpalać miłość, zwłasz-

cza w najsłabszych warstwach ludności, ubogich 

duchowo i materialnie”. Powiedział, że „każdy 

członek rodziny pallotyńskiej jest wezwany do 

przyjęcia osoby Jezusa Chrystusa jako funda-

mentu swego istnienia oraz do wiernego krocze-

nia za Nim”.  

Pod koniec audiencji każdy z jej uczestników 

miał okazję pozdrowić Ojca Świętego osobiście. 

Nasze spotkanie z Franciszkiem zakończyło się 

papieskim błogosławieństwem i wspólną foto-

grafią.  

Nie  mogło  zabraknąć  również  spotkania  

z  Ks. Janem Koryckim SAC, który przybliżył 

nam postać nowej błogosławionej Elżbiety San-

ny, w beatyfikacji  której  uczestniczyliśmy na 

progu Zebrania Generalnego. Refleksją na temat 

roli SAK w ZAK, zakończyliśmy nasze rozważa-

nia tematyczne, ubogacone obecnością Przewod-

niczącej Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK 

pani Donatelli Acerbi oraz Przełożonych Gene-

ralnych dwóch zgromadzeń sióstr pallotynek. 

Końcowe dni Zebrania upłynęły przy głoso-

waniu  nad  poszczególnymi  wnioskami,  które 

wpłynęły  na  Zebranie  Generalne.  Przesłanie 

końcowe oraz Dokument końcowy, który dotrze 

do każdego z współbraci, mam nadzieję, pomoże 

nam uczynić życie naszego Pana Jezusa Chrystu-

sa podstawową zasadą naszego życia osobistego 

i wspólnotowego. 
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D wunastego sierpnia, popołudniowym lo-

tem przybyłem do Dublina. Głównym ce-

lem był kurs języka angielskiego. Towarzyszyło 

mi również pragnienie poznania samej Irlandii  

z jej bogactwem kulturowym i historycznym. 

Tuż przed wyjazdem sprawdziłem z ciekawości 

podstawowe informacje o tym niewielkim kraju. 

Nic więc dziwnego, że w pierwszych godzinach 

po przylocie, w mojej głowie kotłowały się róż-

norakie myśli i oczekiwania dotyczące najbliż-

szych trzech tygodni na „zielonej wyspie”. Nie 

musiałem długo czekać, by zastana rzeczywi-

stość odwróciła wszystko do góry nogami. Pięk-

na irlandzka muzyka z przenikliwymi skrzypca-

mi, czarująca sztuka Riverdance  opowiadająca 

poprzez tradycyjny taniec zwany stepowaniem 

historię Irlandii, Knock - miejsce objawień, 

ogromne połacie zieleni na pastwiskach i w par-

kach miejskich jak największy w Europie liczący 

707 ha Phoenix Park, regionalna gra gaelic, życz-

liwi o dobrym poczuciu humoru ludzie, ciemne 

jęczmienne i znane na całym świecie piwo Guin-

ness, urodziwe Irlandki, niezliczone bary, za-

chwycające Clifs of Moher z widokiem na Atlan-

tyk, mnisze wzgórza Glendalough niegdyś za-

mieszkałe przez ascetycznego św. Kevina,   

arcydzieło rąk mnichów celtyckich Book of Kells 

zawierające fragmenty Ewangelii z około 800 

roku, liczne muzea i zabytkowe świątynie jak ta 

ze studnią z której wedle tradycji św. Patryk 

czerpał wodę by chrzcić nawróconych ludzi, to 

jedne z wielu skarbów które mogłem podziwiać 

w tym kraju. Każdy z nich jest w zasięgu ręki dla 

zwiedzających turystów. Dlatego chcę podzielić 

się czymś zupełnie innym co wywiozłem z Irlan-

dii, a czego nie da żaden przewodnik czy drogi 

bilet wstępu, mianowicie swoimi doświadczenia-

mi i przemyśleniami na temat stanu duchowego 

tej ziemi i jej społeczeństwa. 

Każdego dnia kilkakrotnie przemierzałem 

najważniejsze ulice Dublina i nie tylko. Podczas 

tych pielgrzymko-spacerów mogłem zaobserwo-

wać i doświadczyć wielu ciekawych, lecz nieko-

niecznie przyjemnych zjawisk. Wchodząc do 

parków, obok pięknie zaprojektowanej flory 

widziałem dziesiątki ludzi siedzących na matach 

i uprawiających jogę. Pragnąc zwiedzić niejeden  

kościół, który zachwycał historią i architekturą 

kończyłem swą podróż przy zamkniętych od 

dawna bądź rzadko otwieranych drzwiach. Nie-

jednokrotnie podróżując po mieście obok wielu 

ulicznych artystów, muzyków czy malarzy, ob-

serwowałem szerzące się w społeczeństwie zja-

wisko okultyzmu, homoseksualizmu, bezdomno-

ści czy alkoholizmu. Rozmawiając z Irlandczyka-

mi i mieszkańcami Dublina z obcych krajów 

ocierałem się o duchową pustkę, niewiarę a cza-

sami pozornie niewinny liberalizm przejawiający 

się jednak w relatywizmie akceptującym zasmu-

cające wynaturzenia. 

Podczas jednego z weekendów mogłem się 

przekonać, że nie są to moje subiektywne oceny 

ale realne formy zła które dotykają irlandzkiej 

ziemi. Dzięki pośrednictwu mojej  rodzonej sio-

stry, która mieszka w Dublinie od kilku lat i jest 

we wspólnocie Legionu Maryi otrzymałem  
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zaproszenie do udziału w dwudniowej konfe-

renji pt: „ Mary flames embers”( Maryja rozpło-

mienia tlące się/niedogasłe węgielki). Tematem 

przewodnim spotkania była zła kondycja Irlan-

dii w wielu aspektach, od duchowego po spo-

łeczny, oraz rola Maryi jako przychodzącej  

z pomocą. Podczas dwóch dni konferencji, prac 

w grupach i modlitwy miałem możliwość skon-

frontować moje złe samopoczucie duchowe oraz 

obserwacje środowiska w którym żyłem z roze-

znaniem duchowym wielu wspólnot Kościoła  

w Irlandii, które pragną ratować swoją ojczyznę. 

Wśród wielu przyczyn decydujących o obecnym 

stanie irlandzkiego społeczeństwa, najpierw 

trzeba powiedzieć o kryzysie duchowieństwa, 

który według niektórych rozpoczął się około 

wieku temu, a którego punktem kulminacyjnym 

było ujawnienie dużej liczby ofiar pedofilii, któ-

rej sprawcami byli właśnie duchowni. Ponadto, 

dostrzegalne jest osłabienie kultu Eucharystycz-

nego, dotykającego swymi konsekwencjami wie-

lu innych przestrzeni życia Kościoła. W sferę 

kultury wdziera się synkretyzm religijny w for-

mie okultystycznego nurtu  New age, zapożycza-

jącego wiele praktyk z religii wschodu. Irland-

czycy od pokoleń są ludem, w którego tożsamość 

wpisuje się wiara. To właśnie z tamtych terenów 

przybyli na kontynent misjonarze iro-szkoccy. 

Po zgorszeniach spowodowanych przez ducho-

wieństwo oraz osłabieniu rodziny, która od zaw-

sze była siłą tego narodu, serca Irlandczyków nie 

mogły długo pozostać puste. W miejsce wiary 

zagościły wyżej wymienione praktyki prowadzą-

ce do iluzji spełnienia i szczęścia. 

Najpiękniejsze jest jednak to, że ostatnie 

słowo zawsze należy do Boga. Do dziś w Irlandii 

jest silne nabożeństwo do Matki naszego Zbawi-

ciela i to ono jest ostoją oraz nadzieją dla jej 

mieszkańców. Z ust wielu irlandzkich katolików 

mogłem usłyszeć przepiękne świadectwa tego 

jak Pan Bóg działa poprzez swoją Służebnicę. 

Wielu członków Legionu Maryi chodząc od do-

mu do domu, rozmawiając z ludźmi, roznosząc 

Cudowny medalik, oraz modląc się różańcem 

stale doświadcza różnorakich łask w życiu  

osobistym a także ludzi którym posługują  

w formie nawróceń, uzdrowień niezwykłych 

przemian życia. Maryja jest tą, która stale opie-

kuje się tym narodem i toczy walkę ze starodaw-

nym wężem o swoje dzieci. Liderzy tamtejszych 

wspólnot katolickich mają świadomość ogrom-

nego niebezpieczeństwa, które nadciąga do Ir-

landii wraz relatywizmem moralnym, zagubie-

niem duchowym, osłabieniem rodziny i kultu 

Eucharystii oraz wdzierającymi się formami 

kultu iście pogańskiego. Jednakże wiedzą rów-

nież, że ich nadzieją jest Maryja, która jako jedy-

na może zmiażdżyć głowę węża by uratować 

ludzkie serca dla wiary w Jej Syna, Jezusa Chry-

stusa. Dodatkowo czerpią oni ufność z proroc-

twa, które wypowiedział św. Jan Paweł II odwie-

dzając Irlandię, dotyczącego wieloaspektowego 

rozwoju ich kraju pod warunkiem pielęgnacji 

rodziny, która od zawsze była jego siłą. Blask 

nadziei płynie również z Knock, miejsca obja-

wień, podczas, których nie padło żadne orędzie 

w formie słów. Jednakże święty Jan Ewangelista 

zdaje się wskazywać na Słowo, święty Józef wraz 

z Maryją na wartość rodziny, zaś Baranek na 

ołtarzu na wagę Eucharystii. 

Podsumowując, pobyt w Irlandii utwierdził 

mnie w przekonaniu, że misje ewangelizacyjne 

nie są już potrzebą wyłącznie innych kontynen-

tów, lecz ich głód oraz konieczność widać wyraź-

nie w Europie zachodniej. Głęboko zapisała się 

w mym sercu potrzeba żywej relacji z Maryją. To 

w Jej rękach możemy być prawdziwie skutecz-

nymi misjonarzami Słowa, które na ołtarzach 

świata każdego dnia daje ludziom swoje zbawcze 

Ciało jako pokarm na życie wieczne oraz nadzie-

ję dla ludzi wszystkich narodów i języków. 



N a s z  P r ą d  

W   jubileuszowej książce „Dar i Tajemnica” 

św. Jan Paweł II opisując swój okres stu-

diów w Wiecznym Mieście, mówi, że ważną czę-

ścią tego czasu było „uczenie się Rzymu” – po-

znawanie jego tajników historycznych, a także 

przesiąknięcie duchem świętości, którym to mia-

sto jest napełnione dzięki tylu świętym, którzy 

uświęcili je swoją obecnością. 

W tym roku „uczenia się Rzymu”, spróbowa-

łem i ja razem ze współbratem, Janem Jabłu-

szewskim SAC, uczestnicząc w kursie języka 

włoskiego. Był to dla nas czas nauki, ale także 

odkrycia dla siebie naszego Założyciela, św. Win-

centego Pallottiego, z innej strony – mogliśmy 

modlić się przy jego grobie, chodzić ulicami  po 

których on chodził i dotykać miejsc związanych z 

Jego posługą apostolską. Drogocennym dla nas 

Tekst: 

al. Jarosław Drahan SAC 

było i poznawanie świata pallotyńskiego, jego 

horyzontów, współbraci, którzy posługują i stu-

diują w naszym Generalacie. Ważnym dla nas 

miejscem stała się rzymska parafia pod wezwa-

niem św. Wincentego Pallottiego, którą prowa-

dzą polscy pallotyni, w której mieszkaliśmy  

i gdzie doświadczyliśmy wiele dobra i otwartości 

ze strony naszych współbraci. Bardzo im za to 

dziękujemy. Wielkim błogosławieństwem dla 

nas było uczestniczenie w kanonizacji Matki 

Teresy z Kalkuty i beatyfikacji Elżbiety Sanny. 

Jestem pewien, że owoce tego wyjazdu będziemy 

wciąż odkrywać w naszej codzienności. Za co 

dziękujemy Panu Bogu!  

D zięki wsparciu Wyższego Seminarium 

Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego w Ołtarzewie, wielu dobrodziejów 

pallotyńskiego seminarium i parafii Świętego 

Krzyża w Edynburgu, uczestniczyłem wraz  

z al. Maciejem Krzywińskim SAC, w wakacyj-

nym kursie języka angielskiego. Było to moje 

drugie odkrywanie Szkocji, ale pierwsze  

doświadczenie związane z nauką w szkockiej 
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szkole – Edinburgh College. Był to niezwykły 

czas poznawania kultury szkockiej, szlifowania 

umiejętności językowych, ale przede wszystkim 

był to czas zawierania nowych znajomości. Spo-

tkałem wiele ciekawych osób, które chcą żyć  

z pasją.  

Przemierzając ulice Edynburga i widząc puste 

kościoły, często zamienione na bary, restauracje, 

myślałem: dlaczego coraz częściej ludzie wypra-

szają Boga ze swojego życia? Widząc piękne kra-

jobrazy podziwiałem Tego, kto je uczynił.  

Ucząc się języka z osobami z innych krajów, 

często bardzo odległych, myślałem – niezwykłe 

jest to, że mimo dzielących nas na co dzień setek 

kilometrów, jesteśmy w stanie porozumieć się.  

Tekst: 
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Mimo, że w Edynburgu byłem tylko miesiąc, to 

wspomnień pozostało wiele. Who knows, jak 

mówią niektórzy, może nie był to ostatni miesiąc 

pośród wrzosowych wzgórz? 

B uenos dias! Lato, słońce, Warszawa, lotni-

sko w Modlinie, 28 czerwca wyleciałem na 

mój kurs językowy do Hiszpanii. Wylądowałem 

w Madrycie na lotnisku w Barajas.  

Pierwsza moja myśl, kiedy wyszedłem z lotni-

ska była. Hace calor. Spotkał mnie padre Pedro 

Luis. Ksiądz diecezjalny który przyjął mnie do 

siebie na czas kursu. Mieszkałem w miasteczku 

pod Madrytem, Mejorada del Campo w parafii 

Madre del Rosario.    

Cały lipiec codziennie, oprócz soboty i niedzie-

li, jeździłem do szkoły na trzy godziny. Po szkole 

czas wolny wykorzystywałem na różne spotkania 

i zwiedzanie, ale także na naukę i odrobienia 

pracy domowej. Każdego wieczory uczestniczy-

łem razem z parafią w nabożeństwie różańco-

wym i w Mszy świętej.  Po Mszy wszyscy parafia-

nie spotykali się przy zimnej Coli, aby porozma-

wiać, pobyć ze sobą.  Miałem możliwość poznać 

księży i kleryków ze zgromadzenia Verbum Dei. 

Gdyż ich seminarium znajduje się niedaleko pa-

rafii, w której mieszkałem.  Pierwszego sierpnia 

powróciłem do Polski.  W czasie kursu poznałem 

wielu wspaniałych ludzi.  

Naprawdę sporo się nauczyłem. Dla tego 

wszystkim chcę powiedzieć: Gracias por todo. 
 

 



N a s z  P r ą d  

J ak co roku większą część swojego urlopu 

spędziłem w Niechorzu, jak to potocznie 

mówię „u babci”. Na pierwszy rzut oka zwykła 

nadmorska miejscowość, latem pełna turystów, 

poza sezonem „świecąca pustkami”, ale skrywa-

jąca w samym swoim „środku” ogromy skarb. 

Środa, ciepły, lipcowy wieczór. Na ulicach 

Niechorza tłumy wczasowiczów i turystów. 

Przebijam się w sutannie pomiędzy „lekko” 

ubranymi ludźmi. Trochę czuję się nieswojo, 

jakby nie patrzeć strojem mocno odstaję od 

pozostałych, w ręku trzymam różaniec, mówię 

„Matko, idę do Ciebie”. W oddali słychać głos 

kościelnego dzwonu wzywającego na Mszę 

świętą. Mijam kilka osób „porządniej” ubra-

nych, słyszę słowa pozdrowienia „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”, czy „szczęść Bo-

że”, wybijające się spośród tłumu „używających” 

wakacji ludzi. Okazuje się, że cel mamy jeden– 

Eucharystia, a po niej nieustająca nowenna do 

Matki Bożej Miłosierdzia. Do Mszy jeszcze tro-

chę czasu, wpatruję się w przepiękny obraz, 

znany nam wizerunek Maryi z Ostrej Bramy. 

Maryja ma spuszczony, zatroskany wzrok. Wy-

gląda jakby była zasłuchana…  W miarę zbliża-

nia się godziny Mszy świętej kościół parafialny 

wypełnia się wiernymi, którzy w czasie swojego 

urlopu nie zapominają o tym co najważniejsze 

w życiu, a nadto przychodzą z wiarą przed obli-

cze Matki Bożej, by przez Jej wstawiennictwo 

prosić Miłosiernego Boga o łaskę zdrowia dla 

chorujących bliskich. Do zakrystii przychodzi 

wiele osób, podają imiona ciężko chorych, miej-

sce ich zamieszkania…Przychodzą jak ci, którzy 

w Ewangelii przynieśli do Jezusa paralityka, 

prosząc o jego uzdrowienie. „Jezus widząc ich 

wiarę…” uzdrowił chorego (Mk2,3-5). Przycho-

dzą z wiarą w wysłuchanie, ale również z podda-

niem woli Bożej („Ojcze… zabierz ten kielich ode 

Mnie. Lecz nie to co ja chcę, ale to co Ty niech 

się stanie” Mk14,36).  

Rozpoczyna się Msza święta, wierni licznie 

przystępują do Komunii świętej. Następuje wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu, litania do 

Matki Miłosierdzia, cały kościół wypełnia się 

śpiewem „O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci 

Twoje, racz zlać na dusze nasze błogosławieństw 

zdroje”, nie jest to zwykłe nabożeństwo, ma  

w sobie coś wyróżniającego… „Miłosierna Matko 

Boska… przyczyń się za nami!”. Rozpoczyna się 

modlitwa wstawiennicza za polecanych chorych. 
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Ksiądz proboszcz wyczytuje po kolei imiona, 

wszyscy ze wzruszeniem i wiarą spoglądają na 

Najświętszy Sakrament, na obraz Matki Bożej. 

Matka Miłosierdzia, która cały czas w skupieniu 

słucha, swoim zatroskanym wzrokiem spogląda 

na Najświętszy Sakrament. Wzrok Maryi stale 

jest skierowany na Jej Syna. Ona w swojej poko-

rze nie przestaje się w Niego wpatrywać i zano-

sić Mu wszystkie nasze prośby. Umiejscowienie 

tego wizerunku w niechorskim kościele właśnie 

przy tabernakulum najpiękniej obrazuje nam 

przesłanie Maryi, Jej wzrok spuszczony na Naj-

świętszy Sakrament, jakby chciała powiedzieć, 

to On jest źródłem wszelkich łask... 

Po skończonej nowennie trwamy wraz z Ma-

ryją na adorowaniu Jej Syna ukrytego pod po-

stacią Chleba. Kapłan udaje się do konfesjonału, 

gdzie na Sakrament Pojednania oczekuje spora 

grupa wiernych.  A my uczymy się od Maryi 

wpatrywania w Jezusa Chrystusa, uczymy się  

od Niej pokory i służebnej postawy. Błogosła-

wieństwo Najświętszym Sakramentem, modli-

twa Apelem Jasnogórskim…  

Ludzie przychodzą z wiarą prosząc. Przycho-

dzą z wiarą dziękując, bo zostają wysłuchani. 

Obraz przyozdobiony jest srebrno- bursztynową 

sukienką wdzięczności wykonaną przez  

p. Mariusza Drapikowskiego z Gdańska (twórcę 

bursztynowej sukienki dla Matki Bożej Często-

chowskiej na Jasnej Górze). Skąd pomysł na 

„ubranie” postaci Maryi w takie szaty? Skąd 

ludzie ofiarujący fundusze na ich wykonanie? 

„Nie będzie widział, słyszał, chodził i czuł, będzie 

jak roślinka” - Widzi, słyszy, chodzi i czuje, pra-

cuje, normalnie funkcjonuje, mieszkaniec para-

fii Niechorze. Jeden przykład, przypadków coraz 

więcej. Sukienka Matki Bożej jest wyrazem 

wdzięczności za powroty do zdrowia po ciężkich 

przypadkach chorób nowotworowych (glejak, 

czerniak…). Jest wyrazem miłości do Maryi, 

oddajemy się Jej całkowicie, powierzamy  

Jej nasze życie, a w wyrazie zewnętrznego odda-

nia się przyozdabiamy Jej oblicze sukienką 

wdzięczności. Maryja towarzyszyła mieszkań-

com Niechorza, częściowo pochodzącym  

z Wileńszczyzny, którzy tuż po II wojnie świato-

wej zamieszkali tę nadmorską miejscowość. 

Obraz prosty, namalowany na tylnej ścianie 

szafy… przypominają się słowa wypowiedziane 

przez Jezusa do świętej Siostry Faustyny: „Nie 

w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego 

obrazu, ale w łasce mojej” (Dzienniczek nr 313). 

Podstawą jest wiara i poddanie woli Bożej.  

W roku Miłosierdzia klęcząc przed obliczem 

Matki Miłosierdzia uczymy się być miłosierny-

mi, jak miłosierna jest Maryja, która wciąż nas 

wysłuchuje, jak miłosierny jest Ojciec, do które-

go Ona nam drogę wskazuje. Maryja zawsze 

prowadzi nas do swego Syna. Kardynał Wy-

szyński w odpowiedzi na zarzut zachodniego 

dostojnika kościelnego, iż Polska jest krajem 

zbyt „Maryjnym” odpowiedział, że prosi  

o wskazanie takich miejsc, w których jest tyle 

spowiedzi, tyle przyjętych Komunii świętych co  

w sanktuariach Maryjnych. Modlitwa przez 

wstawiennictwo Maryi w intencji chorych zo-

staje zawsze wysłuchana, nawet jeśli nie przy-

nosi „oczekiwanych” skutków. Święta siostra 

Faustyna mówiąc Maryi o swoich cierpieniach 

usłyszała odpowiedź: „wiem, ile cierpisz, ale nie 

lękaj się, ja współczuję z tobą i zawsze współ-

czuć będę” (Dzienniczek nr 25).  

Po zakończeniu środowego nabożeństwa 

wychodzę z kościoła, idę w kierunku domu 

przeniknięty wzrokiem Maryi, wsparty Jej po-

mocą. Czuję, że wracam inny, nie sam, wracam 

z Maryją i Jezusem. Niby nic nadzwyczajnego, 

proste słowa, modlitwy… wiara. To jest odpo-

wiedź na wyjątkowość tego nabożeństwa. Wia-

ra, która towarzyszyła wszystkim cudom Jezu-

sa. Uczmy się w szkole Maryi wiary i miłosier-

dzia. Zechciejmy przyjąć naukę z Jej rąk.  



N a s z  P r ą d  

O statnie Światowe Dni Młodzieży w Krako-

wie były dla mnie pierwszymi, w których 

miałem możliwość uczestniczyć osobiście. Nie 

byłem już tylko widzem sprzed telewizora, nie 

tylko słyszałem o takim fenomenie, nie tylko 

obejrzałem zdjęcia w Internecie, ale doświad-

czyłem ich na własnej skórze. Nie chcę tworzyć 

tu stenograficznej relacji z tego czasu, logicznie 

ułożonego pamiętnika, czy uporządkowanych 

wspomnień. Chcę się jedynie podzielić tym co 

przeżyłem i czego doświadczyłem, co wywarło 

na mnie największy wpływ i wrażenie, co spra-

wia, że wspomnienia z tamtego czasu poruszają 

niejedno serce aż do dziś.W moim subiektyw-

nym odczuciu dawno nie było tak pięknego, 

bogatego i owocnego czasu na społecznej płasz-

czyźnie wiary w naszym kraju. Widziałem bo-

wiem wielu młodych, wierzących ludzi z całego 

świata, którzy swojej wiary się nie wstydzą, lecz 

wszędzie ją manifestują – przeżywając ją tak 

samo entuzjastycznie jak swoją młodość. Tak 

wielu ludzi tryskających radością, emanujących 

miłością, uśmiechniętych, pragnących jedności  

i pokoju. Wiele kultur, narodów i ras – obok 

siebie i razem ze sobą. Niesamowite tłumy.  

„Tłumy, tłumy serc, zagarniętych przez jed-

no Serce…”Tych kilka obrazów może jedynie 

próbować przybliżyć to, co działo się pod koniec 

lipca bieżącego roku w Krakowie. Nie da się 

przecież przekazać atmosfery, która opanowała 

wtedy to miasto, która „wisiała w powietrzu” – 

odczuwało się bowiem całym sobą, że bierze się 

udział w wielkim, ważnym, historycznym wyda-

rzeniu. Szczególną podniosłość tych chwil wy-

wołała z pewnością obecność Ojca Świętego 

Franciszka, Piotra naszych czasów. Jego bli-

skość, możliwość zobaczenia Go na własne oczy, 

oczekiwanie na niego pod oknem na Francisz-

kańskiej, wszystkie Jego słowa, postawy, gesty – 

poruszały głęboko całego mnie i pomagały spo-

tkać się z Bogiem, bo przecież to On w tym spo-

tkaniu był najważniejszy, to o Niego chodziło. 

Przy okazji, ten czas obfitował dla mnie w wie-

lość Bożych znaków, co wyrażało się między 

innymi przez spotykanie w tłumie nieznajomych 

ludzi mnóstwa swoich znajomych, czego wcze-

śniej się wcale nie spodziewałem. Doświadcze-

nie pierwszych dni w Krakowie – to katechezy 

na stadionach, wiele akcji, wydarzeń, spotkania 

na Błoniach – wszystko bardzo dobrze przygo-

towane i zorganizowane – pomimo trudnych 

warunków atmosferycznych, tłumów, proble-

mów różnej maści oraz utyskiwań i narzekań 

„mędrców”. Campus Misericordiae w Brzegach, 

mimo pewnych trudności (m.in. ogromne kolej-

ki do toalet i po odbiór prowiantu) również za-

pamiętam bardzo dobrze. Wielu rzeczy nie było, 

spaliśmy pod chmurką, do wszystkiego było 

niesamowicie daleko, wszędzie mnóstwo kurzu  

i pyłu – ale nie przeszkadzało to spotkaniu Boga 

na Mszy, Adoracji, w koncercie, czy w drugim 

człowieku. Wszystkie te trudności mogły nawet 
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„prowokować” do czynienia miłosierdzia wzglę-

dem drugich – „tu i teraz”. Jednocześnie, do-

świadczając trudu pieszej pielgrzymki „do” i „z” 

Brzegów, doświadczałem życzliwości tamtej-

szych mieszkańców, którzy dzielili się z nami 

tym co mieli – chociażby zimną wodą z ogrodo-

wego węża w tym upalnym czasie. 

 Jako kleryk miałem możliwość posługi 

jako nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakra-

mentu, udzielając Komunii Świętej podczas 

Mszy Świętych na Błoniach i w Brzegach. Było to 

piękne doświadczenie, jednakże trudno było mi 

zrozumieć inną mentalność wielu ludzi w kwestii 

szacunku do Najświętszego Sakramentu bądź 

jego braku. Zdarzało się bowiem, że wielu ludzi 

nie reagowało na obecność Najświętszego Sakra-

mentu w rękach szafarza. Jednakże, więcej jesz-

cze było tych, którzy z wiarą przeżywali cały ten 

czas i dla mnie, jako kleryka, są nadzieją i przy-

szłością Kościoła. Swym świadectwem dali mi do 

zrozumienia, że jest jeszcze wielu, którzy czekają 

na Bożych pasterzy, że pragną głębokich, sakra-

mentalnych spotkań z Bogiem przez posługę 

kapłana, co nadaje szczególny rys sensowności 

mojej formacji w seminarium. 

 Podsumowując, mogę z pewnością 

stwierdzić, że ŚDM to kapitalny, Boży czas. Czas, 

w którym Bóg wydobywał z ludzi piękno i ra-

dość. Czas, kiedy Bóg, przemieniając serca  

w takie, które potrafią kochać - czynił wszystkich 

młodymi. Czas, w którym uczył konkretnie  

i przez wszystko jak być miłosiernymi – realizu-

jąc swoje zbawcze pragnienie, byśmy znaleźli się 

wśród błogosławionych, którzy miłosierdzia do-

stąpią. 
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N a ten moment wszyscy czekali. Prawie wszyscy 

się go obawiali. Nadszedł po cichutku, 25 lipca, 

w poniedziałek, kiedy setki tysięcy osób, a wśród nich 

ja, rozpoczynały tydzień pracy. Spodziewałem się, że 

podróż zajmie mi znacznie więcej czasu niż zawsze, 

tymczasem dojechałem znacznie szybciej. Miasto wy-

glądało na totalnie opustoszałe, z rzadka widziało się 

przejeżdżający samochód. Po drodze zobaczyłem kilka 

grupek pielgrzymów. Gdzie zapowiadana katastrofa 

komunikacyjna, mająca sparaliżować Kraków, a nawet 

Małopolskę? Tak oto Światowe Dni Młodzieży zasko-

czyły mnie po raz pierwszy. 

Dlaczego zacząłem od zupełnie „nie-duchowych” 

spraw? Otóż o ŚDM w Krakowie mówiło się już daw-

no, a na ostatnie kilka tygodni przed temat ten zdomi-

nował rozmowy mieszkańców oraz pracujących i stu-

diujących w mieście. Bo jak przejść obojętnie obok 

wydarzenia, które zgromadzi ponad milion osób  

z całego świata? Pierwsza sprawa - terroryzm. Po wy-

darzeniach we Francji nie można było wyobrazić sobie 

czasu, w którym ludzie bardziej baliby się zamachów. 

Druga - komunikacja. Jak poradzić sobie w mieście, 

które w większej części zamknięte jest dla samocho-

dów, a transport publiczny musi obsłużyć kilka razy 

więcej pasażerów niż zawsze? W dalszej kolejności 

można było usłyszeć wiele innych niepokojących wia-

domości, np. o spodziewanych brakach towarów w 

sklepach i na stacjach benzynowych, czy problemach 

łącznością. Niedziałające telefony, odcięty Internet. 

Dramat już w normalny dzień, a co dopiero w przy-

padku jakiejś katastrofy? A na koniec pogoda.  

Campus Misericordiae jako teren zalewowy, bez możli-

wości ewakuacji i prognoza - deszcz. Każda drobnostka 

rozdmuchiwana była przez media do niewiarygodnych 

rozmiarów. Zapewnienia służb, władz miasta oraz 

Kościoła na wiele się zdawały. Coraz częściej słyszałem 

pytania o sens organizowania Światowych Dni Mło-

dzieży w Krakowie. Coraz częściej słyszałem opinie 

krytyczne, a nawet wrogie, wobec organizatorów, piel-

grzymów i całego przedsięwzięcia. Wiele dużych firm 

wolało „dmuchać na zimne” - na czas wydarzenia te, 

które mogły sobie na to pozwolić, wysyłały pracowni-

ków do innych (nawet zagranicznych!) oddziałów. 

Część uznała, że jest bezsilna - wszystkie podania  

o urlop lub pracę zdalną w tym czasie były z miejsca 

rozpatrywane pozytywnie. Pozostałe po prostu czekały 

na mający nadejść armagedon.  

Wróćmy zatem do pierwszego dnia - poniedziałku. 

Podczas gdy co bardziej przezorni uciekli z miasta lub 

zamknęli się w domach, na ulicach panował spokój. 

Przez cały dzień w powietrzu dawało się wyczuć pod-

niecenie, a tymczasem do miasta napływała stopniowo 

i spokojnie młodzież z całego świata. Kiedy wieczorem 

udałem się na spotkanie z przyjaciółmi z ołtarzewskie-

go Seminarium, rynek był już zatłoczony, kolorowy  

i bardzo głośny. Powoli napędzana wielka karuzela 

zabawy, przyjaźni, miłości i modlitwy zaczynała się  

w końcu kręcić. Przez następne kilka dni porywała nie 

tylko pielgrzymów, ale również dużą część tych, którzy 

wcześniej nastawieni byli sceptycznie. Żadna tragedia 

się nie wydarzyła. Sprawnie działały transport, teleko-

munikacja, zaopatrzenie. A najsprawniej działała 

otwartość i życzliwość ludzi. 

Na każdym kroku widziało się roześmianych piel-

grzymów z całego świata. Spotkania sprzyjały pogłę-

bianiu wiedzy o innych kulturach, przełamywaniu 

stereotypów, zawieraniu przyjaźni. Myślę, że jednym  

z najważniejszych efektów Światowych Dni Młodzieży 

było udowodnienie wątpiącym, że chrześcijanie to 

ludzie radości. Że wiara oraz zabawa nie przeszkadzają 

sobie nawzajem i mogą być ze sobą związane. 

Centrum obchodów w tygodniu były oczywiście 

Błonia, na których mimo niesprzyjającej pogody gro-

madziliśmy się na nabożeństwach i spotkaniach  

z papieżem. Dla mnie szczególnie ważne były dwa 

wydarzenia. Pierwszym z nich była droga krzyżowa 

pod przewodnictwem Ojca Świętego, jeden  
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z nielicznych momentów, gdyprzeważała cisza i spo-

kojna kontemplacja. W rozważaniach poruszone zo-

stały trudne tematy zmuszające do refleksji, a atmos-

ferę zadumy pogłębiały widowiska sceniczne oraz 

muzyka. Drugim była spowiedź w Strefie Pojednania, 

zorganizowanej w moim ulubionym krakowskim par-

ku - chyba najbardziej niezwykła w moim życiu. Pogo-

da w końcu zaczynała się poprawiać, więc słońce cu-

downie prześwitywało przez korony drzew pomiędzy 

którymi stały konfesjonały z kapłanami spowiadający-

mi w ogromnej ilości języków. Pierwszy raz miałem 

okazję spowiadać się u księdza niebędącego Polakiem. 

Na szczęście znał język polski na tyle dobrze, by bez 

problemu ze mną porozmawiać (kilka razy wspomógł 

się angielskim słowem - na szczęście trochę lat języka 

już za mną). Piękna sceneria, wielka uroczystość jako 

tło i radość z pojednania sprawiły, że na długo zapa-

miętam tę  chwilę. 

W sobotę dołączyli do mnie przyjaciele z Grupy 

Młodzieżowej przy parafii NMP Królowej w Murzasi-

chlu. Pieszo ruszyliśmy na wielką przygodę do Campus 

Misericordiae. Szliśmy wśród innych pielgrzymów 

śpiewając i rozmawiając. Słońce grzało już wtedy moc-

no, więc  uśmiechnięci mieszkańcy po drodze często-

wali nas wodą lub oferowali ochłodę w postaci fontan-

ny z ogrodowego węża. Po dotarciu na miejsce  

znaleźliśmy nasz sektor i stworzyliśmy malutki obóz w 

którym przez następne kilkanaście godzin mieliśmy 

świętować spotkanie z papieżem. Organizatorzy zad-

bali o to, byśmy nie narzekali na nudę. Odbywały się 

modlitwy, koncerty, a oprócz tego po prostu byliśmy 

razem - grupa młodzieży połączona przyjaźnią i wiarą. 

Światowe Dni Młodzieży, będące według mnie świato-

wymi dniami radości, były wyjątkowym okresem. 

Przeżywaliśmy jedność z Jezusem i z innymi młodymi 

ludźmi. Niestety, wydarzenia takie zdarzają się rzadko, 

a w codziennym życiu nie zawsze jesteśmy tak radośni 

i pełni nadziei. Mam jednak nadzieję, że we mnie,  

w moich przyjaciołach i w pielgrzymach z całego świa-

ta Światowe Dni Młodzieży pozostawiły ważny ślad. 

Szczególnie, jak to już wcześniej podkreśliłem, świado-

mość, że chrześcijanin powinien być uśmiechnięty.  

W końcu jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy się z czego 

cieszyć! 

Po Mszy Świętej Posłania mówiliśmy sobie - “To 

co, następnym razem Panama?”. Póki co, lider mojej 

Grupy Parafialnej zaproponował nam wyjazd do Led-

nicy w czerwcu. “Takie Światowe Dni Młodzieży, tylko 

bez papieża.” Myślę, że będzie to świetna okazja, by 

przypomnieć sobie wartości, które “Światowe Dni 

Młodzieży z papieżem” w nas zaszczepiły. 
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P omysł wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży 

do Krakowa zrodził się w 2013 r. w Gnieź-

nie. Tam jeszcze jako nowicjuszka uczestniczy-

łam w duchowych przygotowaniach do ŚDM, 

najpierw w naszym „Domu pod lasem”, a potem 

w konkretnych parafiach. Natomiast rodzące się 

we mnie pytania o Nową Ewangelizację, rozmo-

wy na ten temat  w kontekście Zjednoczenia  

i pragnienie doświadczenia „na własnej skórze” 

czym faktycznie ona jest, doprowadziły mnie do 

wyboru formy uczestnictwa w ŚDM: wolontariat 

ekipy ewangelizacyjnej działającej w Międzyna-

rodowym Centrum Ewangelizacji, tzw. ICE. Jak 

się potem okazało, wzięłam udział w historycz-

nym wydarzeniu, ponieważ po raz pierwszy Ze-

spół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej 

Ewangelizacji stworzył taką przestrzeń w czasie 

trwania ŚDM, w której świeccy wraz z biskupa-

mi,  księżmi,  siostrami  i  braćmi  zakonnymi  

z Polski i zagranicy (w sumie 1500 osób) mogli 

zjednoczyć swoje siły i w nowy sposób dzielić się 

Ewangelią. Ewangelizacja zaczynała się już na 

Campusie ICE w bardzo prozaicznych sprawach: 

w  obowiązkowych  całodobowych  dyżurach-

patrolach przy namiotach, w kolejce po jedzenie, 

w rozdzielaniu wody, w pomocy w kuchni polo-

wej; a dalej trafiała na pięć scen Krakowa, na 

ulice i place w konkretnym kształcie: świadec-

twa, modlitwy i jako wszelki rodzaj znanych 

form artystycznych. Siły do codziennej posługi 

czerpaliśmy z codziennej Mszy św., modlitwy 

osobistej, wspólnotowej i wstawienniczej, adora-

cji Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz  

z braterskiej obecności i wsparcia wspólnoty.  

W czasie drugiego tygodnia ŚDM w Krako-

wie trwał Festiwal Młodych, na którym łączyli-

śmy wolontariat z ewangelizacją. Pomagaliśmy 

w  obsłudze,  ochronie,  utrzymaniu  porządku  

i udzielaniu informacji w obrębie konkretnego 

wydarzenia, a w tzw. międzyczasie rozmawiali-

śmy z napotykanymi ludźmi o ich sytuacjach 

życiowych, o Bogu, o ich wątpliwościach w wie-

rze. Cały ten czas był dobrą lekcją asertywności, 

ofiarności, uczenia się rezygnowania z własnych 

oczekiwań, potrzeb, planów np. z odpowiedniej 

ilości snu, z czynnej ewangelizacji miasta z po-

wodu kontuzji czy choroby czy z uczestniczenia  

z jakiejś części programu wydarzeń centralnych. 

Nie było to łatwe zadanie, ale jak to powiedział 

jednego dnia bp Grzegorz Ryś: „warto było zmę-

czyć się dla Jezusa”. 

Po powrocie do domu dzieliłyśmy się z sio-

strami tym, co przeżyłyśmy na ŚDM. I zdałam 

sobie sprawę, że tak naprawdę wielu rzeczy nie 

widziałam,  niektórych  treści  nie  usłyszałam, 

więc trzeba było sobie na spokojnie poszukać  

i poczytać. Natomiast z tego czego najbardziej 

się  cieszę  to  bogactwo  doświadczeń:  żywej 

Ewangelii,  odwagi  i  radości  „wyjścia  na  ze-

wnątrz, by spotkać się z drugim”, otwartości na 

dzieło Nowej Ewangelizacji, odkrywania niepo-

wtarzalności i piękna drugiego człowieka w od-

niesieniu  do  Boga.  A  najważniejsza  z  tego 

wszystkiego jest pewność, że to Jezus jest Tym, 

który daje pragnienia i możliwość ich realizacji, 

moc  wbrew  słabościom,  chorobom,  lękom  

i uprzedzeniom, a także oczy i serce, które do-

strzegają potrzeby i wielką godność bliźniego, 

zwłaszcza  cierpiącego,  bezdomnego i  życiowo 

połamanego. 

s. Paulina Szałek SAC 
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N ie wyobrażałem sobie pominięcia tego 

wydarzenia, wychodząc z założenia, że 

kochając Kościół trzeba być obecnym w Jego 

życiu. Trzeba być tam, gdzie mają miejsce histo-

ryczne momenty wspólnoty. Trzeba być aktyw-

nym uczestnikiem tej historii. Rozumiem to 

jako naturalną potrzebę serca i szansę swoi-

stych rekolekcji, bo zawsze trafiają do serca  

słowa i gesty, które są słowami i gestami Jezusa, 

obecnego w swoim Kościele. Osoba Ojca święte-

go dodatkowo sprawiła, że pragnąłem być  

w Krakowie i ucieszyłem się, że wyruszę tam z 

moją wspólnotą. Zapowiadało się dobrze, tym 

bardziej, że cele były jasne: otwartość na działa-

nie Ducha Świętego zawsze i we wszystkim. 

Oczekiwałem jednego: świętowania chrześcijań-

stwa bogatego w miłosierdzie, na wzór Ojca. 

Bardzo to do mnie przemawia i jestem przeko-

nany, że „drogą Kościoła jest człowiek” wskaza-

ny nam przez Drogę, Prawdę i Życie. Dlatego 

właśnie to bycie w centrum Kościoła odbiera-

łem jako bycie w centrum Miłosierdzia.  

 Kiedy dziś wspominam te dni, przycho-

dzi mi na myśl obraz czekającego przy sadzawce 

chromego, który wypatruje poruszenia wody, 

aby doświadczyć uzdrowienia. Po części czułem 

się właśnie tak, z wyczuloną uwagą i nadstawio-

nymi uszami, przyswajałem każde najmniejsze 

poruszenie i miałem wrażenie, że nic, żadne 

trudności organizacyjne, żadne niewygody,  

żadne nieporozumienia, nie są w stanie mi tej 

wrażliwości i radości odebrać. Po prostu „zawsze 

i we wszystkim” szukałem działania Pana. To 

przecież nic nowego dla pallotyna? Pulsowało we 

mnie to pytanie: czy rzeczywiście żyjesz obecno-

ścią Boga? Czy jesteś w stanie przyjąć i dzięko-

wać za wszystko co cię spotyka? Czy jesteś w tym 

autentyczny?  

 ŚDM stały się ponadto kontynuacją let-

niej pielgrzymki do Galilei. Miałem świeżo  

w pamięci te miejsca, gdzie doświadczyłem na-

macalnego działania Boga. Poprzez dalsze bycie 

z o. Bogusiem na „jednej barce”, to doświadcze-

nie Ziemi Świętej przeniosło się na Ziemię św. 

Jana Pawła II,  św. Faustyny i św. br. Alberta. 

Stało się jedną całością, która nosiła znamię piel-

grzymowania, bycia w drodze, wpatrywania się 

w „horyzont”, nie mnożąc oczekiwań, ale świa-

domie przeżywając każdy moment.  

 Atmosfera święta wypełniała całe miasto. 

Ogromne wrażenie robił widok młodych ludzi, 

pochodzących z najdalszych zakątków świata, 

prześcigających się na głosy i tańce, aby dać  

o sobie znać i zaprosić innych do radości.  Oka-

zało się jednak, że w tłumie może być również 

miejsce na bycie samemu. To było kolejnym 

doświadczeniem ujmującym. Z jednej strony  

2 miliony braci i sióstr, a drugiej jednak każdy 

przynosi siebie. Po głośnych tańcach, cisza ado-

racji, Eucharystii, sakramentu pojednania,  

w końcu odpoczynku.  

 Przychodzi mi na myśl deszcz, który zlał 

cały Kraków już po ostatnim akordzie spotkania. 

Pamiętam silny, ulewny, ciepły i jednocześnie 

przyjemny deszcz. Tradycyjne brukowane uliczki 

zamieniły się w potoki, szliśmy po wodzie,  

w ogóle nie przejmując się pogodą.  

 To jest żywy Kościół. Jego uniwersalność 

przekonuje do otwartości serca i przekraczania 

granic, wychodzenia ponad podziały i różnice. 

To jest Kościół, mający swe miejsce wszędzie 

tam, gdzie ktoś pragnie Boga i uczy się kochać. 

Kochać Kościół – to treść i kierunek życia kapła-

na i pallotyna. Nasza Miłość do Chrystusa kieru-

je się ku Kościołowi, wspólnocie różnorodnej, ale 

i odkupionej.  

Tekst: 

ks. Artur Stępień SAC 

Prefekt Alumnów 

ŚDM 2016– kochać Kościół 



N a s z  P r ą d  

B ędąc już od kilku lat związanym z Rodziną 

Pallotyńska nigdy nie przypuszczałem, że 

będę kiedyś miał to szczęście uczestniczyć  

w beatyfikacji Elżbiety Sanny. W zasadzie nawet 

o tym nie marzyłem. Już ten fakt pokazuje mi, 

że Bóg nie tylko chce spełniać nasze marzenia, 

ale chce też spełniać to o czym jeszcze nie ma-

rzymy, a co jest dla nas dobre. Do 17 września 

br., tj. do dnia, kiedy w imieniu całego Kościoła 

kard. Angelo Amato potwierdził świętość Elżbie-

ty, nie była mi Ona w żaden sposób bliska. 

Prawdę mówiąc niewiele byłem w stanie o Niej 

powiedzieć. Stała niejako w cieniu Pallottiego  

i raczej z obowiązku starałem się od czas do cza-

su zwrócić uwagę na tą nota bene niezwykłą 

kobietę. To ja potrzebowałem beatyfikacji Elż-

biety Sanny, a nie Ona. To wydarzenie, świadec-

two ludzi mieszkających na Sardynii, ich cześć 

do Elżbiety i pogłębione refleksja nad Jej życiem 

uświadomiły mi kilka ważnych rzeczy. 

W każdych okolicznościach Bóg powołuje 

mnie do bycia Jego świadkiem. Tak właśnie się 

dzieje. Elżbieta przez kilkanaście lat, aż do swo-

jej śmierci żyła w Rzymie, z dala od swoich bli-

skich. Tęskniąc i doświadczając ogromnego bólu 

psychicznego. Przez całe swoje życie zmagała się 

z niepełnosprawnością i nierzadko z ludzkim 

niezrozumieniem. Uczy mnie to, że bez względu 

na miejsce, w którym Pan mnie teraz postawił  

i pracę, którą mam, czy ludzi których spotykam, 

mam służyć. Jak? Najlepiej jak potrafię, godząc 

się nieraz na pasmo porażek i wątpliwości. Cza-

sem, aż po łzy bezradności. Dlaczego? Dlatego, 

że mam wzrastać tam, gdzie mnie Pan zasadził  

w danym momencie mojego życia. 

Nie muszę wszystkiego w moim życiu rozu-

mieć, ale muszę rozeznawać. Świętość Elżbiety 

nie była i wciąż dla wielu nie jest zrozumiała, 

wiele aspektów Jej życia wciąż budzi wątpliwości 

i kontrowersje, ale Bóg patrzy inaczej. Podobnie 

i w moim życiu wiele jest pytań i wątpliwości. 

Często nie rozumiem mojej codzienności. Py-

tam: dlaczego? Od czasu pobytu na Sardynii 

uczę się przyjmować to co Bóg mi daje, choć 

wiele mnie to kosztuje. Uczę się ufać, ale jedno-

cześnie dostrzegam, że Jezus nigdy w życiu mnie 

nie zostawił nawet wtedy, kiedy czułem, że tracę 

grunt pod nogami. Czasem niemal namacalnie 

słyszę słowa Jesteś moim ukochanym dzieckiem. 

Cała sztuka polega nie na tym, abym pytał dla-

czego, ale po co? Tu zaczyna się rozeznawanie, 

pytanie Jezusa jaki jest plan na teraz i jak naj-

prościej chcielibyśmy go realizować- razem.  

Twoje życie to Twoi Bracia i Twoje Siostry. 

Elżbieta całe życie żyła dla innych. To nie jest 

łatwe. Czasem chciałoby się prowadzić wielkie 

dzieła, a tym czasem bardzo często nie dostrze-

gam potrzeb tych, których Pan mi daje na co 

dzień. Podobnie jak Elżbieta od jakiegoś już cza-

su mieszkam z dala od domu rodzinnego. Mogę 

powiedzieć, że oddalam się coraz bardziej. 

Chciałbym towarzyszyć moim Rodzicom, Dziad-

kom, Rodzeństwu, Przyjaciołom w trudnościach, 

które przeżywają. Chciałbym też z Nimi dzielić 

moje trudy. Choć dziś technika bardzo ułatwia 

kontakt, to jednak nic nie zastąpi rozmowy przy 

herbacie, uścisku a czasem chwili milczenia  

w dobrym towarzystwie. Beatyfikacja Elżbiety 

Sanny pokazała mi, że tu, gdzie teraz jestem, też 

mam Siostry i Braci, których ja potrzebuję i któ-

rzy potrzebują mnie. Jestem i żyję tu i teraz,  

z konkretnymi ludźmi. Miłość wyrażana do tych 

konkretnych  osób w  miejscu,  gdzie    mieszkam  

Być świadkiem miłości 

Tekst: 

Michał Grzeca 
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jest poniekąd wyrażeniem mojej miłości do tych, 

których przyszło mi opuścić. Co więcej nawet 

tych, z którymi relacje wciąż stanowią wyzwa-

nie. Dziękuje Bogu, że wszędzie, gdzie mnie 

stawia daje mi wspaniałych ludzi. Często ludzi 

Zjednoczenia.  

Nasz charyzmat nie stracił zupełnie na aktu-

alności. Beatyfikacja bł. Elżbiety Sanny dla mnie 

jest potwierdzeniem Kościoła, że droga chary-

zmatu Naszego Założyciela jest wciąż aktualna, 

jest drogą na której mogę służyć Kościołowi  

i która jednocześnie prowadzi do świętości. 

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego kocham 

jak niewiele rzeczy na tym świecie. Ostatnio  

w jednej z rozmów, ktoś porównał ZAK do ziem-

niaka, który ma twardą i szorstką skorupę, ale 

po obraniu skrywa skarby. To porównanie  

w kontekście ostatniego wydarzenia pracuje we 

mnie nieustannie i trudno mi nie przyznać racji.  

 Rzeczywiście tak jest, wciąż w naszych 

wspólnotach wiele utartych schematów, często 

spotykamy się z pewnego rodzaju niezrozumie-

niem i obojętnością. Chcielibyśmy zrobić tak 

wiele, a niejednokrotnie trafiamy na betonową 

ścianę - nie do przebicia. Współpraca, czyli to co 

nas powinno stanowić jest dla nas wyzwaniem  

a w niektórych przypadkach nie ma jej zupełnie. 

Mimo tego chcę walczyć, chcę służyć i chcę, aby 

moje bycie w Kościele, było byciem z moimi 

Braćmi i Siostrami w ZAK. Beatyfikacja Elżbiety 

Sanny mi jako osobie świeckiej pokazuje, że tak 

samo jak Księża, Bracia czy Siostry, tak też ja 

jestem odpowiedzialny za tą rodzinę, za  

rozeznawanie znaków czasu i Naszej wspólnej 

drogi, którą Jezus teraz chciałby nas poprowa-

dzić. Jednocześnie dziękuję Mu za to, że w ostat-

nich latach dzieje się w niej tak wiele dobra. 

Wiele pięknych relacji, które prowadzą mnie od 

modlitwy do zwyczajnego życia. Za wspólny 

śmiech i łzy. To co dla mnie jest największym 

skarbem to fakt, że te relacje na tych wielu 

płaszczyznach dzieją się międzystanowo, że nau-

czyliśmy się otwierać na człowieka pomijając 

jego styl życia i powołanie. To jest skarb, które-

mu na imię Zjednoczenie. To jest skarb, który 

jest tym co dzisiaj możemy dać Kościołowi. Wie-

le jeszcze przed nami, pociesza mnie fakt, że 

BÓG JEST WIĘKSZY i jest poza naszymi ogra-

niczeniami. Beatyfikacja Elżbiety Sanny otwiera 

dla nas nowy rozdział. Już nie mogę się docze-

kać jego zakończenia. 

Błogosławiona Elżbieta Sanna urodziła się 23 kwietnia 1788 roku w Codrongianos (Archidiecezja  Sassari,  

Sardynia). Kiedy miała trzy miesiące, w wyniku zachorowania na ospę, straciła zdolność podnoszenia ramion.  

Mężatka, matka pięciorga dzieci. W roku 1825 owdowiała, złożyła ślub czystości i była „duchową Matką” dla dzieci 

ze swojej okolicy. W 1831 roku wyruszyła w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która nie doszła do skutku i zakończyła 

się w Rzymie. Elżbieta nie mogła powrócić do swojego kraju z powodów zdrowotnych. Mieszkając w Rzymie po-

święciła się całkowicie modlitwie oraz służbie chorym i ubogim. Była jednym z pierwszych członków Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego założonego przez św. Wincentego Pallottiego, jej kierownika duchowego. Jej mieszkanie 

stało się sanktuarium żywej wiary  i gorącej miłości. Zmarła w Rzymie 17 lutego 1857 roku i została pochowana  

w kościele SS. Salvatore in Onda. Beatyfikowana 17 września 2016 roku na Sardynii. 
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al. Bartłomiej Andrych SAC: Księże, naszą roz-

mowę odbywamy w czasie, gdy polski Rząd, 

Episkopat i cały naród przyjmuje Jezusa Chry-

stusa jako swojego Króla i Pana. Jakie jest miej-

sce wiary w przestrzeni publicznej? 

 

ks. Jarosław Rodzik SAC: Myślę, że ludzie wie-

rzący, szczególnie w takim kraju jak Polska, 

stanowiąc większość (na poziomie deklaratyw-

nym 95%), mają prawo do tego by przeżywać 

wiarę w sposób wolny i dynamiczny, przy 

uwzględnieniu wszystkich ograniczeń które 

muszą być tutaj zachowane. Wiara odgrywa 

niepoślednią rolę, ponieważ przygotowuje czło-

wieka jako jednostkę do życia w społeczeństwie. 

Społeczeństwo natomiast powinno zapewniać 

jednostce swobodę wyznania. Pytanie o miejsce 

wiary jest trudne, ponieważ jest trochę pyta-

niem z postawioną tezą. Wiara powinna być 

obecna – zarówno w wymiarze indywidualnym 

(stąd ta konieczność stworzenia przestrzeni, 

gdzie można te wiarę wyznawać w sposób wol-

ny), jak i społecznym, przestrzennym: przez 

różnego typu symbolikę chrześcijańską, przez 

obecność księży – nie tylko katolickich 

(mówimy szerzej nt. wiary) – w przestrzeniach 

typu wojsko, policja. Niektórzy zżymają się z 

tego powodu, mówiąc, że „Kościoła i wiary jest 

za dużo”. Wydaje mi się, że jest to myślenie 

błędne i podszyte emocjami.  

B.A.: Relacja Kościół—państwo, to temat rzeka. 

Jak ocenia Ksiądz tę relację w naszym kraju? 

 

J.R.: Wydaje mi się, że relacja ta po 1989 roku 

jest dobrze poukładana, m.in. dzięki unormo-

waniu jej odpowiednimi regulacjami prawnymi 

[por. Ustawa z 17.05.1989 o stosunku Państwa 

do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej]. Zawsze – historia to potwierdza – 

alians tronu z Krzyżem, w ogólnym rozrachun-

ku wychodził Kościołowi na minus. To swoiście 

rozumiane „status quo”, z którym mamy do 

czynienia obecnie, jest najsensowniejszym roz-

wiązaniem. 

 

B.A.: Na kogo Ksiądz głosował w ostatnich wy-

borach? (chwila ciszy) Oczywiście żartowałem, 

nie oczekuję odpowiedzi. (śmiech) 

 

J.R.: Chętnie odpowiem na to pytanie. Głoso-

wałem na ludzi, którzy w swojej działalności 

publicznej są ludźmi wiarygodnymi. Mówimy 

oczywiście o ludziach z kręgu Kościoła katolic-

kiego. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że 

katolik po wyjściu z kościoła idzie i wrzuca głos 

do urny wyborczej na kogoś, kto jawnie sprzeci-

wia się wartościom chrześcijańskim, warto-

ściom katolickim, obecności katechezy w szkole, 

obecności symboli religijnych w przestrzeni 

społecznej. Mam w pamięci wydarzenie sprzed 

kilku tygodni: na jednym z kazań mówiłem wła-

śnie o tym. Ze względu na kończący się Nadzwy-

O relacji Kościół — państwo 
 

z ks. dr Jarosławem Rodzikiem SAC 
rozmawia  
al. Bartłomiej Andrych SAC. 
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czajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia mówiłem 

także o społecznym wymiarze grzechu. Powie-

działem, że jakimś zachowaniem aberracyjnym 

jest sytuacja taka, że po wyjściu z kościoła czło-

wiek wierzący głosuje na kogoś, kto jest przeciw-

ko życiu i przeciwko tym wartościom, o których 

wspomniałem. I wychodząc w sutannie z Kościo-

ła, od starszego pana, zaawansowanego w latach 

usłyszałem kąśliwe stwierdzenie: „Polityk przy-

jechał”. Myślę, że jest to cena, którą my, kapłani, 

płacimy za wyrazistość na ambonie. 

 

B.A.: Chwytając się stwierdzenia: „polityk przy-

jechał”, chciałbym zapytać, czy ksiądz może po-

pierać oficjalnie jakąś opcję polityczną, albo 

inaczej mówiąc, czy Kościół ma w ogóle prawo 

wtrącać się w politykę?  

 

J.R.: To pytanie jest pytaniem troszkę karko-

łomnym. Trochę jak chodzenie po sześcioty-

sięczniku bez butli, czekana, tudzież dobrych 

butów. Kościół nie robi łaski (wystarczy spojrzeć 

do dokumentów społecznego nauczania Kościo-

ła) zabierając głos w sprawach istotnych dla 

jednostki i społeczeństwa, przede wszystkim w 

sprawach tak newralgicznych, jak chociażby 

ochrona życia. Ksiądz nie robi łaski Kościołowi i 

Panu Bogu, że podejmuje te tematy czy na kate-

chezie, czy na ambonie. Problem polega na tym, 

że często Księża czynią to w sposób absolutnie 

niepoważny - czasami trochę to przypomina 

mecz drużyny z ligi okręgowej z drużyną, która 

grywa w Lidze Mistrzów. Jeżeli nie czujemy się 

partnerem dla kogoś takiego jak Real Madryt 

albo Barcelona, to nie wychodzimy z nim na 

sparing. Ksiądz musi być przygotowany gdy wy-

chodzi na ambonę czy idzie na katechezę. Jeżeli 

nie jest, to potem pojawiają się stwierdzenia 

tego typu, że „Kościół pcha się do polityki”. Do-

brze przygotowany głos Kościoła w tych spra-

wach, nie powinien owocować tego typu stwier-

dzeniami. Inna rzecz – to jakby druga strona 

medalu – że Kościół był, jest i będzie znakiem 

sprzeciwu. Światu się to nie podoba, że Kościół 

głosi orędzie Ewangelii, orędzie zbawienia, że 

przenosi środek ciężkości z doczesności na 

wieczność, ukazując też właściwy porządek w 

odniesieniu do dóbr tego świata. Jest wiele 

zmiennych, które wygenerowały ten sposób 

myślenia wyrażany w słowach: „Kościół wtrąca 

się do polityki”. To jest jakiś oksymoron; brzmi 

to nielogicznie dla kogoś, kto wie, o czym mówi-

my.  

 

B.A.: Wspomniał Ksiądz, że w polskiej prze-

strzeni relacja Państwo-Kościół układa się pra-

widłowo. Czy ta relacja jest najbliższa ideałowi? 

Jak się ma na tym tle idea państwa wyznanio-

wego?  

 

J.R.: Fakt, że układają się prawidłowo nie zna-

czy, że dzieje się to bez żadnych zgrzytów. Zaw-

sze istnieje pokusa ograniczania stanu posiada-

nia drugiej strony. Państwo wyznaniowe Polsce 

nie grozi. Istnieją jednak państwa wyznaniowe, 

które mają to zapisane w konstytucji. W Polsce 

jesteśmy co najwyżej straszeni państwem wy-

znaniowym, konfesyjnym. Nie widzę jednak 

żadnych racjonalnych przesłanek, które uspra-

wiedliwiałyby takie stanowisko. Problem pań-

stwa wyznaniowego pojawia się także w kontek-

ście sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia 

w Europie – ruchów migracyjnych, emigracyj-

nych. Wydaje mi się, że w Polsce takiego zagro-

żenia nie ma, tak samo jak nie ma zagrożenia 

dla demokracji. Polska natomiast w tej sytuacji 

może być punktem odniesienia dla innych kra-

jów, które próbują w systemach demokratycz-

nych układać relację Państwo-Kościół. Proszę 

pamiętać, że pod tym pojęciem „Kościół”, zawie-

ra się znacznie więcej podmiotów, niż tylko Ko-

ściół rzymskokatolicki. I myślę, że szczególnie 

wobec krajów, które nie mają jeszcze wypraco-

wanych pewnych mechanizmów, wobec krajów 

wychodzących z mentalności post-sowieckiej, 

Polska może być takim krajem, który daje pew-

ne inspiracje. Nigdy nie da się przenieść rozwią-

zania z jednego kraju do drugiego – zawsze trze-

ba uwzględnić jakieś różnice kulturowe, mental-

ne – cały ten zestaw ograniczeń, które uniemoż-

liwiają takie proste przenoszenie schematów z 

jednego kraju na grunt drugiego.  
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B.A.: Wyobraźmy sobie, że jutro wybucha woj-

na. Jaką rolę powinien przyjąć ksiądz w takiej 

sytuacji? Walczyć, być przywódcą społeczności 

lokalnej, zamknąć się w klasztorze, czy uciekać 

do Rzymu? 

 

J.R.: Ksiądz powinien być przede wszystkim z 

ludźmi. Oczywiście nie wolno mu brać do ręki 

broni – to jest prosta konsekwencja jego wybo-

ru drogi życiowej. Natomiast każda forma abdy-

kacji, każda forma ucieczki, jest działaniem 

antyewangelicznym. Tam gdzie są owce, tam 

powinien być pasterz. Ani nie powinien uciekać 

do Rzymu, ani wykonywać innych ruchów. Po-

winien po prostu być z ludźmi, którzy są mu 

powierzeni. Do tego obliguje go jego funkcja 

pasterska. Natomiast absolutnie ksiądz z bronią 

na barykadzie nie powinien się pojawiać, dlate-

go że wtedy sprzeniewierzyłby się i powołaniu, i 

drodze którą kroczy, a przede wszystkim sprze-

niewierzyłby się Ewangelii i Panu Jezusowi.  

 

B.A.: Na koniec chciałbym zapytać, jak przecięt-

ny Polak-katolik może przekuć w swoją  

codzienność popularne hasło „Bóg – honor – 

Ojczyzna”? 

 

J.R.: To jest hasło trochę robocze, ono często 

jest wykorzystywane niestety instrumentalnie. 

Każdy z komponentów tego hasła jest szalenie 

ważny. Trochę pobrzmiewa mi tutaj hasło, taka 

zbitka słowna „Polak-katolik”, pod którą ja ab-

solutnie się nie podpisuję i też staram się mię-

dzy wierszami mówić o tym podczas wykładów 

w seminarium. To hasło pachnie jakimś niebez-

piecznym ładunkiem emocjonalnym – jeżeli 

Polak nie jest katolikiem, to znaczy, że nie jest 

Polakiem? To trzeba rozgraniczać. Podobnie 

jest w przypadku hasła „Bóg – honor – Ojczy-

zna”. To są takie sformułowania, które brzmią 

bardzo ładnie i niosą z sobą cały potencjał po-

staw patriotycznych, które są wpisane w polską 

historię. Natomiast gdybym miał spojrzeć na to 

sformułowanie krytycznie, to jednak zalecałbym 

taką postawę, że katolik identyfikuje się przede 

wszystkim z pierwszym członem tego sformuło-

wania, czyli ze słowem „Bóg”. Jeżeli dobrze poj-

mujemy swoją wiarę, inwestujemy w swoje życie 

wewnętrzne, modlitewne, to będziemy ludźmi 

honoru, a jeżeli będziemy ludźmi honoru i głębo-

kiej wiary, to będziemy także ludźmi, którzy głę-

boko kochają swoją Ojczyznę. Bo można kochać 

Ojczyznę, a nie być człowiekiem honoru; można 

być człowiekiem honoru, a niekoniecznie być 

człowiekiem wierzącym. Ta triada jest triadą, 

która zbyt często w mojej opinii wykorzystywana 

jest tak sumarycznie: „Bóg – honor – Ojczyzna”. 

Bóg ma być na pierwszym miejscu, potem Ojczy-

zna, a potem dopiero honor. Ale obecny kształt 

tego sformułowania to oczywiście również kwe-

stia pewnej historii, z którą to powiedzenie się 

wiąże. 

 

B.A.: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.  



1917 – 2017. Jubileusz Fatimy 

Minęło osiem lat Fatimskiej Nowenny, a więc trudu, zaangażowania, apostolstwa, modlitwy  

i ofiary, by choć odrobinę przyczynić się do tego, by „Maryja była bardziej znana i miłowana”,  

a Jej Orędzie poznał i wypełnił świat. 

Ostatni rok Nowenny (2017) przeplatać się będzie z samym jubileuszem,  

bowiem zasadniczą ideą przygotowania było pragnienie, by tę rocznicę przeżywać  

nie poprzez świętowanie samej daty, lecz poprzez wypełnienie prośby, jaką skierowała  

do świata w Fatimie Matka Boża. 
W roku jubileuszu najpiękniejszym wyrazem naszego świętowania staje się zatem  

pragnienie, by wypełnić skierowaną do nas prośbę, a nie jedynie wspominać fakt objawień.  

Z tej racji ostatni rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która prowadziła nas do odkrycia  

nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, łączyć się będzie z jubileuszem, w czasie  

którego nasza wdzięczność znajdzie swój wyraz w gorliwej praktyce nabożeństwa  

wynagradzającego w pięć pierwszych sobót miesiąca oraz poświęcaniu się Niepokalanemu 

Sercu Maryi: osobistym, rodzinnym czy parafialnym. 

 Znaczącym wydarzeniem w ramach przeżywanego jubileuszu będzie akt poświęcenia  

Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, który dokona się 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium  

Fatimskim  na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Episkopatu Polski. 

Sekretariat Fatimski 
ul. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane 

tel. 18-20-66-420 
www.sekretariatfatimski.pl  

 







N a s z  P r ą d  

W iara i polityka. Boskie i cesarskie.  

W długiej historii chrześcijaństwa poja-

wiały się różne odpowiedzi na pytanie o relację 

tych dwóch rzeczywistości. Nie można zapomi-

nać, iż Jezus z Nazaretu pojawił się na Ziemi  

w konkretnym miejscu i w określonym czasie, 

kiedy imperium rzymskim rządzili cesarz Okta-

wian August (27 r. przed Chr. – 14. r. po Chr.)  

i Tyberiusz (14-37 po Chr.). Podczas publicznej 

działalności Jezus niejednokrotnie stawiał czoło 

rozmaitym prowokatorom. Prowokacja dotyczą-

ca władzy boskiej i władzy cesarskiej (Mt 22,15-

21; Mk 12,13-17; Łk 20,20-26) jest najbardziej 

niebezpieczna, gdyż dotyczy bardzo drażliwej  

i delikatnej relacji religia–polityka: „Czy wolno 

płacić podatek cezarowi, czy nie”? Jeżeli Jezus 

odpowie pozytywnie, poprze znienawidzonego 

wroga, jeśli zaś negatywnie, opowie się przeciw 

władzy. Formułując to pytanie, pytający oczeku-

ją od Jezusa odpowiedzi negatywnej. Przypusz-

czają, że poprze walczących o wolność Żydów. 

Faryzeusze dotknięci krytycznymi słowami, 

jakie wypowiadał o nich Jezus, planują odwet. 

Przygotowują pewien skandal – tak, aby tłumy 

zgorszyły się Jezusem. Celem pytania nie jest 

więc w rzeczywistości odpowiedź na pytanie  

o moralność podatków nałożonych na Izraeli-

tów przez Rzymian, ale wyłącznie kompromita-

cja Jezusa. Ludzie zranieni pragną odwetu osta-

tecznego, czyli usunięcia człowieka, który pod-

waża ich autorytet, burzy ich spokój, kieruje 

przeciw nim gorzkie słowa i ośmiesza ich  

w oczach ludu.  

Odpowiedź Jezusa znajduje się jednakże 

poza „tak” i „nie”. Jezus nie potwierdza ani nie 

zaprzecza: „Oddajcie cezarowi to, co należy do 

cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Rozdziela 

religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeci-

wieństw: czarne–białe, wróg–przyjaciel, cezar–

Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą 

się z sobą. Domena Boga obejmuje wszystkie 

inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, ducho-

we i świeckie, w których nie ma Boga. W ten 

sposób wypowiedź Jezusa przenosi słuchaczy 

Jezusa i wszystkich nas z płaszczyzny ideolo-

gicznej na bardziej praktyczną, stawiając na 

pierwszym miejscu wybór podyktowany kształ-

towaniem najważniejszej relacji w naszym życiu 

– relacji z Bogiem. Gdy pominie się ów kon-

tekst, wtedy określenie właściwej relacji między 

wiarą, wyznawaną i autentyczną, a nie tylko 

deklarowaną, a życiem społecznym, politycz-

nym, wspólnotowym staje się praktycznie nie-

możliwe.  

Chrystus przejrzał niegodziwość i hipokryzję 

swoich rozmówców. Serce człowieka jest dla 

Jezusa przejrzyste, On zna intencje, z którymi 

się do Niego przychodzi. Jeśli je obnaża, to dla-

tego, że liczy na przemianę człowieka. Obłudni-

cy – użyte w tym miejscu greckie słowo 

„hypokrites” - oznaczało aktorów teatralnych, 

noszących w czasie spektaklu maski, a więc od-

grywający role osób, którymi w rzeczywistości 

nie byli. W tym wydarzeniu Jezus odkrywa 

prawdziwe intencje swoich oponentów, ale nie 

zmienia to przewrotności faryzeuszów. Już 

wkrótce, podczas męki Chrystusa, to właśnie 

ona odniesie zwycięstwo nad prokuratorem 

Piłatem wówczas, gdy uda się go zaszantażować 

wiernością Cezarowi: „Odtąd Piłat usiłował Go 

uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go 

uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, 

kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi...» 

 Boskie i cesarskie... 
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Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam 

ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza 

Cezarem nie mamy króla»” (por. J 19,12-15). 

Napis na monecie podatkowej przypisywał Ceza-

rowi boskie przymioty, ale dla chrześcijan, po-

dobnie jak dla żydów, istnieje tylko jeden Bóg. 

Żadna władza, żaden autory-

tet ani jakikolwiek przywód-

ca, choćby najgenialniejszy, 

ani państwo jako takie, nie 

może zastąpić autorytetu 

Boga. Posłuszne płacenie 

podatków nie jest i nie może 

być uznaniem we władzy 

świeckiej najwyższego autorytetu w tym, co do-

tyczy wiary i moralności. Historia daje wiele 

dowodów wykorzystywania wiary i Boga przez 

władzę świecką dla swoich celów oraz świadectw 

odmawiania władzy świeckiej prawa do takiego 

postępowania, aż do najważniejszego świadec-

twa - męczeństwa. 

Ta Jezusowa wypowiedź: „Oddajcie więc 

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”, to jedno z częściej powtarza-

nych zdań z Ewangelii i to nie tylko przez osoby 

wierzące. Co więcej, nierzadko powołując się na 

Jezusową sentencję, by co cesarskie oddać Ceza-

rowi, a Bogu, co należy do Boga, próbuje się 

mówić o autonomii porządku religijnego i poli-

tycznego.  Autonomii rozumianej jako odrębno-

ści tak zasadniczej, że przekraczanie granicy 

między nimi traktowane jest nieomal jak zbrod-

nia. Niewierzący są przy tym w komfortowej 

sytuacji. Oni Boga nie uznają, więc i oddawa-

niem Mu tego co boskie wcale się nie przejmują. 

Za to wierzących stawia to w dość trudnym poło-

żeniu. Nie tylko wymusza trwanie w jakimś dua-

lizmie myślenia pt. „inaczej w kościele, inaczej  

w urzędzie”. W konsekwencji nie pozwala katoli-

kowi mieć żadnych poglądów niezgodnych  

z tym, co akurat obowiązuje w danym państwie. 

Bo jeśli już je ma natychmiast jest oskarżany  

o to, że miesza porządki. Jezus sprowadza dys-

kusję do prostych, niezaprzeczalnych faktów. Tu 

nic się nie da naciągnąć lub interpretować – jest 

podobizna Cezara i nikt temu zaprzeczyć nie 

może. Jak moneta nosząca podobiznę Cezara 

należy do Cezara, tak człowiek, który jest obra-

zem Boga – należy do Boga (por. Rdz 1,26n). Tu 

nie ma sprzeczności. Idąc tym tropem, św. 

Wawrzyniec z Brisndisi komentował tę peryko-

pę następująco: „Oddajcie Cezarowi to, co nale-

ży do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga." Należy 

oddać każdemu co do niego 

należy. Oto słowa pełne mą-

drości niebieskiej. Gdyż 

uczą nas, że są dwa rodzaje 

władzy - jedna, ziemska, 

ludzka i druga, niebieska, 

Boska... Pouczają nas, że powinniśmy być po-

dwójnie posłuszni - prawom ludzkim i prawom 

Boskim... Zostaliśmy stworzeni na obraz i podo-

bieństwo Boga. Chrześcijaninie, jesteś człowie-

kiem. Zatem jesteś monetą Boskiego skarbca, 

monetą noszącą wizerunek i podpis Boskiego 

cesarza. Dlatego też, wraz z Chrystusem mówię: 

"Czyj to jest obraz i napis?" Odpowiadasz: 

"Boga." Odpowiadam więc: "Dlaczego nie od-

dasz Bogu to, co do niego należy?" 

Kończąc, popatrzmy też bardzo osobiście: 

każde usprawiedliwienie swojego (lub cudzego) 

grzechu, w którym tkwi przekonanie, że „nie 

dało się inaczej”; „cóż, że grzech, ale tak trzeba 

było zrobić”, nie różni się niczym od postawy 

tych, którzy chcieli pochwycić Jezusa na błędzie, 

niekonsekwencji. Warto przyglądać się nieu-

stannie swojej postawie i weryfikować ją: czy ja 

się oskarżam ze swoich grzechów, czy usprawie-

dliwiam? Tym bardziej więc powinniśmy swoją 

własną codziennie czynić modlitwę Psalmisty, 

modlitwę, broniącą nas także przed nami samy-

mi: „Wybaw mnie, Panie, od człowieka złe-

go, strzeż mnie od gwałtownika: od tych, którzy 

w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wznie-

cają spory. Ostre jak u węża ich języki, a jad 

żmijowy pod ich wargami… Pyszni sidło na 

mnie skrycie zastawiają: złoczyńcy rozciągają 

powrozy, umieszczają pułapki na mojej dro-

dze. Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem; usłysz, 

o  P a nie ,  moj e  g ło ś ne  b ła ga ni e ”  

(Ps 140, 2-4.6-7). 

Nie ma podziału 
na sfery  

sakralne, duchowe  
i świeckie, w których 

nie ma Boga.  



N a s z  P r ą d  

W iek IV był dla Kościoła czasem dynamicz-

nych przemian. Rozpoczął się wielkimi 

prześladowaniami Dioklecjana, które choć zelża-

ły po abdykacji władców w 305 r., nie ustały  

zupełnie. Przerwał je częściowo nietrwały edykt 

Cesarza Galeriusza z 30 IV 311 roku opublikowa-

ny w imieniu wszystkich rządzących wówczas 

tetrarchów, nadający chrześcijaństwu status 

religii dozwolonej w Cesarstwie. Cesarz  

Galeriusz zmarł jednak już 5 V tego samego ro-

ku, a postanowienia edyktu pozostały w dużej 

mierze martwym zapisem. Dużo skuteczniejszy 

okazały się decyzje Konstantyna i Licyniusza 

podjęte na wiosnę 313 r. i ogłoszone w tzw. 

Edykcie mediolańskim. Władcy przyjęli wspólną 

politykę religijną względem chrześcijaństwa  

a w swych zarządzeniach poszli dalej niż Gale-

riusz, nakazując – obok wolności kultu - także 

naprawę szkód wyrządzonych Kościołowi pod-

czas ostatniego prześladowania i zwrot zagrabio-

nych dóbr.   

Same edykty z 311 i 313 r. niosły ze sobą wie-

le konsekwencji, których wagę trudno przecenić: 

wolność kultu religijnego, wolność budownic-

twa, a więc i rozwoju sztuki i architektury ko-

ścielnej, usankcjonowanie prawne własności 

kościelnej, a przede wszystkim nieograniczone 

możliwości ewangelizacyjne.  

 Blaski i cienie wolności  
 Kościoła 

Kościół stopniowo otrzymywał też nowe 

przywileje jak chociażby prawo przyjmowania  

darowizn i zapisów testamentalnych, czy 

uprawnienia sądownicze biskupów. Prawodaw-

stwo państwowe zaczęło też uwzględniać aspek-

ty moralne, kierując się przy tym wskazaniami 

chrześcijańskimi i stając się bardziej humanitar-

ne: niedziela została uznana za dzień świątecz-

ny, biskupi otrzymali uprawnienia do asystowa-

nia przy wyzwalaniu niewolników, wprowadzo-

no zakaz ukrzyżowania i piętnowania twarzy 

skazańców – to tylko niektóre przykłady ale 

bardzo znaczące. 

Nie miejsce tutaj, by dyskutować na temat 

szczerości nawrócenia Konstantyna, ale należy 

podkreślić że Cesarz zabiegał o rozwój chrześci-

jaństwa, a jednocześnie oczekiwał, że Bóg będzie 

też dbał o dobro i rozwój Państwa Rzymskiego.  

Dla chrześcijaństwa nastały czasy wolności  

o jakich nie mogło marzyć od początków swego 

istnienia. I istotnie początek IV wieku jest cza-

sem przełomu, który sprawia, że Kościół rozwija 

się na wielu polach. Wolność okazała się wiel-

kim darem, wielką szansą i wielkim dobrodziej-

stwem. 

Jednocześnie jednak zaczynają się pojawiać 

problemy, których uczniowie Chrystusa wcze-

śniej nie doświadczali, a w tym samym momen-

cie, w którym zyskali wolność i nowe przywileje 

poczuli, że zagrażają im nowe, nieznane dotych-

czas niebezpieczeństwa. 

Cesarz czuł się powołany do prowadzenia 

swoich poddanych ku prawdziwej religii i uwa-

żał, że o ile Bóg powierzył wewnętrzne sprawy 

Kościoła biskupom, o tyle jego ustanowił bisku-

pem nad tym, co jest na zewnątrz Kościoła. Czuł 

się zatem stróżem ustanowionym przez Boga, 

który ma do wypełnienia bardzo ważną i niezby-

walną misję. Na tej podstawie postrzegał siebie 

jako biskupa tych wszystkich, którzy byli jeszcze 

 

Tekst  

Wykładowca patrologii w WSD 

ks. Tomasz Skibiński SAC 



№ 86 

poza Kościołem. Stąd też wynikała troska cesa-

rza o sprowadzenie na łono prawowiernego Ko-

ścioła pogan, heretyków czy Żydów, którą po-

dzielali następcy Konstantyna. 

Wspomagali go w tym także teologowie.  

Euzebiusz z Cezarei przedstawiał Konstantyna 

jako nowego Mojżesza, ponieważ tak jak ten 

pierwszy wyzwolił naród wybrany z ucisku fara-

onów, tak Konstantyn uwolnił Kościół (nowy 

naród wybrany) od ucisku tyranów. Miał więc 

Konstantyn w Kościele specjalną misję na wzór 

władzy biskupiej, a sam przyznawał sobie wła-

dzę bardzo daleko posuniętą, budowaną na wzór 

roli i uprawnień najwyższego kapłana, jakim był 

w tradycyjnej religii rzymskiej. Dlatego po 313 r. 

naturalną rzeczą było, że to cesarz zwoływał 

sobory i często podawał jakimi problemami win-

ny się one zająć – zarówno dogmatycznymi jaki  

i dyscyplinarnymi. On też dążył do jednomyśl-

ności soborowej: wszak chrześcijaństwo stawało 

się już bodajże jedyną siłą zdolną scalić potężne 

Imperium Rzymskie. Tutaj jednak pojawiają się 

i problemy, bo zarówno sam cesarz jak i wiele 

osób z rozbudowanego aparatu władzy chciało  

z tej siły chrześcijaństwa skorzystać. Wielu 

udzielało przywilejów Kościołom lokalnym  

i biskupom, traktując to jako pewnego rodzaju 

inwestycję: nie przez przypadek prawo rzymskie 

ukształtowało zasadę do ut des (daję, abyś da-

wał). Nie jest to jeszcze cezaropapizm, z jakim 

będziemy mieli do czynienia na Wschodzie nieco 

później. Tutaj cesarz-chrześcijanin postrzega 

swą misję bardzo szeroko – zarówno w sferze 

politycznej jak i kościelnej. Trzeba będzie czekać 

jeszcze kilkadziesiąt lat do Ambrożego z Medio-

lanu, który wreszcie powie to, co być może inni 

przeczuwali, lecz nikt nie potrafił albo nie miał 

siły wypowiedzieć i co stanie się wyznacznikiem 

drogi Kościoła na Zachodzie: „Cesarz jest w Ko-

ściele, a nie ponad Kościołem" (Mowa 36), i „Do 

cesarza należą pałace, do biskupa – kościo-

ły” (List 76,19).  

 Następcy Konstantyna zasadniczo konty-

nuowali przyjętą przez niego linię polityki reli-

gijnej. W 380 r. edykt cesarski Cunctos populos 

podniósł chrześcijaństwo w wyznaniu katolic-

kim do rangi religii państwowej, a w latach 391-

392 nowe dekrety zakazywały pogaństwa.  

W ciągu kilkudziesięciu lat z religii prześladowa-

nej chrześcijaństwo stało się religią nie tylko 

dozwoloną ale wprost uprzywilejowaną, a jej 

wyznawanie przynosiło wymierne korzyści  

i zapewniało dostęp do wielu urzędów. Pojawili 

się wtedy także koniunkturaliści, którym zależa-

ło tylko na takim nomen christianum, które 

jeszcze niedawno było podstawą prześladowań. 

Jednocześnie, ponieważ chrześcijaństwo mniej 

„kosztowało”, obniżał się poziom życia religijne-

go, a zobojętnienie i letniość sygnalizowali ka-

znodzieje, nawołując do powrotu do pierwotnej 

gorliwości.  

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych roz-

ważań? Przede wszystkim ten, że Kościół był  

i jest Kościołem wcielonym. Działa w świecie  

i w swym życiu i działalności ponosi tego konse-

kwencje – zarówno te na pierwszy rzut oka po-

zytywne jak i te negatywne: z jednej strony może 

cieszyć się przywilejami, z drugiej jest narażony 

na prześladowania, a zawsze  jest wezwany do 

czujności nad wiernością swej misji. W swej 

historii przeżywa takie same chwile, jakie prze-

żywał Chrystus, jego Założyciel i Głowa, którego 

raz zachwyceni ludzie chcieli obwołać królem  

i uroczyście wprowadzali do Jerozolimy, a in-

nym razem chcieli strącić z góry lub ukamieno-

wać. Także Kościół jest kuszony do przyjmowa-

nia władzy także na ziemi, kiedy indziej oskarża-

ny, a jego członkowie prześladowani. We wszyst-

kich tych momentach jest wezwany tylko do 

tego by zachować pamięć o tym, że jest Ciałem 

Chrystusa i Jego misję ma kontynuować. Tego 

uczy Ewangelia. Tego może uczyć także historia  

magistra vitae – o ile zechcemy z jej lekcji sko-

rzystać. 



N a s z  P r ą d  

T rudno zmieścić 70 lat na czterech stronach, 

ale próbujmy. Druga wojna światowa zosta-

ła przez nas przegrana choć byliśmy w zwycię-

skiej koalicji. Straciliśmy dwa z czterech głów-

nych miast – Wilno i Lwów – obydwa będące 

ośrodkami polskiej kultury, nauki ale też częścią 

naszej tożsamości i „duszy”, terytorium państwa 

zmniejszyło się o około 60 tys. km kw.; zginęła 

też prawie trzecia część duchowieństwa. Ogrom-

ne masy ludzkie, wykorzenione ze swoich siedzib 

przybyły z Kresów do Wrocławia, Gdańska  

i Szczecina czy Olsztyna. Pierwsze poczucie pew-

nej stabilizacji i bezpieczeństwa dawał tym lu-

dziom widok wieży kościelnej i przybyły z nimi 

kapłan. Trudno dziś przecenić rolę Kościoła  

w procesie zrastania się narodu i odbudowywa-

nia wspólnoty w tamtym czasie. Prymas Hlond 

wróciwszy do Polski zabrał się energicznie do 

pracy i bez kompleksu wobec nowej rzeczywisto-

ści. W oparciu o otrzymane od Piusa XII prero-

gatywy ustanowił pięć tymczasowych admini-

stratur apostolskich: w Opolu, Wrocławiu, Go-

rzowie Wlkp, Gdańsku i Olsztynie, a Gniezno 

połączone zostało unią personalną z Warszawą. 

Kościół zdawał się być gotów do podjęcia wyzwa-

nia rzuconego przez okoliczności powojenne. 

Nie dane mu było jednak działać w normalnych 

warunkach. Rok 1948, który jest uważany za 

właściwy początek epoki stalinowskiej w Polsce 

nie był rokiem dla Polaków szczęśliwym.  

W październiku umarł Prymas Hlond, co wywo-

łało kolejną falę przygnębienia w cynicznie 

sprzedanym Stalinowi kraju. Prymas, „zwornik” 

Kościoła w Polsce jak powie potem św. Jan Pa-

weł II, był tym na kogo zwrócone były oczy Po-

laków i to nie tylko katolików. Na jego miejsce 

Bóg dał nam młodego biskupa lubelskiego. Pry-

mas Wyszyński wyposażony przez Piusa XII  

w specjalne pełnomocnictwa prowadził pewną 

ręką Kościół w Polsce przez ponad 30 lat. Jaki 

był Kościół tamtego czasu? Był to niewątpliwie 

Kościół masowy, ludowy, Kościół dający się 

zauważyć w przestrzeni publicznej mimo re-

strykcji i prześladowań. Nie odważam się, jak 

niektórzy, oceniać, czy był Kościołem wiary po-

głębionej czy powierzchownej, bo każdy czło-

wiek to oddzielna historia, a głębia wiary nie 

zależy jedynie od ilości przeczytanych książek 

czy zamieszkania w Warszawie lub Krakowie. 

Był to niewątpliwie Kościół wierny, trwający 

przy pasterzach, którzy również starali się sta-

nąć na wysokości zadania. Prymas Wyszyński 

na swoistym ringu historii unikał ciosów tak 

długo jak to było możliwe. Nie szukał konfron-

tacji, powiedział „nie!” dopiero wtedy, gdy tota-

litarne państwo weszło a raczej wlazło na nie 

swoją grządkę: „Gdy Cezar usiłuje usadowić się 

na ołtarzu, mówimy krótko: nie wolno!”. Kosz-

towało go to więzienie i cierpienia jakie tylko 

mogą stać się udziałem pasterza zatroskanego  

o owczarnię, od której go odcięto. Powrócił try-

umfalnie po trzech latach na prośbę tych, którzy 

go aresztowali, aby powstrzymać groźbę burzy 

jaka na Węgrzech przyniosła śmierć i zniszcze-

nia. Aureola męczennika czyniła go wiarygod-

nym w oczach ludzi, toteż gdy wyruszył na szlak 

Nawiedzenia z Maryją Częstochowską wszędzie 

witały go tłumy. Nie dowiemy się nigdy jak 

mocny był wtedy powiew duchowej odnowy, 

wiemy jednak, że to ta Peregrynacja była prelu-

dium do wyboru papieża-Polaka i wydarzeń na 

arenie świeckiej, które łączymy z Sierpniem’ 80.  

Tekst: 

ks. Franciszek Gomułczak SAC 

Historyk, Postulator Generalny, Rzym 

Kościół w PRL i w Polsce Niepodległej 
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       Nawiedzenie jako wydarzenie i nieugięty 

Prymas jako pasterz, ale także intererex, symbol 

Polski nieujarzmionej, to dwa czynniki, które 

trzymały Kościół w żywotności i powiodły nas ku 

wolności tak Kościoła jak i Ojczyzny. Pewnie, że 

były cienie na tym obrazie: alkoholizm, aborcja, 

rozwody, grzechy społeczne („okradanie”  

państwa), nieuczciwość, dwulicowość      

(funkcjonariusze państwowi zawierający katolic-

kie małżeństwa czy chrzczący 

dzieci daleko od miejsc za-

mieszkania), ale były też przy-

kłady przywiązania do wiary 

jak chociażby obrona krzyża w 

Zielonej Górze w 1960 roku 

czy w Nowej Hucie, manifesta-

cyjne pielgrzymki górników do 

Piekar czy słynna pielgrzymka 

warszawska i ruch oazowy a 

także katechizacja pozaszkolna. Mocna władza 

Prymasa oraz kordon komunistyczny uchroniły 

Kościół w Polsce także od posoborowych zawiro-

wań jakie przyczyniły się do uczynienia z Ko-

ścioła w Europie Zachodniej „spustoszonej win-

nicy”(Dietrich von Hildebrandt) oraz od rewolu-

cji obyczajowej 1968 roku. Najważniejszym 

czynnikiem podtrzymującym Kościół była jed-

nak wiara w rodzinach, a także mało dziś chyba 

doceniany trud tysięcy zwykłych proboszczów i 

wikarych w tysiącach parafii, ich wiara, poświę-

cenie, trud bycia na co dzień z ludźmi. To było 

siłą Kościoła. Siłą Kościoła byli także jego wybit-

ni biskupi, że wspomnę tylko kardynałów Woj-

tyłę i Kominka, czy biskupów śląskich z Katowic 

H. Bednorza i J. Bieńka, innych jak bp F. Jop 

czy zmarłych w opinii świętości biskupów jak W. 

Pluta z Gorzowa, A. Pawłowski z Włocławka czy 

P. Gołębiowski z Sandomierza a także bojowego 

i odważnego bpa I. Tokarczuka z Przemyśla.  

Osobna historia to dzielny biskup Antoni Bara-

niak, sekretarz Prymasa, późniejszy abp poznań-

ski. Aresztowany wkrótce po Prymasie poddany 

został wymyślnym torturom w więzieniu na Ra-

kowieckiej. Na podstawie jego wymuszonych 

zeznań chciano wytoczyć proces i skazać kard. 

Wyszyńskiego. Nie uległ. Późniejsze cierpienia 

związane z rakiem były jak sam mówił „niczym” 

wobec tego co przeszedł w więzieniu. A przecież 

nie wiedział, że będzie rok 1956 i kres stalini-

zmu. Prymas też nie wiedział, że po trzech latach 

wyjdzie z internowania; my wiemy to teraz. Wy-

trwali obydwaj. Szkoda, że mało dziś pamięta się 

o abpie Baraniaku. Przedpolem współczesnych 

dziejów Kościoła w Polsce był wybór kard.  

K. Wojtyły na papieża. Wraz ze swą pierwszą 

pielgrzymką przyniósł on Ro-

dakom powiew świeżego po-

wietrza i Ducha Bożego, który 

wdarł się wraz z nim w zatę-

chłą atmosferę PRL-u. Potem 

przyszła Solidarność, przy-

szedł też stan wojenny urzą-

dzony chyba nie tylko ze 

względów politycznych ale  

i dlatego, że niektórym lu-

dziom  „Solidarności” nie podobała się 

„rewolucja” z krzyżem i Matką Bożą w roli głów-

nej. Podejrzewam, i chyba nie tylko ja, że stan 

wojenny nie był jedynie dziełem komunistów, 

ale i wielu z tych, którzy potem stali się architek-

tami „okrągłego stołu”. „Za dużo” było w ich 

mniemaniu w tych wydarzeniach Kościoła  

i szczerej rodzącej się prawdziwie żywej wiary 

tak mocno odczuwalnej w stanie wojennym.  

Był to niewątpliwie  
Kościół wierny, 
trwający przy  

pasterzach, którzy rów-
nież starali się stanąć na  
wysokości zadania... 
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Siła Kościoła jako wspólnoty sprawiła, że sym-

bolem czasów stanu wojennego jest bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko, tak jak epoki komunizmu Prymas 

Wyszyński pochowany iście po królewsku. Teraz 

na swego bohatera(ów) niecierpliwie czekają 

nasze czasy.  

       Jak postrzegam Kościół naszego „dziś”?  

Kościół Polski niepodległej otrzymał w niej to na 

co nie zasłużył. Początek lat 90. to zmasowany 

atak na jego obecność w życiu publicznym, ne-

gowanie potrzeby konkordatu, religii w szkole,  

o powrocie której mówiono wcześniej jako  

o czymś oczywistym. Nie przebierająca w środ-

kach propaganda antykościelna była owocem 

pozostawienia „resortowych dzieci” niemal 

wszędzie. One to wsparte wpływowym obozem 

„lewicy laickiej”, dawnych zawziętych komuni-

stów „nawróconych” na demokrację, zaczęły 

forsować model Polski, w którym Kościół po 

zrobieniu swego, winien był odejść w cień. Sym-

bolem tych środowisk są B. Geremek i A. Mich-

nik. Ich dążeniom kibicowały środowiska katoli-

ków „otwartych”, z krakowskim „Tygodnikiem 

Powszechnym”, co mu zresztą wypomniał sam 

papież w 1995 roku w rocznicowym liście. To ten 

sam tygodnik, którego środowisko próbowało 

wśród Ojców Soborowych podmalować w nieco 

czarne barwy Prymasa. Interesującym zjawi-

skiem było i to, że owa propaganda znalazła 

dość żywy oddźwięk w różnych kręgach społecz-

nych. Co mógł myśleć Jan Paweł II gdy przyje-

chał do Ojczyzny w 1991 roku? Zachęcam do 

posłuchania homilii z Kielc, gdzie mocno i zde-

cydowanie podniósł głos, proszę słuchać homilii 

z Łomży a koniecznie już tej z Olsztyna – pięk-

nego i pouczającego rozważania o używaniu 

SŁOWA i zagrożeniach z tym związanych. Du-

chownym też się przyda. Ukoronowaniem 

pierwszego okresu III RP była wyborcza wygra-

na komunistów w 1993 roku poprzedzona rok 

wcześniej woltą naszego „dobra narodowego” 

jak nazwał ktoś L. Wałęsę, obalającego brutalnie 

wraz z gronem „przerażonych” pierwszy praw-

dziwie demokratyczny i narodowy w treści rząd 

J. Olszewskiego. Naród jakby „zgrzeczniał” do-

piero po tym gdy w Skoczowie papież ku  

zaskoczeniu elit zawołał o „ludzi sumienia”. Ko-

lejne pielgrzymki, jak też zawarty w 1993 roku 

konkordat  zerwany przez komunistów we wrze-

śniu 1945 roku, a także wysiłki Kościoła odwró-

ciły zarysowujący się zły trend. Pozostaje jednak 

pytanie o to, co by się stało gdyby nie św. Jan 

Paweł II i czy zjawisko to nie może się w przy-

szłości powtórzyć, a jeśli tak to z jakich powo-

dów? Otwiera się tu pole do kolejnych dyskusji  

i artykułów. Wezwany przez papieża na placu 

Zwycięstwa Duch Święty od prawie czterdziestu 

lat jest w stanie „Zstępowania”, posłuszny jak 

mało kto papieskiej władzy. Obserwuję jak rok 

po roku i krok po kroku niszczy mury, zrywa 

więzy, odświeża umysły tych którzy tego chcą ale 

i tych, którzy nie wiedzą że chcą. Po 11 latach od 

„osierocenia” przez św. Jana Pawła II Kościół w 

Polsce chyba jednak okrzepł. Główna w tym za-

sługa  rzesz ludzi świeckich, szczerze zaangażo-

wanych w życie wiary i tych kapłanów, których 

nie irytuje burzenie przez laikat ich „świętego 

spokoju”. Symbolem nowego czasu Kościoła stał 

się lud wierny domagający się po śmierci papie-

ża by księża otwierali kościoły i odprawiali msze 

święte. Wyciągano z pieleszy księży i biskupów 

bo ludzie chcieli być wspólnotą i razem się mo-

dlić. Symbolem nowego czasu jest także niedaw-

na modlitwa na Jasnej Górze ponad 100 tysięcy 

ludzi: akcja zorganizowana przez ludzi świeckich 

jest wydarzeniem duchowym i apostolskim 

ogromnej wagi. Takim symbolem i nadzieją są 

też ruchy katolickie, owszem - z rodziną Radia 

Maryja włącznie, a także te rozwijające się  

i kwitnące w naszym Stowarzyszeniu ku radości 

jednych albo rozterce innych. (Może to jest ów 

poszukiwany od lat tak gorliwie i z zaangażowa-

niem ogromnych sił i energii – ZAK?). Podczas 

wędrówek misyjno-rekolekcyjnych budowałem 

się widokiem całych rodzin klękających przy 

błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, 

podziwiałem utrudzonych ale i zadowolonych 

duszpasterzy, ale słyszałem też narzekania na 

przerost biurokracji i kościelnej sprawozdawczo-

ści i na fiskalny ucisk oraz konieczność zwraca-

nia nieraz uwagi na sprawy drugorzędne (by np. 

„dobrze wypaść” w czasie wizytacji biskupiej), 
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niż na to co istotne. Sądzę, że krystalizuje się u 

nas powoli Kościół ludzi wierzących z wyboru, 

ludzi świadectwa, Kościół wspólnot, który da 

także upragnione powołania. A że obok będzie 

swoisty „anty Kościół” jaki widzieliśmy  

w „czarny poniedziałek”, że czasem będzie bolał 

grzech? Taka kolej rzeczy. Trzeba pozwolić ro-

snąć obydwu do żniwa. Wymogiem czasów jest 

na pewno szukanie nowych form duszpaster-

stwa i docierania do ludzi. Nie 

ma już sensu nieustępliwe od-

woływanie się do dawnych form 

obrzędowych np. koronacji 

(ukoronowaliśmy już chyba 

wszystkie czczone obrazy), spo-

wszedniały ludziom ciągłe  

i kolejne peregrynacje obrazów, 

figur, relikwii. Zmieniają się 

czasy i nie są one gorsze, są 

tylko inne i z tego powodu wy-

magają innego podejścia. Spo-

łeczności lokalne są dziś mobilne,  inaczej wy-

gląda choćby czas pracy, inne są też potrzeby  

i oczekiwania ludzi, którzy potrzebują towarzy-

szenia, poważnego traktowania i świętych  

a wykształconych(!) pasterzy interesujących się 

czymś więcej niż tylko „sportem”. Poważnym 

wyzwaniem jest też skuteczność katechezy 

szkolnej w obecnej formie. Wspólnota Kościoła 

w Polsce nie ucieknie przed zmierzeniem się  

z szerzącym się i szerzonym dziś neomarksi-

zmem. Idea „marszu przez kulturę” zainicjowa-

na przez A. Gramsciego zakłada zmianę świado-

mości całych społeczeństw  ideologicznym od-

działywaniem na człowieka poprzez edukację, 

kino, teatr, media. „Nowy człowiek” wykorze-

niony z własnego środowiska, narodu, tradycji  

i religii, poddany indoktrynacji przez trzymają-

ce władzę elity, „uwolniony” od zasad religij-

nych ma się spełniać na polu doczesności od-

rzucając wszelkie ograniczenia a korzystając z 

dobrobytu pozwolić ma na budowanie „nowego 

wspaniałego świata”. To na tym polu dokonuje 

się dziś najważniejsze starcie: świata obiektyw-

nej prawdy i nienaruszalnych, wynikających  

z niej zasad moralnych i odniesienia do Boga ze 

światem relatywizmu, w którym człowiek staje 

się wyłącznym centrum rzeczywistości i jej krea-

torem. To co obserwujemy dzisiaj w Europie (i 

nie tylko), to tylko odsłony tego zmagania: me-

dialna indoktrynacja, psychologiczny i sądowy 

terror, międzynarodowe korporacje narzucające 

poprzez fasadowe instytucje całym narodom 

swój punkt widzenia, ograniczanie wolności 

słowa i wolności religii przez ustawy o „mowie 

nienawiści” i zawoalowaną 

cenzurę, próba zawłaszczania 

młodego pokolenia poprzez 

wyrywanie go rodzinom („wy 

już nie, ale wasze dzieci będą 

nasze”), wszelkie odmiany 

gender, aborcja – wszystko w 

imię praw człowieka. Tę 

„bitwę o świadomość” Ko-

ściół na Zachodzie lękliwie 

sobie odpuścił przymilając się 

do proroków „nowego” i od-

dając im pole, co było widać już w 1968 roku po 

encyklice „Humanae vitae” gdy bł. Paweł VI był 

atakowany nie tylko przez wrogów Kościoła, ale  

i przez całe episkopaty, te same zresztą, które 

wcześniej „mieszały” na Soborze a potem dały 

kolejny popis w czasie ostatniego synodu. To 

jest właśnie owa sól która utraciła bądź właśnie 

traci swój smak. Czy mamy dziś świadomość 

wagi zmagania jakie się toczy? Obawiam się, że 

nie zawsze i nie za bardzo, że je bagatelizujemy, 

że świeccy zawstydzają nas niejeden raz głębią 

wiary i bywają dziś odważniejsi i bardziej czują-

cy problem, mniej też skłonni do powielania 

kościelnej nowomowy lękającej się Chrystuso-

wego  „tak tak”, „nie nie”. Czy stać nas będzie  

w razie potrzeby na „non possumus”, nawet 

wbrew „roztropnym” wewnątrz wspólnoty Ko-

ścioła? Ludzie potrzebują naszego świadectwa. 

Nie wszystko od nas zależy, ale chyba rację miał 

ś.p. abp Tokarczuk gdy mówił do przyszłych 

kapłanów: jeżeli wy będziecie święci świat bę-

dzie dobry, jeśli wy będziecie dobrzy świat bę-

dzie przeciętny, jeżeli wy będziecie przeciętni 

świat stanie się pogański. Sapienti sat! Koniec 

strony. A historia zapisuje się nadal. Nami.  

Wezwany przez 
papieża na placu 

Zwycięstwa  
Duch Święty od prawie 
czterdziestu lat jest w 
stanie „Zstępowania”, 
posłuszny jak mało kto 

papieskiej władzy. 
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N ajkrócej mówiąc, abp Antoni Baraniak to 

sekretarz prymasa kardynała Augusta 

Hlonda i dyrektor sekretariatu prymasa kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego, pełnił także funkcję 

metropolity poznańskiego w latach 1957 -77. 

Lista Jego zasług i osiągnieć jest naprawdę bar-

dzo długa, ale największym dowodem Jego mę-

stwa i niezłomności jest postawa podczas aresz-

towania oraz bezlitosnych przesłuchań w więzie-

niu śledczym  na Mokotowie w Warszawie w 

latach 1953 - 1955. Historycy Kościoła są zgodni, 

że torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB 

chcieli wymusić na ówczesnym biskupie Anto-

nim Baraniaku zeznania pozwalające na zorga-

nizowanie pokazowego procesu przeciwko inter-

nowanemu w tym właśnie czasie prymasowi 

Wyszyńskiemu. Realizowali plan władzy komu-

nistycznej, której celem było skompromitowanie 

i osoby kard. Wyszyńskiego i Kościoła katolic-

kiego w Polsce, głównego bastionu oporu spo-

łecznego przeciwko ideologii i władzy komuni-

stycznej.  

 

Nie uległ, nie zdradził  

 Bp Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzy-

mał  aż 27 miesięcy najgorszych, stalinowskich 

tortur. Od 6 lat dokumentuję tragiczne i raczej 

nieznane  powszechnej  opinii publicznej wię-

zienne losy abpa Baraniaka.  Informacje o nich 

można dziś uzyskać jedynie szczątkowo od 

świadków wypowiedzi abpa Baraniaka, który 

sporadycznie mówił o tym kilku osobom w róż-

nych okolicznościach swojego życia.  One znala-

zły się w moim pierwszym filmie dokumental-

nym na ten temat, nosi on tytuł „Zapomniane 

męczeństwo” (ukazał się w 2012 r.). Jest to pro-

dukcja niezależna, nie udało się bowiem uzyskać 

jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony 

instytucji publicznych. Film otrzymał kilka na-

gród i wyróżnień i do dziś cieszy się zaintereso-

waniem setek widzów, którzy organizują jego 

pokazy we wszystkich zakątkach Polski, ale te-

matu nie był w stanie ani zamknąć, ani wyczer-

pać. Dlatego zrealizowałam drugi film na ten 

temat, to właśnie  „Żołnierz Niezłomny Kościo-

ła”. Znajdują się w nim najważniejsze wypowie-

dzi ostatnich żyjących świadków życia i działal-

ności abpa Baraniaka. Wierzę, że one, niczym 

rozsypane puzzle, złożą się na jeden spójny i 

całościowy obraz, który ukaże nam wreszcie 

postać kolejnego, wielkiego polskiego Bohatera. 

 

Więzienie 

Nie ma dziś żadnych wątpliwości, że przeby-

wający od września 1953 do grudnia 1955  

Żołnierz Niezłomny Kościoła  

 Arcybiskup Antoni Baraniak to  jeden z najbar-

dziej zasłużonych, a w stosunku do zasług – 

najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, 

którego przez analogię do losów tysięcy zamor-

dowanych i prześladowanych żołnierzy podzie-

mia niepodległościowego w Polsce w mojej oce-

nie powinniśmy  nazywać Żołnierzem Niezłom-

nym Kościoła. Mimo tego, że przecież nie nosił 

munduru, tylko sutannę. 
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w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warsza-

wie dyrektor sekretariatu prymasa Stefana Wy-

szyńskiego bp Antoni Baraniak poddany był  

wyjątkowo intensywnej „obróbce” i że decyzje na 

temat stosowanych wobec niego metod śledztwa 

podejmowano na najwyższym szczeblu, w gabi-

necie Bolesława Bieruta, I –go sekretarza PZPR  

i premiera Józefa Cyrankiewi-

cza, jego śledztwo nadzorowała 

m.in. znana z okrucieństwa 

stalinowska  funkcjonariuszka  

Urzędu Bezpieczeństwa  Julia 

Brystygierowa, a jej polecenia 

wykonywali ubecy, którzy pod-

legali m.in. jednemu z najo-

krutniejszych katów tego miej-

sca,  Józefowi Różańskiemu, 

sadysty wielokrotnie opisywanemu we wspo-

mnieniach torturowanych przez niego więźniów 

- żołnierzy polskiego podziemia niepodległościo-

wego, zwanych dziś powszechnie wyklętymi. To, 

co bp Baraniak przeszedł w więzieniu na Rako-

wieckiej  częściowo opisane  jest w  dokumen-

tach Urzędu Bezpieczeństwa, które dziś  są  

w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Opu-

blikował je w 2009 r. ówczesny biskup pomocni-

czy Poznania,  Marek Jędraszewski w książce 

liczącej  580 stron pt. „Teczki na Baraniaka”. Ale 

jest to tylko oficjalny zapis tego, co działo się w 

okresie uwięzienia arcybiskupa. Nie znajdziemy 

tam opisu tortur, jakich stosowanie w tamtych 

czasach w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w 

Warszawie było normą. W oficjalnych dokumen-

tach UB nie ma przecież śladu po biciu areszto-

wanego, a abp Antoni Baraniak  do końca życia 

miał na plecach kilka nawet 10- 15 cm blizn bę-

dących jak to sam nazywał „pamiątką po pobycie 

w więzieniu”, które opiekujące się w później-

szych latach jego życia lekarki, identyfikowały 

jednoznacznie jako ślady po biciu. Te lekarki to 

dr Milada Tycowa, emerytowana gastrolog z 

Poznania i jej zawodowa, młodsza koleżanka, dr 

Małgorzata Kulesza –Kiczka z Warszawy. Odna-

lazła mnie na jednym z pokazów filmu 

„Zapomniane męczeństwo”  i przekazała swoje 

świadectwo, bo razem z dr Tycową  opiekowała 

się w 1977 r. umierającym abpem Baraniakiem. 

Obie nie mają wątpliwości, że te blizny na ple-

cach Arcybiskupa, tak wyraźne, szerokie i wi-

doczne to ślad po uderzeniach, urazach, jak mó-

wi przed kamerą dr Kulesza- Kiczka, „ciosach 

zadawanych jakimś ciężkim, gładkim narzę-

dziem” np. metalowym prę-

tem, bo przecież „trudno, 

żeby ktoś się tak przewrócił 

i sobie sam coś takiego zro-

bił”. Poza tym  w dokumen-

tach ze śledztwa z lat 50-

tych nie ma żadnych infor-

macji o stosowaniu wobec 

„Baraniaka, syna Francisz-

ka”, jak śledczy w więzieniu 

nazywali biskupa, tzw. ciemnicy. Mówił o tym 

nieżyjący już ks. Marian Banaszak, kustosz Mu-

zeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, który 

poznał tę opowieść od znajomego księdza, 

świadka tego, jak opowiadał o tym sam abp Ba-

raniak w gronie kilku księży podczas prywatne-

go spotkania, gdy był w Rzymie. Cytowałam jego 

 

„Kościół nigdy nie  
zapomni tego,  

co Arcybiskup Baraniak 
uczynił dla Kościoła  

w Polsce”. 
Kard. Karol Wojtyła,  

Poznań, 6 sierpnia 1977 r.  
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wypowiedź w filmie „Zapomniane męczeństwo”. 

Ta ciemnica to było zamykanie człowieka na 

kilka dni nago, w celi bez okna i światła, bez 

podania mu jedzenia, czy picia. Ks. Banaszak 

twierdził, że abp Baraniak spędził w takiej celi 

nawet 8 dni.  

 

Męstwo 

Potwierdzał te relacje także nieżyjący już ks. 

Henryk Grześkowiak, proboszcz parafii w Rado-

micku w Wielkopolsce. Rozmawiałam z nim 

kilka dni przed jego śmiercią w 2010 r. Również 

on opowiadał o tym, że śledczy z UB chcąc wy-

musić na abpie Baraniaku zeznania przeciwko 

prymasowi Wyszyńskiemu wrzucali go nago do 

ciemnej celi w której były fekalia, one także ka-

pały mu na głowę. Wtedy nie potrafiłam nawet 

sobie wyobrazić, jak wygląda taka cela, a w lipcu 

2016 r. zobaczyłam ją na własne oczy w więzie-

niu przy Rakowieckiej.  Ona naprawdę istniała, 

choć do tej pory była starannie ukryta, tak by 

nikt się o niej nie dowiedział. Gdy pierwszy raz 

byłam z kamerą w więzieniu przy ulicy Rako-

wieckiej w Warszawie w sierpniu 2011 r. wielo-

krotnie przechodziłam korytarzem w piwnicy 

obok tych drzwi za którymi ukryty był ten wła-

śnie karcer „suchy” – ciemnica i karcer „mokry”, 

ale wtedy nikt z towarzyszących nam pracowni-

ków tego Aresztu Śledczego nawet nie wspo-

mniał, że taki karcer w ogóle istniał, a drzwi 

skrywające miejsce, w którym popełniano te tak 

okrutne zbrodnie wyglądały jak wszystkie inne 

w tym więzieniu, takie zwyczajne, metalowe … 

To w korytarzyku obok tego karceru  strzelano 

ludziom w tył głowy, a to co zostało na ziemi po 

roztrzaskanej strzałem głowie, krew i ludzkie 

szczątki spłukiwano wodą. Spływała ona właśnie 

do tego karceru „mokrego”, w którym nie było 

żadnej kanalizacji, ani odpływu. Tam nie było 

także nawet zwykłego, więziennego wiadra na 

odchody. Wszystko, co tam spłynęło, zostawało 

w tej celi. Dlatego więźniowie siedzieli tam cały 

czas jakby w szambie. Malutkie okienko pod 

sufitem latem było zawsze zamknięte, więc lu-

dzie dusili się tam z gorąca. Wtedy na głowy 

kapały im skraplające się wyziewy z tego  

szamba. Ten opis potwierdził w 2016 r. dyrektor 

nowotworzonego w więzieniu przy ul Rakowiec-

kiej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 

Politycznych, Jacek Pawłowicz, który odkrył, 

gdzie na terenie tego więzienia znajdują się te 

karcery. W mojej ocenie właśnie tam musiał 

przez jakiś czas przebywać abp Antoni Baraniak, 

bo zadziwiająco zbieżne z odkryciami p. Pawło-

wicza są relacje i ks. Mariana Banaszaka i ks. 

Henryka Grześkowiaka. I nigdy niczego nie pod-

pisał przeciwko Prymasowi, nigdy niczego prze-

ciwko Niemu i Kościołowi nie zeznał.  

Chyba nie ma nikogo, kto przeszedł tak wymyślne 

tortury w stalinowskim więzieniu i kto nie uległby 

swoim oprawcom i nie przyznał się do niepopełnio-

nych nawet czynów. Dzięki temu w Polsce nie do-

szło do procesu pokazowego Prymasa Wyszyńskie-

go, w którym skompromitowano by i jego osobę  

i Kościół. Tak się przecież stało i w Chorwacji,  

i na Węgrzech i w Czechach. W Polsce nie.  

Warto pamiętać, komu to zawdzięczamy. 
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Na początku XVII w. rozpoczęło się aktywne 

budowanie cerkwi i klasztorów. Stulecie zostało 

oznaczone męczeńską śmiercią św. Jozafata 

Kuncewicza w Witebsku (1623 r.). 

 W XIX w. rozpoczął się Nacjonalny i religij-

ny ucisk Białorusinów ze strony Imperium Ro-

syjskiego. Gwałtowne dołączenie do Rosji, po 

ostatnim rozbiorze, Rzeczypospolitej Polskiej  

w 1795 r. pociągnęło za sobą w latach 1830-

1870 zamknięcie prawie wszystkich szkół  

i klasztorów katolickich. W 1839 r. rozpoczęło 

się przymusowe przechodzenie ludności na pra-

wosławie. Nastał czas okropnego, ponad 200-

letniego, nacjonalnego i religijnego ucisku.  

Fala represji przeciwko Kościołowi katolic-

kiemu i duchowieństwu w ZSSR osiągnęła swój 

szczyt w 1939 r., kiedy to zostały zamknięte pra-

wie wszystkie świątynie, a w dziesięciu, formal-

nie nie zamkniętych, nie było żadnego księdza. 

Została fizycznie zniszczona znaczna ilość ka-

płanów. Na terenie Zachodniej Białorusi kapła-

ni białoruscy byli prześladowani. Mowę białoru-

ską wykorzeniano z użytku religijnego. 

W czasie II Wojny Światowej na terenach 

Białorusi okupowanej przez niemieckich żołnie-

rzy odbyło się częściowe odrodzenie Kościoła 

katolickiego, ale tuż po wojnie represje powróci-

ły z nową siłą. Po śmierci Stalina prześladowa-

nia katolików osłabły, ale nawet w tych ciężkich 

warunkach życie religijne zaczęło się powoli 

odnawiać. 25 lipca 1989 r. Stolica Apostolska 

mianowała na biskupa Tadeusza Kondrusiewi-

cza i wyznaczyła go na Administratora Apostol-

skiego diecezji Mińskiej dla katolików Białorusi. 

W Grodnie otwarto Wyższe Seminarium Du-

chowne.  

 W kwietniu 1991 r. Kazimierz Świątek zo-

stał wyznaczony na Metropolitę nowoutworzo-

nej Mińsko-Mohylewskiej archidiecezji i Admi-

nistratora Apostolskiego odnowionej diecezji 

Pińskiej.  Z jego imieniem związane są różne 

inicjatywy duszpasterskie, restauracja i budowa 

M ówiąc o Kościele na Białorusi trzeba 

wspomnieć jego wielowiekową historię.  

Już w 959 r. księżniczka Olga zwróciła się do 

niemieckiego cesarza Ottona I z prośbą, o wy-

święcenie dla jej narodu biskupa i kapłanów. 

Pierwszym biskupem cząstki ziem białoruskich  

i litewskich został Krystian, którego katedra 

prawdopodobnie znajdowała się w Nowogród-

ku. Stolica Apostolska wydała przywilej na pod-

porządkowanie nowoutworzonego biskupstwa 

bezpośrednio papieżowi. W ten sposób otrzy-

mało ono prawa arcybiskupstwa Pomiędzy 1300 

i 1316 r. została założona prawosławna metro-

polia Litewska ze stolicą w Nowogródku, pod-

porządkowana Konstantynopolowi. 

 W XV w. odbywa się jakościowy i ilościowy 

wzrost Kościoła katolickiego na Litwie-

Białorusi. Pod koniec stulecia Wielkie Księstwo 

Litewskie liczyło już około 150 parafii. Wzrasta-

ła liczba klasztorów. 

W latach 20. XVI w. do Wielkiego Księstwa 

Litewskiego zaczął przenikać protestantyzm  

i w ciągu 30 lat umocnił swoją pozycje. W 1569 

r. Polska i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły 

unię w Lublinie. Do walki z protestantyzmem 

dołączyli się jezuici i zaczęli zakładać swoje ko-

legia. Założyli oni dwa ośrodki uniwersyteckie – 

jezuicką akademię w Wilnie (1579-1773)  

i w Połocku (1812-1820). W 1596 r. w Brześciu 

została wygłoszona unia cerkiewna, do której 

dołączyła się większość prawosławnej ludności 

Litwy-Białorusi. 

Kościół na Białorusi: historia, współczesność 

Tekst: 

al. now. Maksim Bolandz 

redaktor 
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wielu kościołów, wśród nich katedry w Mińsku 

pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. 

Był inicjatorem powstania wydawnictwa „Pro 

Christo”, które wnosi bezcenny wkład w rozwój  

i pogłębienie religijności na Białorusi, a także  

w nową ewangelizację.  Międzydiecezjalne Wyż-

sze Katolickie Seminarium Duchowne św. Toma-

sza z Akwinu w Pińsku, wskrzeszone pod jego 

kierownictwem, przygotowało niemało nowych 

pasterzy dla ziemi spragnionej duchowego odro-

dzenia. 

 W 1994 r. wychodzą z druku czasopisma 

katolickie „Dialog” (diecezja Pińska) i „Ave Ma-

ria” (archidiecezja Mińsko-Mohylewska).  

W 1995 r. ukazały się pierwsze numery kwartal-

nika „Nasza wiara” i miesięcznego biuletynu 

informacyjnego „Nowiny katolickie”.  

6 maja 1999 r. została oficjalnie zarejestro-

wana Konferencja Biskupów Katolickich Biało-

rusi, której przewodniczącym został kardynał 

Kazimierz Świątek.  

 21 września 2007 r. Ojciec Święty Benedykt 

XVI zwolnił arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewi-

cza z obowiązku kierowania katedrą Matki Bożej 

w Moskwie i mianował go arcybiskupem metro-

politą mińsko-mohylewskim, którym jest po 

dzień dzisiejszy. 

W tym też roku obchodzono 25-lecie ustano-

wienia struktur Kościoła Katolickiego na Biało-

rusi. 

Współczesność 

Jak wygląda obecnie życie Kościoła katolic-

kiego na Białorusi? Moim zdaniem, byłoby 

czymś nie właściwym spróbować ocenić jakość 

tego życia w kategorii „dobrze” czy „źle” albo 

spróbować przedstawić je tylko jednostronnie. 

Czymś bardzo ważnym jest przedstawienie pew-

nych osiągnięć, konkretnych faktów, jak chociaż-

by działalność “Caritas”, która działa w każdej  

z diecezji i wnosi swój wkład w rozwój dzieł mi-

łosierdzia i ewangelizacji białoruskiego społe-

czeństwa, działalność Kolegium Teologii Katolic-

kiej św. Jana Chrzciciela, które już od pięciu lat 

szkoli katechetów, utworzenie i działanie „Szkoły 

życia rodzinnego” przygotowujące doradców 

rodzinnych.  Warto zaznaczyć szybki rozwój 

duszpasterstwa pielgrzymkowego, działalności 

wydawniczej, funkcjonowanie już wyżej wspo-

mnianego wydawnictwa katolickiego „Pro Chri-

sto” oraz różnych stron internetowych 

(catholic.by, grodnensis.by, catholicnews.by,  

i inne). Współcześnie na Białorusi działają Semi-

naria Duchowne w Grodnie i Pińsku, po za tym, 

katolicka uczelnia dla osób świeckich i konse-

krowanych w Baranowiczach. Przy parafiach 

działa wiele wspólnot, dla dzieci i osób starszych 

(skauci, OAZA, Wieczernik, wspólnoty modli-

tewne, wspólnoty różańcowe itd.). Wielką popu-

larność nabierają zespoły muzyki katolickiej,  

w tej dziedzinie odbywają się muzyczne festiwa-

le. 

Na Białorusi kościół rzymskokatolicki odgry-

wa ważną rolę w życiu religijnym, będąc drugą, 

co do ilości wiernych, konfesją w kraju. Ona 

podtrzymuje konstruktywne stosunki z Białoru-

ską prawosławną cerkwią i innymi wyznaniami. 

Przyznanie duchowej, kulturowej i historycznej 

roli kościoła rzymskokatolickiego zostało odzna-

czone w preambule ustawy państwowej „O wol-

ności sumienia i organizacjach religij-

nych” (ustawa została uchwalona w październi-

ku 2002 r.). 

  Ten wykaz można kontynuować dalej, ale 

chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych, 

moim zdaniem momentów. Wciąż odczuwa się 

deficyt kapłanów na Białorusi. W kraju mieszka 

ponad 1 400 000 katolików. Na taką ilość ludzi 

przypada około 400 kapłanów. Liczby mówią 

same przez się. Jest to jedno z poważnych wy-

zwań przed którymi stoi Kościół na Białorusi. 

Jednak nie chciałbym dramatyzować lub wpa-

dać w rozpacz. Są klerycy w seminariach. Trzeba 

pamiętać, że powołania są darem od Boga, nato-

miast wszystkim wiernym nie należy zapominać 

o modlitwie w intencji powołań. W ciągu roku 

biskupi przypominają wiernym o takiej potrze-

bie.  Drugą ważną sprawą jest zaangażowanie 

Katolików oraz ludzi dobrej woli w życie parafii. 

W zależności od diecezji to zaangażowanie róż-

nie wygląda. I właśnie w tej, powiedzmy 

„dziedzinie” my, Pallotyni, dobrze się sprawdza-

my. Warto zaznaczyć, że pallotynom nie należy 
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zadowalać się „niezbędnym minimum”, jak to 

głosi dobrze znany 21 punkt naszego prawa, ale 

jak to trafnie zauważył ks. Kazimierz Czulak 

SAC, należy pamiętać, że „w pallotyńskim byciu 

i działaniu na Białorusi pojawiają się nowe fak-

ty. Coraz bardziej jasno i radykalnie pojawia się 

wyzwanie, które można zawrzeć w słowach: 

trzeba iść. Nie można trwać w postawie oczeku-

jącej, spodziewając się, że inni do nas przyjdą. 

Trzeba zdecydować się na wyjście na zewnątrz, 

mając na uwadze zarówno miejsca dotychczaso-

wej naszej obecności, jak i tereny jeszcze nie-

znane. Chodzi o katolików. Trzeba pomagać 

wielu braciom i siostrom w odkrywaniu korzeni 

ich wiary, szukając nowych sposobów dotarcia 

do nich”. I to jest kolejne wyzwanie nie tylko dla 

pallotynów pracujących na Białorusi, ale rów-

nież dla wszystkich księży i sióstr zakonnych, 

powiedziałbym nawet, dla każdego katolika.  

Bogu niech będą dzięki, że Kościół na Biało-

rusi, wraz z odnowieniem jego struktur, odna-

wia się też, a nawet przede wszystkim, ducho-

wo. Faktem pozostaje spora ilość wyzwań tak 

dla księży pracujących na Białorusi, jak i dla 

samych katolików. Ludzie na Białorusi potrze-

bują Boga, potrzebują Ewangelii, i dzięki temu, 

że Kościół już nie jest prześladowany, jak to 

było w czasach przed lub powojennych (chodzi 

o II Wojnę światową), obecnie każdy Białorusin 

może spokojnie przychodzić do Kościoła i liczyć 

na pomoc ze strony osób duchownych.  

 

Na Białorusi funkcjonuje sześć pallotyńskich placówek. Księży pochodzących z Białorusi w naszym 

Stowarzyszeniu jest trzynastu, a sześciu współbraci aktualnie przygotowuje się do przyjęcia  

sakramentu święceń w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  

w Ołtarzewie. Sióstr Pallotynek pracujących na Białorusi jest pięć w  dwóch domach. 
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wspieraniu rozwoju człowieka na poziomie in-

dywidualnym i społecznym jak Kościół katolic-

ki. To stanowi fundament do odkrycia i/lub 

odnowienia miejsc teologicznego poznania: 

ekologia, kultura, pokój, piękno, praca, estety-

ka, dialog, język, terapia, medycyna i inne. Ni-

kogo już nie dziwi życie własną autonomią po-

znawczą i metodologiczną: teologii ekumenicz-

nej, teologii narodu, politycznej, duchowości, 

teologii feministycznej, teologii procesu, teolo-

gii historii dziejów. Wzrasta dojrzałość i znacze-

nie teologii narodu, dialogu, pracy, teologii es-

tetycznej, terapeutycznej i wielu innych.  

Zadaniem przedstawicieli teologii jest jasno 

ukazywać chrześcijańskie korzenie towarzysze-

nia człowiekowi w różnych aspektach jego życia. 

Przykładowo można wskazać, że aktualnie Unia 

Europejska poszukuje wzorców przeciwdziała-

nia wykluczeniu społecznemu. Czyż najlepszym 

rozwiązaniem w zakresie kształtowania etosu 

pomagania nie jest wzorzec miłosiernego sama-

rytanina?  

Warto też zatrzymać się nad kwestią związa-

ną z trudnościami współczesnych społeczeństw 

w zakresie posługiwania się zdobyczami cywili-

T eologia i duszpasterstwo, to dwa obszary 

aktywności eklezjalnej wypełniające zadanie 

prowadzenia człowieka na spotkanie z Bogiem. 

Pierwszy z nich stanowi refleksję naukową opar-

tą na Słowie Objawionym i Tradycji Kościoła 

podejmowaną przez teologię systematyczną, 

historyczną i praktyczną. W każdym z wymienio-

nych segmentów znajdują się subdyscypliny teo-

logiczne, najczęściej z własną metodologią pro-

wadzenia działalności naukowo-badawczej. Nie 

wchodząc w dystynkcje metodologiczne właściwe 

dla kierunków badawczych, należy stwierdzić że 

teologię ostatnich dekad cechuje wyraźny rys 

prakseologiczny. Potwierdzają to dokumenty 

eklezjalne, zarówno papieskie encykliki i adhor-

tacje, jak i enuncjacje kongregacji watykańskich. 

Wezwanie, by widzieć Ewangelię w codzienności, 

zachęca do działania i świadectwa. W krótkich 

słowach podjęte zostaną społeczne wyzwania 

przed jakimi staje współczesna teologia w służbie 

Kościołowi..  

Teologia wraz ze wszystkimi specjalizacjami 

zalicza się do tych nielicznych kierunków nauki, 

które posiadają ogromne tradycje w zakresie 

asystowania człowiekowi w różnych sytuacjach 

jego życia, szczególnie dzięki strukturom ekle-

zjalnym. Żadna instytucja w naszym kręgu kultu-

rowym nie ma tak dużego doświadczenia we 

Tekst: 

ks.  prof. Mirosław Kalinowski 

KUL 

Współczesne  wyzwania Kościoła 
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zacyjnymi, szczególnie postępami w genetyce i 

biotechnologii. Rodzi się więc pytanie, czy moż-

na w aplikowaniu zdobyczy cywilizacyjnych 

odejść od teologii moralnej? W relacji nauki 

teoretyczne a nauki aplikacyjne, teologia ma 

wiele do powiedzenia, również jako teologia 

medycyny. Jeśli teologia nie będzie miała apli-

kacyjnego charakteru, to np. w krótkim czasie 

korporacje, kierujące się 

zasadą maksymalnego 

zysku, doprowadzą do 

sytuacji, że bez świado-

mości i zgody konsumen-

tów, na rynku będzie do-

minowała zmodyfikowana 

żywność. Paradoksem jest 

to, że niektórzy przedsta-

wiciele teologii nie uświa-

damiają sobie, jaką ważną 

rolę aplikacyjną mają po-

dejmowane przez nich kwestie. Innymi słowy w 

życiu współczesnego człowieka, gwałtownych 

zmian cywilizacyjnych: postępu genetycznego, 

cybernetycznego technologicznego, nie może-

my obejść się  bez teologii. Brzmi to trochę 

dziwnie i prowokująco. Już dawno określono, 

że teologia jest królową nauk. Trzeba jednak 

podjąć odpowiednie kroki, aby z jej dorobku 

można było jeszcze bardziej czerpać poprzez 

inicjowanie interdyscyplinarnych badań, zaan-

gażowaniu teologów w rozwiązywanie trudno-

ści pojedynczego człowieka i całych społeczno-

ści, a także poprzez popularyzację myśli teolo-

gicznej. Wydaje mi się, że tego rodzaju działa-

nia powinny w prosty sposób przekładać się na 

zainteresowanie tą dyscypliną nauki na pozio-

mie studiów magisterskich i doktoranckich. Na 

bazie powyższych refleksji można zapytać o 

przyczyny niedowartościowania nauk teologicz-

nych. Jak wyjaśnić spadek zainteresowania 

studiowaniem teologii we wszystkich uczel-

niach w Polsce, przy jednoczesnym wzroście 

znaczenia tego kierunku nauk? Pierwszą zna-

czącą przyczynę należy dostrzec w stereotypach 

i irracjonalnemu przekonaniu dotyczącemu 

nowych kierunków nauk. Konsekwencją ulega-

nia modzie i nowinkarstwu na gruncie nauki 

jest m. in. nadprodukcja prawników, pedago-

gów, politologów, absolwentów dziennikarstwa 

czy marketingu i zarządzania.  

Druga przyczyna tkwi w osobach reprezen-

tujących teologię. Znaczna grupa teologów po-

dąża w kierunku hermetyzacji naukowej, nie 

mającej odniesień aplika-

cyjnych do rzeczywisto-

ści. Tymczasem atutem 

teologów w badaniach 

interdyscyplinarnych jest 

udzielanie odpowiedzi, 

które idą dalej niż odpo-

wiedzi przedstawicieli 

nauk szczegółowych.  

Trzecia przyczyna tkwi w 

potencjalnych kandyda-

tach na studentów, którzy 

aktualnie nie są zmotywowani do podjęcia pię-

cioletniej nauki myślenia. Zauważam niepoko-

jącą tendencję, polegającą na tym, że często 

młodzież nie chce generować wysiłku ukierun-

kowanego na rozwój „uniwersalnego” myślenia, 

koncentrując się przede wszystkim na zawodo-

wym przygotowaniu i/lub na przejmowaniu 

gotowych strategii myślenia. Warto przy tym 

podkreślić, że trend tego rodzaju nie stanowi 

jedynie problemu młodzieży. Jest on typowy 

dla różnych grup społecznych, które często bez-

krytycznie przejmują sposób myślenia prefero-

wany w mediach masowych, zamiast samo-

dzielnie dochodzić do prawdy. 

Przedstawiona prawidłowość jasno też 

wskazuje, że współczesny świat charakteryzuje 

się deficytem mistrzów. Każdy człowiek – 

dziecko, nastolatek, dorosły – odznacza się 

potrzebą poszukiwania mistrza na swojej dro-

dze życia. A studiowanie to nic innego jak po-

dejmowanie i podtrzymywanie dialogu między 

stawiającym pytania uczniem i prowadzącym 

ku prawdzie nauczycielem. "Teologia jeśli nie 

służy - mawiał na KULu ks. abp prof. A. Nossol 

- służy do niczego!".   

...w życiu współczesnego 
człowieka, gwałtownych 

zmian cywilizacyjnych:  
postępu genetycznego,  

cybernetycznego  
technologicznego,  

nie możemy obejść się   
bez teologii.  
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O jciec Święty Franciszek w trakcie swej podróży 

apostolskiej do Polski, dziennikarzom pytającym 

go na pokładzie samolotu o ocenę sytuacji na świecie 

powiedział, iż jesteśmy świadkami trwającej w obec-

nych czasach wojny. Uprzedzając krążące w przestrze-

ni medialnej sugestie dotyczące rzekomo religijnego 

charakteru podłoża tych konfliktów stwierdził: „To nie 

religie chcą wojny, ale jest ona spowodowana konflik-

tem interesów, żądzą pieniędzy i innych dóbr, czy pa-

nowania nad narodami.” Kiedy indziej Papież modląc 

się za ofiary I wojny światowej wypowiedział słowa, 

które odbiły się szerokim echem w przestrzeni publicz-

nej. Powiedział, że na świecie trwa trzecia wojna świa-

towa dokonująca się w kawałkach.  

Powyższe słowa Papieża Franciszka, trwające na 

świecie konflikty zbrojne, chociażby jak ten dotykający 

chrześcijan żyjących w Syrii, a także spowodowane 

napięciami w relacjach międzynarodowych wzrastają-

ce poczucie zagrożenia, skłaniają do postawienia pyta-

nia o stanowisko Kościoła katolickiego, czy chrześci-

jaństwa w ogóle, co do zagadnienia wojny. Czy wojna,  

z którą wiąże się tak dużo ludzkiego cierpienia, która 

pociąga za sobą tak wiele nieszczęść i zła zawsze zasłu-

guje na jednoznaczną negatywną ocenę moralną oraz 

bezdyskusyjne jej potępienie?  

Choć odpowiedź na tak postawione pytanie, na 

pierwszy rzut oka wydaje się być prosta  

i oczywista: skoro wojna jest złem, to należy ją potępić 

i odrzucić, to jednak wnikliwsza analiza problemu 

prowadzi do stwierdzenia jego złożoności i nie pozwala 

na tak szybki jednoznaczny werdykt.  Chociaż trudno 

jest wskazać na moralnie pozytywne aspekty działań 

wojennych, to jednak w przypadku prób oceny tego 

zjawiska należy uwzględnić nie tylko rzucające się  

w oczy zło będące wynikiem działań wywołującego 

konflikt agresora, ale także prawa tych, którzy  

w zaistniałym konflikcie są ofiarami. Pojawia się tu 

pytanie o dopuszczalność wojny, jako formy bronienia 

siebie, czy też innych, przed niesprawiedliwą przemocą 

i krzywdą. Chodzi tu o funkcjonującą w nauczaniu 

moralnym Kościoła,  sformułowaną w XVI wieku przez 

Franciszka de Vitoria teorię wojny sprawiedliwej,  

a także o przywoływane we współczesnym laickim 

dyskursie pojęcie „wojny prewencyjnej”.  

Skoro konflikty zbrojne towarzyszą ludzkości od 

zarania istnienia człowieka na ziemi i jak dotąd nie 

znaleziono jednoznacznego skutecznego sposobu ich 

wyeliminowania z obszaru współżycia społecznego  

i międzynarodowego, to ocenę tego negatywnego zja-

wiska należy rozszerzyć także o pytania dotyczące 

prawa do obrony i skutecznego przeciwdziałania złu. 

Ks. prof. Janusz Nagórny zapytany o ocenę moral-

ną wojny prewencyjnej wychodzi od stwierdzenia, iż 

stanowisko chrześcijańskie dotyczące zagadnienia 

wojny jest głęboko realistyczne. Chociaż z jednej stro-

ny głosi ono, by w obronie wartości pozytywnych, a do 

takich z pewnością zaliczyć należy tak podstawową 

wartość, jaką jest życie każdego człowieka, nie uciekać 

się do argumentu siły, do przemocy, to jednak z dru-

giej strony, znając realizm świata i kondycję moralną 

człowieka, nie poprzestaje ono na głoszeniu utopijnego 

ideału, ale stara się szukać realistycznego i jednocze-

śnie moralnie uzasadnionego sposobu rozwiązania 

problemu. I chociaż nauka chrześcijańska mówi, iż 

należy zrobić wszystko co tylko jest możliwe dla zacho-

wania pokoju, to jednak zauważa też, iż mogą zdarzyć 

się sytuacje, gdzie działania wojenne staną się nieunik-

nione. Chodziłoby tu o dopuszczenie ingerencji o cha-

rakterze wojskowym, a nawet o działania militarne 

wobec kraju, w którym rażąco deptane są fundamen-

talne prawa człowieka, a nie ma żadnej wewnętrznej 

siły, która mogłaby przywrócić ich respektowanie. 

Taka interwencja zbrojna stanowiłaby rodzaj  

Tekst:  

wicerektor WSD , wykładowca teologii moralnej 

ks. Wojciech Więcław SAC 

Chrześcijanin wobec wojny 



№ 86 

interwencji humanitarnej, kiedy wszystkie pokojowe 

środki i metody rozwiązania problemu zostałyby wy-

czerpane. Chociaż możliwość akceptacji tradycyjnego 

stanowiska Kościoła wyrażonego w Katechizmie, mó-

wiącego o możliwości wojny obronnej z użyciem siły 

militarnej pod ściśle określonymi warunkami jest od 

czasów encykliki Pacem in terris Jana XXIII przez 

niektórych kontestowana, to 

jednak wciąż aktualnym pozo-

stają słowa soborowych ojców 

mówiące o tym, iż „jak długo 

będzie istniało niebezpieczeń-

stwo wojny, a równocześnie 

brakować będzie międzynarodo-

wej władzy posiadającej nie-

zbędne kompetencje i wyposa-

żonej w odpowiednią siłę, rządom nie można odma-

wiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały 

wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań” Tak 

jak w skali indywidualnej człowiek ma prawo pod 

pewnymi warunkami bronić własnego życia, czy życia 

swoich bliskich, w kluczu zasady obrony koniecznej, 

tak w wymiarze społecznym ma on prawo bronić tych 

samych wartości w kluczu wojny obronnej. Pomimo 

tego, iż chrześcijańska nauka moralności dopuszcza 

możliwość wojny prewencyjnej, to jednak nie twierdzi 

ona, iż jest to normalna i moralnie godziwa droga do 

osiągania pokoju. Kościół nie zapomina Jezusowego 

wezwania, które zamyka się w haśle: zło dobrem zwy-

ciężaj. Dlatego nie przestaje głosić światu, iż właściwą 

drogą do rozwiązywania konfliktów i do trwania  

w pokoju jest respektowanie takich wartości jak: 

prawda, sprawiedliwość i wolność. Papież Jan Paweł 

II w jednym ze swych orędzi na Światowy Dzień Poko-

ju nauczał, iż zło leżące u podłoża każdej wojny ma 

określone, bardzo konkretne korzenie i przyczyny. Zło 

nie jest jakąś anonimową siłą, ale  skutkiem niewła-

ściwego używania wolności, jest tragicznym uchybie-

niem wobec wymogów miłości. Papież Polak wskazu-

je, iż fundamentem prawdziwego i trwałego pokoju 

jest powszechne respektowanie prawa moralnego,  

a także eliminowanie z życia państw, narodów i kon-

tynentów rażących nierówności i niesprawiedliwości, 

które mogą rodzić przemoc. Drogą do pokoju jest 

wychowywanie sumień do odrywania się od chciwo-

ści, od egoizmu, do troski o dobro wspólne zarówno  

w życiu społecznym, jak i politycznym. Papież naucza, 

iż sama przynależność do ludzkiej rodziny czyni każde-

go człowieka podmiotem praw i obowiązków, w które 

wpisuje się m. in. troska o dobro wspólne, jak o swoje 

własne. W perspektywie chrześcijańskiej, ludzi łączy 

wspólnota pochodzenia i ostatecznego przeznaczenia. 

Dlatego pojęcia dobra wspólnego nie należy zawężać 

jedynie do znaczenia spo-

łeczno-ekonomicznego, ale 

chodzi tu o uwzględnianie 

także wymiaru transcen-

dentnego osoby ludzkiej. 

Szukając drogi do zaspoko-

jenia życiowych potrzeb 

członków społeczności 

ludzkiej należy uwzględnić 

także potrzeby o charakterze duchowym, bo to one 

nadają życiu ludzkiemu ostateczny sens i cel. 

W chrześcijańską wizję drogi do pokoju wpisuje się 

zarówno odrzucenie wszelkiej dyskryminacji, rasizmu, 

ochrona mniejszości, opieka nad uchodźcami, troska  

o sprawiedliwe sądownictwo, zapewnienie fundamen-

talnego poczucia bezpieczeństwa, jak i podejmowany 

na różnych szczeblach życia społecznego i międzynaro-

dowego wysiłek walki z ubóstwem, z destrukcyjnymi 

skutkami zmian klimatycznych, z szerzeniem się cho-

rób. Wysiłki podejmowane dla zagwarantowania poko-

ju muszą uwzględniać zasadę powszechnego przezna-

czenia dóbr, czyli dostrzegać, iż korzyści płynące  

z rozwoju nauki i techniki stanowią element dobra 

wspólnego. Profity płynące z tego tytułu nie mogą słu-

żyć wąskim grupom, ale muszą pozwalać uczestniczyć  

w rozwoju zarówno jednostkom, jak i narodom, bez 

wykluczania i spychania na margines życia kogokol-

wiek. 

Ostatecznie jednak bazowanie jedynie na ludzkich 

wysiłkach jest niewystarczające.  Proces szukania naj-

skuteczniejszej drogi do wyeliminowania wojen wyma-

ga pokornego stanięcia w prawdzie i uznania ograni-

czeń ludzkiej natury. Chodzi o pokorne przyznanie, że 

to ostatecznie Bóg jest Tym, który pozwala zarówno 

indywidualnemu człowiekowi, jak i narodom przezwy-

ciężyć zło i osiągnąć dobro. Bowiem jedynie z pomocą 

Chrystusa, Zwycięzcy zła, mocą Jego Zbawczej Ofiary, 

możliwym staje się dla każdego przezwyciężanie zła 

dobrem, także tego będącego korzeniem każdej wojny. 

Czy wojna, z którą wiąże 
się tak dużo ludzkiego 

cierpienia, zawsze zasługuje 
na jednoznaczną negatywną 

ocenę moralną oraz  
bezdyskusyjne jej potępienie?  
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R ozpocznę od pewnego fragmentu z mojego życia, 

w którym Bóg zaczął konkretnie pukać do moje-

go serca, czyli od momentu wyboru drogi powołania. 

Byłem wtedy na studiach w Wojskowej Akademii 

Technicznej. Bóg zaczął mnie pytać, czy jestem szczę-

śliwy, czy aby nie szukam czegoś więcej niż nauka 

całek i oporów elektrycznych? Zrozumiałem po jakimś 

czasie, że Bóg chce mojego szczęścia, że pragnie moje-

go spełnienia w posłudze kapłańskiej.  Zrozumiałem 

to, ale od razu zacząłem zasypywać Boga wieloma 

pytaniami. Jezu, jak ja, prosty chłopak, który więcej 

czasu spędza na rowerze(uprawiałem kolarstwo), któ-

remu lepiej wychodzi pisanie równania różniczkowego 

niż prostego zdania, ma iść i głosić, iść i nauczać. Do-

stałem jasną odpowiedź: Nie bój się, ja będę z tobą, 

moc w słabości się doskonali, przecież moi uczniowie 

też byli ludźmi prostymi. Nie są najważniejsze twoje 

braki, lecz to, czy chcesz być szczęśliwy. Wtedy odpo-

wiedziałem: TAK CHCĘ!. Dzisiaj, po pięciu latach 

formacji, myślę, że wiem, czym jest to szczęście.  

I może niektórych trochę zaskoczę stwierdzeniem, że 

nie jest nim kapłaństwo. Szczęściem nie jest chodzenie 

w czarnej sutannie z pasem, mówienie kazań i posia-

danie jakiegoś przyzwoitego auta. Szczęściem, którego 

chce Bóg, jest wspólne rozeznanie drogi powołania, 

która prowadzi do uznania Jezusa Chrystusa za Króla  

i Pana mojego życia. Największym szczęściem człowie-

ka jest uznanie Boga za najwyższego mistrza, czyli za 

kogoś, kto jest dla Ciebie wzorem życia i działania, za 

kogo jesteś w stanie oddać swoją czystość, ubóstwo, 

posłuszeństwo a nawet całe życie. Wiem, że gdy się tak 

dzieje, to Jezus wypełnia te wszelkie braki, o których 

wspomniałem i których jest dużo w moim życiu.  

Dnia 19 listopada 2016 roku byłem w Sanktua-

rium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie do-

konał się Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla  

i Pana. Ktoś może sceptycznie powiedzieć: Przecież 

Jezus jest Królem i Panem, każdy to wie, po co jeszcze 

jakiś akt? To prawda, ale sama wiedza o tym nie wy-

starczy. Jezus puka do twojego serca i pyta, czy przyj-

miesz go za Króla i Pana swojego życia. Czy wierzysz w 

możliwość życia zjednoczonego z Nim, w którym jest 

on jedynym władcą. Sama wiedza bez potwierdzenia 

jej w uczynkach nic nie wnosi. Można powiedzieć: 

Jeśli wiesz, to tak czyń, jeśli wiesz, że Jezus Chrystus 

jest Królem i Panem, to spraw, by przepełniał On całe 

twoje życie. Św. Jakub napisał w swoim liście: Wiara 

bez uczynków jest martwa. Wierzę, że po to w krakow-

skich Łagiewnikach zgromadziło się ok. 100 tys. osób. 

Chcieli oni na koniec Jubileuszowego Roku Miłosier-

dzia konkretnym aktem potwierdzić swoją wiarę oraz 

zezwolić Jezusowi na to, by królował w ich życiu. Księ-

ża biskupi podczas tej uroczystości podkreślali, że jest 

to akt indywidualny, a więc dotyczący każdego z osob-

na. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu, 

tę wolność dał nam sam Bóg. Bp Roman Pindel  

w konferencji poprzedzającej Mszę Św. wspomniał też 

o głównych powodach tej uroczystości. Biskupi roze-

znali dwa znaki czasu widoczne w życiu Kościoła Pol-

skiego. Pierwszym są ruchy, których wspólnym dąże-

niem jest uznanie panowania Chrystusa Króla przez 

Polaków. Drugim są bardzo liczne nurty i sposoby 

realizowania nowej ewangelizacji, które łączy wspólne 

wezwanie do uznania w Jezusie Pana i Zbawiciela.  

Jestem bardzo szczęśliwy w powołaniu, które 

realizuję. Jestem szczęśliwy, bo uznałem Jezusa za 

Króla i Pana całego mojego życia. Jeśli również chcesz 

być szczęśliwy, a nie powierzyłeś się Jezusowi Królowi 

Wszechświata, to dłużej nie czekaj. Nie przejmuj się 

tym, że akt już się dokonał. Każdego dnia możesz 

uczynić to osobiście i zacząć nowe życie z nowym 

władcą. Decyzja należy do Ciebie…  

Króluj nam, Chryste! 
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P odczas wykładów w seminarium, jeden  

z profesorów żartobliwie powiedział o wysła-

niu mnie na misje do dalekiej Syberii. Żart stał się 

rzeczywistością. W sierpniu 2016 roku miałem 

okazję przez cały tydzień przebywać na tej dalekiej 

ziemi. Wcześniej o Rosji słyszałem tylko z książek, 

filmów i opowiadań ludzi, o samej Syberii sporo się 

dowiedziałem przed samym wyjazdem. Często sły-

szałem o Syberii, że to miejsce, gdzie jest ciągle 

zima, nieustannie pada śnieg, a na dodatek przyro-

da jest bardzo dzika. Rzeczywiście okres zimy na 

Syberii jest bardzo długi, jak mówią tamtejsi miesz-

kańcy – potrafi trawić do 9 miesięcy, lato 3 miesią-

ce, wiosna i jesień trwają tak krótko, że są nieod-

czuwalne. Z perspektywy pobytu na Syberii, mogę  

z pewnością powiedzieć, iż żadne opowiadania nie 

mogą dorównać temu, czego można doświadczyć 

będąc w Rosji. Syberia jest zaskakująca w swojej 

piękności, różnorodności przyrody i niepojętej 

rozciągłości.  

Mój pobyt na Syberii był pełen niespodzianek. 

Pierwszą z nich było miejsce mojego zamieszkania. 

Przebywałem w Usolu Syberyjskim, miejscu, gdzie 

niegdyś był zesłany św. Rafał Kalinowski, karmelita 

bosy, który pragnął, aby na Syberii powstał Karmel. 

Usole Syberyjskie to 100-tysięczne miasto położone 

w odległości ok. 70 km od Irkucka – stolicy diece-

zji. Miasto jest ściśle związane z polskimi zesłańca-

mi przybyłymi tu po Powstaniu Styczniowym. Pra-

cowali oni głównie w usolskiej warzelni jako siła 

robocza przy wydobywaniu soli. W tym miejscu 

właśnie powstał klasztor ojców karmelitów, którzy 

przybyli tam w 1999 roku. Na samym początku 

zamieszkując w wynajętym mieszkaniu, później  

w wykupionym na własność. Tu zaczęli apostoło-

wać, drzwi ich mieszkania zawsze były otwarte na 

potrzeby Sybiraków. Dopiero w 2010 roku ojcom 

udało się kupić dom i zaadoptować go na klasztor. 

Aktualnie w Usolu mieszka trzech ojców, którym 

powierzona została parafia pod wezwaniem św. 

Rafała Kalinowskiego, a także dojazdowa parafia  

w tajdze, znajdująca się w odległości 220 kilome-

trów od Usola.  

Tajga zaskakuje swoim pięknem i brakiem wiel-

kiej liczby ludności. Może nie ma tam tego, 

co przyzwyczailiśmy się mieć w Europie: asfaltowe 

drogi, dobre ich oznakowanie, restauracje, łazienki 

– nic z tego. Nie ma tam zasięgu telefonicznego, nie 

wszędzie jest prąd, a o internecie trzeba zapo-

mnieć. Mimo tych braków jest coś większego – 

piękna, dzika, czasem nieruszona ręką ludzką przy-

roda, patrząc na którą można doświadczyć geniu-

szu i piękna Stwórcy. Wszystkie Pańskie dzieła 

błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go  

Tekst:  

al. Pavel Dremo SAC 

 Rosja z innej strony... 
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również żadnych świątyń. Od samego początku 

istnienia tego narodu, istniej w nim głębokie prze-

konanie istnienia bóstw, duchów. Dlatego w każdej 

miejscowości jest szaman, ten który jest pośredni-

kiem, pomiędzy ludem, a bogami. To właśnie do 

szamana przychodzą z różnymi problemami. Jest 

również wiele miejsc, gdzie Buriaci składają ofiary 

przebłagalne swoim bożkom, w postaci monet, 

cukierków i innych rzeczy. Na Olchonie również 

można spotkać drzewa obwiązane kolorowymi 

stożkami, które mają symbolizować ofiarę i modli-

twę za siebie i umarłych. Mimo tak wielkiej symbo-

liki pogańskiej, tak wielkiego przekonania o istnie-

niu bóstw, cała przyroda tamtejsza ukazuje jak 

Piękny musi być Ten, który to wszystko stworzył. 

Religią dominująca w całej Rosji jest prawosławie. 

W każdej miejscowości większej lub mniejszej, 

można zobaczyć cerkwie. Mimo tak mocnego pra-

wosławia w tym kraju, katolicyzm również jest tam 

obecny. Myślę, że na ziemiach syberyjskich ta wia-

ra jest obecna dzięki osobom, które niegdyś zostały 

wygnane głównie z Polski, jak również z Białorusi  

i Ukrainy. Osoby, z którymi miałem okazje rozma-

wiać, opowiadali o swoim pochodzeniu właśnie  

z tych ziem, ale niestety czas robi swoje, zapomina 

się wiele rzeczy, takich jak język, zwyczaje kulturo-

we, tradycje. Natomiast wiara przekazana przez 

dziadków mocno trwa w sercach ludzkich. Trawa 

też dzięki pasterzom tamtego Kościoła, a jest ich 

nie dużo jak na największą terytorialnie diecezję 

świata. Zaledwie 39 kapłanów pracuje w diecezji 

świętego Józefa w Irkucku. Kapłani głównie po-

chodzą z Białorusi i Polski, ale również są miejsco-

wi. Pieczę nad diecezją sprawuje bp Cyryl Klimo-

wicz, pochodzący z Białorusi. Urząd swój pełni od 

roku 2003.  

 Na koniec swoich wspomnień, pragnę po-

wiedzieć, iż Syberia zrobiła na mnie ogromne po-

zytywne wrażenie. Często wracam myślami do tych 

miejsc, w których przybywałem, osób, które spo-

tkałem i wydarzeń, które miałem okazje przeżyć. 

Uważam za bardzo ważny element w formacji 

ludzkiej, poznanie innych kultur, poznania innych 

warunków życia, religii, by móc szerzej rozumieć 

świat i to co w nim się dzieje. Niech Bóg będzie 

uwielbiony w każdym stworzeniu! 

na wieki! Ludzie, których jest tam niewiele, są bar-

dzo mili i otwarci na rozmowę. Chętnie pytają się o 

wiele rzeczy, których na co dzień nie doświadczają. 

Perełką ziemi syberyjskiej, której mogłem do-

świadczyć, jest klasztor sióstr karmelitanek. Sio-

stry, które tam mieszkają, w całości poświęciły 

swoje życie, aby chwalić Boga, poprzez swoją cichą 

modlitwę, prace i zamkniętą służbę Bogu. W klasz-

torze obecnie przybywa 7 sióstr, 2 siostry z Rosji  

i pozostałe z Polski. Klasztor powstał w 2002 roku, 

kiedy do Usola przybyły pierwsze siostry. Klasztor 

jest dość duży, może pomieścić więcej sióstr, gdyż 

siostry są otwarte na miejscowe powołania. Drzwi 

klasztoru również są otwarte dla innych ludzi, dla-

tego wiele sióstr czy młodych dziewczyn, przyjeż-

dża tu, pokonując niekiedy wielkie odległości, aby 

móc być, modlić się w tym pełnym ciszy i spokoju 

miejscu. Oprócz sióstr karmelitanek, są również  

w Usoli siostry Albertynki, które prężnie pracują  

z najbardziej potrzebującymi dziećmi, a takich tam 

jest sporo, codziennie do sióstr zgłasza się około 60 

dzieci. Siostry zajmują się dożywianiem dzieci,  

a także troską o ich życie duchowe. 

Jednym z najpiękniejszych miejsc na Syberii,  

a myślę również i na całym świecie, jest potężne  

i najgłębsze jezioro Bajkał. Jest tak duże, że patrząc 

na mapę całego świata, nie da się go nie zauważyć. 

Oprócz swojego piękna, jezioro to słynie ze swojego 

bogactwa, wykształciło się tam kilkaset gatunków 

flory i fauny, których niema nigdzie indziej na 

świecie. Na temat tego jeziora powstało i powstaje 

wiele legend, niektóre z nich wydają się być praw-

dziwymi. Bajkał jest miejscem, gdzie spotyka się 

wiele kultur: mieszkają tam Buriaci, Rosjanie przy-

byli z zachodu kraju i inne syberyjskie ludy.  

Sercem Bajkału jest potężny półwysep Olchon. 

Miejsce pełne wspaniałych widoków: step, skały, 

plaże, lasy liściaste i iglaste. Olchon jest miejscem, 

gdzie występuje ciekawe zjawisko bajkalskich wy-

brzeży – tzw. śpiewające piaski, czyli wydmy, które 

wydają specyficzne dźwięki podczas wysychania 

piasku. Półwysep ten ma wielkie znaczenie dla 

Buriatów tam mieszkających. Uznają oni, iż tam 

powstawał ich naród, kultura.  

Co do wiary, nie odczułem i nie spotkałem tam 

ludzi wierzących w Boga Trójjedynego. Niema tam  
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Z brodnia wołyńska to taki temat, który na 

lekcji historii pojawia się raczej rzadko, a 

informacje dotyczące tego wydarzenia są raczej 

zdawkowe. Stąd przyznam się szczerze, że nie-

cierpliwie czekałem, kiedy do kin wejdzie długo 

oczekiwany i szumnie zapowiadany „Wołyń” 

Wojciecha Smarzowskiego. Kto oglądał „Wesele” 

bądź „Dom zły” to wie, że reżyser ten, mówiąc 

kolokwialnie, nie patyczkuje się z tematem. Nie 

inaczej jest oczywiście z „Wołyniem”.  

Próżno szukać tu scen pasujących do nie-

dzielnego familijnego kina, które dobrze się 

ogląda przy kawie i herbacie. Zawiedzie się rów-

nież ten, który liczył na łagodne potraktowanie 

tej kwestii tak, aby nie drażnić i tak już nie naj-

lepszych stosunków polsko — ukraińskich. Reży-

ser w oczywiście najmniej drastyczny sposób 

pokazał okrucieństwo tamtych dni i dramat czło-

wieka, który ginie z rąk drugiego człowieka. Spo-

tkałem się z takim stwierdzeniem, że „za mało 

było rzezi w rzezi”. Sugeruje to, że autorzy filmu 

pokazali tylko niewielką cząstkę tego, co tak 

naprawdę się wydarzyło. Istota i przesłanie 

„Wołynia” leżą jednak gdzie indziej. Nie chodzi-

ło przecież o zrobienie reportażu pt. „1000 spo-

sobów jak zabijali Ukraińcy”, lecz o pokazanie, 

do czego prowadzi i jakie niesie za sobą konse-

kwencje chory nacjonalizm. Do czego są zdolni 

ludzie w imię miłości do ojczyzny i nienawiści do 

drugiego człowieka.  

Kiedy oglądałem film, najbardziej przeraża-

jącym nie był widok ludzkich wnętrzności bądź 

poćwiartowanego ciała rozrzuconego po polu. 

Najbardziej przerażający był fakt, że to ludzie 

zrobili ludziom. Swoim braciom. Braciom  

w człowieczeństwie. Dlatego w tym świecie,  

w którym coraz częściej do głosu dochodzi źle 

rozumiany nacjonalizm dobrze jest zobaczyć 

jakie niesie za sobą konsekwencje i co może zda-

rzyć się wkrótce, jeśli w porę nie obudzimy 

prawdziwego patriotyzmu opartego na miłości  

i szacunku a nie nienawiści i chęci zemsty. 

Tekst:  

al. Łukasz Sobolewski SAC 

Refleksje po filmie „Wołyń” 

Źródło: www.filmweb.pl 
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