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Zgodnie  z  437  kanonem  Kodeksu  prawa
kanonicznego, paliusz metropolitalny to bia³y
we³niany  pas,  po³¹czony  ze  sob¹,  zwycza
jowo o szeroko�ci kilku centymetrów. Zak³a
dany na ornat na ramiona i opuszczany koñ
cami na piersi i plecy. Ozdobiony jest wyszy
tymi sze�cioma czarnymi równoramiennymi
krzy¿ami, zakoñczony czarnymi, jedwabny
mi fragmentami. Noszony jest wy³¹cznie ja
ko element stroju liturgicznego, maj¹cy pod
kre�liæ funkcjê i w³adzê metropolity w zgro
madzeniu oraz jego ³¹czno�æ ze Stolic¹ Apos
tolsk¹. Posiadanie paliusza przez metropoli
tów wymagane jest Kodeksem prawa kano
nicznego.

Zgodnie z tradycj¹, paliusz tkany jest z we³
ny  owiec,  pob³ogos³awionych  przez  Ojca
�wiêtego 21 stycznia � we wspomnienie �w.
Agnieszki. Z we³ny  tych owiec  siostry  za
konne przygotowuj¹ paliusze, które przecho
wywane s¹, a¿ do uroczysto�ci �w. aposto³ów
Piotra i Paw³a w bazylice �w. Piotra w Rzy
mie, na grobie pierwszego z aposto³ów. Pa
liusz jest symbolem owiec, które na ramio
nach niesie Dobry Pasterz.
  Nadanie paliusza Ks. Abp. Grzegorzowi
Rysiowi mia³o szczególn¹ oprawê � odby³o

siê  w  uroczysto�æ  �w.  Faustyny  patronki
£odzi i niejako by³o zwieñczeniem odbywa
j¹cego siê w £odzi dwudniowego Kongresu
�wiêtej  Faustyny. W  liturgii wziê³o  udzia³
wielu biskupów polskich: Ks. Kardyna³ Kazi
mierz  Nycz,  Ks.  Abp  Stanis³aw G¹decki,
przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Pols
ki, Ks. Abp senior W³adys³aw Zió³ek, Ks. Bp
Andrzej F. Dziuba i Ks. Bp Wojciech Osial
z £owicza, Ks. Bp Jan Zaj¹c z Krakowa oraz
Ks.  Bp  Ireneusz  Pêkalski  i Ks.  Bp Marek
Marczak � ³ódzcy biskupi pomocniczy oraz
liczni wierni.
  � Kiedy s³ysza³em Alleluja i kiedy widzia
³em tê niezwyk³¹ procesjê z Ewangeliarzem
dooko³a o³tarza, patrzy³em na Was i pomy�
la³em sobie, ¿e wam muszê powiedzieæ: jes
te�cie  przepiêknym  Ko�cio³em!  Ko�ciele
£ódzki jeste�cie przepiêknym Ko�cio³em! Jes
tem Panu Bogu wdziêczny, ¿e nas sobie wza
jemnie zada³! �  mówi³ podczas uroczysto�ci
Ks. Abp Grzegorz Ry�.
  W homilii Metropolita £ódzki odnosi³ siê
do znaczeñ, jakie niesie ze sob¹ paliusz. � Je
zus jest Pasterzem, poniewa¿ jest Barankiem,
a my wszyscy jako owce idziemy za  Nim, po
niewa¿ jest Barankiem, Barankiem zabitym.

Mam �wiadomo�æ, ¿e nie da siê prowadziæ
ludzi do Ewangelii, je�li siê samemu ni¹ nie
¿yje! Mam byæ jak Pasterzem jak Jezus � to
oznacza dla mnie paliusz.
  Ks. Abp Ry� nawi¹za³ do charakteru po
s³ugi  Papie¿a  Franciszka,  mówi¹c,  ¿e  nie
zwykle wa¿n¹  rolê odgrywaj¹ w niej  takie
s³owa jak: wyj�æ do innych, s³uchaæ, towa
rzyszyæ, w³¹czaæ, rado�æ, jedno�æ, Dary Du
cha �wiêtego. �Pewnie tych s³ów jest jeszcze
wiêcej,  ale  te  zdaj¹  siê  byæ  najwa¿niejsze.
Chcê do ka¿dego z tych s³ów powiedzieæ �
Amen � by siê dzia³y w tym Ko�ciele, tak¿e
przez moj¹ pos³ugê. � podkre�li³ Ks. Abp Ry�.

  Jak  podkre�la³ Metropolita  £ódzki,  pa
liusz oznacza tak¿e misjê pastersk¹ i jarzmo.
� Ten Paliusz  pokazuje mi,  o  co  chodzi w
jarzmie. Jarzmem jest cz³owiek � jest osoba.
Kiedy jarzmo jest ciê¿kie? Kiedy jest nie do
uniesienia? Jarzmo jest ciê¿kie, kiedy jest wy
³¹cznie prawem, struktur¹, kiedy jest rzecz¹,
kiedy  jest  obowi¹zkiem,  kiedy  jest  w³adz¹.
Jest ono wówczas ciê¿kie do noszenia. Staje
siê  lekkie,  kiedy  za  tym  prawem,  w³adz¹,
struktur¹  i  obowi¹zkiem  zaczynasz widzieæ
osobê � w³a�nie owcê, tê jedn¹, która siê zgu
bi³a!
  Jak  podkre�la³  Ks.  Abp  Ry� Jezusowe
duszpasterstwo by³o zawsze skoncentrowane
na ludziach, nie na prawie, nie na struktu
rach, nie na rzeczach, ale na osobach.
  Metropolita £ódzki zauwa¿y³, ¿e w paliu
szu jest du¿o ukrytych znaczeñ. � Jak sobie
to u�wiadamia³em, to by³em przera¿ony. Wte
dy przypomnia³em sobie s³owa Pana Jezusa
do �w. Piotra: modli³em siê za ciebie, a  ty
nawróciwszy  siê,  umacniaj  swoich  braci.
Wierzê, ¿e �w. Piotr z ca³ego �rodka swego
nawrócenia stoi przy mnie, ¿eby mnie umoc
niæ. £aska przychodzi przed zobowi¹zaniem,
³aska przychodzi przed obowi¹zkiem, w  tej
³asce pok³adam nadziejê i zapraszam was do
tej nadziei.
  Gratulacje Metropolicie £ódzkiemu z³o
¿yli  uczestnicz¹cy w  uroczysto�ci  biskupi:
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Pols
ki Ks. Abp Stanis³aw G¹decki oraz pierwszy
³ódzki Metropolita Ks. Abp senior W³adys
³aw Zió³ek.

Metropolia £ódzka zosta³a powo³ana do
¿ycia w 2004 r. W jej sk³ad wchodzi archi
diecezja  ³ódzka  i  diecezja  ³owicka.  Pierw
szym Metropolit¹ £ódzkim zosta³ Ks. Abp
W³adys³aw Zió³ek, obecnie Arcybiskup Se
nior.  Jego  nastêpc¹  zosta³ Ks. Abp Marek
Jêdraszewski, obecnie Metropolita Krakow
ski.

IWONA KLIMCZAK

Ko�ciele ³ódzki, jeste�cie przepiêknym Ko�cio³em!
29 czerwca, w uroczysto�æ Aposto³ów Piotra i Paw³a Ojciec �wiêty Franciszek po�wiêci³

i wrêczy³ paliusze 29 arcybiskupom metropolitom. By³ w�ród nich Ks. Abp Grzegorz Ry�

Metropolita £ódzki. 5 pa�dziernika, w �wiêto �w. Faustyny, patronki £odzi odby³a siê w ³ódz

kiej bazylice archikatedralnej uroczysto�æ na³o¿enia paliusza na ramiona Ks. Abp. Rysia.

Dokona³ tego Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore Penacchio.
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 4 listopada 2018 r.,
o godz. 16:00.

Z  okazji  XVIII  Dnia  Papieskiego  Biskupi
polscy skierowali do wiernych List pasterski,
po�wiêcony znaczeniu ojcostwa pod has³em
�Promieniowanie ojcostwa�.
  Pe³niê objawienia Boga jako Ojca przy
niós³ Jezus Chrystus � pisz¹ Biskupi. � Jego
wyj¹tkowa relacja z Ojcem opiera siê na mi
³o�ci,  któr¹  Bóg  uroczy�cie  wyzna³  swemu
Synowi podczas chrztu w Jordanie (por. Mk
1,911) i w akcie przemienienia na górze Ta
bor (por. Mk 9,28).
  Przywo³uj¹c papiesk¹ adhortacjê �Fami
liaris consortio�, biskupi podkre�laj¹, ¿e ojciec
powo³any jest do zabezpieczenia równego roz
woju wszystkim  cz³onkom  rodziny, zarówno
poprzez troskê i odpowiedzialno�æ za ¿ycie po
czête pod sercem matki, przez troskliwe pe³
nienie obowi¹zku wychowania, dzielonego ze
wspó³ma³¿onk¹, przez pracê, która nigdy nie
rozbija rodziny, ale utwierdza j¹ w spójni i sta
³o�ci, przez dawanie �wiadectwa dojrza³ego
¿ycia chrze�cijañskiego (FC 25).

Jak  podkre�laj¹  Biskupi bezsprzecznie
ojciec odgrywa istotn¹ rolê w rozwoju osobo
wo�ci dziecka, pozwalaj¹c mu odkryæ jego to¿
samo�æ p³ciow¹, poczucie w³asnej warto�ci,
a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane
obowi¹zki daje mu mo¿liwo�æ usamodzielnie
nia siê w ¿yciu. Fundamentalny jest równie¿
udzia³ ojca w procesie rozwoju wiary dziecka
� przyk³ad ojca staje siê dla dziecka postaw¹
do kszta³towania obrazu Boga. Taki przyk³ad
poda³ Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w dziele pt.
�Dar i Tajemnica�, pisz¹c:Nieraz zdarza³o mi
siê budziæ w nocy i wtedy zastawa³em mojego
Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widy
wa³em go zawsze w ko�ciele parafialnym.

�Mo¿e dlatego te¿ po latach Papie¿ Polak
pyta³: �A wy, ojcowie, czy umiecie modliæ siê
z waszymi dzieæmi, z ca³¹ wspólnot¹ domow¹,

przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przy
k³ad � prawego my�lenia i dzia³ania � poparty
wspóln¹ modlitw¹ jest lekcj¹ ¿ycia (�) Pamiê
tajcie: w  ten sposób budujecie Ko�ció³  (FC
60). � pytaj¹ Biskupi.
  Pasterze Ko�cio³a polskiego zwracaj¹ te¿
uwagê na rolê ojca w budowaniu postawy pat
riotycznej, bo przecie¿ jak pisa³ Jan Pawe³ II:
Ojczyzna to poniek¹d to samo, co ojcowizna,
czyli zasób dóbr, które otrzymali�my w dzie
dzictwie  po  ojcach (�Pamiêæ  i  to¿samo�æ�,
Kraków 2005, s. 66).
  W setn¹ rocznicê niepodleg³o�ci zasadne
jest wiêc pytanie o wspó³czesny patriotyzm
i o to, jak zachowaæ i przenie�æ w przysz³o�æ
narodowe dziedzictwo. Jak stwierdzaj¹ Bisku
pi,mo¿e siê to dokonaæ przede wszystkim przez
siln¹ rodzinê. Dzi� wiêc patriotyzm to troska
o rodzinê opart¹ na silnym fundamencie mi
³o�ci mê¿czyzny  i  kobiety,  którzy odkrywaj¹
powo³anie do macierzyñstwa i ojcostwa, ot
wieraj¹c siê na dar potomstwa. Przyjêcie daru
¿ycia,  jak  i obowi¹zek wychowania dziecka,
spoczywaj¹ zarówno na kobiecie, jak i mê¿czy�
nie. Z jednej strony ojciec nie mo¿e byæ tu wyk
luczany, z drugiej za� � sam nie mo¿e zwalniaæ
siê z tej odpowiedzialno�ci.

Ale obecnie czêsto stykamy siê z kryzysem
to¿samo�ci ojca, który wi¹¿e siê z kryzysem
mêsko�ci. Zdaniem Biskupów, przejawia siê
to wniedojrza³o�ci duchowej i emocjonalnej,
w niezaradno�ci oraz w braku pewno�ci sie
bie. Niebezpieczna jest te¿ postawa swobod
nego u¿ywania ¿ycia oraz lêk przed zawiera
niem trwa³ych zwi¹zków i podejmowaniem
decyzji na ca³e ¿ycie. Bolesne konsekwencje
dla ¿ony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec nie
jednokrotnie bardziej uto¿samiaj¹ siê z wyko
nywanym zawodem lub firm¹ ni¿ w³asn¹ ro
dzin¹. Nie mo¿na nie wspomnieæ w tym miej

scu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowo
dowanym  przez  wyjazd w  celach  zarobko
wych, bo to prowadzi do zachwiania równo
wagi psychicznej i moralnej oraz znacznych
trudno�ci w stosunkach rodzinnych.
  Jak  podkre�laj¹  Biskupi XVIII  Dzieñ
Papieski jest okazj¹, aby wyraziæ wdziêczno�æ
wszystkim  ojcom,  którzy  gorliwie  realizuj¹
trud wychowania swych dzieci, objawiaj¹c im
tym samym Ojcostwo Boga. Jeste�cie przyk³a
dem  i  inspiracj¹  dla  tych,  którzy  poszukuj¹
wzorów do na�ladowania. Naszym pasterskim
sercem ogarniamy wszystkich, którzy w swoim
¿yciu  nie  do�wiadczyli  autentycznej mi³o�ci
Ojca. Poprzez modlitwê Ko�cio³a, g³oszenie
S³owa  Bo¿ego  i  do�wiadczenie  wspólnoty
pragniemy  ukazaæ wam  ojcostwo Boga,  od
którego bierze pocz¹tek wszelkie ojcostwo na
ziemi  (por.  Ef  3,15).  Zachêcamy,  aby mê¿
czy�ni  poprzez  pielêgnowanie  synowskiej
relacji do Boga dojrzewali do roli mê¿a i ojca
w rodzinie oraz w tym powo³aniu nieustannie
siê doskonalili.

  Tradycyjnie  w  Dzieñ  Papieski  prowa
dzona jest zbiórka darów na wyj¹tkowy pom
nik Ojca �wiêtego Jana Paw³a II � Fundacjê
�Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�, zajmuj¹c¹ siê
wsparciem m³odych zdolnych osób w trudnej
sytuacji materialnej. Obecnie stypendia wyp³a
cane blisko dwóm tysi¹com uczniów i studen
tów z ca³ej Polski.

TERESA SZEMERLUK

Promieniowanie ojcostwa
14 pa�dziernika obchodzony jest w Polsce i w�ród Polaków na ca³ym �wiecie XVIII Dzieñ

Papieski, ustanowiony na pami¹tkê wyboru Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Obok ró¿norodnych

uroczysto�ci  odby³o  siê  wrêczenie  nagród  Rady  Fundacji  �Dzie³o Nowego  Tysi¹clecia�

TOTUS TUUS. Wydarzeniem towarzysz¹cym centralnym obchodom Dnia Papieskiego bêdzie

konferencja  naukowa XVIII Dnia  Papieskiego  �Wspólnotarodzinaojcostwowspó³czesne

wyzwania�, która odbêdzie siê 17 pa�dziernika na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nasze kapliczki

Chrystus Frasobliwy z W¹chocka
Znów go�cimy w W¹chocku, by pokazaæ Fi
gurê Frasobliwego wystawion¹ przez Jana
i El¿bietê Rychlickich 1 maja 1824 r. Jak pi
sze nasza Czytelniczka, Figura znajduje siê
przy ul. Kolejowej, przy torach. Jest to miejs
ce, gdzie w okresie trwania zaboru rosyjskie
go ¿egnali synów (rekrutów) zabieranych do
armii carskiej.

W wielu  przypadkach  by³o  to  ostatnie
po¿egnanie synów z rodzicami, bowiem s³u¿
ba w wojsku carskim trwa³a 25 lat.

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i �wi¹tków. Bêdziemy je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecno�æ w�ród
nas: email: redakcja@ aspektpolski.pl
lub adres:  ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód� 8,
skr. poczt. 22.
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I prze³om nast¹pi³. Dokona³ siê w kraju, któ
ry odzyska³ wolno�æ, i w Ko�ciele, w który
Ojciec �wiêty  tchn¹³ nowego ducha. 26  lat
pontyfikatu Karola Wojty³y, który przyj¹³
imiê Jan Pawe³ II zapisa³o siê w Ko�ciele
i w historii ludzko�ci znacz¹cymi wydarzenia
mi. Wielki Duchowy  Przywódca Ko�cio³a
Powszechnego s³owem i �wiadectwem ¿ycia
dociera³ do ludzkich serc, przemienia³ je, ot
wiera³ na naukê Ko�cio³a i na drugiego cz³o
wieka.

Nie lêkajcie siê!
  A pocz¹tki mog³y byæ  trudne: pierwszy
od 455 lat papie¿ z kraju innego ni¿ W³ochy
móg³ wzbudziæ nieufno�æ. Tym bardziej, ¿e
przyby³ z kraju po³o¿onego wprawdzie w ser
cu Europy, ale za ¿elazn¹ kurtyn¹, o którym
�wiat  tak  naprawdê wiedzia³  niewiele.  Jan
Pawe³ II od pierwszych dni ukaza³ jednak sw¹
niezwyk³o�æ. W inauguracyjnym przemówie
niu  zawar³ Ojciec  �wiêty  przes³anie,  które
realizowa³ przez ca³y pontyfikat i które sta³y
siê istot¹ Jego duszpasterskiej pos³ugi: � Nie
lêkajcie siê! � mówi³ � Otwórzcie na o�cie¿
drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej mocy ot
wórzcie  granice  pañstw,  systemów  ekono
micznych, systemów politycznych, kierunków
cywilizacyjnych.  Nie  lêkajcie  siê. Wo³a³  do
wszystkich i do ka¿dego�
  Z tym przes³aniem ruszy³ Ojciec �wiêty
w �wiat. Odby³ 104 pielgrzymki, przeby³ po
nad 1 mln km, odwiedzi³ 129 krajów, spotka³
dziesi¹tki milionów ludzi.
  Celem pierwszej apostolskiej podró¿y by
³y  kraje  Ameryki  Po³udniowej,  w  których
przedstawiciele  nurtów  lewicowych  chcieli
wykorzystaæ naukê Ko�cio³a. W 1980 r. Jan
Pawe³ II odwiedzi³ Francjê, jeden z najstar
szych  krajów  chrze�cijañskich,  dzi�  obo
jêtny na wiarê, a nawet jej wrogi. To wówczas
spyta³:Francjo, co zrobi³a� ze swym chrztem?
  Jan Pawe³ II odwiedza³ niemal wszystkie
miejsca na �wiecie zamieszka³e przez katoli
ków: wielkie wspólnoty, w których sprawo
wa³ Eucharystiê dla 4 mln ludzi równocze�
nie, ale i ma³e skupiska. W Japonii wyg³asza³
homiliê po japoñsku, Kubê wzywa³ do otwo
rzenia siê na �wiat. Szczególnie przejmuj¹ca
by³a pielgrzymka do Ziemi �wiêtej. By³ w Eu
ropie  Zachodniej,  w  opanowanym  wojn¹
Sarajewie,  wyzwolonych  spod  sowieckiej
w³adzy krajach ba³tyckich: Litwie, £otwie
i Estonii. To tam Ojciec �wiêty z³o¿y³ ho³d
ofiarom terroru komunistycznego: Przycho
dzê tu, aby przypomnieæ synów i córki waszej
ziemi, na których wydawano wyroki, wszyst
kich, których skazywano na wiêzienia, ³agry,
Sybir,  czy Ko³ymê.  Nie móg³  takich  s³ów
powiedzieæ w Rosji, która niezmiennie od
mawia³a Ojcu �wiêtemu prawa wstêpu. To
pragnienie Jana Paw³a II nie spe³ni³o siê�
  Pielgrzymki wype³nia³y niezliczone spot
kania z lud�mi, których Ojciec �wiêty zadzi
wia³ nie tylko piêknymi s³owami, ale i modlit
w¹, �wiadectwem ¿ycia, a w ostatnim okresie
tak¿e  cierpienia. Wszêdzie  napotyka³  prob
lemy: a to kryzys wiary, wywo³any konsump

cyjnym stylem ¿ycia, w którym Bóg jest nie
wygodn¹ przeszkod¹, a to spustoszenia moral
ne, jakie pozostawi³ po sobie komunizm, na
brzmia³e problemy spo³eczne czy ogranicze
nia swobód politycznych. Wszystkim mówi³
o Bogu, Chrystusie i Matce Bo¿ej, ale i o cz³o
wieku, o tym jak ¿yæ w tym miejscu i w tym
czasie. Mówi³ o wolno�ci, która jest cz³owie
kowi zadana i z której trzeba umieæ korzystaæ,
mówi³  o  niepodwa¿alnych  zasadach moral
nych, których podstaw¹ jest Dekalog i których
nie mo¿e  podwa¿yæ  ¿adna  ustawa,  obyczaj
czy cz³owiek. Szczególne przes³anie kierowa³
zawsze do ludzi m³odych, z którymi mia³ zna
komity kontakt. Nawo³ywa³ m³odzie¿, tê przy
sz³o�æ Ko�cio³a, przysz³o�æ ka¿dego Narodu,
do aktywno�ci, do budowania ¿ycia opartego
na Ewangelii, bo tylko wtedy �wiat mo¿e staæ
siê lepszy, a cz³owiek w pe³ni odnale�æ siebie.

Wyj¹tkowe miejsce na Ziemi
  W�ród  apostolskich  podró¿y  szczególne
miejsce zajmowa³y pielgrzymki do Ojczyzny.
Ojciec �wiêty by³ w Polsce 9 razy, za ka¿dym
razem przekazywa³ Polakom wa¿ne wskaza
nia: sta³ siê dla Narodu wielk¹ podpor¹ w wal
ce o wolno�æ, drogowskazem, jak korzystaæ
z wywalczonej wolno�ci. Pielgrzymki mia³y
zawsze wyj¹tkowy klimat duchowej ³¹czno
�ci, euforii. Kraj zmienia³ siê na te kilka dni,
¿ycie koncentrowa³o siê wokó³ spotkañ z Oj
cem  �wiêtym.  Szczególne  znaczenie mia³a
pierwsza pielgrzymka, w 1979 r., gdy pad³y
znamienne s³owaNiech zst¹pi Duch Twój i od
nowi  oblicze  ziemi.  Tej  ziemi i  gdy Ojciec
�wiêty nawo³ywa³, by Polacy byli mocni t¹
moc¹, któr¹ daje wiara i by potrafiliprzenie�æ
ku przysz³o�ci ca³e to olbrzymie dziedzictwo,
któremu na imiê Polska.
  Druga wizyta, w 1983 r. mia³a zupe³nie
inne oblicze, choæ cel podobny � mia³a za za
danie dodaæ Narodowi ducha w trudnym cza
sie � stanu wojennego. Ojciec �wiêty prosi³,
by nie daæ siê zwyciê¿aæ z³u, ale z³o dobrem
zwyciê¿aæ. Wzywa³ te¿, by wymagaæ od sie
bie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali, bo
tylko  cz³owiek  odnowiony wewnêtrznie  (�)
mo¿e w  pokoju  i  z  odwag¹  budowaæ  now¹
rzeczywisto�æ. W 1987 r. w�ród wielu innych
miejsc,  które  odwiedzi³  Jan  Pawe³  II  by³a
£ód�:  udzieli³  I  Komunii  �wiêtej  ³ódzkim
dzieciom, spotka³ siê z w³ókniarkami oraz ze
�wiatem  nauki  i  kultury.  Podczas  polskich
pielgrzymek wskazywa³ te¿ Polakom realne
zagro¿enia w wolnej Ojczy�nie: niewiele da
je wolno�æ mówienia � mówi³ Ojciec �wiêty
� je�li  s³owo wypowiadane  nie  jest  wolne.
Zwraca³ uwagê, ¿e wolno�ci nie mo¿na tylko
posiadaæ.  Trzeba  j¹  stale,  stale  zdobywaæ
(1991 r.). 6 lat pó�niej zasta³ ju¿ Polskê inn¹
� Polska, która nie zda³a egzaminu ze �zdoby
wania wolno�ci� � wybory wygrali postkomu
ni�ci, którzy blokowali wprowadzenie w ¿ycie
konkordatu i uchwalili ustawê do puszczaj¹c¹
przerywanie ci¹¿y. Jan Pawe³ II stwierdza³, ¿e
¿yjemy w czasach duchowego chaosu, zagu
bienia i zamêtu. Mówi³, ¿e czêsto w sposób
otwarty wykre�la  siê Boga z ¿ycia  spo³ecz

nego, wiarê  chce  siê  zredukowaæ  do  sfery
czysto prywatnej, a w postêpowanie moralne
ludzi w³¹cza  siê  szkodliwy  relatywizm mo
ralny. W 1999 r. przypomnia³ Polakom wez
wanie z pocz¹tków pontyfikatu: Nie lêkajcie
siê ¿yæ wbrew obiegowym opiniom i sprzecz
nym z Bo¿ym prawem propozycjom. Odwaga
wiary wiele kosztuje, ale wy nie mo¿ecie przeg
raæ mi³o�ci. Przemawiaj¹c w polskim parla
mencie napomnia³ rz¹dz¹cych: �demokracja
bez warto�ci ³atwo przemienia siê w jawny lub
zakamuflowany totalitaryzm. Wo³a³ te¿:b¹d�
cie solidarni z ¿yciem, bo naród, który zabija
w³asne dzieci, jest narodem bez przysz³o�ci.
  Pielgrzymka w 2002 r. jak zwykle obfito
wa³a w wydarzenia i wa¿kie s³owa, ale cen
tralnym jej punktem by³a konsekracja sanktu
arium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Wcze�niej Ojciec �wiêty wyniós³ na o³tarze
siostrê Faustynê Kowalsk¹, orêdowniczkê Bo
¿ego Mi³osierdzia. Chcia³, by orêdzie o mi³o
siernej mi³o�ci Boga przez po�rednictwo �w.
Faustyny, dotar³o do wszystkich mieszkañców
ziemi i nape³nia³o ich serca nadziej¹.

�Totus Tuus�
  13 maja 1981 r. na Placu �wiêtego Piotra
zamachowiec Ali Agca strzela³ do Ojca �wiê
tego. Ca³y �wiat zamar³, by³o to bowiem zda
rzenie bez precedensu. Miliony ludzi na ca³ym
�wiecie  zatopi³o  siê  w  modlitwie.  Ojciec
�wiêty zamach prze¿y³, ale mocno nadwerê
¿y³ on Jego zdrowie, a skutki dawa³y o sobie
znaæ  w  pó�niejszych  latach.  W  przebiegu
zamachu trudno nie dopatrzyæ siê zdarzeñ cu
downych: zamach mia³ miejsce 13 maja, ok.
godz. 17 � w tym dniu i o takiej godzinie
w  Fatimie  ukazywa³a  siê  dzieciom Matka
Bo¿a, w trzeciej tajemnicy fatimskiej znajduje
siê fragment o cz³owieku w bieli z krwi¹ na
szacie. Jeden z biografów Jana Paw³a II odno

towa³  te¿,  ¿e mimo wielu prób nikomu nie
uda³o siê dotrzeæ do kliniki Gemelli w czasie,
w jakim dotar³a owego dnia papieska karetka.
� Mia³em jak¹� dziwn¹ ufno�æ � wspomina tê
chwilê Ojciec �wiêty. Jan Pawe³ II natych
miast po zamachu wybaczy³ zamachowcowi,
a nawet odwiedzi³ go w wiêzieniu. Rok pó�
niej  Jan Pawe³  II wybra³  siê do Fatimy, by
podziêkowaæ Matce Bo¿ej za ocalenie ¿ycia.

To w³a�nie Matce Bo¿ej w sposób szcze
gólny Ojciec �wiêty zawierzy³ siebie i swoj¹
pos³ugê: �Totus Tuus� � ca³y Twój � widnieje
na papieskim herbie.
  Ojciec �wiêty przez ponad 26 lat wyniós³
na o³tarze wielu nowych �wiêtych: 1343 oso
by zaliczy³ do grona b³ogos³awionych a 51 ka
nonizowa³, w tym 10 Polaków, m.in.: O. Mak
symilian M. Kolbe, O. Rafa³ Kalinowski,
s. Faustyna Kowalska, królowa Jadwiga.
  Pragnê raz jeszcze ca³kowicie zdaæ siê na
Wolê Pana. � pisa³ Ojciec �wiêty w swoim
testamencie � On Sam zdecyduje, kiedy i jak
mam zakoñczyæ moje ziemskie ¿ycie i paste
rzowanie. W ¿yciu i �mierci Totus Tuus przez
Niepokalan¹. Przyjmuj¹c ju¿ teraz tê �mieræ,
ufam, ¿e Chrystus da mi ³askê owego ostat
niego  Przej�cia  czyli  Paschy. Ufam  te¿,  ¿e
uczyni j¹ po¿yteczn¹ dla tej najwiêkszej spra
wy, której  staram siê  s³u¿yæ: dla  zbawienia
ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej
wszystkich narodów i ludów (w�ród nich serce
w  szczególny  sposób  siê  zwraca  do  mojej
ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczegól
nie mi powierzy³ � dla sprawy Ko�cio³a, dla
chwa³y Boga Samego.

W 40. rocznicê wyboru Jana Paw³a II na
Stolicê Piotrow¹ warto podj¹æ refleksjê nad
naszym ¿yciem osobistym i narodowym. Ile
nauki Ojca �wiêtego w nas pozosta³o?

IWONA KLIMCZAK

�wiêty Jan Pawe³ II
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e od pamiêtnego 16 pa�dziernika 1978 r. minê³o ju¿ 40 lat. Tego dnia

na  Placu  �wiêtego  Piotra  rozbrzmia³y  s³owa:  �Habemus  papam  �  mamy  papie¿a!�.

Oznajmi³y one wybór nowego papie¿a � kardyna³a �z dalekiego kraju, z Polski�. w którym

w³adzê sprawowali komuni�ci. W ca³ej Polsce zapanowa³a euforia. Naród poczu³ siê wolny:

wszyscy zdawali sobie sprawê, ¿e zdarzy³a siê rzecz wielka, wszyscy oczekiwali te¿ prze³omu.
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Elektroniczna pajêczyna

Jeste�my w fazie komunikacyjnej rewolucji.
Sztuczna  inteligencja  staje  siê  faktem. Po
woli  do  biur wkraczaj¹  cyfrowi  asystenci.
Nie s¹ to osoby, ale rozpoczynaj¹ pracê tak
jak inni. Rano loguj¹ siê na komputerze i pra
cuj¹. Wirtualni pracownicy maj¹ zadanie do
wykonania i je wykonuj¹. Na koñcu wylogo
wuj¹  siê  jak  pozostali  pracownicy.  Coraz
wiêcej obszarów naszej dzia³alno�ci przej
muj¹ ci niewidoczni asystenci. S¹ w stanie
sprawdziæ prognozê pogody, zamówiæ przez
internet posi³ek, czy skomunikowaæ siê z in
nymi aplikacjami bez udzia³u cz³owieka. Za
chwilê zetkniemy siê z kolejn¹ faz¹ tej rewo
lucji, która bêdzie polega³a na integracji ludz
kiego cia³a i umys³u z technologiami. Wtedy
do wys³ania wiadomo�ci nie bêdziemy potrze
bowali elektronicznego urz¹dzenia. Techno
logia  interfejsu  (BCI),  czyli  dwukierunko
wego po³¹czenia ludzkiego mózgu z kompu
terem jest ju¿ obecna na rynku. Technologia
ta umo¿liwia bezpo�redni¹ komunikacjê po
miêdzy mózgiem  a  odpowiednim  urz¹dze
niem zewnêtrznym. Przyk³adem zastosowa
nia BCI w bran¿y rozrywkowej s¹ interfejso
we gry komputerowe lub �czytniki my�li�.
  Prace  nad  �podrasowaniem�  ludzkiego
mózgu  prowadz¹  od  lat  agencje  rz¹dowe
niektórych pañstw. Projekty badawcze sku
pione w obszarze obronno�ci, chc¹ stworzyæ
¿o³nierza przysz³o�ci, który bêdzie dyspono
wa³  nadludzkimi  zdolno�ciami.  Pionierem
tych prac s¹ Stany Zjednoczone. Cyborgi,
czyli  roboty  wyposa¿one  w  biologiczny
mózg, s³u¿¹ce w jednostkach specjalnych te
go kraju oficjalnie mia³yby byæ wykorzysty
wane w czasie ogólno�wiatowego zagro¿e
nia terrorystycznego. Cyborgizacja ma byæ
kamieniem milowym w stworzeniu egzosz
kieletów � sztucznych pancerzy umocowa
nych na ciele ludzkim. Osoby tak �uzbrojo
ne� bêd¹ mia³y dostêp do nieprzebranych za
sobów globalnej sieci i do korzystania z tzw.
chmur  obliczeniowych  pe³ni¹cych  funkcjê
zbioru tysiêcy sieci komputerowych. Cybor
gizacja, czyli elektronika przysz³o�ci, budo
wana pierwotnie dla celów wojskowych, wy
korzystana  zostanie  w  innych  dziedzinach
¿ycia � tam gdzie umys³ musi dzia³aæ na naj
wy¿szych obrotach. A¿ strach o tym pomy
�leæ. Polska jest otwarta na tê technologiczn¹
rewolucjê. Ciarki przesz³y po s³owach, które
wypowiedzia³a niedawno  Izabela Albrycht
�  przewodnicz¹cej  Komitetu  Organizacyj
nego  Europejskiego  Forum  Cyberbezpie
czeñstwa:W ci¹gu ostatnich dekad znaczna
czê�æ naszej aktywno�ci we wszystkich wy
miarach przenie�li�my do cyberprzestrzeni.
Dlatego w najbli¿szych latach musimy zbu
dowaæ  kompetentny  i  inkluzywny  cyberna
rów! Mo¿e dla równowagi, warto ws³uchaæ
siê w ostrze¿enie wypowiedziane przez nie
dawno zmar³ego Stephena Hawkinga � ge
nialnego  astrofizyka,  który  powiedzia³  ¿e
sztuczna  inteligencja bêdzie ostatnim osi¹
gniêciem cz³owieka, bo kiedy uzyska auto
nomiê, zagrozi ludzko�ci.
  Rozwój  technologii  sieciowych mocno
przyspieszy³ pod koniec lat 90. W 1999 r. po
raz  pierwszy  pojawi³o  siê  pojêcie internet
rzeczy. Przedmioty codziennego u¿ytku za

czê³y siê ze sob¹ komunikowaæ. Wszystko,
co ma w sobie mikroprocesor mo¿na pod³¹
czyæ do sieci. W ten sposób ³¹cz¹ siê ze sob¹
komputery, tablety, smartfony, lodówki, pie
karniki, lampy uliczne, maszyny w fabryce.
W po³¹czeniach  tych nie uczestniczy cz³o
wiek. Np. inteligentna lodówka mo¿e samo
dzielnie uzupe³niaæ zapasy zamawiaj¹c towar
w sklepie internetowym. To, co by³o kiedy�
fantazj¹, dzi� staje siê faktem. Na pocz¹tku
tego roku w Seattle otwarto pierwszy punkt,
w którym mo¿na dokonywaæ zakupów bez
korzystania  z  kas.  System  sam  rozpoznaje
osobê,  która wchodzi  do  sklepu,  nastêpnie
sam loguje siê na jej konto i dodaje do wir
tualnego koszyka produkty, które wziê³a z pó

³ek. Gdy klient wychodzi ze sklepu z wybra
nym towarem, system obci¹¿a jego konto.
  Obecnie  internet rzeczy wchodzi w fazê
najnowszej generacji i zaczyna wykorzysty
waæ technologiê mobiln¹ 5 G (internet pi¹tej
generacji). Technologia ta opiera siê na po³¹
czeniach w zakresie fal milimetrowych o czês
totliwo�ci od 300 do 500 GHz. Wbudowane
w rzeczy mikroprocesory wykonane s¹ dziêki
zastosowaniu nanotechnologii. Po raz pierw
szy zastosowano je w 2002 r. Nanoprocesory
zapewniaj¹ dwustronn¹ komunikacjê � odbie
raj¹ i wysy³aj¹ dane. Wszystkie �przep³ywy
danych� s¹ gromadzone w superkomputerach.
Nanoprocesory staj¹ siê czê�ci¹ naszego �ro
dowiska naturalnego. Opanowuj¹ wszystko.
S¹ nie tylko w urz¹dzeniach, ale te¿ w kosme
tykach,  lekarstwach, w  jedzeniu. Koncerny
prze�cigaj¹  siê,  ¿eby w  swoich  produktach
wykorzystaæ najbardziej zaawansowan¹ tech
nologiê. Zbyt ma³o mówi siê o zdrowiu w kon
tek�cie funkcjonowania najnowszych techno
logii  sieciowych, mimo ¿e odwa¿ni  lekarze
pisz¹ oficjalne petycje i alarmuj¹, ¿e pole elek
romagnetyczne  o  czêstotliwo�ci miêdzy  30
KHz a 300 GHz nale¿y do grupy czynników
rakotwóczych. Pierwszym testowym miastem
w Polsce objêtym sieci¹ internetow¹ 5G dla
kompleksowego  funkcjonowania  smartcity
ma byæ £ód�. W czerwcu tego roku zosta³y
podpisane listy intencyjne w tej sprawie!

Nieznani  �bogowie�  nadzoruj¹cy  globalne
ucyfrowienie, usieciowienie i zautomatyzowa
nie, dbaj¹ o to, by u�piæ czujno�æ globalnego
klienta, który wed³ug ich zamys³u powinien
z rado�ci¹ przyjmowaæ ka¿dy kolejny wyna
lazek. Jak dot¹d to im siê udaje. W 2011 r.
z dostêpu do internetu korzysta³o ponad 4 mi
liardy urz¹dzeñ. Szacuje siê, ¿e do 2020 r. do
sieci bêdzie pod³¹czonych od 20 do 60 miliar
dów maszyn, czyli z internetu czê�ciej bêd¹
korzysta³y rzeczy z otoczenia ludzi ni¿ sami
ludzie.
  S³owo �smart�, które z angielskiego zna
czy inteligentny, staje siê coraz popularniej
sze. S³yszymy wyra¿enia: smartcity, smarte
nergy, smarttransport. Na przyk³ad za pojê
ciem  �smarthealth�  stoi  zestaw  sprzêtów,
które monitoruj¹ stan zdrowia pacjenta. Jed
nym z elementów takiego zestawu mo¿e byæ
elektroniczna pigu³ka, która umo¿liwia leka
rzom �ledzenie, czy pacjent stosuje siê do je

go zaleceñ. W razie odstêpstwa system alar
muje lekarza. Innym przyk³adem mo¿e byæ
elektroniczny tatua¿, czyli plaster wyposa¿o
ny w uk³ady  scalone,  które  nak³ada  siê  na
skórê bez u¿ycia kleju. Plastry te pozwalaj¹
diagnozowaæ choroby, sterowaæ komputerem
lub protez¹. Smartcity � to inteligentne �zop
tymalizowane� miasto, które mo¿e byæ wy
posa¿one w system sterowania o�wietleniem,
wyszukiwania  wolnych miejsc  na  parkin
gach, nie wspominaj¹c o kamerach, zamon
towanych  równie¿  na  dronach,  obserwuj¹
cych zachowania ludzi na ulicach, potrafi¹
cych analizowaæ ich twarze i zg³aszaæ zagro
¿enie odpowiednim s³u¿bom. Nie jest trudno
przewidzieæ sytuacjê, kiedy hakerzy w³ami¹
siê do systemu i sparali¿uj¹ ¿ycie miasta.
  Lawinowo ro�nie liczba osób korzystaj¹
cych na co dzieñ z inteligentnych rzeczy. Mo
¿e to byæ pospolity smartfon albo te¿ sprzêt,
który mo¿na na siebie w³o¿yæ. W�ród nich s¹
zegarki, elektroniczne ubrania z funkcj¹ moni
torowania zdrowia, peruki, okulary. Google
Glass, wygl¹daj¹cy jak zwyk³e okulary, mo
¿e  pokazywaæ  przychodz¹ce  emaile,  prog
nozê pogody, mapy. Obraz prezentowany jest
tu¿ przed okiem u¿ytkownika. Na obraz �wia
ta widzianego przez cz³owieka nak³adany jest
obraz wirtualny, tworz¹c tzw. rzeczywisto�æ
wirtualn¹. Do obs³ugi Google Glass nie jest
konieczne u¿ywanie r¹k; w wiêkszo�ci przy

padków wystarcz¹ komendy g³osowe. Oku
lary takie umo¿liwiaj¹ filmowanie i fotogra
fowanie osób bêd¹cych w zasiêgu wzroku.
Wszystkie takie gad¿ety, których celem jest
u³atwianie  nam  ¿ycia,  gromadz¹,  przetwa
rzaj¹ i przesy³aj¹ dane. Problemem jest, kto
i kiedy przejmie i wykorzysta te dane. Nie
stety, wiêkszo�æ ludzi bagatelizuje to zagro
¿enie.
  Ka¿dy cz³owiek ma indywidualne mikro
fale.  Operator  superkomputera mo¿e mieæ
wp³yw na te fale dziêki u¿yciu odpowiedniej
czêstotliwo�ci fal elektromagnetycznych po
przez system satelitarny. Wystarczy, ¿e kon
trolowana osoba bêdzie mia³a w sobie mikro
procesory. W reakcji na spychanie cz³owieka
do roli  trybiku w globalnej maszynie, poja
wiaj¹ siê ludzie, którzy chc¹ odzyskaæ prywat
no�æ i podmiotowo�æ. Chc¹c siê uwolniæ siê
od �sieciowych po³¹czeñ� i nat³oku informa
cji. Tacy ludzie nie bêd¹ mieli lekko, bo kur
czy siê obszar us³ug niewymagaj¹cych smart
fona. Gdy odetniemy siê od sieci, trzeba bê
dzie pogodziæ siê z sytuacj¹ wykluczenia.
  Internet odmieni³ �wiat. Koñczy siê epo
ka  prywatno�ci,  a  nastêpuje  epoka  totalnej
kontroli  i  inwigilacji.  Jeste�my  ca³y  czas
szpiegowani przez nasze smartfony, banki,
strony  internetowe  i kamery przemys³owe.
W superbazach gdzie� tam, m.in. w USA,
w o�rodku na pustyni Utah, znajduj¹ siê na
sze dane � pesele, adresy, informacje podat
kowe,  dane  o  karalno�ci,  historie  rodziny,
zdjêcia i wszelkie informacje, które w wiêk
szo�ci sami wrzucili�my kiedy� do sieci. Na
w³asne  oczy  widzimy,  jak  zaawansowane
technologie  informatyczne  po¿eraj¹  nasz
stary  �wiat. Postêpuj¹ca globalizacja us³ug
internetowych odbywa siê pod �patronatem�
niekontrolowanej w¹skiej grupy  ludzi,  bez
publicznej debaty, pod pretekstem postêpu,
walki  z  zagro¿eniami  i  chêci¹  pomagania
ludzko�ci. Kto ma  informacjê, ma w³adzê.
Zasada ta obowi¹zywa³a w ka¿dym systemie
i w ka¿dym czasie. Dzisiaj zasada ta nabra³a
szczególnego,  bo  globalnego  charakteru.
Pytanie � w czyich rêkach jest  ta globalna
w³adza?
  Idea³em cz³owieka w erze komputerowej
staje siê postcz³owiek. Z koncepcji postcz³o
wieka wyrasta posthumanizm, który zmienia
postrzeganie miejsca cz³owieka w �wiecie.
Posthumanizm  przekonuje  o  konieczno�ci
odej�cia od antropocentrycznego punktu wi
dzenia wskazuj¹c na powi¹zania cz³owieka
ze  �wiatem zwierz¹t  i  ro�lin. Nast¹pi³a  in
wazja nowo�ci, którego znakiem jest rady
kalne zerwanie z przesz³o�ci¹. Ci, którzy siê
jeszcze do  reszty nie zatracili w sieci,  ins
tynktownie czuj¹, ¿e trzeba siê broniæ. Nie
chcemy byæ sterowani przez kogo�, kto pod
stêpnie zdobywa o nas wszechstronn¹ wie
dzê. Katolik nie chce byæ niewolnikiem sieci,
tylko Jezusa. Pêd za technologizacj¹ zag³u
sza refleksjê nad warto�ciami, nad transce
dentaln¹  prawd¹  o  cz³owieku.  Zatracamy
umiejêtno�æ  czytania  rzeczywisto�ci  i  roz
tropno�æ � umiejêtno�æ przewidywania. Do
puszczamy do tego, by cz³owiek wystêpowa³
w roli operatora maszyn i komputerów, a czas
wolny wype³nia³ doznawaniem wra¿eñ. Jest
to z³a droga, bo wyja³awia i pustoszy ¿ycie
duchowe. Trzeba bêdzie siê jako� uwolniæ
z otaczaj¹cej nas elektronicznej �pajêczyny�.
Trzeba bêdzie walczyæ o to, by materialny
�wiat naszpikowany mikroprocesorami pod
porz¹dkowaæ prymatowi sumienia ukszta³
towanego przez ewangeliczne nakazy Jezu
sa. Do tego bêdzie potrzebna bêdzie gorliwa
modlitwa i wielka odwaga.

MARCIN KELLER

Nasta³y czasy elektronicznej wszechobecno�ci. Komputery, wideorozmowy, facebooki,

WhatsAppy, smartfony, smartcity, sztuczna inteligencja, internet rzeczy. Wielu to cieszy,

a tylko ma³ej garstce ludzi w³¹cza siê alarm, ¿e co� wymyka siê nam spod kontroli.
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Ko�ció³ Apostolski
Wierzê w jeden, �wiêty, powszechny i apostolski Ko�ció³.

Po tych przymiotach, jakimi obdarzony jest
Ko�ció³  poznajemy  Jego  autentyczno�æ.
W  historii  teologii  nazywa  siê  je  równie¿
znamionami Ko�cio³a, wyci�niêtymi na jego
obliczu i pomagaj¹ce rozpoznawaæ jego praw
dziwo�æ.
  Katechizm  wyja�nia  nam,  ¿e  apostols
ko�æ  jest  znakiem  pomagaj¹cym  rozeznaæ,
¿e wspó³czesny Ko�ció³ jest Ko�cio³em apos
tolskim: Pan Jezus nada³ swojej wspólnocie
strukturê, która bêdzie trwa³a a¿ do ca³kowi
tego wype³nienia Królestwa. Przede wszyst
kim dokona³ tego przez wybór Dwunastu
z Piotrem jako g³ow¹. Reprezentuj¹c dwana�
cie pokoleñ Izraela, s¹ oni fundamentem no
wego Jeruzalem (KKK, 765).
  Apostolsko�æ Ko�cio³a wyra¿a siê w jego
przechodzeniu  na  Aposto³ów,  w  wierno�æ
nauce, któr¹ oni g³osili, oraz w nastêpstwie
dokonuj¹ce siê poprzez wieki przez wk³ada
nie  r¹k  na  biskupów  przy  sta³ej  asystencji
Ducha �wiêtego, który Ko�cio³em kieruje.
  Zgodno�æ z Ko�cio³em apostolskim za
pewnia  jego  ³¹czno�æ  z  Chrystusem,  który
Aposto³ów powo³a³, wys³a³, obdarzy³ swoj¹
moc¹ i poleci³ g³osiæ Ewangeliê wszystkim
narodom.  Tej  mocy  dokonali  oni  w  dniu
Zes³ania Ducha �wiêtego, czekaj¹c na Jego
przyj�cie na modlitwie w wieczerniku razem
z Maryj¹ Matk¹ Jezusa. Ta moc Ducha �wiê
tego okaza³a siê w ich mêstwie i odwadze,
z jak¹ g³osili S³owo Bo¿e i w �wiadectwie,
jakie z³o¿yli poprzez �mieræ mêczeñsk¹.
  Ko�ció³  jest  zobowi¹zany  do wiernego
zachowania  depozytu  nauczania  przekaza
nego przez Aposto³ów i poprzez tê wierno�æ
jest rozpoznawany i przyjmowany jako Ko�
ció³ Chrystusa.
  Poprzez  sukcesjê  apostolsk¹  biskupów
zjednoczonych w Kolegium biskupów i ich
³¹czno�æ  z  nastêpc¹  �w.  Piotra  ka¿dorazo
wym  papie¿em,  Ko�ció³  zachowuje  swoj¹
apostolsko�æ, a zarazem wiarygodno�æ.
  Apostolsko�æ jest zatem dla Ko�cio³a kry
terium  jego  prawdziwo�ci,  w  przesz³o�ci,
dzisiaj  i  na  przysz³o�æ  w  g³oszeniu  Bo¿ej
prawdy i budowaniu Królestwa Bo¿ego:Aby
powierzona im misja by³a kontynuowana po

ich �mierci, bezpo�rednim swoim wspó³pra
cownikom przekazali jak w testamencie, za
danie prowadzenia dalej i umacniania rozpo
czêtego przez siebie dzie³a, zalecaj¹c im czu
wanie nad ca³¹ trzod¹, w której Duch �wiêty
ich  umie�ci³,  by  byli  Pasterzami  Ko�cio³a
Bo¿ego (KKK, 861).
  Radujmy siê zatem przypominaj¹c sobie
prawdê o ³¹czno�ci Ko�cio³a z Aposto³ami,
który g³osi nam Bo¿¹ naukê, tê sam¹, któr¹
oni przepowiadali. Przez na³o¿enie r¹k przez
w³a�ciwie wy�wiêconego biskupa tworzy siê
nieprzerwany ³añcuch siêgaj¹cy Aposto³ów.
Biskupi otrzymuj¹ w ten sposób tê sam¹ mis
jê, któr¹ otrzymali Aposto³owie Chrystusa
i zapewniaj¹ w ten sposób wieczn¹ trwa³o�æ
Ko�cio³a poprzez przepowiadanie Ewangelii,
odpuszczanie  grzechów,  sprawowanie  Eu
charystii  oraz  przewodnictwo  wspólnocie,
troszcz¹c siê o jej jedno�æ. W tej misji apo
stolskiej maj¹ udzia³ kap³ani ze swoim bisku
pem, a poprzez niego z Ojcem �wiêtym, ale
tak¿e wierni którzy s³uchaj¹ swoich pasterzy,
id¹ za nimi jak dobre owce, modlitw¹ i czy
nem uczestnicz¹ w budowaniu Ko�cio³a Bo
¿ego. W ten sposób Chrystus dzia³a nadal
w swoim Ko�ciele za po�rednictwem urzêdu
nauczycielskiego, kap³añskiego i pasterskie
go, który powierzy³ Aposto³om i ich nastêp
com.
  Prawda ta znajduje potwierdzenie w s³o
wach Chrystusa: Nie wy�cie Mnie wybrali,
lecz Ja was wybra³em (J 15,16), orazKto was
s³ucha mnie s³ucha (£k 10,6).
  W czasach naszych w odniesieniu do Ko�
cio³a pojawi³o siê wiele opinii, b³êdów, uprze
dzeñ i niezrozumienia Jego misji. Widz¹c te
trudno�ci Sobór Watykañski  II  po�wiêci³
tej sprawie dwa bardzo wa¿ne dokumenty �
Konstytucje:  �Konstytucja  Dogmatyczna
o Ko�ciele � Lumen Gentium� oraz �Konsty
tucja  duszpasterska  o  Ko�ciele  w  �wiecie
Wspó³czesnym � Gaudium et Spes�.
  Ojcowie Soboru bardzo wnikliwie prze
analizowali  zmiany  zachodz¹ce  w  dzisiej
szym  �wiecie  zarówno  w wymiarze  indy
widualnym ¿ycia cz³owieka, jak i w spo³ecz
nym.  Zachwianie  równowagi  na  ró¿nych

p³aszczyznach we wspó³czesnym �wiecie ro
dzi u wielu lêk, zagubienie, a zarazem wo³anie
o ratunek i pomoc.Tak szybkie przemiany do
konuj¹ce  siê nieraz bez³adnie a  tak¿e  sama
wyrazistsza �wiadomo�æ rozd�wiêków istnie
j¹cych w �wiecie rodzi lub wzmaga sprzecz
no�ci i zak³ócenia równowagi (KS, 8).
  W �wietle tych przemian jawi¹ siê g³êbo
kie  i pe³ne niepokoju pytania o sens ¿ycia,
cierpienia, �mierci oraz codziennego wysi³ku
i ca³ego postêpu jakim chlubi siê wspó³czes
ny �wiat.Mimo to, wobec dzisiejszej ewolucji
z ka¿dym dniem, coraz liczniejsi staj¹ siê ci,
którzy b¹d� stawiaj¹ zagadnienia jak najbar
dziej podstawowe, b¹d� to z now¹ wnikliwo
�ci¹ rozwa¿aj¹; czym jest cz³owiek; jaki jest
sens  cierpienia,  z³a,  �mierci,  które  istniej¹
nadal, choæ dokona³ siê  tak wielki postêp?
Na có¿  te zwyciêstwa,  tak wielk¹ okupione
cen¹ (KS, 10).

Ko�ció³ uwa¿a, ¿e jedynie Chrystus mo¿e
przyj�æ poprzez swój Ko�ció³ z pomoc¹ w
problemach jakich do�wiadczamy we wspó³
czesnym  �wiecie.  Dlatego: Sobór,  pragnie
przemówiæ do wszystkich, aby wyja�niæ  ta
jemnicê cz³owieka, oraz wspó³dzia³aæ w zna
lezieniu  rozwi¹zania  g³ównych  problemów
naszego czasu (KS, 10).

  Istnieje  zatem  dla wspó³czesnych  ludzi
pilna  konieczno�æ  odnalezienia  Chrystusa,
który jest obecny po�ród nas w Ko�ciele i po
przez Ko�ció³.
  Poprzez  Ko�ció³  apostolski  siêgaj¹cy
korzeniami czasów apostolskich. Ko�ció³ ten
sam wczoraj,  dzi�  i  na  zawsze,  który  jak
przez wieki tak i dzisiaj chce byæ nasz¹ ostoj¹
i ³odzi¹ ratunkow¹. Odnale�æ Chrystusa, to
odnale�æ Ko�ció³, a odnale�æ Ko�ció³ to od
nale�æ Chrystusa. Podejmijmy trud trwania
w Ko�ciele i powrotu do Ko�cio³a i miejmy
apostolski udzia³ w jego zbawczej misji.
Módlmy siê o to:

Panie  Jezu  Chryste,  Którego  Boskim
dzie³em jest Ko�ció³ �wiêty; wzniesiony na
opoce  Piotra,  b³ogos³aw  wszystkim  Jego
cz³onkom widzialnym i niewidzialnym.
  Spraw, by Twoje Królestwo prawdy i ¿y
cia, �wiêto�ci i ³aski, sprawiedliwo�ci i poko
ju rozszerza³o siê i umacnia³o z dniem ka¿
dym.
  Spraw  by�my  pokochali  nasz¹  Matkê
Ko�ció³  �  trwali  przy  niej  i  pomna¿ali  jej
dzieci przeznaczone do wiecznej chwa³y.

KS. INFU£AT JÓZEF FIJA£KOWSKI

15letni pontyfikat Paw³a VI trwa³ od 1963 r.
do 1978 r. i by³ nastêpc¹ Jana XXIII. By³ to
dla Ko�cio³a czas niezwykle  trudny. Papie¿
wznowi³ obrady Soboru Watykañskiego II i
po nim wprowadza³ w ¿ycie reformy przez nie
ustanowione.

Giovanni Battista Montini urodzi³ siê 26
wrze�nia 1897 r. w lombardzkim miasteczku
Concesio ko³o Brescii. �wiêcenia kap³añskie
Giovanni Battista  Montini  przyj¹³ w 1920 r.
w Brescii, po czym kontynuowa³ naukê i stu

dia w Mediolanie i Rzymie, m.in. w Papieskiej
Akademii Ko�cielnej, kszta³c¹cej dyplomatów
watykañskich.
  W maju 1923 r. rozpocz¹³ pracê w nuncja
turze apostolskiej w Warszawie jako sekretarz
nuncjusza ks. abp. Lorenzo Lauriego. W Pols
ce spêdzi³ niespe³na pó³ roku, poznawa³ kraj
(by³ m.in. na Jasnej Górze), uczy³ siê jêzyka,
ale stan zdrowia sprawi³, ¿e musia³ wróciæ do
W³och.
  Po powrocie do Rzymu ks. Montini pe³ni³

liczne funkcje w Kurii Rzymskiej. W latach II
wojny  �wiatowej  by³  odpowiedzialny  za
pomoc i opiekê nad uchod�cami.
  Wielk¹  nowo�ci¹  pontyfikatu  Paw³a VI
by³y  jego pielgrzymki. Niektórzy  jego pop
rzednicy odbywali podró¿e po Pañstwie Ko�
cielnym, Pó³wyspie Apeniñskim lub Francji.
Dopiero Pawe³ VI rozpocz¹³ �podbój �wiata�,
odbywaj¹c 9 podró¿y do ok. 20 pañstw.

Pierwsz¹ wizytê z³o¿y³ w 1964 r. w Ziemi
�wiêtej, gdzie spotka³ siê ze zwierzchnikami
Ko�cio³ów  wschodnich,  m.in.  z  patriarch¹
ekumenicznym Konstantynopola Atenagora
sem i patriarch¹ jerozolimskim Benedyktem.

W latach 196477 odby³ kilkana�cie piel
grzymek i podró¿y po W³oszech. Pawe³ VI

jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apo
stolskich,  6  adhortacji  oraz  licznych  listów
apostolskich. Og³osi³ 61 b³ogos³awionych i 84
�wiêtych i po raz pierwszy w dziejach.
  Na sze�ciu konsystorzach mianowa³ ³¹cz
nie 143 kardyna³ów.
  Wa¿ne miejsce w jego pontyfikacie zaj
mowa³a Polska. W 1971 r. rozpoczê³y siê pier
wsze  po  II wojnie  �wiatowej  oficjalne  roz
mowy  polskowatykañskie,  które  doprowa
dzi³y do ustanowienia w lipcu 1974 r. zespo³u
ds.  sta³ych  kontaktów  roboczych  miêdzy
rz¹dem PRL a Stolic¹ Apostolsk¹ � jedynej
takiej formy stosunków w polityce miêdzyna
rodowej Stolicy �wiêtej.
  Ks.  abp  Romero  (19171980)  zosta³
zamordowany w czasie odprawiania Mszy �w.
w  kaplicy  w  Salwadorze  przez  szwadron
�mierci  dzieñ po  tym, gdy wezwa³ wojsko,
aby  zaprzesta³o  strzelania  do  przeciwników
politycznych.

AP/ za: KAI

Papie¿ Pawe³ VI og³oszony �wiêtym
Gdy zamykamy to wydanie, 14 pa�dziernika w Watykanie odbywa siê kanonizacja Papie¿a

Paw³a VI i mêczennika z Salwadoru, ks. arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero. Uroczysto�æ

towarzyszy synodowi biskupów na temat m³odzie¿y.
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Trzeba wiêc przypomnieæ, i¿ istot¹ ka¿dego
miasta od czasów rzymskich by³y gmachy
i place publiczne. Pocz¹tki £odzi by³y niestety
nader  skromne  i przez cztery stulecia mia³a
ona charakter miasteczka rolniczego. Nieca³e
200 lat temu na po³udnie od rolniczego mias
teczka,  wzd³u¿  nowo  wytyczonego  traktu
biegn¹cego do Piotrkowa, zwanego Trybunal
skim, powsta³y  osady przemys³owe: Nowe
Miasto i osada £ódka, i nieco z boku Nowa
Dzielnica, która posiada³a w³asn¹ arteriê ko
munikacyjn¹, czyli po prostu ulicê G³ówn¹.
Istnia³y cztery odrêbne rynki, a z czasem licz
ba ich wzros³a. Jeszcze w po³owie XIX w.
nikt  w  Kongresówce  nie  traktowa³  £odzi
powa¿nie. Kolej warszawskowiedeñska omi
nê³a j¹ w odleg³o�ci zaledwie kilkudziesiêciu
kilometrów, bo w tamtym czasie musia³a prze
chodziæ przez wa¿niejszy od niej presti¿owo
Piotrków. Surowce i towary woziæ wiêc mu
siano wozami szos¹ rokiciñsk¹ ze stacji i do
stacji Koluszki. £odzianie sami postarali siê
o wybudowanie torów ³¹cz¹cych ich miasto
ze �wiatem, tworz¹c spó³kê akcyjn¹, która od
samego pocz¹tku zrealizowania inwestycji
w 1866 r. przynosi³a niebywa³e dochody. Na
pocz¹tku XX w. £ód� zyska³a drugie po³¹
czenie kolejowe (1903 � Dworzec Kaliski),
a  dziêki  pieni¹dzom  ³ódzkich  fabrykantów
miasto zyska³o ju¿ w 1898 r., wcze�niej, ni¿
Kraków  i Warszawa,  tramwaj  elektryczny.
W  tym  te¿  czasie  powsta³y  plany  budowy
sieci wodoci¹gów i kanalizacji.
  Pierwotne za³o¿enia £odzi przemys³owej
nie przewidywa³y w przysz³o�ci ogromnego
rozrostu przemys³u i samego miasta. Nie wy
tyczono wiêc ulic dostatecznie szerokich, za�
zaraz za granicami miasta powstawa³y rozle
g³e wielotysiêczne osady o bardzo nieregular
nej urbanistycznie zabudowie. I wojna �wia
towa przynios³a zupe³ny upadek przemys³u
i samego miasta, za� z drugiej strony decyzj¹
okupacyjnych w³adz niemieckich przy³¹czono
do £odzi tereny formalnie wiejskie, na których
mieszka³o w gêstej zabudowie 100 tys. miesz
kañców. To wtedy Ba³uty, Chojny i D¹browa
znalaz³y siê w granicach miasta.
  W okresie dwudziestolecia miêdzywojen
nego £ód� wzbogaci³a siê o liczne nowe bu
dynki w  stylu modernistycznym. Powsta³y
nawet ca³e nowe osiedla, które wed³ug zupe³
nie nowych wizji  architektonicznych  stwa
rza³y wygodne i higieniczne warunki ¿ycia,
czego przyk³adem jest osiedle Montwi³³aMi
reckiego czy te¿ liczne budynki przy Loka
torskiej, Bednarskiej i Dygasiñskiego. Odro
dzona Polska dba³a o szkolnictwo. Poza tra
dycyjnym centrum miasta powstawa³y kom
pleksy szkolne, czêsto wed³ug pewnej ogól
nej wizji nowoczesnej szko³y, co widaæ na
przyk³adach  szkó³  przy  ulicy  Podmiejskiej
czy te¿ przy ulicy Przyszkole. Na pó³nocy
i po³udniu miasta powsta³y dwa du¿e kom
pleksy lecznicze nale¿¹ce do Kasy Chorych.
Ten  drugi,  po³o¿ony  przy  Leczniczej,  Ka
sowej i Podmiejskiej funkcjonuje do dzisiaj.
  Niemieccy okupanci w czasie  II wojny
�wiatowej � po w³¹czeniu miasta do Rzeszy
� nie zmieniali jedynie nazw ulic, ale traktu
j¹c £ód� jako miasto niemieckie, rozpoczêli
na du¿¹ skalê wysiedlanie Polaków z miasta,

zw³aszcza z nowoczesnych osiedli i z presti
¿owych kamienic w centrum. Jeszcze gorszy
los zgotowali ³ódzkim ¯ydom. W sensie ar
chitektonicznym i urbanistycznym niewiele
wnie�li,  je¿eli pomin¹æ przyk³adowo nowe
budynki  kilkurodzinne  na  Stokach  czy  te¿
wyburzenie pó³nocnej pierzei ulicy Pó³noc
nej, czego efektem jest Park Staromiejski.
  Po II wojnie �wiatowej w sensie w³asno�
ciowym i urbanistycznym nast¹pi³y znacznie
g³êbsze  zmiany:  nacjonalizacja  przemys³u,
próba uczynienia z £odzi wielkiego centrum
w³ókienniczego  i  budowa  wielkich  bloko
wisk oraz w³¹czanie do £odzi nowych tere
nów  zmieni³y  radykalnie  sytuacjê  miasta.
Rozwojowi miasta nie towarzyszy³a g³êbsza
my�l urbanistyczna. Z miasta po³o¿onego za

sadniczo na osi pó³nocpo³udnie zaczê³o wy
³aniaæ siê �konkurencyjne� miasto po³o¿one
na osi wschódzachód. £atwe,  z prawnego
punktu widzenia, anektowanie terenów rol
niczych doprowadzi³o do rozlania siê miasta
we wszystkich kierunkach.
  Budowano  kolejne  osiedla  �  dokonuj¹c
licznych wyburzeñ � a w tym czasie zaniedby
wano  zabudowê  centrum  miasta.  Efektem
takiej polityki s¹ wiêc osiedla blokowisk poza
centrum pod³¹czone do centralnego ogrzewa
nia i kamienice z piecami wêglowymi w starej
zabudowie w  centrum miasta. Rozwlekanie
miasta,  zapocz¹tkowane  w  latach  60tych
XX w., generuje dzisiaj ogromne koszty z ut
rzymaniem infrastruktury. Wspó³czesna £ód�,
ta po transformacji zapocz¹tkowanej trzydzie
�ci  lat  temu,  jest  k³êbowiskiem  problemów
trudnych do rozwi¹zania.
  W wielu wypadkach, zamiast  rozwi¹zy
wania problemów, dokonuje siê �ucieczki do
przodu�, proponuj¹c coraz to nowe i kosztow
ne inwestycje, które systematycznie zwiêksza
j¹ zad³u¿enie miasta. Lansuje siê tak¿e rozlicz
ne pomys³y, które rzekomo mog¹ rozwi¹zaæ
problemy miasta. Ludzie wiêc ¿yj¹ w �wiecie
mitów i  iluzji podawanych przez  iluzjonis
tów. Z jednej strony £ód� wszystko zawdziê
cza  fabrykantom,  co  skutkowa³o  dziwacz
nym pomys³em na nazwy ulic i uliczek w tzw.

NC£. Towarzyszy³o temu bezrozumne wych
walanie  fabrykantów w ka¿dym mo¿liwym
aspekcie. Z drugiej strony g³oszono, ¿e £ód�
to czerwone robotnicze miasto, wiêc niczego
nie  da  siê  zmieniæ. Wedle  tej wersji  £ód�
by³a, jest i bêdzie czerwona i lewicowa. Dodat
kiem do takiej wersji pojmowania £odzi jest
stereotyp, i¿ £ód� to miasto kobiet, a nawet,
i¿ £ód�  jest kobiet¹. Widaæ w  tym zupe³ne
pomylenie przemys³u w³ókienniczego, gdzie
kobiety rzeczywi�cie dominowa³y na ni¿szych
stanowiskach,  z  ca³o�ci¹  gospodarki miasta
istniej¹c¹ od po³owy XIX w.
  Niebezpieczn¹ iluzj¹ jest beztroskie lan
sowanie  pogl¹du  �£odzi  akademickiej�.
Zgodnie z t¹ iluzj¹: gdyby w £odzi zatrzymaæ
tych,  którzy  tutaj  przyjechali  na  studia,  to
£ód� by od¿y³a. Tymczasem £ód� dopiero
mozolnie  wytwarza  elity  i  nie  zbudowa³a
dotychczas prawdziwie nowoczesnych ga³êzi
przemys³u,  co  najwy¿ej  jaskó³ki  takiego
przemys³u. Iluzjoni�ci mówi¹ o tym, i¿ £ód�

musi siê rozrastaæ, a obcy kapita³ i imigranci
s¹  szans¹  na  rozwój  miasta.  Jest  w  tym
wszystkim g³êboka niewiara w mo¿liwo�ci
³odzian ¿yj¹cych  tutaj od pokoleñ. Rozwój
miasta w tych ró¿nych kombinacjach postrze
gany  jest  jako  sta³y  rozwój  ilo�ciowy, gdy
tymczasem ca³a Polska potrzebuje tego, co
nazywa siê deglomeracj¹. Polskê, Niemcy,
czy te¿ W³ochy charakteryzuje policentryzm,
który polega na tym, ¿e nie ma jednego cent
rum, jednej aglomeracji, która zasysa ¿ywot
ne soki z ca³ego kraju. We wspó³czesnych
rozwa¿aniach nad miastami wa¿niejsza jest
jako�æ ¿ycia w mie�cie, a nie jego sta³y roz
wój ilo�ciowy. ¯ycie w takich miastach, jak
Bonn, Bia³ystok, czy te¿ Lublin � miastach
w granicach 300 tysiêcy mieszkañców stwa
rza lepszy komfort ¿ycia. Warto pamiêtaæ, i¿
kilka lat temu to w³a�nie Bia³ystok i Lublin
stara³y siê o zostanie Europejskim Miastem
Kultury. £ód� tak¿e próbowa³a, ale wygra³
Wroc³aw. Ci¹gle s³yszymy: byli�my blisko
zwyciêstwa. I ci¹gle widzimy,  i¿ £ód� jest
lansowana jako miasto sukcesu, miasto sece
syjnych  budynków,  których  jest  niewiele,
miasto  murali,  z  których  tylko  czê�æ  jest
piêkna, miasto  festiwalu  �wiat³a, który  jest
ciekawym wydarzeniem, ale nie  jest praw
dziwym obcowaniem z kultur¹, lecz co naj
wy¿ej jego ludyczn¹ namiastk¹. Niejednokrot

nie otacza nas mocno skrzecz¹ca rzeczywis
to�æ,  straszliwie odmienna od  tego,  co nam
próbuje  siê  wmówiæ.  Bêd¹c  ko³o  ko�cio³a
�wiêtej Faustyny nieraz widaæ, ¿e ³ódzka Bie
da  przysiada  na  ³aweczkach  ko³o  pomnika
patronki naszego miasta. Z dala od magistratu
�wiat wygl¹da odmiennie, inaczej ni¿ w kolo
rowych dynamicznych spotach o £odzi!
  Czy s¹ jakie� wyj�cia z nieciekawej sytu
acji £odzi, miasta zad³u¿onego, które na bar
ki swoich mieszkañców, na ka¿dego z osob
na, od ko³yski a¿ po  ³o¿e �mierci na³o¿y³o
ciê¿ar  d³ugu  w wysoko�ci  przekraczaj¹cej
3800 z³otych. I ci¹gle ten d³ug niesp³acony
zwiêksza. Czy mo¿na zatrzymaæ ten chocholi
taniec, oderwaæ siê od iluzji, przes¹dów i ste
reotypów? Czy jest jeszcze ratunek dla £o
dzi? Czy te¿ trzeba pakowaæ siê i wyje¿d¿aæ,
o  czym  nadal  rozwa¿a  co  trzeci  doros³y
mieszkaniec £odzi w sile wieku? Grecy ze
swej  natury  byli  pesymistami,  by  pó�niej
cieszyæ siê, ¿e jednak nie by³o �le w ich ¿y
ciu. A jacy jeste�my my � mieszkañcy £odzi?
  Musi byæ wyj�cie z tej nieciekawej, lecz
ukrywanej, sytuacji £odzi. Po pierwsze trze
ba powszechnie u�wiadomiæ sobie, ¿e ¿yje
my w �wiecie zrêcznie podtrzymywanej iluz
ji, ¿e ¿yjemy we wspania³ym mie�cie, które
siê stale zmienia i piêknieje. A mo¿e £ód�
zas³uguje na zmiany, na znacznie wiêcej, ni¿
oferuje siê mieszkañcom? Czy nie pora, aby
siê obudziæ?
  Czas wskazaæ kilka rozwi¹zañ. W jednym
z  przedwojennych  studiów  dotycz¹cych
£odzi  obliczono,  ¿e  w  granicach  miasta,
wewn¹trz kolei obwodowej, mo¿e mieszkaæ
1,2 mln osób. Przy dzisiejszych standardach
i powszechnym posiadaniu samochodów to
zbyt wielkie zagêszczenie, ale nale¿y defini
tywnie zakoñczyæ z bezustannym rozrasta
niem  siê  £odzi  na  zewn¹trz.  Nale¿y  roz
pocz¹æ  proces  �zwijania�  £odzi  do  wew
n¹trz, co zmniejszy koszty funkcjonowania
ca³ej infrastruktury miejskiej. £ód� bowiem
dysponuje nadal znacznymi terenami pofa
brycznymi, które przez lata sta³y puste. Co
prawda, wiele z tych terenów wykupiono ju¿
wcze�niej w celach spekulacyjnych, ale w ges
tii magistratu  nadal  takie  tereny  pozostaj¹.
Magistrat powinien pilnie reaktywowaæ ³ódz
ki bank komunalny � rozwi¹zany kilka lat po
wojnie z naruszeniem przepisów � w tym ce
lu, aby nie zaci¹gaæ drogich po¿yczek w ban
kach komercyjnych. Warto tak¿e rozwa¿yæ
emisjê pieni¹dza lokalnego, który doskonale
s³u¿y rozwojowi wielu miast Europy Zachod
niej i � co wa¿ne � nie wyprowadza kapita³u
na zewn¹trz. Nale¿y radykalnie przemodelo
waæ  wiele  segmentów  polityki  spo³ecznej,
magistrat  musi  dostrzegaæ  element  ludzki
jako najistotniejszy w rozwoju miasta. Wypy
chanie ludzi za granicê z powodów finanso
wych i eksmitowanie ludzi z powodu zaleg
³o�ci czynszowych powinno byæ radykalnie
ograniczone. Co wiêcej, miasto nic nie zys
kuje  na  eksmisjach  z  lokali  komunalnych,
gdy¿ musi zapewniaæ eksmitowanym lokale
socjalne. Powinna byæ przyjêta w tej sytuacji
abolicja czê�ci zad³u¿enia w stosunku do lo
katorów,  a  magistrat,  wzorem wielu  spó³
dzielni mieszkaniowych, powinien zapewniæ
tym osobom pracê w spó³kach miejskich �
które przecie¿ nagminnie zatrudniaj¹ do ró¿
nych prac cudzoziemców � aby mogli sp³aciæ
pozosta³e zad³u¿enie. To tylko kilka istotnych
uwag  nad  stanem  naszego miasta.  Dok¹d
zmierza £ód�, dowiemy siê ju¿ za kilka ty
godni, czy tras¹ Titanica, czy te¿ bêdzie kie
rowana rêk¹ m¹drego w³odarza i rozs¹dnej
Rady Miejskiej. Czas poka¿e!

JAN SZA£OWSKI

£ód� � miasto utkane z iluzji i mitów
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e ¿yjemy w �wiecie, w którym manipulacja wystêpuje nad

wyraz czêsto. Nie zawsze zdajemy sobie jednak¿e sprawê z tego, i¿ ¿yjemy tak¿e w mocno

zmanipulowanej przestrzeni. Dotyczy to zw³aszcza wielkich miast epoki postsocjalizmu.
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Formy demokracji oddolnej
  W m³odej historii demokracji w III Rzecz
pospolitej  rozwinê³y  siê  formy  demokracji
bezpo�redniej  na  poziomie  lokalnym. Nie
stety, rozwój tego typu bezpo�redniej demo
kracji przebiega chaotycznie � wystêpuj¹ tu
ró¿ne formy oddolnej demokracji lokalnej
i  jeszcze wiêcej  pojêæ  z  nimi  zwi¹zanych.
Wykszta³towaly siê jednak instrumenty de
mokracji  bezpo�redniej  na  szczeblu  lokal
nym, które sprawdzi³y siê � mimo adminis
tracyjnych i prawnych trudno�ci � przynaj
mniej czê�ciowo w praktyce i tym najwa¿
niejszym warto siê przyjrzeæ bli¿ej.
  Po 1989 r. najbardziej rozpowszechnion¹
form¹  lokalnej  demokracji  bezpo�redniej  s¹
referenda  odwo³awcze  na  poziomie  gminy.
Zosta³y  one  zapisane  w  konstytucji  oraz
wprowadzone do ustawy samorz¹dowej ju¿
w 1990 r. Wprawdzie w pierwszych latach
funkcjonowania  samorz¹dów  mo¿liwo�ci
odwo³ania dotyczy³y tylko rady, ale gdy od
2002 r. zasada ta objê³a równie¿ wójta, re
ferenda te sta³y siê skuteczniejszym instru
mentem oddzia³ywania mieszkañców na ad
ministracjê lokaln¹.
  Kolejn¹ form¹ lokalnej demokracji bez
po�redniej w Polsce s¹ fakultatywne referen
da w �wa¿nej sprawie�. Ta forma demokracji
bezpo�redniej  budzi  sporo  w¹tpliwo�ci  �
podobnie jak referenda ogólnokrajowe � ze
wzglêdu na sformu³owanie �wa¿na sprawa�.
To niefortunne pojêcie powinno byæ  lepiej
sprecyzowane,  czyli  nale¿a³oby  dok³adniej
okre�liæ,  jaka sprawa ma byæ przedmiotem
powszechnego g³osowania, a jaka nie. Poza
tym i w tym wypadku nale¿a³oby siê zasta
nowiæ powa¿nie nad zniesieniem progu fre
kwencyjnego. To w³a�nie ta bariera, podob
nie  jak przy  referendach ogólnokrajowych,
najczê�ciej  uniemo¿liwia  rozstrzygniêcie
przedmiotowej kwestii w lokalnym g³osowa
niu. W historii referendów �w wa¿nej spra
wie�  niew¹tpliwie  najbardziej  efektowne
by³o g³osowanie w 2014 r. w sprawie odrzu
cenia inicjatywy w³adz Krakowa zmierzaj¹
cej do organizacji w tym mie�cie zimowych
igrzysk olimpijskich. Ale, jak wiadomo, �jed
na jaskó³ka wiosny nie czyni�.
  Najrzadziej  stosowan¹  form¹  lokalnej
demokracji  bezpo�redniej  jest  referendum
w sprawie samoopodatkowania. Ciekawe jest
to, ¿e referendum to jest inicjowane przede
wszystkim przez radê gminy. Zaanga¿owanie
w nie pracowników samorz¹dowych powo
duje,  ¿e  referenda  te  s¹  skuteczne,  ale pod
warunkiem, ¿e w³adze zdecyduj¹ siê na ich
przeprowadzenie.
  W przeciwieñstwie do referendów, gdzie
ich wi¹¿¹cy charakter jest prawnie usankcjo
nowany, forma konsultacji spo³ecznych jest
fakultatywna. Czyli wynik konsultacji nigdy
nie mo¿e byæ traktowany jako prawnie zobo
wi¹zuj¹cy dla w³adz. Z drugiej strony samo
przeprowadzanie  konsultacji  jest  obligato
ryjne. Sprawia to, ¿e w praktyce konsultacje

spo³eczne s¹ obecnie najbardziej dynamicz
nie rozwijaj¹c¹ siê form¹ demokracji bezpo
�redniej na szczeblu lokalnym.
  Formy  oddolnej  demokracji  lokalnej
w Polsce � naszpikowane ograniczaj¹cymi je
ustawami � nie mog¹ siê w pe³ni rozwin¹æ.
�Oddolno�æ� ma w tym wypadku raczej sym
boliczny charakter � wszechobecne ustawy
okre�laj¹  i  ograniczaj¹  rozwój  demokracji
bezpo�redniej. Tzw. zasada subsydiarno�ci,
czyli pomocniczo�ci nie funkcjonuje w ogó
le, poniewa¿ ramy dzia³ania dla samorz¹dów

lokalnych s¹ w aktualnej polskiej konstelacji
politycznej czyst¹ fikcj¹.

Konstytucja versus ustawa
  Rozwój lokalnej demokracji bezpo�red
niej w Polsce pozostawia wiele do ¿yczenia,
mimo ¿e zaznacza siê wyra�na tendencja dal
szego  stosowania  jej  instrumentów  i  form.
Konieczna jest lepsza koordynacja funkcjo
nowania tych demokratycznych form i prze
de wszystkim nowe transparentne ustalenia
prawne,  umo¿liwiaj¹ce  ich  zastosowanie.
Kwesti¹ dra¿liw¹  s¹  tutaj  ograniczenia od
górne,  zwi¹zane  z  klasycznym problemem
interpretacji Konstytucji RP.
  Zgodzimy siê z tym, ¿e ka¿da konstytucja
jest aktem prawnym posiadaj¹cym najwy¿
sz¹ moc prawn¹. Jako tzw. ustawa zasadni
cza stoi ponad innymi ustawami � stanowi
prawo praw i obowi¹zków sensie nadrzêd
no�ci w stosunku do wszelkich ustaw i za
rz¹dzeñ bez odwo³ywania siê do nich.
  Przyjrzyjmy siê  jednak rozdzia³owi VII
Konstytucji RP �Samorz¹d terytorialny�, aby
stwierdziæ, ¿e ta nadrzêdna rola ustawy za
sadniczej w sprawach dotycz¹cych jednostek
samorz¹dowych w Polsce nie jest ani jasna,

ani oczywista.
  W wymienionym rozdziale VII, sk³ada
j¹cym siê z 10 artyku³ów wystêpuje 10 (s³ow
nie: dziesiêæ) odwo³añ do ustawy, a wiêc aktu
prawnego ustalanego przez (partyjny) parla
ment i maj¹cego ni¿sz¹ rangê i ni¿sz¹ moc
prawn¹ ani¿eli Konstytucja.
  Czyli Konstytucja powo³uje siê na usta
wy, które � jak powszechnie wiadomo �  mo¿
na zmieniaæ w parlamencie dowolnie. Para
doksem polskiego parlamentu jest za� to, ¿e
dominuj¹ w nim si³y partyjne, które nie s¹ za
interesowane w szczególny sposób wprowa
dzaniem w pañstwie polskim form demokra
cji bezpo�redniej, nie mówi¹c ju¿ o �oddawa
niu� w³adzy suwerenowi, czyli spo³eczeñst
wu polskiemu. Tak wiêc, ustawy góruj¹ nad
konstytucj¹,  nad  ustawami  góruje  partyjny
parlament. Jak w takich warunkach ma siê
rozwijaæ oddolna demokracja lokalna, która
jest sterowana odgórnie? Je�li nie dojdzie do
zmiany  konstytucji,  to  nawet  wymienione

wy¿ej namiastki oddolnej demokracji lokal
nej albo zgin¹ �ustawow¹ �mierci¹ naturaln¹�,
albo w najlepszym razie bêd¹ siê jak dot¹d
rozwijaæ chaotycznie i bez jakiejkolwiek kon
cepcji.

Przyk³ad Szwajcarii
  Warto zwróciæ uwagê na funkcjonowanie
samorz¹dów  terytorialnych  w  Szwajcarii,
która jest kolebk¹ demokracji bezpo�redniej.
W tym pañstwie decyduj¹ o oddolnej demo
kracji na szczeblu gminy jest art. 50, który
definiuje autonomiê szwajcarskich gmin:

�1. Gwarantuje siê autonomiê gmin sto
sownie do prawa kantonalnego.

2. Federacja w swej dzia³alno�ci zwraca
uwagê na mo¿liwe jej nastêpstwa dla gmin.

3. Bierze ona pod uwagê szczególn¹ sy
tuacjê  miast  i  aglomeracji  oraz  regionów
górskich�.
  Zgodnie z wymienionymi zapisami kon
stytucyjnymi i zasad¹ subsydiarno�ci, w³adze
gminne maj¹ szerokie uprawnienia, pod wa
runkiem, ¿e nie wykraczaj¹ poza prawo kan
tonalne i federalne.
  Do  kompetencji  zgromadzenia  gminy
(w³adzy ustawodawczej) nale¿¹ miêdzy in

nymi:  uchwalanie  bud¿etu  i  zatwierdzenie
jego wykonania, uchwalanie podatków, uch
walanie projektów zarz¹dzeñ o charakterze
ogólnym, przyjmowanie sprawozdañ z dzia
³alno�ci organów gminy, udzielanie zezwo
leñ na zaci¹ganie po¿yczek, wybór w³adzy
gminy i nadzór jej dzia³alno�ci i inne.
  Natomiast rada gminy jest organem wy
konawczym. Wype³nia luki powsta³e na sku
tek  podzielenia  kompetencji  miêdzy  ró¿ne
organy, które s¹ okre�lane w przepisach us
taw  gminnych  oraz  prawa  materialnego.
G³ówne  zadania  rady gminy  s¹  konkretne:
reprezentacja gminy na zewn¹trz, wykony
wanie uchwa³  zgromadzenia,  administracja
bie¿¹cych spraw, w tym szkolnictwa, zarz¹
dzanie  finansami,  zarz¹dzanie  miejscow¹
policj¹ itp.
  Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e radni w szwaj
carskich gminach pracuj¹ de facto bezp³atnie,
a prezydent gminy otrzymuje jedynie sym
boliczne wynagrodzenie, które wynosi z re
gu³y 20% przeciêtnej urzêdniczej pensji.
  Wa¿ne jest jednak to, ¿e nie istniej¹ us
tawy federalne albo kantonalne, które by og
ranicza³y prace gminy. Zapisy konstytucyjne
na  szczeblu  federalnym  i  kantonalnym  s¹
wystarczaj¹ce  �  ani  federacja,  ani  kantony
nie �produkuj¹� ustaw, które by w jakikolwiek
sposób ogranicza³y dzia³alno�æ niezale¿nych
i  samorz¹dnych  gmin.  Samorz¹dy  gminne
znaj¹ swoje prawa, respektuj¹ przy tym kon
stytucje swoich kantonów, które s¹ stabilne
i transparentne. Dominuje przy tym zasada
wspomnianej subsydiarno�ci: �tyle pañstwa
(kantonu), na ile to potrzebne, tyle spo³eczeñ
stwa (gminy), na ile to mo¿liwe�. Samorz¹dy
gminne nie musz¹ spogl¹daæ �do góry� przy
ka¿dej decyzji � one same siê organizuj¹
w konstytucyjnych ramach.

Wnioski
  Analizuj¹ formy oddolnej demokracji lo
kalnej w Polsce nasuwa siê kilka wniosków.
  Po pierwsze, wszystkie formy tej demo
kracji s¹ obecnie niezadowalaj¹ce i w³a�ciwie
nie  zas³u¿y³y  na  okre�lenie  �oddolne�  lub
«bezpo�rednie», co sugeruje art. 4 Konstytu
cji  RP.  Obywatele  w  dalszym  ci¹gu  nie
wystêpuj¹ w pe³ni jako suweren, który podej
muje decyzjê o znaczeniu lokalnym.
  Po drugie, spore zastrze¿enia budzi noto
ryczne powo³ywanie siê w Konstytucji na us
tawê/ustawy, co jeszcze bardziej ogranicza od
dolny proces decyzyjny na szczeblu lokalnym.
  Po trzecie, nale¿a³oby przyjrzeæ siê dok
³adnie, jak rozwi¹zania bezpo�redniodemo
kratyczne funkcjonuj¹ w Szwajcarii. Nie cho
dzi tu o na�ladownictwo «jeden do jednego»,
ale z pewno�ci¹ analiza szwajcarskich roz
wi¹zañ wzbogaci³aby efektywno�æ wprowa
dzania demokracji bezpo�redniej (lub jej sku
tecznych instrumentów) w Polsce.
  Po czwarte, jednym z zasadniczych pro
blemów  dla  polskiej  demokracji  oddolnej
jest praktyka stosowania art. 7 polskiej kon
stytucji, czyli tzw. zasada legalizmu. Zgodnie
z ni¹ organy pañstwowe i samorz¹dowe mo
g¹ dzia³aæ tylko w taki sposób, na jaki po
zwala im uchwalone prawo (ustawy).
  Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e nowe
lizacja polskiej Konstytucji z punktu widze
nia samorz¹du terytorialnego jest nieodzow
na � aktualna ustawa zasadnicza nie tylko nie
pozwala, ale wrêcz blokuje rzeczywista par
tycypacjê obywateli w procesie decyzyjnym
na szczeblu samorz¹dowym. Konstytucja nie
odpowiada dzisiejszym czasom, a zdomino
wany duopolem POPiS parlament rz¹dzi ad
hoc na zasadzie �dziel i rz¹d��, produkuj¹c
kolejne ustawy.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Oddolna demokracja w Polsce
Mimo  ¿e  dominacja  aktualnie  istniej¹cego  systemu  politycznego  w  kraju  �  demokracji

parlamentarnej  jest  jednoznaczna,  coraz  czê�ciej  obserwujemy wzrastaj¹c¹  popularno�æ

instrumentów charakterystycznych dla demokracji bezpo�redniej. Szczególnie na szczeblu

lokalnym mamy do czynienia z namiastkami demokracji oddolnej. Problem polega jednak

na tym, ¿e formy oddolnej demokracji lokalnej w Polsce s¹ tak �obwarowane� ustawami i in

nymi przepisami, ¿e pojecie �oddolna� brzmi w tym kontek�cie bardzo abstrakcyjnie.
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Pomys³odawc¹  tego  niezwyk³ego  spotkania
refleksji o �wiêtej dziewczynie z pod³ódzkiej
wsi, o grzechu, nawróceniu i gotowo�ci cz³o
wieka do przyjêcia Bo¿ego Mi³osierdzia by³
ks.  pra³at  Wies³aw  Potakowski,  proboszcz
parafii �w. Faustyny w £odzi, który niestru
dzenie zaprasza wiernych do pielgrzymowa
nia �alejami mi³osierdzia�. Tak by³o i tym ra
zem, tyle, ¿e trafno�æ, ranga i aktualno�æ kon
gresu  wyrazi³a  trud  ks.  pra³ata  Potakows
kiego bardzo okazale. Ko�ció³ parafialny � po
³o¿ony pomiêdzy dawnym Parkiem Wenecja,
gdzie Helena Kowalska mia³a wizjê Jezusa,
a  ³ódzk¹  katedr¹,  gdzie  us³ysza³a
nagl¹ce wezwanie, aby wyjechaæ do
Warszawy i wst¹piæ do klasztoru � sta³
siê miejscem dwudniowego kongresu
po�wiêconego Patronce Miasta £odzi.

Na zaproszenie organizatorów od
powiedzieli  prelegenci  dysponuj¹cy
g³êbok¹ wiedz¹ o duchowo�ci i ¿yciu
Sekretarki Bo¿ego Mi³osierdzia: Ks.
Abp senior W³adys³aw Zió³ek, Ks. Bp
Jan Zaj¹c z Krakowa, Ks. Bp Ireneusz
Pêkalski, s. El¿bieta Siepak ze zgroma
dzenia ss. Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
z Krakowa, ks. dr hab. Miros³aw No
wosielski oraz  senator Ryszard Bo
nis³awski � historyk z £odzi. W dru
gim  dniu  referaty wyg³osili  tak¿e:  ks.  Piotr
Przesmycki SDB, ks. pra³. dr Krzysztof Ny
kiel, O. Zdzis³aw Duma OFM oraz ks. pra³.
Juliusz Lasoñ, s. Michaela Rak ZSJM, s. Mis
jonarka Mi³o�ci Di�mas Rager i Patryk Czech
(KSM). Moderatorami byli odpowiednio: ks.
dr Pawe³ Gabara, o. Kazimierz Kubacki SJ,
ks.  kan. Wies³aw Kamiñski,  ks.  kan.  Jacek
Tkaczyk i aktor Dariusz Kowalski.

Ka¿dego dnia odbywa³y  siê dwa panele
dyskusyjne. Pierwszy zatytu³owany by³ �£ód�
� miasto wybrane przez Boga � Ziemia Obie
cana�,  drugi  �Rozeznanie,  spowiednictwo,
kierownictwo  duchowe�,  kolejne:
�Mi³osierdzie a sprawiedliwo�æ� i �Od
MI£OSIERDZIA do mi³osierdzia�.

S³uchacze debaty uczestniczyli w
prawdziwej uczcie duchowej. O mno
go�ci inicjatyw dotycz¹cych Mi³osier
dzia opowiedzia³ Ks. Abp senior Zió
³ek; wnikliwie i rzeczowo mówi³ o ob
razie Jezusa Mi³osiernego, �wiêcie Mi
³osierdzia  Bo¿ego, Koronce  do Bo
¿ego Mi³osierdzia zrodzonej w £odzi,
szerzeniu kultu Mi³osierdzia i Godzi
nie Mi³osierdzia oraz ko�cio³ach archi
diecezji ³ódzkiej, zwi¹zanych z kultem
mi³osierdzia.
  W archidiecezji ³ódzkiej jest 8 ko�
cio³ów pw. Mi³osierdzia Bo¿ego. �wiêtej Fau
stynie s¹ po�wiêcone dwa: w £asku i w³a�nie
w £odzi. Obie �wi¹tynie s¹ zwi¹zane z miej
scami, po których chodzi³a  �w. Faustyna. �
Wszak  droga  powo³ania  �wiêtej  Faustyny

wiod³a przez nasze miasto � przypomnia³.
�To miasto sta³o siê bliskie siostrze Faustynie,
nie  tylko  jako  miejsce  jej  trzyletniej  pracy
(19221924).  £ód�  by³a  dla  niej,  przede
wszystkim miastem, w  którym  prze¿y³a  roz
strzygaj¹ce jej ¿ycie widzenie Jezusa. Prze¿yta
wizja umêczonego Jezusa w czerwcu 1924 r.
podczas zabawy tanecznej w parku Wenecja
w £odzi oraz Jego polecenie us³yszane pod
czas modlitwy w ³ódzkiej katedrze: �Jed� na
tychmiast  do  Warszawy,  tam  wst¹pisz  do
klasztoru�, okaza³y siê prze³omowe. ̄ ycie za
konne usposobi³o j¹ i zapewni³o potrzebne po

moce do wej�cia na drogê wiêkszego daru,
jakim by³o pos³annictwo przekazania �wiatu
Orêdzia o Mi³osierdziu Bo¿ym.
  Ks. Abp W³adys³aw przypomnia³  tak¿e
o prowadzonych w £odzi misjach Mi³osier
dzia  i  corocznych  Festynach  Mi³osierdzia
�Przerwany taniec�. Z tych inspiracji powsta³
scenariusz do filmu �Czekaj¹c na Faustynê�,
którego jednak do tej pory nie zrealizowano �
Ale nie rezygnujmy z tego ksiê¿e pra³acie! �
podkre�li³ Ks. Abp Zió³ek zwracaj¹c siê do ks.
proboszcza Potakowskiego.

S. El¿bieta Siepak ze zgromadzenia Mat

ki Bo¿ej Mi³osierdzia wskaza³a na codzienne
praktyki wielkiej pobo¿no�ci, które cechowa³y
Helenê Kowalsk¹, kiedy podejmowa³a pracê
w £odzi. Ta prosta dziewczyna z pod³ódzkiej
wsi przestrzega³a rygorów codziennej Mszy

�w., odwiedza³a chorych i konaj¹cych, prak
tykowa³a post trzy razy w tygodniu, a w czasie
Wielkiego Postu � post codzienny oraz wielk¹
i g³êbok¹ pobo¿no�æ Maryjn¹. Z takim rysem
pobo¿no�ci, Helenka Kowalska przysz³a do
klasztoru w Warszawie. � Wyobra�nia mi³o

sierdzia wobec ubogich w okresie ³ódz
kim  szczególnie  zaja�nia³a  w  czasie
pobytu  u Helenki  u  pani Marcjanny
SadowskiejWieczorek.  � podkre�li³a
Siostra El¿bieta Siepak. � W kamie
nicy, w której podjê³a s³u¿bê, pod scho
dami mieszka³ chory cz³owiek. Natal
ka, siostra �w. Faustyny wspomina, ¿e
»Helenka przynosi³a mu co� do zjedze
nia, umy³a, pociesza³a, mówi³a o Panu
Bogu, a w koñcu i ksiêdza przyprowa
dzi³a, ¿eby siê wyspowiada³ i przyj¹³
Komuniê �wiêt¹. Ona zawsze chcia³a
prowadziæ ludzi do Boga. Rozgl¹da³a
siê komu by us³u¿yæ i pomóc. I zawsze
kogo� takiego znalaz³a«.

Pos³uszeñstwo woli Bo¿ej to kolejny, bar
dzo wyra�ny rys w duchowo�ci m³odej Helenki
Kowalskiej, co odwo³uje siê do samych funda
mentów chrze�cijañstwa.
  £ódzki historyk, senator Ryszard Bonis
³awski  przedstawi³  zebranym  czasy  �£odzi
fabrycznej�. Metropolia manufaktur, jak¹ by³a
ówcze�nie £ód�, by³a niejednokrotnie powo
dem zdumienia i zachwytu w�ród robotników
z okolicznych wsi. Przed wojn¹ by³o w na
szym mie�cie blisko 1000 fabryk, w których
pracowa³o od 10 do nawet 8 tys. ludzi. Helen
ka Kowalska widzia³a bogactwo i nêdzê. Wie

le fabryk bankrutowa³o i stale posze
rza³a  siê  bieda,  szczególnie  w�ród
przyjezdnych.

W  rozwa¿aniach  o  rozeznaniu
w ¿yciu duchowym Ks. Bp Ireneusz
Pêkalski zwróci³ uwagê na s³owa �w.
Jana Paw³a  II  podczas  pielgrzymki
w Skoczowie w 1995 r., gdy mówi³,
¿e Polacy potrzebuj¹ ludzi sumienia. �
W³a�ciwie rozeznawaæ mo¿e pomiêdzy
dobrem a z³em, kto�, kto jest cz³owie
kiem w³a�ciwie  ukszta³towanego  su
mienia � mówi³ Ks. Bp Pêkalski. �Oj
ciec �wiêty Jan Pawe³ II da³ nam dos
kona³y  przyk³ad  tego,  co  to  znaczy
�prawe sumienie�.

  Ks. Bp Ireneusz wspomina³, jak sam roze
zna³ wole Bo¿¹ wobec osobistego powo³ania
i drogi do kap³añstwa. � Ju¿ w liceum odkry
³em, ¿e bêdê ksiêdzem. I wtedy w moim sercu
zapanowa³ wielki pokój, nigdy nie by³o zw¹t

pienia, bo odkry³em swoj¹ drogê. Decyzja
o kap³añstwie wystawiana by³a na ró¿ne pró
by � mój Tato by³ przeciwny, abym by³ ksiê
dzem. Pojecha³em do seminarium bez po¿eg
nania siê z nim. Po jakim� czasie do semina
rium przyszed³ list od Taty, który by³ w szpita
lu. Przeprasza³ mnie ¿e siê ze mn¹ nie po¿e
gna³ i wyra¿a³ wielk¹ rado�æ z tego, ¿e jestem
w seminarium.
  By³y  kustosz  sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w Krakowie Ks. Bp Jan Zaj¹c omówi³
istotê  kierownictwa  duchowego,  które  by³o
bardzo silnie obecne w ¿yciu s. Faustyny Ko
walskiej. Przytacza³ fragmenty z �Dziennicz
ka�, w których �w. Faustyna pokazywa³a, jak
wa¿n¹  rolê  odegra³ w  jej  ¿yciu  duchowym
spowiednik,  z  którym  dzieli³a  siê  nie  tylko
tym, co us³ysza³a od Pana Jezusa, ale  tak¿e
swoimi w¹tpliwo�ciami, czy aby dobrze rozu
mie to, co Jezus do niej mówi. � Potrzeba kie
rownictwa  duchowego  sta³a  siê  szczególnie

pal¹c¹ w okresach do�wiadczeñ wiary, gdy
Bóg  poci¹gn¹³  swoj¹  uczennicê  do  ¿ycia
doskona³ego, odbieraj¹c pociechy duchowe
i wprowadzaj¹c ja na wy¿szy poziom dzia³ania
� uzasadnia³ ks. Bp Jan Zaj¹c i cytowa³ s³owa
spowiednika s. Faustyny, b³. Micha³a Sopoæki:
�  »Proszê  byæ  spokojn¹,  na  dobrej  drodze
siostra jest. Nie zwa¿aæ na nic, ale zawsze byæ
wierna Panu Jezusowi. Mniejsza o to, co kto
o Siostrze powie. Im siê Siostra bêdzie bar
dziej uni¿aæ, tym Pan Jezus bêdzie siê ³¹czy³
z Siostr¹«.

Ostatnie  przed³o¿enie  pierwszego  dnia
kongresu zaprezentowa³ ks. dr hab. Miros³aw
Nowosielski. Wskaza³ na olbrzymie znacze
nie  sakramentu  pokuty  i  pojednania  jako
�rodka terapeutycznego dla duszy i umys³u.
Przywo³uj¹c  objawienia  �w.  Faustyny  za
uwa¿y³, ¿e Chrystusowe wezwanie dotycz¹ce
Mi³osierdzia,  ma  wymiar  leczniczy.  Aby
uleczyæ  duszê,  potrzebny  jest  sakrament

I £ódzki Kongres �wiêtej Faustyny,
Dla uczczenia 80. rocznicy �mierci Patronki £odzi �w. Siostry Faustyny Kowalskiej, w dniach

45 pa�dziernika 2018 r., odbywa³ siê I £ózki Kongres �wiêtej Faustyny. Do udzia³u w wy

darzeniu organizowanym przez parafiê �w. Faustyny Kowalskiej pod has³em �Z niej wyjdzie

iskra��,  zaczerpniêtym  z Dzienniczka  Aposto³ki  Bo¿ego Mi³osierdzia,  zostali  zaproszeni

przedstawiciele wszystkich parafii w Polsce pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego i �wiêtej

Faustyny oraz wierni Ko�cio³a w £odzi. Zwieñczeniem Kongresu by³a doroczna procesja

z relikwiami �w. Faustyny do ³ódzkiej archikatedry, w której, podczas donios³ej uroczysto�ci,

Ks. Abp Grzegorz Ry�, Metropolita £ódzki przyj¹³ paliusz z r¹k Nuncjusza Apostolskiego.

  Ks. dr Pawe³ Gabara, Ryszard Bonis³awski, Ks. Abp W³adys³aw Zió³ek, s. El¿bieta Siepak  ZMBM

  Ks. Abp W³adys³aw Zió³ek, ks. pra³. Wies³aw
  Potakowski i ks. inf. Józef Fija³kowski

   Ks. Bp Ireneusz Pêkalski, Ks. Bp Jan Zaj¹c,  ks. dr hab. Miros³aw
   Nowosielski, o. Kazimierz Kubacki SJ

   Ks. kan. Jacek Tkaczyk, ks. Piotr Przesmycki SDB, ks. pra³. Krzysztof
   Nykiel, o. Zdzis³aw Duma OFM
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pokuty  i  pojednania  oraz  kierownictwo  du
chowe. Psychologia mo¿e  tylko pomóc, ale
sakramentu nie zast¹pi. � W Ko�ciele mamy
skarb immunologiczny, jakim jest spowied�
i  nawrócenie  � mówi³  ks.  prof.  Miros³aw
Nowosielski. � Nawet protestant Jung, kon
trowersyjny, je�li chodzi o duchowo�æ,
ale jak do niego przychodzi³ katolik, to
pierwsza rzecz, pyta³: czy chodzisz do
swojego  spowiednika?  Jung wysy³a³
swoich pacjentówkatolików do ich spo
wiedników. Ksi¹dz powinien byæ nie
wolnikiem konfesjona³u. Tam przycho
dz¹ nawet ludzie nie chodz¹cy do ko�
cio³a. W spowiedzi wypowiadamy siê
w pierwszej osobie, mówimy o sobie.
Taka forma nie tylko pomaga w naw
róceniu, ale  te¿ kszta³tuje osobowo�æ
cz³owieka.

Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³ siê
odmówieniem Koronki  do Mi³osier
dzia  Bo¿ego,  po  którym  zaprezentowano
sztukê Miros³awa Orzechowskiego pt. �Pan
wezwa³  Ciê,  Karolu�  w  wykonaniu Miro
s³awy Marcheluk i Ryszarda Mroza.

Drugi  dzieñ  Kongresu,  5  pa�dziernika,
przypad³ we wspomnienie liturgiczne �wiê
tej Faustyny.
  � Poszukujemy  nowych  form  i  nowych
dróg do tego, ¿eby powiedzieæ �wiatu, ¿e Pan
Bóg  jest  Mi³osierny  �  powiedzia³  ks.  kan.
Jacek Tkaczyk, dokonuj¹c wprowadzenia do
III panelu Kongresu �w. Faustyny. �Pan Bóg
szuka grzesznika, szuka ka¿dego z nas, bo Mu
na nas zale¿y. �w. Faustyna najtrafniej ujmu
je motto tego naszego spotkania, cytuj¹c s³o
wa Pana Jezusa: �Nie znajdzie ludzko�æ us
pokojenia, dopóki siê nie zwróci z ufno�ci¹ do
Mi³osierdzia Mojego�. Jak i czy, mo¿na pogo
dziæ Mi³osierdzie ze sprawiedliwo�ci¹? U Bo
ga jest to mo¿liwe, a my mamy staraæ siê znaj
dowaæ drogi.
  Rozwa¿ania  o  spowiedzi,  która  jest  ko
nieczn¹ drog¹ do nawrócenia, otwieraj¹cego
dostêp do Bo¿ego Mi³osierdzia prowadzi³ ks.
Piotr Przesmycki SDB. � Mi³osierdzie obja
wia siê, jako wydobywanie dobra spod wszel
kich nawarstwieñ z³a, które jest w �wiecie
i w cz³owieku � rozwa¿a³ ks. Przesmycki �
W takim znaczeniu, Mi³osierdzie stanowi pod
stawow¹ tre�æ orêdzia mesjañskiego Chrys
tusa.  Podnosiæ  ludzi.  Dzieje  Mi³osierdzia
objawione w  Jezusie  Chrystusie maj¹  dwa
wymiary: historyczny � ¿e Chrystus by³ i co
zrobi³; od Wcielenia, poprzez ¿ycie, naucza
nie, mêkê, �mieræ i zmartwychwstanie, i wy

miar sakramentalny, czyli tera�niejszy. A wiêc
spowied�. �w. Jan Pawe³ II mówi¹c o Sakra
mencie Pokuty zauwa¿y³, ¿e �to niew¹tpliwie
najtrudniejsza i najbardziej delikatna, mêcz¹
ca i wyczerpuj¹ca, ale te¿ najpiêkniejsza
i  przynosz¹ca  rado�æ  pos³uga  kap³añska�.

Uczy siê cz³owiek ¿ycia przez ca³e ¿ycie.
  Zrozumienie  w³asnego  b³êdu  i  szczere
zwrócenie siê do Pana Boga o przebaczenie
musi  prowadziæ  przed  konfesjona³. Katoli
cyzm jest jedyn¹ prawdziw¹ wiar¹ i przyna
le¿no�æ do jednego �wiêtego powszechnego
i Apostolskiego Ko�cio³a jest jedyn¹ drog¹ do
Zbawienia. Na tej drodze pe³nej grze
chu, z mi³o�ci Bo¿ej jeste�my wspie
rani  Jego Mi³osierdziem,  do  którego
prowadzi nawrócenie.
  � W centrum naszego duszpaster
skiego dzia³ania musimy postawiæ kon
fesjona³, Sakrament pokuty� mówi³ ks.
pra³. Krzysztof Nykiel, regens Peniten
cjarii Apostolskiej. � Bo najwspanial
sze  programy  duszpasterskie,  gdyby
nie  uwzglêdnia³y  tego  Sakramentu,
wówczas rozmija³yby siê z tym, co jest
podstawow¹,  fundamentaln¹  misj¹
Ko�cio³a � prowadzenie drugiego cz³o
wieka potrzebuj¹cego Mi³osierdzia do
Zbawienia. Czêstotliwo�æ spowiedzi �wiad
czy o naszym przylgniêciu do Pana Boga, o na
szej wierze w Bo¿e Mi³osierdzie. Ten ³ódzki
kongres �w. Faustyny jest cudownym wyda
rzeniem, bo on pomo¿e na nowo zrozumieæ
wagê i istotê Bo¿ego Mi³osierdzia w naszym
¿yciu.  Mi³osierdzia  i  sprawiedliwo�ci  nie
mo¿na wykluczaæ, czyli nie mo¿na rozmawiaæ
o tych sprawach oddzielnie.

Cennym uzupe³nieniem  tego panelu by³
referat o. Zdzis³awa Dumy OFM. � Spowied
nika powinny wyró¿niaæ cechy, jakimi wyró¿
niali siê wielcy i �wiêci spowiednicy z mojego

zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów,
�w. O. Pio i �w. Leopolda Mandiæa � mówi³.
�Papie¿ Franciszek powiedzia³: ¿eby�cie byli,
jak  oni  w  pos³ugiwaniu Mi³osierdzia. Obaj
�wiêci spowiednicy wykazywali siê cechami,
które powinny charakteryzowaæ ka¿dego spo

wiednika. Bo cechy spowiednika maj¹
wielki wp³yw na relacje z penitentem
wyznaj¹cym grzechy. Ojciec Leopold
p³aka³ wraz ze swoimi penitentami, by³
niesamowicie wra¿liwy i delikatny i to
pozwala³o siê otwieraæ przystêpuj¹cym
do konfesjona³u. Ojciec Pio by³ suro
wy, ale on traktowa³ Sakrament Pojed
nania,  jako  Sakrament  nawrócenia.
Chcia³,  ¿eby  penitent  siê  nawróci³.
Je�li widzia³ lekcewa¿enie, to potrafi³
odes³aæ  penitenta.  Potrafi³  szarpn¹æ
ludzkim sumieniem, ale kiedy widzia³,
¿e kto� ma zamkniête sumienie � potra
fi³ podpowiedzieæ i pomóc w spowie

dzi. Ci spowiednicy, jak i �w. Faustyna mieli
³askê ogl¹dania dusz cierpi¹cych w czy�æcu.
Ogrom cierpienia,  jakiego doznaje dusza
w momencie, kiedy nie jest pojednana z Bogiem.
  W ostatnim IV panelu by³a mowa o drodze
�Od MI£OSIERDZIA  do mi³osierdzia�.  �
Okazywanie  Mi³osierdzia,  to  dostrzeganie

cz³owieka w drugim cz³owieku � powiedzia³
ks. kan. Wies³aw Kamiñski, proboszcz parafii
�wiêtych Piotra i Paw³a. � Ewangelia, któr¹
chcê ¿yæ, to jest Ewangelia ka¿e mi odkrywaæ
codziennie  to  wszystko,  co  Jezus  Chrystus
przekazuje bezpo�rednio, czy przekazuje przez
Siostrê Faustynê, po  to,  ¿ebym  ja móg³ byæ
zbawiony i ¿ebym pos³u¿y³ do zbawienia dru
giemu cz³owiekowi. Pos³ugujê osobom nies³y
sz¹cym i z upo�ledzeniem intelektualnym,
i znam wagê s³owa Mi³osiernego. To nie jest
abstrakcja, bo Ewangelia nie jest abstrakcj¹,
jest konkretem. Chrze�cijañstwo nie jest teo
ri¹, a jest ide¹, która ma siê sprawdzaæ tu,
w rzeczywisto�ci, na bruku. Chodzi o to, a¿eby
ka¿dego dnia dostrzegaæ cz³owieka w pe³ni.
A dzisiaj jest du¿o ubóstwa duchowego, któ
rego wa¿n¹ form¹ jest samotno�æ.

O s³u¿bie w�ród chorych i cierpi¹cych mó
wi³ ks. pra³.  Juliusz Lasoñ. � �mieræ nie wy
chowuje teraz ludzi. Stojê przy ludziach, którzy
umieraj¹, a ich wspó³chorzy ogl¹daj¹ telewi
zjê, jedz¹ �niadanie. I ich nie obchodzi, ¿e brat
na ³ó¿ku obok, umiera. �mieræ przesta³a uczyæ.
Mi³osierdzie Bo¿e staje siê bardzo pomocne,
kiedy zaczynamy nim ¿yæ, bo na przyk³ad cho
roba stawia fundamentalne pytania. (�) Wte
dy przychodz¹ na my�l wspomnienia o nieuda
nym ma³¿eñstwie, o braku kontaktów z dzieæ
mi, o nieumiejêtno�ci przebaczenia bli�nim.
I strach gwa³townie ro�nie w naszych sercach,
pojawia  siê potrzeba ucieczki przed w³asn¹
przesz³o�ci¹.  A  najlepsz¹  jest  ucieczka  ku

Mi³osierdziu, spowiedzi i pojednaniu siê w Bo
giem, który w sposób wrêcz szalony czeka na
nasza  spowied�,  bo  chce  nam  przebaczyæ.
»Cierpienie  jest  najwiêkszym  skarbem  na
ziemi � pisze �w. Faustyna w �Dzienniczku�.
� Oczyszcza duszê. W cierpieniu poznajemy,
kto jest dla nas prawdziwym przyjacielem«.

�wiadectwo o pracy z cierpi¹cymi przeka
za³a  siostra Michaela  Rak  ZSJM.  �  By³am
przy �mierci wielu tysiêcy ludzi. Tu w £odzi
nie muszê mówiæ, co to jest hospicjum. Dzie
siêæ lat temu wys³ano mnie na Litwê, gdzie nikt
nie wiedzia³, co to jest hospicjum. Mia³am
w kieszeni 3 z³, które dosta³am w drobniakach
od kwiaciarki w Gorzowie. Te 3 z³ote mam do
dzisiaj. Trzymam je przy tabernakulum. Po
wiedzia³am: � Jezu, jeste� Ty, to razem zro
bimy tu hospicjum. Po trzech latach zrezygno
wa³am, nie mia³am pieniêdzy, a same d³ugi.
Napisa³am rezygnacjê. Wtedy przyjechali zna
jomi z ciê¿ko niesprawn¹ córk¹, która szarp
nê³a mnie za ramiê i mówi: � Ciocia, a ty jeste�
z  zakonu,  co  to  mówi  »Jezu,  ufam  Tobie.
Tak?«. � Tak, tak � odpowiedzia³am. Ona na
to: � Ciocia, to uwierz w to, co mówisz. I wte

dy ³zy fontann¹ pop³ynê³y, ¿e jestem
w habicie niewierz¹c¹ zakonnic¹.

Pan Jezus patrzy z krzy¿a na tych,
którzy uciekli i ich nie ma, na aposto
³ów którzy stchórzyli, na tych, co Go
do krzy¿a przybili, na Maryjê p³acz¹c¹,
na nawrócone grzesznice które wytr
wa³y, patrzy na tego co mu za chwilkê
poda g¹bkê nas¹czona octem i patrzy
na nas � tak samo. I co to znaczy byæ
mi³osiernym? Patrzeæ  na  drugiego
cz³owieka, jak Jezus z krzy¿a.

O mi³osierdziu  ukazuj¹cym  siê
w uczynkach mówi³a s. Di�mas Rager,
Misjonarka Mi³o�ci. � Wszyscy wielcy

�wiêci mówi¹ to samo ró¿nymi s³owami � za
pewnia³a  s. Di�mas Rager. � Znamy tê opo
wie�æ, ¿e �w. Faustyna bêd¹c na furcie opa
trywa³a chorego i g³odnego w³óczêgê. Oka
za³o siê, ¿e to by³ Jezus. My otrzymujemy wiê
cej od biednych, ni¿ dajemy im. Matka Teresa
zawsze to powtarza³a, ¿e tak nas kocha³, ¿e da³
nam  Eucharystiê,  aby  zaspokoiæ  nasz  g³ód
mi³o�ci, ale jednocze�nie sta³ siê bardzo bied
nym, aby daæ nam szansê Go kochaæ. Bo ina
czej, jak poka¿emy, ¿e Go kochamy? W modlit
wie powtarzamy s³owa, ale mi³osierdzie najle
piej widoczne jest w uczynkach. Mi³osierdzie
jest w naszej codzienno�ci. Jest zawsze poku
sa,  ¿eby mówiæ: my  to  dopiero  robimy  co�
wielkiego! Trzeba z tym walczyæ, bo naszymi
�wiadkami bêd¹ ci biedni, których odprawili
�my albo przytulili�my.
  Dwudniowy Kongres zakoñczy³a uroczys
ta Msza �w. odpustowa, po której ulic¹ Piotr
kowsk¹ przesz³a wielka procesja z relikwiami
Aposto³ki Mi³osierdzia z ko�cio³a parafialne
go pod wezwaniem �w. Faustyny, która z Pla
cu Niepodleg³o�ci przesz³a do ³ódzkiej katedry
�w. Stanis³awa Kostki. Uczestnicy procesji po
konali  tê  sam¹ drogê,  jak¹ przeby³a Helena
Kowalska tu¿ przed wst¹pieniem do klasztoru.

W archikatedrze, podczas Mszy �w. Do
konany zosta³  obrzêd na³o¿enia paliusza Met
ropolicie £ódzkiemu.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

(FOTO: PARAFIA �W. FAUSTYNY w £ODZI)

bo wszystko zaczê³o siê w £odzi
 Ryszard Mróz i Miros³awa Marcheluk

Na sali obrad Kongresu�

  S. Di�mas Rager Misjonarka Mi³o�ci, s. Michaela Rak ZSJM, ks. pra³.
  Juliusz Lasoñ, Dariusz Kowalski, ks. kan. Wies³aw Kamiñski

  Procesja ku czci �w. Faustyny. W �rodku  ks. pra³. Wies³aw Potakowski  Procesja ku czci �w. Faustyny. W �rodku  ks. pra³. Wies³aw Potakowski
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Zag³adzie uleg³o ok. 6 mln ̄ ydów, w tym po
nad 3 mln ¯ydów polskich. W Polsce urato
wa³o siê nieco wiêcej ni¿ 200 tys., w tym 80
100 tys. z gett. Szanse uratowania siê chasy
dów by³y znikome. W�ród uratowanych abso
lutn¹ wiêkszo�æ  stanowili wiêc ¯ydzi  zasy
milowani. W 198 klasztorach, w których ok.
400 sióstr zakonnych ratowa³o tysi¹ce dzieci
¿ydowskich, by³o jedynie dwoje dzieci chasy
dów (2 dziewczynki). ̄ ydzi siê wstydzili cha
sydów � ̄ ydzi amerykañscy mówili o nich:
mot³och, który musi zgin¹æ. O chasydach nie
ma mowy w Muzeum Historii ̄ ydów w War
szawie.

Ben Gurion, izraelski polityk, jeden z g³ów
nych za³o¿ycieli pañstwa ¿ydowskiego oraz
pierwszy premier Izraela tu¿ po wojnie zwró
ci³ siê do ¯ydów uratowanych z getta ³ódz
kiego: nie by³oby was tutaj [w Izraelu], gdy
by�cie nie byli kanaliami.

Latem 1942 roku na �mieræ w komorach
gazowych Treblinki wywieziono z Warszawy
300  tysiêcy  ¯ydów.  Emanuel  Ringelblum,
kronikarz getta warszawskiego (zamordowa
ny w obozie zag³ady) napisa³: jak to by³o mo¿
liwe,  ¿e piêædziesiêciu esesmanów  i kilkuset
wspó³pracuj¹cych z nimi £otyszy i Ukraiñców
mog³o dokonaæ  tej zbrodni  tak g³adko: dla
tego, ¿e najtrudniejsz¹, najbardziej haniebn¹
czê�æ ludobójstwa ̄ ydów wykonali sami ̄ ydzi.

Ideologia Holokaustu dojrza³a po osobli
wej  wypowiedzi  Elie Wiesela,  pisarza  ¿y
dowskiego, noblisty, który �zabroni³� (1981
1982) badania historii ¯ydów w okresie Zag
³ady, bo to (jakoby � przyp. JN) unicestwia
historiê. W po³owie lat 80. ¯ydzi izraelscy
i amerykañscy wylansowali tezê o �nietykal
nym� Holokau�cie. Dziêki temu ¯ydzi mogli
napisaæ w³asn¹ historiê, pe³n¹ k³amstw. Nie
stety mie�ci siê to w mentalno�ci ¿ydowskiej,
która nakazuje dobrze pisaæ o ¯ydach, a �le
o nie¯ydach � przyk³adem jest �wiêto Purim
obchodzone na pami¹tkê wymordowania kil
kudziesiêciu tysiêcy Persów  � patrz biblijna
Ksiêga  Estery. W  g³ównym  nabo¿eñstwie,
podczas odczytywania tej ksiêgi, o grzechach
Persów wzglêdem ¯ydów rabin g³o�no krzy
czy, natomiast o wymordowaniu Persów, czyli
o zbrodniach ̄ ydów, g³os zni¿a do szeptu, ¿e
by Bóg i kto� nie us³ysza³.

Ofiar¹ ideologii Holokaustu sta³a siê Han
nah Arendt, wybitna  filozofka  i publicystka
¿ydowska, zaszczuwana przez �rodowiska ¿y
dowskie  nie  tylko w  Izraelu,  ale  i w USA,
gdzie ¿y³a po uchyleniu � w ksi¹¿ce �Proces
Eichmanna w Jerozolimie� � r¹bka niechlub
nej prawdy o Judenratach i policji ¿ydowskiej.

�wiat  nie  dowiedzia³  siê,  ¿e w  Polsce,
jako jedynym miejscu w Europie, za ka¿d¹
formê  pomocy  ¯ydom  grozi³a  �mieræ  na
miejscu. W ¿adnej encyklopedii wydanej za
granic¹ nie ma o tym wzmianki.

Getto g³odowa³o, ale nie wskutek, a przy
najmniej nie w g³ównej mierze, represji nie
mieckich, lecz dlatego, ¿e Judenrat uzyska³
od Niemców w 1941 roku prawo �ci¹gania
podatków (nawet od chleba), które by³y tak
wysokie, ¿e pospólstwo ¿ydowskie nie mia³o
z czego p³aciæ. Judenrat i policjanci ¿yli za to
dostatnio. To wiadomo z pamiêtników wspom
nianego Emanuela Ringelbluma. Wstrz¹sa

j¹ca jest relacja, a w³a�ciwie wiersz �Pie�ñ
o  zamordowanym  narodzie  ¿ydowskim�
Icchaka Kecenelsona (zamordowany w obo
zie zag³ady), który koñczy siê fraz¹: rêkami
¯ydów zadano �mieræ ¯ydom.

Adam Czerniakow, gdy zrozumia³, do cze
go doprowadzi³ wspó³pracuj¹c z Niemcami,
pope³ni³ samobójstwo. Odmówi³ podpisania
zobowi¹zania do wysy³ki dziennie 51015
tys. ¯ydów na Zag³adê. W innych autono
miach  (gettach)  przewodnicz¹cy  podpisali
takie zobowi¹zanie i je wykonywali.

Kompletnie przeciwstawne s¹ kody kul
turowe: polski, jak w zachodnioeuropejskiej

tradycji  solidarno�ci  miêdzy  lud�mi  jako
lud�mi � wynikaj¹cy z chrze�cijañstwa, zo
bowi¹zuj¹cy do ratowania zagro¿onego ¿ycia
innych ludzi, nawet kosztem w³asnego ¿ycia
oraz ¿ydowski daj¹cy ̄ ydomnieograniczone
prawo i obowi¹zek ratowania w³asnego ¿ycia
od natychmiastowej  �mierci,  z  ratowaniem
swego ¿ycia za cenê ¿ycia innych ludzi w³¹cz
nie. ̄ yd nie ma prawa nara¿aæ swojego ¿ycia
dla ratowania kogokolwiek innego.

Szeroko szermuje siê pogl¹dem, ¿e Pola
cy za ma³o zrobili dla ratowania ¯ydów. To
kolejny mit.  ¯ydzi  od  zawsze  przestrzegali
prawa, wed³ug którego wspólnota ¿ydowska
mo¿e po�wiêciæ  ¿ycie  czê�ci  swoich  cz³on
ków, ¿eby ratowaæ resztê oraz ¿e ̄ yd dla rato
wania w³asnego ¿ycia mo¿e wydaæ na �mieræ
wszystkich: ¿onê, mê¿a, dzieci. Straszliwego
przyk³adu  dostarcza  getto  ³ódzkie:  Chaim
Rumkowski, prze³o¿ony starszeñstwa ̄ ydów
pos³a³ na �mieræ dzieci do 10. roku ¿ycia.

Czy  wobec  zagro¿enia  ¿ycia  ze  strony
Niemców albo rodzimych donosicieli i nie
chêci ¯ydów do szukania pomocy u innych,
mo¿na by potêpiaæ Polaków za brak maso
wego ratowania ¯ydów?

Uprawnione jest stwierdzenie, ¿e historiê
¯ydów w  Polsce  w  czasie  okupacji  pisali
równie¿ oprawcy, którzy prze¿yli. Do³¹czyli
do nich niektórzy spo�ród tych, którzy wyje
chali z Polski po 1968 roku, bior¹cy czynny
zbrodniczy udzia³ w sowieckim zniewalaniu

Polski po wojnie.  Dlatego �wiat zna tylko za
k³aman¹ historiê.

W sukurs ukrywaj¹cym bolesn¹ prawdê
historykom przysz³y równie¿ w³adze Izraela.
W 1950 roku ustanowi³y � w zwi¹zku z pro
cesem policjanta, rozpoznanego przez ¯yda
uratowanego z getta warszawskiego na ulicy
jednego z  tamtejszych miast, wyj¹tkowego
sadysty � zastosowano prawo zwalniaj¹ce
z odpowiedzialno�ci karnej za zbrodnie wo
bec w³asnego narodu, bo wykaza³, ¿e pope³
ni³ zbrodnie w obronie w³asnego ¿ycia. Na
mocy tego prawa ¿aden policjant ¿ydowski
ani cz³onek Judenratu nie zosta³ skazany w Iz
raelu. Nie wolno o nich mówiæ.

Na g³owê premiera Morawieckiego wyla
no tony nieczysto�ci, gdy w Monachium po
wiedzia³  najoczywistsz¹  prawdê,  ¿e w�ród
wszystkich narodów ¿yli równie¿ zbrodnia

rze, w tym ¯ydzi � kaci w³asnego narodu. To
najwiêksza my�lozbrodnia, jakiej mo¿na siê
dopu�ciæ wobec ¯ydów. Oni mog¹ byæ wy
³¹cznie ofiarami. Ca³y �wiat MUSI tê �praw
dê� przyj¹æ jako dogmat. Kto mówi inaczej
jest antysemit¹. £agodniejszym zarzutem wo
bec premiera by³ ten o pisaniu historii na nowo.

Poniewa¿ w Polsce by³o wielu naocznych
�wiadków, którzy mogli �wiadczyæ przeciwko
tej  �prawdzie�,  Polacy  uznani  zostali  jako
najwiêksi wrogowie ¯ydów. St¹d antypolo
nizm. Radykalny wyraz przybra³ on w ostat
nich dzia³aniach Yad Vashem, Instytutu Pa
miêci Mêczenników i Bohaterów Holokaustu,
który odrzuci³ oddaj¹c¹ prawdê wspóln¹ dek
laracjê premierów Polski i Izraela z 27 czer
wca br., zarzucaj¹c jej k³amstwa. A przecie¿
pracuj¹ tam historycy, ludzie rzekomo kom
petentni,  którzy  powinni  znaæ  prawdê  bez
cudzys³owu. Niestety s¹ niewolnikami ideolo
gii Holokaustu. Brzmi jak paradoks, ¿e ta sa
ma instytucja przyzna³a 6,5 tys. Polaków tytu³
Sprawiedliwy W�ród Narodów �wiata  (na
26 tys. wszystkich przyznanych). Niestety, tyl
ko pozornie jest to paradoks, bo umo¿liwia on
wysuwanie  oskar¿enia,  ¿e  jedynie  tak ma³¹
garstkê Polaków staæ by³o na heroizm. Reszta
mia³a okradaæ, zabijaæ, wydawaæ ̄ ydów, albo
� w najlepszym przypadku � by³a obojêtna.
Nietrudno sobie wyobraziæ, jak¹ nienawi�æ do
Polaków musz¹ ¿ywiæ zwykli Izraelczycy
i ¯ydzi w diasporze.

  To nie oznacza, ¿e w Izraelu nie ma histo
ryków, którym zale¿y do poznaniu prawdy
o tamtym strasznym czasie. Podzia³ nie jest
pomiêdzy historykami polskimi i ¿ydowski
mi,  lecz pomiêdzy  tymi,  którzy k³ami¹,  jak
Gross, Grabowski, Engelking, i tymi, którzy
d¹¿¹ do prawdy, jak Hannah Arendt, Szymon
Datner, Norman Finkelstein, Majer Ba³aban,
Emanuel Ringelblum, Izaak Kacenelson. Bo
i tacy, i tacy s¹ po obu stronach. Barbara En
gelking, na przyk³ad, okaza³a siê byæ rasistk¹
sugeruj¹c, ¿e w czasie wojny �mieræ dla Po
laków by³a  spraw¹ biologiczn¹  (jak  nie  dla
ludzi), podczas gdy dla ¯ydów to by³a trage
dia, dramatyczne do�wiadczenie, wydarzenie
metafizyczne.

¯ydzi amerykañscy nie zrobili nic w czasie
wojny, aby przyj�æ z pomoc¹ swoim pobra
tymcom. Krótko przed wybuchem wojny nie
przyjêli ponad 900 ¯ydów, którzy uciekli
z Niemiec na statku St. Louis. Statek zawróci³
do Europy, gdzie ¯ydów najprawdopodob
niej spotka³ ich los wspólny innym ¯ydom.
Brzmi jak ponury ¿art informacja o powo³aniu
w Ameryce w� 1946 r. organizacji nios¹cej
pomoc  dzieciom  ¿ydowskim.  Zignorowane
zosta³y raporty Pileckiego i Karskiego o losie
¯ydów w gettach i obozach koncentracyjnych.

By³y pañstwa europejskie w ró¿nym stop
niu wspó³pracuj¹ce z Niemcami w tym pro
cederze. Niektóre  tworzy³y  nawet  formacje
zbrojne wspó³dzia³aj¹ce z wojskami lub po
licj¹ Hitlera (np. pañstwo Vichy we Francji).

Wobec bierno�ci ¯ydów amerykañskich
i wspó³udzia³u z Hitlerem niektórych nacji
w dziele Zag³ady nie powinna dziwiæ pow
szechna sk³onno�æ do przyjmowania ideolo
gii  holokaustiañskiej.  Polska  bowiem  jest
wyrzutem sumienia.

Niechêtnie wiêc przyjmowano do wiado
mo�ci, ¿e:

� istnia³o polskie Pañstwo Podziemne, jed
noznacznie  sprzeciwiaj¹ce  siê  akcji  Niem
ców przeciwko ̄ ydom. Ten fakt trzeba oczy
wi�cie odró¿niaæ od istnienia gorsz¹cych lub
nawet wrogich postaw poszczególnych osób,
czy ich grup, ale nie nale¿y ich uto¿samiaæ;

� wskutek d¹¿enia do odrêbno�ci dopiero
w sierpniu 1942 r. ̄ ydzi zwrócili siê do w³adz
Pañstwa Podziemnego o pomoc. Akcjê udzie
lania  pomocy ¯ydom  zapocz¹tkowa³a  ju¿
w sierpniu tego roku Zofia Kossak Szczucka,
znana przed wojn¹ raczej z krytycznego sto
sunku do ¯ydów, powo³uj¹c do ¿ycia �¯ego
tê�. Ju¿ we wrze�niu �¯egota� wesz³a jako Ra
da Pomocy ̄ ydom w struktury Pañstwa Pod
ziemnego z przyznanym bud¿etem i �rodkami;

� w³adze Polski na uchod�stwie w Londy
nie w³¹czy³y pomoc ̄ ydom do swoich celów
II wojny �wiatowej, która od tego momentu
staje siê pomoc¹ zinstytucjonalizowan¹. Jedn¹
z  form dzia³alno�ci  by³o  fa³szowanie  doku
mentów, zw³aszcza metrykalnych i parafial
nych, dziêki czemu wiele dzieci ¿ydowskich
przetrwa³o wojnê;

� w drodze wyroków s¹dowych za pomoc
¯ydom skazano na �mieræ 550 Polaków. Inne
�ród³a mówi¹ nawet o tysi¹cu. Nie do oszaco
wania jest rzeczywista  liczba Polaków za
mordowanych bez s¹du. Szacuje siê, ¿e w ak
cji niesienia pomocy ¯ydom bra³o udzia³ mi
lion Polaków;

� owszem, byli szmalcownicy, i to nies
tety niema³o, ale trzeba wiedzieæ, ¿e pañstwo
podziemne wydawa³o na nich wyroki �mier
ci,  niektóre  uda³o  siê  wykonaæ.  A  w�ród
Norwegów (nieco mniej � procentowo � Fran
cuzów) wiêkszo�æ prze�ciga³a siê w donosze
niu i powodowaniu wywózek  tamtejszych
¯ydów  do obozów �mierci.

JERZY NAGÓRSKI

Ideologia Holokaustu (cz. 2)

Ma³o kto wie, ¿e w Wehrmachcie mog³o s³u¿yæ co najmniej 150 tysiêcy ludzi pochodzenia

¿ydowskiego. Dowiód³ tego amerykañski historyk Bryan Mark Rigg (B.M.Rigg, ¯ydowscy

¿o³nierze Hitlera, Warszawa 2005). Bez wahania nazwaæ ich trzeba katami w³asnego narodu.

Dawid Ben Gurion, pó�niejszy premier Izraela, i Mosze Szaret przed AngloAmerykañsk¹ Komisj¹ �ledcz¹, 1946 r.
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NKN w tej nowej sytuacji mocno wysuwa³
¿¹danie po³¹czenia Królestwa z Galicj¹, nie
ogl¹daj¹c siê na stanowisko ani Niemiec, ani
te¿ AustroWêgier w tej sprawie. Ich stanowi
sko zmierza³o ku przeprowadzeniu podzia³u
Królestwa Polskiego pomiêdzy siebie, a zatem
do kolejnego rozbioru ziem polskich, tym ra
zem bez udzia³u Rosji. Nowy podzia³  ziem
polskich móg³by przypominaæ ich podzia³ po
trzecim rozbiorze. Znana jest te¿ mapa przed
stawiaj¹ca powojenn¹ wizjê tej czê�ci Europy.
Królestwo Polskie istnia³oby, ale mocno okro
jone. AustroWêgry zajê³yby Ukrainê i Bia³o
ru�, za� kaiserowskie Niemcy Suwalszczyznê
i ziemie nadba³tyckie.
  Problem Polski dla pañstw centralnych sta³
siê  znacz¹cym dopiero wiosn¹  1916  r. Do
wództwo  niemieckie  dosz³o  do wniosku,
¿e nie wygra wojny bez pozyskania rekruta
z  Kongresówki,  której  zasobno�æ  pod  tym
wzglêdem szacowano na 1,4 mln mê¿czyzn
zdolnych do poboru. Przewiduj¹c to Pi³suds
ki sta³ na stanowisku, ¿eLegiony i ich przysz³y
twór mo¿e  i musi  byæ  jedynie    uwa¿any  za
wojsko  polskie,  które  bije  siê  i  umiera  za
niepodleg³o�æ Polski � by³o lato 1916 r. Pi³
sudski grozi dymisj¹, ta we wrze�niu 1916 r.
zostaje  przyjêta,  a  jego  oficerowie masowo
sk³adaj¹ dymisje. Widaæ by³o pocz¹tek koñca
czynu legionowego.

Magdeburg
  Tymczasem  rozpoczê³y  siê  rokowania
austriackoniemieckie, które doprowadzi³y do

wydania Aktu 5 Listopada 1916 r. Akt  ten,
zapowiadaj¹cy  utworzenie Królestwa  Pols
kiego, bez okre�lenia jego granic, zosta³ przy
jêty na terenach okupacji niemieckoaustriac
kiej i w Galicji entuzjastycznie. Pi³sudski przy
j¹³ go z uwag¹, licz¹c, ¿e powstanie wojsko
polskie, podleg³e polskiemu rz¹dowi. Nieste
ty, mia³ nast¹piæ werbunek do wojska podleg
³ego dowództwu niemieckiemu.
  Nie mo¿na by³o  uznaæ  za  zadowalaj¹cy
równie¿ ustrój polityczny nowego Królestwa
Polskiego. Tymczasowa Rada Stanu mia³a tak
szczup³e kompetencje, ¿e nie mog³a liczyæ na
zaufanie spo³eczne. Sta³a siê cia³em martwym.
Kiedy  podjê³a  próby  niezale¿nych  dzia³añ,
spotka³a siê z kontrposuniêciami niemieckimi,
nara¿aj¹cymi ja na kompromitacjê. Kiedy 7
lutego 1917 r. zwróci³a siê do cesarzy z �pro�
b¹� o mo¿liwe szybkie  przekazanie Legionów
pañstwu  polskiemu,  te  10  kwietnia  zosta³y
przekazane Niemcom, a polskim wodzem na
czelnym mia³ byæ Beseler. Ten wkrótce roz
pocz¹³ werbunek do Polnische Wehrmacht.
  Kiedy w lipcu 1917 r. ustalono nastêpuj¹
cy tekst przysiêgi ¿o³nierzy tej formacji:Przy
siêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu, ¿e Oj
czy�nie mojej Polskiemu Królestwu  i memu
przysz³emu królowi � na l¹dzie i wodzie i na
ka¿dym miejscu wiernie i uczciwie s³u¿yæ bêdê,
¿e w wojnie obecnej dotrzymam wiernie bra
terstwa broni wojskom Niemiec i AustroWê
gier oraz pañstw z nimi sprzymierzonych. Pi³
sudski ust¹pi³ z Rady Stanu. Zbli¿a³ siê kres
jego czynu legionowego. 9  lipca królewiac

kich legionistów internowano w obozach pod
Beniaminowem i Szczypiornem. Jad¹c tam,
kto� na kolanie napisa³ s³owa piosenki �My
Pierwsza Brygada�� 14 lipca 1917 r. aresz
towano 90 czo³owych dzia³aczy z W. S³aw
kiem, W.  Jêdrzejewiczem, A.  Skwarczyñs
kim, P. Góreckim, a w nocy z 21 na 22 lipca
aresztowano Pi³sudskiego i Sosnkowskiego
i przewieziono do Magdeburga, gdzie przeby
wa³ do koñca wojny.

Zagadkowa broszura
  Do�æ przypadkowo zapozna³em siê z cie
kaw¹ broszur¹, która ukaza³a siê w pa�dzier
niku 1917 r. prawdopodobnie na terenie �od
rodzonego� Królestwa Polskiego. Jej tytu³ to
�Wiaro³owstwo Prus wobec Polski w epoce
powstania ko�ciuszkowskiego�. Nieznany au
tor dowodzi w niej, ¿e tytu³owe wiaro³omstwo
Prus wobec Polski by³o przyczyn¹ jej upadku,
rozbiorów dokonanych  pod  koniec XIX w.
Wydano j¹ w zwi¹zku ze stuleciem zgonu Na
czelnika  Ko�ciuszki.  Na  stronie  tytu³owej
umieszczono �wyj¹tek z listu Piotra Parren
diera do ministra Le Bruna�. Oto jego tre�æ:
Genera³ Ko�ciuszko wiezie dwa memoria³y.
Jeden  dotyczy wspó³czesnego  stanu  Polski,
drugi zwi¹zku tej Rzplitej z Prusami. Fakty
w nich zawarte s¹ lekcy¹ dla narodów. Wil
helm  odpowiedzia³  na  zaufanie  i  szczero�æ

Polaków najczarniejsz¹ ze zdrad i najwstrêt
niejszym wiaro³omstwem.
  Tre�æ broszury oddaje stan umys³u Pola
ków po kryzysie przysiêgowym i po osadze
niu Pi³sudskiego i Sosnkowskiego w Magde
burgu. Upadek  legionów poczytano  za  nie
mieck¹ zdradê i wiaro³omstwo.
  Widz¹c, co siê sta³o, usi³uj¹c ratowaæ sy
tuacjê we wrze�niu  1917  r.  reprezentuj¹cy
okupantów Polski obaj genera³gubernatorzy
wydali reskrypty na nowo organizuj¹ce w³a
dze cywilne Królestwa Polskiego, z trzyoso
bow¹ Rada Regencyjn¹, mianowan¹  przez
cesarzy,  rz¹dem  i  Rad¹  Stanu. Niestety,  to
tak¿e by³a fikcja. Wszelkie decyzje, ba nawet
mo¿liwo�æ obrad, by³y zale¿ne od okupantów.
Królestwo nie mia³o podmiotowo�ci miêdzy
narodowej. Przejawem zdrady i wiaro³omstwa
okupantów by³o oddanie Ukraiñcom w pokoju
brzeskim podpisanym 9 lutego 1918 r. z �Uk
rain¹� Che³mszczyzny. Marionetkowy  rz¹d
Kucharzewskiego poda³ siê do dymisji, a pod
Rarañcz¹  czê�ci  Drugiej  Brygady  pod  do
wództwem gen. Hallera uda³o siê przekroczyæ
liniê frontu, by wyrwaæ siê spod w³adzy gene
ra³gubernatorów. Droga do niepodleg³ej Pols
ki  wyd³u¿y³a  siê.  Dla  gen.  Hallera  wiod³a
przez Pary¿.

JACEK KÊDZIERSKI

Kres czynu legionowego
W 1915 r. ruszy³a zmasowana ofensywa niemieckoaustriacka. W jej wyniku pañstwa centralne

zajê³y tereny Rosji od linii Ryga � Dyneburg � Mo³odeczno � Baranowicze � Piñsk � Tarnopol.

5 sierpnia 1915 r. Warszawa by³a wolna od wojsk rosyjskich, zajêli j¹ Niemcy. Pi³sudski pojawi³

siê w Warszawie 15 sierpnia. Po dwóch dniach zmuszony by³ na rozkaz Niemców wyjechaæ,

gdy¿ m³odzie¿ zbyt entuzjastycznie podchodzi³a do jego obecno�ci. Odby³ kilka spotkañ, podczas

których okre�li³ swoje stanowisko: Rosjanie odeszli z Warszawy i nigdy wiêcej nie bêd¹ tematem

politycznym, nie nale¿y jednak traktowaæ Austriaków i Niemców jako nowych panów. Powsta³

nowy front walki politycznej.

W £odzi ju¿ wiele lat dzia³a Pawe³ Ciesielski.
Tworzy samoistn¹ poezjê oraz teksty, do któ
rych dokomponowuje muzykê. W ten w³a�nie
sposób powstaj¹ piosenki autorskie. Artysta
wykonuje je solo z w³asnym akompaniamen
tem gitarowym, czê�ciej jednak �piewa dobie
raj¹c do wspó³pracy ró¿ne sk³ady instrumen
talne, w których nie zawsze jest gitarzyst¹, bo
zdarza siê te¿, ¿e �klawiszowcem� (vide CD
Amulet). Wystêpuje m.in. na spotkaniach poe
tyckich, nierzadko w³¹cza siê w przedsiêwziê
cia o wymowie patriotycznej, bo ma w swym
dorobku utwory w taki nurt siê wpisuj¹ce.
  Jest cz³onkiem istniej¹cego od 1997 roku

zespo³u H�ernest. Nie tak dawno ukaza³a siê
kolejna p³yta tej grupy, tym razem zatytu³o
wana Tak ma³o czasu... Zawiera 9 piosenek
z tekstami poetyckimi i muzyk¹ Ciesielskiego.
Utwory mówi¹ o wa¿nych dla ka¿dego pro
blemach egzystencjalnych, o samotno�ci (z ty
loma lud�mi mijam siê/ lecz kogo naprawdê
obchodzê), potrzebie mi³o�ci (niech siê mi³o�æ
�ni), trudzie codzienno�ci (�miaæ siê z Syzyfa
nie fair/ bo ka¿dy trochê te¿ nim jest/ on ma
swój  kamieñ/  my  z³udzenia).  W  tytu³owej
piosence powtarzaj¹ siê wersy: tak ma³o czasu
na to ¿ycie/ tak du¿o rzeczy do zrobienia...

Ciesielski,  �piewaj¹cy  ciep³ym g³osem

w sposób bezpretensjonalny i na omawianym
kr¹¿ku graj¹cy zarazem na gitarze, jako autor
utworów w ka¿dym przypadku zadba³ o �cis³e
zespolenie warstwy s³ownej z muzyczn¹. Pio
senki, zró¿nicowane w zale¿no�ci od  tekstu
energetycznie, s¹ niebanalne pod wzglêdem
formalnym i harmonicznym (harmonia daleko
wykracza poza operowanie li tylko trójd�wiê
kami). Wszystkie  zosta³y  dobrze  zaaran¿o
wane � istotn¹ rolê odgrywaj¹ m.in. solówki
i  kontrapunkty  trêbacza Krzysztofa  Strabu
rzyñskiego. Wzbogacaj¹ ponadto kolorystykê
(jak w  piosence Nie mów  s³ów)  brzmienia
elektroniczne. Wszyscy, lekko swingjacy mu
zycy znakomicie wywi¹zuj¹ siê ze swych za
dañ, warto wiêc wymieniæ pozosta³ych: gita
rzyst¹  jest  te¿ Patryk Pietroñ, gitarzyst¹ ba
sowym Krzysztof Sêdkiewicz, na instrumen
tach klawiszowych gra Marek Czmochowski,
na perkusji £ukasz Robakiewicz. Do jednej
z piosenek dokooptowany zosta³ kontrabasista

Mariusz Wiater, natomiast w dwu kompozyc
jach  swego  g³osu  u¿yczy³a,  wzbogacaj¹c
stronê wokaln¹  (raz  na  zasadzie wokalizy),
Ma³gorzata Hutek. P³ytaTak ma³o czasu... zo
sta³a dobrze nagrana pod wzglêdem technicz
noakustycznym i starannie wydana w sensie
edytorskim. Na  sumienn¹  realizacjê...  czasu
zatem nie zabrak³o.

JANUSZ JANYST

Piosenki Paw³a Ciesielskiego
Do najbardziej szlachetnych gatunków muzyki rozrywkowej nale¿y piosenka poetycka, charak

teryzuj¹ca siê szczególnym naciskiem po³o¿onym na stronê s³own¹ utworu. Czêsto taka piosenka

bywa tzw. piosenk¹ autorsk¹. Dzieje siê tak wówczas, gdy wykonawca jest zarazem autorem

tekstu i muzyki.
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Czy dobry uczynek za modlitwê stoi?

Mog¹ znale�æ siê tacy, którzy zastosuj¹ ten
zwrot dos³ownie, to znaczy bêd¹ staraæ siê
czyniæ w ¿yciu wiele dobrego, uwa¿aj¹c przy
tym, ¿e nie potrzebuj¹ siê w zamian modliæ.
Byæ mo¿e  ten sposób rozumowania bierze
siê st¹d, ¿e modlitwê traktuje siê jako sfor
malizowan¹ regu³ê, wymagaj¹c¹ koniecznie
odpowiedniej postawy i warunków. Nic bar
dziej b³êdnego. Modlitwa to skierowanie na
szego  jestestwa  (sfery  psychicznoemocjo
nalnej), naszej osobowo�ci, naszego ducha
ku Bogu, zapatrzenie siê w Jego wielko�æ,
dobroæ i m¹dro�æ przy u�wiadomieniu sobie
naszej  ma³o�ci,  skromno�ci  posiadanych
�rodków, zale¿no�ci bytowania w krêgu przy
rody; modlitwa to podziêka za dar i rado�æ
¿ycia, niedaj¹ce siê opisaæ w ca³o�ci zjawi
sko. Gdy, na przyk³ad, sprawujemy opiekê
nad chorym, co wymaga czêsto du¿ego za
anga¿owania  fizycznego  i  czasowego,  to
zwykle nie jeste�my w stanie jednocze�nie
odmawiaæ formalnego Ojcze nasz lub zdro
wasiek ró¿añca, ale mo¿emy w my�li ofiaro
waæ Bogu  tê  czynno�æprzys³ugê  choremu
przez ofiarê pos³ugi. Wystarczy chwila  re
lacji  cz³owieka  z  Bogiem,  relacji  bardzo
prostej,  bêd¹cej  serdecznym  odniesieniem
siê my�l¹ i u�wiadomieniem sobie, ¿e nasza
pos³uga jest wyrazem naszej moralnej, praw
dziwej chrze�cijañskiej postawy. Dla niektó
rych  grup  chrze�cijan,  na  przyk³ad  ewan
gelików,  jak  zauwa¿y³em,  sprawowanie
uczynków mi³osierdzia jest niezwykle wa¿
nym objawem postawy moralnej wymaganej
w tej profesji.
  Jest zrozumia³e, ¿e pewne okoliczno�ci

wymuszaj¹ od nas pracy, a nie mod³ów. Trud
no kolejarzowimaszyni�cie poci¹gu, operuj¹
cemu lekarzowi, pilotowi steruj¹cemu samo
lotem, w danym momencie modliæ siê pewn¹

uznan¹ formu³¹ lub uczestniczyæ w niedziel
nej mszy lub nabo¿eñstwie. Lecz czyny te,
konieczne ¿yciowo i spo³ecznie, mog¹ byæ
przecie¿ inn¹ form¹ aktywnej modlitwy. To
zale¿y od naszej postawy. Krótko mówi¹c,
ka¿dy czyn powinien byæ zwi¹zany z pozy

tywn¹ moraln¹ intencj¹ i odniesiony do Tego,
który nas na posterunku ofiary postawi³.
  Chcia³bym byæ dobrze zrozumiany. Zda
rza  siê,  ¿e  wykonujemy  tak  zwane  dobre
uczynki z pewnej rodzinnej tradycji, czasem
jako pewne zado�æuczynienie za kiedy� do
znan¹ dobroæ lub pewien sk³on dla ukochanej

osoby, pamiêæ o niej lub przez pewn¹ wiê�
(nawet po �mierci) okazywan¹ mi³osiernym
czynem dla drugiej osoby. Znam takie czyny
i  takie przypadki. To piêkne  i bardzo szla
chetne, ale dobrze do tego wszystkiego do³¹
czyæ pragnienie, by nasze czyny podoba³y siê

Bogu. A nawet by³y pro�b¹ o wsparcie tych
osób, za których prosimy i którym wed³ug
naszych mo¿liwo�ci pomagamy. Ile¿ to osób
mog³oby siê poczuæ lepiej w szpitalu, w do
mu opieki, a nawet we w³asnym domu, gdy
by kto� zechcia³ ³askawie tam wst¹piæ i �
je�li to mo¿liwe � nakarmiæ, zmieniæ warun
ki higieniczne na lepsze, a nawet zwróciæ siê
dobrym s³owem, ¿yczliwym u�miechem, po
daniem d³oni. Tego wszystkiego bardzo bra
kuje ludziom samotnym, chorym, pozbawio
nym czêsto opieki najbli¿szych, a nieskar¿¹
cym siê na swój los. S³owo solidarno�æ ut
rwali³o siê w naszym jêzyku, ale jeszcze nie
zadomowi³o  siê  w  obyczajach,  nawykach
dnia codziennego wielu osób, zw³aszcza m³o
dych, którzy jako� nie czuj¹ potrzeby takiej
solidarno�ci,  choæ nie  szukaj¹  tylko  ³adnie
brzmi¹cych hase³. Zreszt¹ solidarno�æ to mo
¿e zbyt wznio�le brzmi¹ce s³owo. Chodzi tu
o  zwyk³¹  ludzk¹  ¿yczliwo�æ,  empatiê  czy
mówi¹c  pro�ciej,  odczuwanie,  rozumienie
ludzkich smutków, bole�ci, za³amañ i stara
nie siê, by te przykre strony ¿ycia potrzebu
j¹cym usun¹æ.
  S¹dzê, ¿e nie by³oby tak wiele przypad
ków bolesnych wy³udzeñ od starszych osób
�metod¹ na wnuczka�, gdyby ten¿e wnuczek
zagl¹da³  do  steranych  ¿yciem  dziadków,
niós³ im pomoc i wnosi³ w dom m³odzieñcz¹
rado�æ ¿ycia. Znane s¹ przypadki pozbywa
nia siê za bezcen rodowych nieruchomo�ci
tylko dlatego, ¿e starsza osoba by³a pozba
wiona rady, opieki, wsparcia finansowego ze
strony najbli¿szych lub spo³eczno�ci. Wyko
rzystywali to przeró¿ni kombinatorzy, przed
siêbiorcy budowlani (?), o czym zreszt¹ cza
sami donosi³a prasa. Tak nie powinno byæ
w  zorganizowanym  spo³eczeñstwie.  Takie
fakty przynosz¹ temu spo³eczeñstwu wstyd,
tym bardziej, ¿e mienimy siê byæ spo³eczeñ
stwem chrze�cijañskim, które powinno stale
pamiêtaæ o ewangelicznym ha�le wspólnego
noszenia brzemion.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Dobry uczynek za modlitwê stoi � to znane powiedzenie, które mo¿e byæ mylnie interpreto

wane i dlatego w tytule przedstawi³em je w formie zdania pytajnego.

Dobiera³ pracowników, pozwolono mu na to
i  umia³  uszanowaæ  warto�æ  intelektualn¹
ka¿dego. Nigdy nas nie podgl¹da³, mia³ za
ufanie, umia³ milczeæ i dawa³ swobodê dzia
³ania. Docenia³, rozumia³ i dawa³ rado�æ, bo
my�la³ o nas lepiej, ni¿ na to zas³ugiwali�my.

Co siê dzieje dzi�? Jak daleko �poszli�
my� z³¹ drog¹, co siê dzieje z nami, z teat
rem, z kinem? Jak czêsto s³yszy siê wulgaryz
my, a¿ strach bierze! Czy to wynik mody?
Dlaczego  na  wielu  sklepach  s¹  angielskie
nazwy? Czy w Wielkiej  Brytanii  i  innych
krajach jest moda na jêzyk polski?
  Owszem. Od pi¹tego roku ¿ycia stara³am
siê dobieraæ nauczycieli jêzyka angielskiego
dla syna Jacka. Wtedy by³am bardzo kryty
kowana. Jak to? Nie umie jeszcze wypowia
daæ siê w swoim ojczystym jêzyku � a tu an
gielski? Co prawda wyda³am �maj¹tek� na
tê edukacjê. Ale opanowanie jêzyka, oprócz
lekcji  w  szkole  podstawowej,  liceum  i  na
studiach dope³ni³ wyjazd do USA. Tam jêzyk

zosta³ utrwalony. Proces ten trwa³ d³ugo i wy
maga³ du¿ej cierpliwo�ci.
  Wracaj¹c  do  piêkna  jêzyka  polskiego.
Ostatnio, wchodz¹c do sklepu spo¿ywczego
us³ysza³am: proszê o podanie �miêkciejszej�
bu³  ki!  Zagotowa³o  siê  co� we mnie.  Jak
mo¿na tak kaleczyæ jêzyk?
  Druga sprawa. Uczenie za granic¹ jêzyka
polskiego. Niektórzy rodzice s¹dz¹, ¿e utrud
ni to maluchom dobre poznanie jêzyka kraju
osiedlenia. Trzeba wiedzieæ, ¿e dzieciom tym
wyrz¹dzona jest wielka krzywda. Krzywdz¹
dzieci tak¿e ci rodzice, którzy s¹ przekonani,
¿e warunkiem dobrego startu jest pe³na asy
milacja i odciêcie siê od polsko�ci, bo dwa
jêzyki sprawi¹, ¿e dzieciom pomiesza siê w
g³owie. Jest w³a�nie odwrotnie, co udowod
ni³a prof. D. Mostwin. Badaj¹c przez 40 lat
polsk¹  diasporê  w USA,  losy  ró¿nych  fal
emigracji, które nazwa³a: ¿o³niersk¹, konsu
menck¹,  solidarn¹,  milcz¹c¹,  magistersk¹.
Dosz³a wreszcie do wniosku, ¿e prowadzi to

do  innego,  bogatszego  sposobu  my�lenia,
zwiêkszonej  niezale¿no�ci  i  �wiadomo�ci
w³asnego rozwoju. Konfrontacja z sob¹ sa
mym.
  Dlatego tak istotne jest uczenie dzieci na
obczy�nie jêzyka rodzinnego jako wa¿nego
elementu kultury miejsca pochodzenia rodzi
ców  czy  dziadków. Kultywowanie  jêzyka,
religii, historii, tradycji, obyczajów i równo
czesne wzrastanie w jêzyku i kulturze kraju
mo¿na tez nazwaæ �asymilacj¹ bez wynaro
dowienia� prof. Jerzy Zubrzycki.
  Proces ten jest oczywi�cie bardzo trudny,
bo  wymaga  szczególnego  po�wiêcenia  ze
strony dzieci i rodziców, ale warto, gdy¿ z cza
sem wytworz¹ siê w cz³owieku owoce �war
to�ci  �  niezwykle  atrakcyjne  dla  innych
ludzi�.
  Dlatego warto zadaæ sobie  trud  takiego
wychowania dzieci na obczy�nie, aby mog³y
pó�niej s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i do�wiadcze
niem zarówno w kraju pobytu, jak i w kraju
pochodzenia  rodziców.  Stan¹  siê wówczas
szczególnie warto�ciowi. Warunkiem wstêp
nym jest pilna nauka jêzyka polskiego, szcze
gólnie  w  pierwszej  fazie,  kiedy  silna  jest
jeszcze wiê� rodziców ze swoim dzieckiem.
  Na zakoñczenie pragnê przytoczyæ roz

mowê z ma³ym dzieckiem , przebywaj¹cym
na wakacjach u swoich dziadków w Rabce.
Do dziadka przyby³ klient;  zainteresowany
dzieckiem, zapyta³: sk¹d jeste�, gdzie miesz
kasz? £ukasz odpowiedzia³: w Rzymie. To
powiedz co� po w³osku ? A £ukaszek na to:
jak jestem w Polsce, to mówiê po polsku!
  M¹dre dziecko. Bo obcokrajowcy czy Po
lacy mieszkaj¹cy w USA � w Polsce mówi¹
po angielsku. A¿ wstyd!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Kochaæ czy kaleczyæ � o jêzyku polskim
Jêzyk polski dla pierwszego dyrektora XXIX LO w £odzi, Janusza Chojnackiego � fizyka,

by³ pierwszym, najwa¿niejszym przedmiotem nauczania. Wiedzieli o tym wszyscy: profeso

rowie i uczniowie. Cz³owiek o wyj¹tkowej kulturze i wra¿liwo�ci.
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Prze�cigaj¹  siê  w  tworzeniu  opinii  na  ten
temat  ró¿ni doktorzy, mecenasi, profesoro
wie  i  inni  koryfeusze  prawa.  Opinie  te  s¹
wzajemnie sprzeczne albo przepe³nione nie
zrozumia³ymi dla spo³eczeñstwa paremiami,
jak lex specialis derogat legi generali. I na
wet  ten  jesienny wiatr  snuj¹cy siê z wolna
Pietryn¹ nie wie z tego nic.

A przecie¿ wystarczy zadaæ pytanie takie:
dlaczego pomimo prawomocnego skazania
za przestêpstwo umy�lne Hanna Zdanowska
nadal dzier¿y ster £odzi, by ta siê nie wywró
ci³a. Otó¿, piastuje ona ten urz¹d nadal z tego
powodu, ¿e skazanie takie jakiego dozna³a,
tj. wy³¹cznie na karê samoistnej grzywny nie
implikuje utraty urzêdu. Skoro nie implikuje
utraty urzêdu, to nie mo¿e równie¿ tamowaæ
objêcia urzêdu po zwyciêstwie wyborczym
to zapewniaj¹cym.

By siê o tym przekonaæ, trzeba i�æ do pra
wa, bo ono do nas nie przyjdzie. A prawem
tym jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260, 1669.). Niezwykle wa¿
ne jest, by by³ to tekst tej ustawy na tyle ak
tualny, by obejmowa³ bardzo istotn¹ zmianê,
tj. nowelizacjê dokonan¹ ju¿ dawno, bo po
nad 5 lat temu. Nowelizacja ta wprowadzi³a
do ustawy bardzo obszerny art. 6a. o tre�ci
nastêpuj¹cej:W przypadku skazania prawo
mocnym wyrokiem s¹du za umy�lne przestêp
stwo  �cigane  z  oskar¿enia publicznego  lub
umy�lne  przestêpstwo  skarbowe  zastêpcy
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), staro
sty, wicestarosty, cz³onka zarz¹du powiatu,
marsza³ka województwa, wicemarsza³ka wo
jewództwa,  cz³onka  zarz¹du  województwa,
skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarb
nika województwa, sekretarza gminy, sekre
tarza powiatu, sekretarza województwa, prze
wodnicz¹cego  zarz¹du  zwi¹zku  jednostek
samorz¹du terytorialnego, cz³onka zarz¹du
zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego,
burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastêp
cy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, cz³on
ka zarz¹du dzielnicy m.st. Warszawy lub pra
cownika samorz¹dowego zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracê  na  stanowisku

urzêdniczym w³a�ciwy organ jednostki samo
rz¹du  terytorialnego  lub zwi¹zku  jednostek
samorz¹du terytorialnego albo podmiot wy
konuj¹cy czynno�ci  z  zakresu prawa pracy
wobec pracownika samorz¹dowego odwo³u
je go lub rozwi¹zuje z nim umowê o pracê za
wypowiedzeniem najpó�niej po up³ywie mie
si¹ca od dnia, w którym uzyska³ informacjê
o fakcie prawomocnego skazania.

Co z tego przepisu wynika?
Po pierwsze, dotyczy on sytuacji skazania

prawomocnym  wyrokiem  s¹du  za  umy�lne
przestêpstwo  �cigane  z oskar¿enia publicz
nego  lub  umy�lne  przestêpstwo  skarbowe.

Warto  zauwa¿yæ,  ¿e  ta  czê�æ  zawiera

szersz¹  regulacjê, ni¿ przepis art. 11 ust. 1
Kodeksu Wyborczego pozbawiaj¹cy prawa
wybieralno�ci, gdzie mowa o prawomocnym
skazaniu na karê pozbawienia wolno�ci.

Po drugie, przepis ten ma zastosowanie
wy³¹cznie  do  osób  pe³ni¹cych  nastêpuj¹ce
funkcje: zastêpcy wójta (burmistrza, prezy

denta miasta), starosty, wicestarosty, cz³onka
zarz¹du  powiatu, marsza³ka województwa,
wicemarsza³ka województwa, cz³onka zarz¹
du województwa,  skarbnika  gminy,  skarb
nika powiatu, skarbnika województwa, sek
retarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza
województwa,  przewodnicz¹cego  zarz¹du
zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego,
cz³onka  zarz¹du  zwi¹zku  jednostek  samo
rz¹du  terytorialnego,  burmistrza  dzielnicy
m.st. Warszawy, zastêpcy burmistrza dziel
nicy m.st. Warszawy, cz³onka zarz¹du dziel
nicy m.st. Warszawy lub pracownika samo
rz¹dowego zatrudnionego na podstawie umo
wy o pracê na stanowisku urzêdniczym.

Po trzecie: w³a�ciwy organ jednostki sa
morz¹du terytorialnego lub zwi¹zku jednos
tek samorz¹du  terytorialnego albo podmiot
wykonuj¹cy czynno�ci z zakresu prawa pracy
wobec ww.  pracownika  samorz¹dowego,
w razie zaistnienia pierwszego, odwo³uje go
lub rozwi¹zuje z nim umowê o pracê za wy
powiedzeniem najpó�niej  po  up³ywie mie
si¹ca od dnia, w którym uzyska³ informacjê
o fakcie prawomocnego skazania.
  Jak widaæ, nie ma w tym zbiorze stano

wisk, czy funkcji ani prezydenta, ani wójta,
ani burmistrza, co rodzi okre�lone nastêpst
wa. Otó¿, osób tych nie mo¿e spotkaæ w zak
resie pe³nienia urzêdu skutek taki, jaki mo¿e
spotkaæ osoby powo³ane na stanowiska lub
zatrudnione na umowê o pracê. I to w³a�nie
z  powodu  tej  regulacji  Hanna  Zdanowska

nadal jest prezydentem miasta £odzi, a nie
mog³aby  byæ  ju¿  np.  zastêpc¹  prezydenta
miasta.

Pojawiæ siê musi pytanie, dlaczego tak¹
regulacjê tu przyjêto.Ratio legis takiego roz
wi¹zania jest takie, ¿e osoby piastuj¹ce funk
cjê z wyborów powszechnych podlegaj¹ oce
nie pod wzglêdem istnienia b¹d� nieistnienia
prawnokarnych  przeszkód  do  zajmowania
stanowiska wy³¹cznie przez pryzmat przepi
sów prawa wyborczego.

Jak d³ugo te przepisy nie zakazuj¹ kandy
dowania, nie pozbawiaj¹ prawa wybieralno�
ci, tak d³ugo osoba wybrana mo¿e urz¹d pias
towaæ. Gdyby nie wprowadzono wy³aniania
burmistrzów, prezydentów i wójtów w wybo
rach powszechnych, lecz pozostawiono ich
wybór kompetencjom rad gmin, czy miast,
prawomocne skazanie za przestêpstwo umy�l
ne na jak¹kolwiek karê implikowa³oby ko
nieczno�ci¹ odwo³ania takiego urzêdnika ze
stanowiska, tak jak w przypadku starosty po
wiatu  czy marsza³ka województwa. Ponie
wa¿ za� organy wykonawcze samorz¹du gmin
pochodz¹ z wyborów powszechnych, jedynie
zaistnienie przes³anki skutkuj¹cej utrat¹ pra
wa wybieralno�ci, tj. prawomocne skazanie
na karê pozbawienia wolno�ci, skutkuje utra
t¹ zajmowanego stanowiska.

Co jeszcze wynika z tre�ci art. 6a ustawy
o pracownikach samorz¹dowych? Otó¿, z tre�
ci  tego  przepisu  wynika,  ¿e  tak  samo  jak
wybranego w wyborach powszechnych bur
mistrza, prezydenta, czy wójta nie mo¿na od
wo³aæ na podstawie art. 6a ww. ustawy, tak
samo nie istnieje przeszkoda do rozpoczêcia
urzêdowania  przez  elekta,  uprzednio  skaza
nego, lecz nie na karê wskazan¹ w art. 11 § 2,
pkt  1 Kodeksu Wyborczego,  a  np.  na  karê
grzywny samoistnej.  Jest  to do�æ oczywista
konsekwencja zasady równo�ci wobec prawa,
wyra¿ona w art. 32 ust. 1  Konstytucji RP, nie
za� zasady lex specialis derogat legi generali,
jak twierdz¹ niektórzy znawcy prawa konsty
tucyjnego.  Uznanie,  ¿e  H.  Zdanowska  nie
mog³aby obj¹æ stanowiska prezydenta Miasta
£odzi po wygraniu nadchodz¹cych wyborów,
a mo¿e piastowaæ to stanowisko od uprawo
mocnienia  siê  wyroku  skazuj¹cego  j¹  na
grzywnê do koñca bie¿¹cej kadencji by³oby
równoznaczne z do�æ kuriozaln¹ sytuacj¹ nie
równego traktowania przez organ pañstwa tej
samej osoby, lecz w ró¿nych okresach.

Na postawione na wstêpie pytanie,  czy
Hanna Zdanowska bêdzie jeszcze mog³a byæ
prezydentem Miasta £odzi, o ile wygra naj
bli¿sze wybory, co jest ³ódzkim problemem
nr 1, odpowiadam twierdz¹co. A ¿e niektórzy
³odzianie dodadz¹ do tego �niestety�, to ju¿
inna  sprawa.  Chcieli�cie  demokracji,  to  j¹
macie. Oczywi�cie, w demokracji trzeba wy
bory wygraæ. Kto je wygra? O tym wiatr mi
jeszcze nie szumia³.

JACEK KÊDZIERSKI

£ódzki problem nr 1
Kiedy spacerujê ul. Piotrkowsk¹ w £odzi kilkana�cie dni przed ostatnim gwizdkiem, czyli

przed rozpoczêciem ciszy wyborczej, oznaki kampanii wyborczej s¹ tu nik³e, natomiast

w szumie jesiennego wiatru zda siê s³yszeæ pytanie: czy Hanna Zdanowska, prawomocnie

skazana, lecz jedynie na karê grzywny samoistnej, w razie, gdyby wygra³a wybory pre

zydenckie w mie�cie nad £ódk¹ mog³aby po raz trzeci obj¹æ urz¹d prezydenta tego miasta,

niegdy� fabryk i Tuwima i rewolucyjnych burd, czy te¿ regulacje prawne przewiduj¹ ku

temu jak¹� przeszkodê?

Papieski ja³mu¿nik, kard. Konrad Krajewski
zosta³ cz³onkiem Dykasterii ds. Integralnego
Rozwoju  Cz³owieka,  natomiast  cz³onkami
Dykasterii  ds.  �wieckich,  Rodziny  i  ¯ycia
zostali pañstwo Piotr i Aleksandra Bonarek

z Krakowa � podaje KAI. Obydwoje s¹ pra
cownikami naukowymi.

Kard. Konrad Krajewski urodzi³ siê w £o
dzi w 1963 r. W 1982 r. wst¹pi³ do Wy¿szego
Seminarium Duchownego w £odzi. �wiêce

nia kap³añskie przyj¹³ w 1988 r. z r¹k ówcze
snego Biskupa ³ódzkiego W³adys³awa Zió³ka.
W 1995 obroni³ doktorat z teologii na Papie
skim Uniwersytecie �w. Tomasza z Akwinu
�Angelicum�.
  Po powrocie z Rzymu w 1995 by³ ceremo
niarzem Ks. Abp. W³adys³awa Zió³ka, nastêp
nie by³ prefektem Seminarium Duchownego

w £odzi, a od 2013 r. ceremoniarzem papie
skim. W tym roku otrzyma³ sakrê biskupi¹.
Jako zawo³anie biskupie przyj¹³ has³o Miseri
cordia.

Od 5 lat pe³ni funkcjê ja³mu¿nika papies
kiego. Po nominacji us³ysza³ od Papie¿a Fran
ciszka, ¿e �biurko nie jest dla niego i mo¿e je
sprzedaæ�.  �Nie czekaj na pukanie, wyjd�  i
szukaj ubogich� � doda³ papie¿. Polski hierar
cha wzi¹³ sobie te s³owa do serca i od pocz¹tku
swojej pos³ugi jest niezwykle aktywny na tym
polu.

W 2018  r. Papie¿ Franciszek og³osi³ go
kardyna³em.

AP/ za: KAI

Kard. Krajewski cz³onkiem Dykasterii
Ks. Kard. Konrad Krajewski zosta³ cz³onkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Cz³owieka

Ojciec �wiêty mianowa³ nowych cz³onków dykasterii watykañskich, w tym równie¿ Polaków.

Urz¹d Miasta £odzi
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� Panie profesorze, dlaczego nie jest ³atwo
uprawiaæ dzisiaj sztukê sakraln¹?

� Traktujê tê dzia³alno�æ jako swoiste po
wo³anie,  czyniê  to  z  pasj¹  godn¹  dawnych
mistrzów. Wzi¹³em sobie do serca apel Sobo
ru Watykañskiego  II  dotycz¹cy  sztuki  ko�
cielnej, który sugerowa³, ¿e Ko�ció³ zawsze
potrzebowa³ sztuki i o ni¹ walczy³ i ¿e jej po
trzebuje w dalszym ci¹gu w nowej epoce jako
nowej epifanii.

� Przecie¿ arty�ci to ludzie wybrani, obda
rzeni darem tworzenia, a Stwórca jest Naj
wy¿szym, Najwspanialszym Twórc¹ ca³ego
Wszech�wiata...

� Kap³anartysta powo³uje do ¿ycia dzie³a
w ko�cio³ach, jak i poza nimi, jako obrazy szta
lugowe i objawia przez nie swoj¹ osobowo�æ,
s³u¿¹c swoj¹ sztuk¹ liturgii i tym specyficznym
jêzykiem ukazuje i odkrywa wymiar duchowy
i religijny tej nowej sztuki. Ten artysta chce
wk³adaæ piêkno w tê specyficzn¹ prawdê we
wszystkie rzeczy odnosz¹ce siê do kultu Boga.

� Sztuka to dobro, piêkno i prawda. Dla
czego w dzisiejszym �wiecie sztuka sakralna
jest na marginesie i trzeba o ni¹ walczyæ?

� Te obrazy, rysunki, kompozycje, choæ
nie s¹ ikonami w ca³ym sensie tego s³owa, po
zwalaj¹ jednak nie�æ w sobie podobne prze
s³anie , jak ikony pe³ni¹ rolê okien, przez które
dostrzegamy to, co jest po drugiej stronie ka¿
dej ludzkiej, my�l¹cej istoty.

� Dlaczego w seminariach duchownych tak
ma³o miejsca po�wiêca siê sztuce?

� Uwa¿am, ¿e zanurzenie wiernych w li
turgiê przez piêkno szat, witra¿y, stacji drogi
krzy¿owej, urz¹dzenie ca³ego wnêtrza, a zw³a
szcza prezbiterium jest wa¿nym czynnikiem
i kluczem przekazania tajemnicy oraz wezwa
niem do transcendencji. Przyk³adam du¿¹ wa
gê  do  stworzenia wnêtrza  ko�cielnego  jako
miejsca tajemniczego, pe³nego harmonii, nas
troju, klimatu sakralnego. Uwa¿am, ¿e sztuka
sakralna jest jednym z owych jêzyków, które
s¹ darami Ducha �wiêtego. Godnym uwagi
równie¿ jest to, ¿e sztuka moja nigdy nie ro�ci
³a sobie pretensji do tego, by byæ zasadniczym
motywem we wnêtrzu,  lecz  tylko pomoc¹
w uczestnictwie w liturgii i prze¿ywaniu sacrum.

� Miejska Galeria w czasie wystawy przypo
mina �wi¹tyniê. Czy taka sytuacja cieszy arty
stê?

� Wystawa w Miejskiej Galerii  Sztuki,
choæ pokaza³a tylko w wielkim skrócie to, co
artysta osi¹gn¹³ w ci¹gu 50 lat twórczo�ci, to
pokaza³a jednak zasadnicze kierunki dzia³al
no�ci  na  polu  sztuki  ko�cielnej  i  sakralnej.
Wystawa ta ukaza³a dzie³a i sztukê w sposób
przekonuj¹cy, ¿e to, co siê robi jest prawd¹, ¿e
sztuka ta p³ynie z moich przekonañ i powo³a
nia i ¿e osoba i moje przekonania s¹ �ci�le ze
sob¹ powi¹zane.

� Witra¿e � projekty i realizacje � czy to trudne

zadanie? Odpowiedzialne? Trzeba liczyæ siê
z gustem tylu ró¿nych kap³anów, którzy mog¹
mieæ swoj¹ wizjê projektu. Jak na te potrzeby
odpowiedzieæ?

� Realizuj¹c dzie³a w ko�cio³ach nie ule
gam naciskom i wymogom stawianym przez
zleceniodawców, choæ musi siê uwzglêdniaæ
miejsce i czas, �rodowisko i warunki. W rea
lizacjach pokazanych na wystawie widaæ, ¿e
zachowa³em  swoj¹  osobowo�æ,  samodziel
no�æ,  odrêbno�æ,  ¿e  wypracowa³em  swój
w³asny styl i umiar i potrafiê przekonaæ do nie
go. Prawdziwe swoje oblicze, jak s¹dzê, poka
za³em w obrazach sztalugowych i ma³ych for
mach. S¹ w nich odniesienia do tego, co ar
tysta prze¿ywa, do czego têskni jako cz³owiek
i kap³an, do tego, co go przerasta, ku czemu
d¹¿y i czego siê spodziewa. S¹ to zreszt¹ od
wieczne têsknoty, obawy, niepokoje i nadzie
je, jakie prze¿ywa ka¿dy my�l¹cy cz³owiek.

� Wracam do pierwszego pytania. Jakie
refleksje towarzysz¹ arty�cie po zakoñczeniu
wystawy. Jakie by³y marzenia, têsknoty i ocze
kiwania i jaki by³ ich przebieg?

� Koñcz¹c, mo¿emy tylko ubolewaæ, ¿e
sztuka sakralna, choæ mówi¹c szczerze wszys
tkie wystawy sztuki, nie ciesz¹ siê zaintere
sowaniem �  s¹  puste!  Jest  to  tym bardziej
przykre, ¿e w³a�nie wystawa sztuki sakralnej,
która  jest  bardzo  rzadko  pokazywana  nie
cieszy³a siê zbytnio powodzeniem, czynniki
ko�cielne nie dostrzeg³y wagi i znaczenia tej

wystawy, w takiej skali, jaka powinna jej to
warzyszyæ.

� Dziêkujê za rozmowê.

***
  Twórczo�æ  jest  spe³nieniem  daru,  który
przez ca³e ¿ycie rozwija³ w nas sam Chrystus.
To niepojête i piêkne prze¿ywanie ¿ycia przy
boku Najwiêkszego, Najpotê¿niejszego Stwór
cy, który dba o ka¿dego cz³owieka i ka¿dego
prowadzi  innymi  drogami.  Tak  my�lê,  ¿e
twórca jest, mo¿e byæ, spe³niony, szczê�liwy.
S¹  to  lata  pracy.  Sta³y  kontakt  z modlitw¹,
prac¹ i tym, co niesie ¿ycie: ró¿nymi zdarze
niami i realizacj¹ zamierzeñ. Wiem, podejrze
wam,  ¿e  twórca mo¿e  byæ  zadowolony  ze
swojej pracy, ale pojawia siê ta druga strona:
strona odbiorcy. Czy odbiorca chce, zabiega,
stara siê rozumieæ dzie³o sztuki? To, co ob
serwujê od kilku lat, nie tylko niepokoi, wrêcz
przera¿a!
  Hale handlowe nazywaj¹ siê galeriami. To
przewrotne i nieprawdziwe. Kiedy� umówi
³am  siê  z  moj¹  przyjació³k¹  przed  Galeri¹
£ódzk¹ � i nie spotka³y�my siê, bo ona szu
ka³a galerii obrazów. Dlaczego ludzie ulegaj¹
takim manipulacjom? Jak siê czuj¹, kiedy zu
pe³nie nie interesuje ich sztuka? Czy bêd¹ z te
go  braku wra¿liwo�ci  rozliczni? Nie wiem,
czy to normalne, ale zawsze muszê mieæ blis
ko  siebie  obrazy.  Bêd¹c w  podró¿y  na  za
chodnie wybrze¿e  Stanów Zjednoczonych,
mimo wielkiego wysi³ku, przejechania dzieñ
w dzieñ 700 km, mimo zmiany moteli,  co
dziennie powstawa³ obraz. Podejrzewam, ¿e
tak samo jest u ojca profesora. Na pewno te¿
otoczony jest obrazami i projektami witra¿y.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Z ks. prof. Tadeuszem Furdyn¹ rozmawia Izabela Maria Treliñska

Sztuka  sakralna  to  dar  Ducha

W polskiej literaturze i filozofii czasów mi
nionych naród by³ wspólnot¹ duchow¹, a jed
nocze�nie ide¹, której rdzeñ stanowi³a trady
cja (przez Kazimierza Dobrowolskiego rozu
miana jako wszelka spu�cizna przekazywana
przez  ustêpuj¹ce  generacje  pokoleniom
wchodz¹cym  w  ¿ycie).  Tradycja,  pamiêæ
historyczna, kszta³towa³y wiêc i kszta³tuj¹ na
rodow¹  to¿samo�æ. Nie  bez  znaczenia  jest
zarazem poczucie wspólnoty w ramach �ma
³ych ojczyzn�, stanowi¹cych punkt wyj�cia
dla formowania siê postaw.

Zdawano sobie z tego sprawê w odrodzo
nej Polsce. W 1926 roku sformu³owany zo
sta³ program regionalizmu polskiego, mówi¹
cy o  jedno�ci pañstwowej  i  zró¿nicowaniu
terenowym,  zwracaj¹cy  uwagê  na  aspekty
materialny i duchowy, gospodarczy i kultu
rowy regionów.

Rozwijanie idei regionalizmu w �cis³ym
powi¹zaniu z kszta³towaniem i utrwalaniem
to¿samo�ci narodowej, uaktywnianie spo³e
czeñstwa i wyzwalanie inicjatyw to równie¿
cele powsta³ego w 2002 roku Ruchu Stowa
rzyszeñ Regionalnych RP. W kutnowskim
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³ siê

nie tak dawno � zorganizowany przez Towa
rzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej � III
Sejmik  Stowarzyszeñ  Regionalnych  woje
wództwa ³ódzkiego pod has³em Regionali�
ci z ma³ych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej
w stulecie odzyskania niepodleg³o�ci. Przy
jecha³y  reprezentacje  prawie  dwudziestu
stowarzyszeñ, m.in. Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa  £ódzkiego,  Stowarzyszenia
Przyjació³ Be³chatowa, Stowarzyszenia His
torii Koluszek, Towarzystwa Przyjació³ Zie
mi £askiej,  Towarzystwa Przyjació³ Piotr
kowa Trybunalskiego, Towarzystwa Przyja
ció³  Zgierza. Wyg³oszonych  zosta³o  kilka
referatów. Wspó³pracê samorz¹du lokalnego
z organizacjami pozarz¹dowymi na przyk³a
dzie Kutna  omawia³ Micha³ Adamski,  na
czelnik Wydzia³u Kultury, Promocji i Roz
woju Miasta. O programie edukacji regional
nej  �  jako  przyk³adzie  dobrych  praktyk  �
realizowanym w tym¿e o�rodku opowiada³
Jaros³aw Kotliñski, naczelnik Wydzia³u Edu
kacji UM Kutno. Anna Olejniczak z Centrum
OPUS na�wietli³a prawne aspekty prowadze
nia organizacji pozarz¹dowych i sposób po
zyskiwania �rodków zewnêtrznych na reali

zacje projektów z zakresu regionalizmu. Za�
dzia³ania Parlamentarnego Zespo³u ds. Kul
tury, Tradycji i Dziedzictwa Ma³ych Ojczyzn
scharakteryzowa³ senator Ryszard Bonis³aws
ki, wiceprzewodnicz¹cy w/w Zespo³u.

W  trakcie  dyskusji  �  kontynuowanej
nawet w trakcie przygotowanej przez organi
zatorów Sejmiku autobusowej wycieczki do
zamku w Oporowie  �  regionalni  dzia³acze
wymieniali siê do�wiadczeniami i omawiali

realizowane  na  w³asnym  terenie  projekty
zwi¹zane m.in. z popularyzacj¹ dziejów da
nego obszaru, wydawnictwami, ochron¹ przy
rody i zabytków, imprezami artystycznymi.

Poruszony wy¿ej  temat, dotycz¹cy roz
woju kraju poprzez gospodarczy i kulturowy
rozwój regionów, wydaje siê wa¿ny równie¿
w kontek�cie obecnych wyborów samorz¹
dowych.

JANUSZ JANYST

Ma³e ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej
Zapatrzone w �postêpow¹� Europê rodzime �rodowiska liberalnolewicowe mia³y w ostatnim

okresie swój zauwa¿alny udzia³ w dezawuowaniu patriotyzmu, który próbowa³y uto¿samiæ

z nacjonalizmem, tak¿e w eliminowaniu z dyskursu spo³ecznego pojêcia narodu i zastêpowa

niu go takimi okre�leniami, jak �suma jednostek�, �zbiór obywateli zwi¹zanych umow¹ spo

³eczn¹� itp.
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Spragielino znajdowa³o siê prawie nad sam¹
Wili¹. Doje¿d¿a³o siê tam z Wilna szybkim
poci¹giem, zwanym �torped¹�, do kolorowej
stacyjki  Orwidowo,  oddalonej  od  Wilna
pewnie o jakie� trzydzie�ci kilka kilometrów.
Kiedy� ta linia kolejowa ³¹czy³a Wilno z Pe
tersburgiem, a  po drodze do Orwidowa by³y
s³ynne  Bezdany,  gdzie  Pi³sudski  dokona³
napadu na poci¹g przewo¿¹cy kilka milio
nów carskich rubli.
  W tamte wakacje nie by³o z nami  taty.
Ojciec od kilku miesiêcy pracowa³ w jakiej�
tam dalekiej Warszawie, gdzie po wakacjach
mieli�my siê wszyscy przeprowadziæ. Wiele
lat po wojnie dowiedzia³em siê, ¿e pracowa³
w Komisariacie Rz¹du jako referent prasowy
premiera. Na czym ta funkcja polega³a, mogê
siê tylko domy�laæ. Z przekazów matki wiem,
¿e mia³ codzienny kontakt z premierem S³a
wojemSk³adkowskim. O swojej pracy pisa³
czêste listy do mamy, a nawet jedyny synalek
dostawa³ korespondencjê w postaci w³asno
rêcznych  komiksów  rysowanych  piórem
wiecznym.
  Doro�li wci¹¿ mówili o jakiej� wojnie
z Niemcami. Raczej nie bardzo wierzono
w jej wybuch. Piêciolatek pilnie przys³uchi
wa³ siê tym rozmowom i notowa³ w swojej
g³owinie to wszystko, co us³ysza³. Wojna ko
jarzy³a siê mu z ogl¹danymi obrazkami, gdzie
u³ani na piêknych koniach, z lancami i wznie
sionymi szablami atakowali wrogów w szpi
czastych czapkach z czerwonymi gwiazdami.
  W  Spragielinie by³o sporo letników z Wil
na i gromada  dzieciarni w ró¿nym wieku. Ba
raszkowali�my na pla¿y, k¹pali w Wili. Czês
to chodzili�my do pobliskich lasów zbieraæ
grzyby. Pó�niej  nasze  le�ne  zdobycze  roz
chodzi³y siê mi³ym zapachem, kiedy siê su
szy³y. Tymczasem Andzia w wielkim mo
siê¿nym rondlu pichci³a jakie� konfitury czy
marmolady.
  Dni by³y coraz krótsze, wieczory coraz
ch³odniejsze. Tak trwa³o to do tamtego po
ranka, kiedy na �cie¿ce w�ród krzewów po
jawi³a siê postaæ pana Bi³ata w bia³ym kitlu.
  Pan Bi³at  prawie  codziennie  przyp³ywa³
³ódk¹  z  drugiego  brzegu  rzeki  i  taszczy³
dwa wielkie kosze z ¿ywno�ci¹ dla letni
ków. W jednym mia³ miêsa i wêdliny, w dru
gim  chleb,  kajzerki,  ró¿ne  s³odkie  ciastka.

Wtedy pad³y tamte s³owa, które piêciolatek
doskonale us³ysza³:Mobilizacja! Og³oszono
mobilizacjê! W  tamtej  chwili  nic  one  dla
mnie nie znaczy³y, dopiero nastêpuj¹ce go
dziny, dni  tygodnie,  lata  rozszerza³y  tamto
pojêcie.
  Powsta³  straszliwy  rozgardiasz.  Podde
nerwowana mama krzyknê³a: módl siê ¿eby
nie by³o wojny. Aniele Bo¿y stró¿u mój  ...,
ale w¿eraj¹ce siê w kolana ziarna piasku nie
dawa³y  siê  skupiæ.  Doro�li  biegali,  nawet

dziadek  zwykle  powolny,  zacz¹³  szybciej
poruszaæ  siê.  Pakowano  najpotrzebniejsze
rzeczy, by po krótkim czasie w³adowaæ siê
do bryczki i byæ odwiezionym na dworzec.
  Dooko³a  stacyjki w Orwidowie  k³êbi³y
siê  ch³opskie  furmanki  z  pochlipuj¹cymi
babami  i  pokrzykuj¹cymi  ch³opami.  Z  pot
wornym  gwizdem  przelecia³  jaki�  poci¹g.
Sp³oszone konie z kwikiem rzuca³y siê z prze
ra¿eniem, trzeszcza³y ³ami¹ce siê furmanki.
Dzielne rumaki zapewne pierwszy raz swoim
koñskim ¿yciu spotka³y siê z takim rycz¹cym
potworem.

  Poci¹g zatrzyma³ siê i z wielkim trudem
uda³o siê nam wcisn¹æ do �rodka. Pierwszy
raz w ¿yciu podró¿owa³em w takim t³oku,
w smrodzie ludzi i ubikacji. Z ulg¹ wysko
czyli�my na peron dworca w Wilnie.
  Jeszcze  tego  samego  dnia  wieczorem
przyjecha³ ojciec z Warszawy. Szybko prze
biera³ siê w mundur oficerski, wci¹ga³ na nogi
buty z cholewami. Zarzuci³ p³aszcz z dwoma
gwiazdkami na naramiennikach i przepasany
pasem uda³ siê na lotnisko Porubanek. Jak po
dziesi¹tkach lat dowiedzia³em siê, jako po
rucznik rezerwy Leonard Korowajczyk mia³
przydzia³ do 3. Dywizjonu Artylerii Przeciw
lotniczej  stacjonuj¹cego  na  podwileñskim
lotnisku Porubanek.
  Stali�my z mam¹ na rogu Mickiewicza
i Arsenalskiej. Przed oczami przesuwa³y siê
kolumny ¿o³nierzy. Piêknie siê prezentowali.

Szereg  za  szeregiem maszerowali w wiêk
szych oddzia³ach, a na czele ka¿dego sprê¿y
stym krokiem szed³ oficer. Kierunek: dwo
rzec kolejowy. Ulicami Wilna maszerowa³y
na wojnê 1, 5 i 6 Pu³k Piechoty Legionów.
Te kolumny maszeruj¹ce od strony Antokolu
to by³ 6 Pu³k. Ludzie wciskali ¿o³nierzom
w rêce papierosy, czekolady, w lufy karabi
nów wk³adano kwiaty.
  Przez parê wieczorów ojciec wpada³ do
domu na krótkie spotkania z rodzin¹. Takich
spotkañ by³o mo¿e dwa, mo¿e cztery. Mogê
tylko siê domy�laæ, ¿e ojciec zosta³ zmobili

zowany 26 sierpnia, ale to nie jest takie pew
ne.  Przyszed³  kolejny  wieczór,  prawdopo
dobnie by³ to 2 wrze�nia, ale wtedy nikt nie
przypuszcza³, ¿e mia³o to byæ ostatnie spot
kanie. Tata przekaza³ wówczas jedynakowi
wskazania  ¿yciowe,  które  doskonale  zapa
miêta³em i przez ca³e ¿ycie stara³em siê ich
przestrzegaæ.
  Eszelon  ruszy³  z  Wilna  przez  Mo³o
deczno, Brze�æ, Kostopol, Do³gunów, sk¹d
przysz³a ostatnia pi¹ta kartka z dat¹ 14 wrze�
nia 1939  r. Po d³ugich oczekiwaniach ¿o³
nierz szeregowy przyniós³ kartkê z Szepie
tówki. �My tu ze S³awkiem � bratem mamy
Mieczys³awem Kuczyñskim � jeste�my cali
i zdrowi�. Dwa listy z obozu w Kozielsku
i miesi¹ce oczekiwañ do kwietnia 1943  r.,
kiedy w �Goñcu Codziennym� ukaza³y siê
d³ugie listy oficerów zamordowanych w Ka
tyniu.
  Na podwórku pojawi³ siê têgi jegomo�æ
z ¿ó³t¹ opask¹ na rêku. G³o�no wykrzykiwa³
jakie� rozkazy. Dosz³o do awantury z moj¹
mam¹, któr¹ pogania³ do jakiej� roboty. Tyl
ko inne panie zakrzycza³y go, jak �mie goniæ
do pracy kobietê w ci¹¿y. Na strychu usta
wiono wielk¹ skrzyniê z piaskiem i beczkê
wype³nion¹  wod¹.  Na  podwórku  kopano
schron. Z niego pozosta³  tylko g³êboki, ni
komu niepotrzebny rów.
  W Wilnie prawie siê nie odczuwa³o woj
ny. Tylko z radia dudni³ co chwila g³os: uwa
ga, uwaga nadchodzi koma  i  jakie�  liczby,
trzaski, ³omoty, a po chwili: uwaga uwaga
przeszed³. Walki toczy³y siê gdzie� daleko od
miasta. Owszem lotnictwo niemieckie dwa
razy dokona³y nalotów na Wilno, z niewiel
kimi  skutkami  bombardowañ.  Poza  tym
miasto  funkcjonowa³o  normalnie.  Sklepy
by³y otwarte i nie brakowa³o towarów. Nie
liczne  oddzia³ki  wojskowe  szybkimi mar
szami przemierza³y ulice.
  Zbli¿a³a siê pora obiadowa. Do mieszka
nia wpad³ podniecony dziadek. S³uchajcie,
s³uchajcie w³a�nie radio poda³o: koniec woj
ny! W Niemczech rewolucja! Hitler zwario
wa³!

Taki komunikat nada³o Wileñskie Radio.
Jakiemu� pu³kownikowi zechcia³o siê �uspo
koiæ�  opiniê  i wymy�li³  idiotyczn¹ wiado
mo�æ. On ju¿ wiedzia³, ¿e bolszewicy doko
nali agresji na Polskê. Zamiast przekazaæ tê
tragiczn¹ wiadomo�æ i uprzedziæ wilnian o ka
tastrofie, wymy�li³ taki komunikat.
  Pod wieczór, kiedy by³o ju¿ ciemno po
jawi³ siê polski oficer w mundurze, pan Pi¹
tek,  znajomy dziadka z Grodzieñszczyzny.
Prosi³ o cywilne ubranie. Spotka³ siê z obu
rzeniem mamy: Jak panu nie wstyd zrzucaæ
mundur polskiego oficera! � Bolszewicy s¹
na rogatkach miasta. Kiedy mnie z³api¹ roz
strzelaj¹. Ja ich znam z tamtej wojny.Mama
uleg³a i w czerñ nocy odszed³ cywil, a mun
dur gdzie� zapewne wyrzuci³.

W£ADYS£AW TRZASKAKOROWAJCZYK

Strzêpki wspomnieñ �wiadka historii

Tak siê zaczê³a katastrofa
Lato  tamtego  roku  1939  by³o  upalne.  Jak  zwykle  spêdzali�my  je  na  letnisku,  takie  by³y

ówczesne obyczaje rodzin inteligenckich, bardzo bogaci spêdzali je w Juracie, Zakopanem

czy Krynicy. My�my letniskowali w starym dworku w folwarku Spragielino. Przed wyjazdem

³adowano furê z ³ó¿kami, po�ciel¹, garnkami i tym wszystkim, co by³o konieczne do wiejskiego

bytowania.

Pos³owie  �  chêtnie  deklaruj¹cy  siê  jako
katolicy, kiedy im siê to op³aca � nie dopusz
czaj¹ do procedowania projektu �Zatrzymaj
aborcjê�. �Byæ mo¿e pos³owie boj¹ siê zaj¹æ
tym  tematem �  uwa¿a Kaja Godek,  pe³no

mocniczka  Komitetu  Inicjatywy  Ustawo
dawczej �Zatrzymaj aborcjê�. Komitet z³o
¿y³ pisemny wniosek do Prezydium Sejmu
w  sprawie  interpretacji  regulaminu Sejmu.
Obroñcy ¿ycia maj¹ w¹tpliwo�ci, czy komis

ja  polityki  spo³ecznej  i  rodziny nie  stosuje
parlamentarnej obstrukcji poprzez opó�nia
nie prac nad obywatelskim projektem zmie
rzaj¹cym do zniesienia dopuszczalno�ci abor
cji eugenicznej.

Zarzuty  Komitetu  Inicjatywy  Ustawo
dawczej dotycz¹ opiesza³o�ci specjalnej pod
komisji sejmowej, powo³anej do rozpatrzenia
projektu  �Zatrzymaj  aborcjê�. Powsta³  ona

w lipcu, ale do tej pory nie zebra³a siê na ofic
jalnym posiedzeniu ani razu.

Trudno mi jest dzisiaj oceniæ, kiedy bêdzie
znany termin, bo nie uzgodni³em tego jeszcze
z cz³onkami komisji � powiedzia³ KAI w po
se³  Grzegorz  Matusiak  (PiS),  przewodni
cz¹cy podkomisji. � Trzeba cierpliwie pocze
kaæ � doda³.

Na co czekaæ? A¿ kolejne pó³tora tysi¹ca
dzieci zostanie zamordowanych w kolejnym
roku? Bójcie siê Boga, szanowni pos³owie!
Czy¿by�cie nie s³yszeli s³ów �w. Piotra, ¿e
bardziej trzeba s³uchaæ Boga ni¿ ludzi?

PAWE£ JASZCZAK

Pos³owie boj¹ siê zaj¹æ projektem �Zatrzymaj aborcjê�
K³amstwo dominuje w Sejmie, a gwarancja legislacji inicjatywy obywatelskiej w Polsce ma

charakter wy³¹cznie iluzoryczny.
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Dobroczyñcy
�Aspektu Polskiego�
l Pani Teresa z   £odzi lPani Maria

z Opola l Pani Barbara z £odzi l

Pan Jan z £odzi l Pan Franciszek

z £odzi l Pan Zenon z £odzi lPan

Jerzy z £odzi l Pani Danuta z W¹-

chocka l Pan B. z £odzi l Pani An-

na lPan Jan z £odzi.

Bóg zap³aæ!

Ks. Arcybiskup zaznaczy³, ¿e popêd seksual
ny nie okre�la naszej to¿samo�ci i nie mo¿na
siê  zgodziæ,  aby  te  oznaczenia  okre�la³y
odrêbne spo³eczno�ci o ró¿nej, ale jednakowej
pe³ni wiary w obrêbie prawdziwej wspólnoty
ko�cielnej, Ciele Jezusa Chrystusa.

Kierowanie siê seksualno�ci¹ i podkre�la
nie preferencji seksualnych wprost prowadzi
do  ciê¿kiego  grzechu.  Jest  rzecz¹  zupe³nie
szokuj¹c¹, ¿e takimi problemami zajmuje siê
Synod  Biskupów.  Sprawa  grzechu  sodo
micznego nie mo¿e byæ przedmiotem sporu
w Ko�ciele, a je�li jest taki spór, to znaczy, ¿e
czujno�æ Pasterzy na knowanie  szatana  jest
przera¿aj¹co s³abo.

W³a�ciwe wydaje siê przypomnieæ w tym
miejscu s³owa kanonizowanego w³a�nie Pa
pie¿a  Paw³a  VI,  wyg³oszone  29  czerwca
1972 r. w �wiêto Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Ojciec �wiêty Pawe³ VI wyg³osi³ wobec kar
dyna³ów, korpusu dyplomatycznego oraz licz
nie  zgromadzonych  wiernych  w  bazylice
�w. Piotra � homiliê, która dziwnym zbiegiem
okoliczno�ci nie zosta³a opublikowana w jê
zyku niemieckim przez �Osservatore Roma
no�. Jak wy¿ej wymienione pismo zauwa¿a,
Papie¿ przemawiaj¹c by³ g³êboko poruszony:
Odnosimy wra¿enie, ¿e przez jak¹� szczelinê,

wdar³  siê  do Ko�cio³a  Bo¿ego  sw¹d  (dym)
szatana. Jest nim zw¹tpienie, niepewno�æ, zak
westionowanie,  niepokój,  niezadowolenie,
roztrz¹sanie. Brak zaufania do Ko�cio³a. Na
tomiast darzy siê zaufaniem pierwszego lep
szego �wieckiego �proroka� wypowiadaj¹ce
go siê przy pomocy prasy lub przemawiaj¹
cego w jakimkolwiek ruchu spo³ecznym i ¿¹da
siê od niego formu³ek dla prawdziwego ¿ycia!
Nie my�li siê przy tym, ¿e my te formu³y ju¿
posiadamy! Nasz¹  �wiadomo�æ  opanowa³o
zw¹tpienie.  Ono  wtargnê³o  poprzez  okno,
które wolno tylko dla �wiat³a otworzyæ! Kry
tyka i zw¹tpienie spowodowa³a wiedza, której
celem powinno byæ ukazanie prawdy. Wiedza
nie powinna nas oddalaæ od Boga, lecz uczyæ
nas jak Go szukaæ, by móc Go lepiej chwaliæ.
Uczeni stawiaj¹ sobie najbole�niejsze pytania,
opu�cili g³owy, w koñcu o�wiadczyli: �Ja nie
wiem nic, my nie wiemy nic, my nie mo¿emy
wiedzieæ�. Nauka staje siê �ród³em zamie
szania,  a  nawet  absurdalnych  sprzeczno�ci.
Uwielbia siê postêp, a¿eby go zaraz przez dzi
waczne  i  radykalne  rewolucje  zniszczyæ,  by
zaprzeczyæ osi¹gniêciom i wróciæ do prymi
tywu pomimo, ¿e niedawno tak bardzo chwa
lono postêp o nowoczesnym �wiecie.

Czy¿ rozwa¿anie przez Hierarchów Ko�
cio³a tak oczywistych spraw nie jest dzie³em
z³ego? Kto z nastêpców Aposto³ów w¹tpi
w  �wiêt¹  i  ukszta³towan¹  przez  Chrystusa
Prawdê? Komu zale¿y, aby lud Bo¿y zw¹tpi³
w sta³o�æ i prawdziwo�æ Chrystusowego nau
czania?

W swojej wypowiedzi, Ks. Abp Chaput
podkre�li³,  ¿e  ludzie m³odzi  pragn¹  przede
wszystkim rzetelnych odpowiedzi na drêcz¹ce
ich pytania: o to, kim jeste�my jako stworze
nie, co to znaczy byæ cz³owiekiem, dlaczego
posiadamy jak¹� szczególn¹ godno�æ? Wska
za³, ¿e odpowiedzi na nie znajdziemy nie tyle
w ideologiach czy naukach spo³ecznych, ale
tylko w osobie Jezusa Chrystusa, Odkupiciela
cz³owieka. Amerykañski ojciec synodalny za
znaczy³, ¿e obowi¹zkiem Ko�cio³a jest ewan
gelizowanie �wiata. W odniesieniu do Instru

mentum laboris wyrazi³ uznanie dla dobrego
opisu wyzwañ  antropologicznych  i  kulturo
wych stoj¹cych przed m³odymi lud�mi. Jed
nocze�nie stwierdzi³, ¿e nie mo¿e siê zgodziæ
na  znajduj¹ce  siê  w  tym  tek�cie  fa³szywe
pochlebstwa pod adresem m³odzie¿y,  kiedy
okre�la siê m³odych jako �stró¿y i sejsmogra
fy� ka¿dego wieku.

Ludzie m³odzi s¹ w istocie czêsto produk
tami epoki, ukszta³towanymi czê�ciowo przez
s³owa, mi³o�æ, zaufanie i �wiadectwo ich rodzi
ców i nauczycieli, ale dzisiaj znacznie g³êbiej
przez kulturê, która jest zarówno g³êboko at
rakcyjna jak i zasadniczo ateistyczna �powie
dzia³ Ks. Abp Chaput.

Podobne jak Papie¿ Pawe³ VI ostrze¿enie
wyg³osi³ Ojciec  �wiêty  Jan  Pawe³  II  ostat
niego dnia roku 1993 w ko�ciele �w. Ignacego
Loyoli w Rzymie: Antychryst jest w�ród nas
� zawo³a³ Jan Pawe³ II. � Pocz¹tek nowego
roku otwiera horyzonty, które choæ nie pozba
wione przeb³ysku �wiat³a, s¹ mroczne i gro�ne,
nie mo¿emy przymykaæ  oczu na to, co nas ota
cza. Musimy  nazwaæ  po  imieniu  z³ego.  Nie
mo¿emy  przeoczyæ  faktu,  ¿e  wraz  z  kultur¹
mi³o�ci i ¿ycia na �wiecie rozpowszechnia siê
inna cywilizacja, cywilizacja �mierci, bêd¹ca
bezpo�rednim dzie³em  szatana  i  stanowi¹ca
jeden z przejawów zbli¿aj¹cej siê Apokalipsy.

Nadzieja nasza w �wiêto�ci ksiê¿y katolic
kich, którzy nie ulêkn¹ siê stan¹æ po stronie
Prawdy Chrystusa. �wiêty Ko�ció³ katolicki
musi  znale�æ  si³y,  aby  nie  tylko  odrzuciæ
grzeszne  idee,  ale  z  pomoc¹ Bo¿¹ oczy�ciæ

drogê  po  której  wierni  prowadzeni  s¹  ku
Zbawieniu wiecznemu.

Arcybiskup Filadelfii przypomnia³, ¿e za
sadniczym zadaniem starszego pokolenia jest
przekazywanie wiary m³odym. Ale niestety
pokolenie przywódców � w Ko�ciele i w ro
dzinach � zrzek³o  siê odpowiedzialno�ci  za
przekazanie prawdyEwangelii nienaruszonej
kompromisem czy deformacj¹, co jest wyni
kiem po³¹czenia ignorancji, tchórzostwa i le
nistwa  w  formowaniu  m³odych  ludzi,  aby
nie�li wiarê w przysz³o�æ�.

Ks. Abp Chaput zdecydowanie sprzeciwi³
siê próbom lobbystów spoza Synodu i niektó
rym osobom z grona sekretariatu generalnego,
by zaakceptowaæ tak zwany jêzyk LGBT
w dokumentach i debatach synodalnych. Cho
dzi o numer 197 Instrumentum laboris, gdzie
mowa o tym, ¿e niektórzy m³odzi nie zgadzaj¹
siê z naukami Ko�cio³a dotycz¹cymi ludzkiej
seksualno�ci, i sugeruje siê �dialogowanie�
z tymi katolikami o odmiennych pogl¹dach.

W 40. rocznicê wyniesienia Ks. Kard. Ka
rola Wojty³y  do  godno�ci  Papie¿a  i w  80.
rocznicê �mierci �w. Siostry Faustyny Kowal
skiej módlmy siê do naszych �wiêtych Ro
daków o wstawiennictwo u Boga Najwy¿sze
go, aby zechcia³ broniæ swoj¹ owczarniê i nie
dopu�ci³ do niszczenia wiernych Mu dusz, ale
umacnia³ ksiê¿y do walki o nieprzemijaj¹c¹
wierno�æ �wiêtego Ko�cio³a katolickiego.

W£ADYS£AW ROMIN

Nie istnieje katolik LGBTQ
�Nie ma czego� takiego jak «katolik LGBTQ» lub «katolik transseksualny» czy te¿ «katolik

heteroseksualny» � powiedzia³ podczas drugiej kongregacji Synodu Biskupó Arcybiskup

Filadelfii Charles Chaput OFM Cap � podaje vaticannews.va.


