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PRZEDMOWA

W 50 lat po Milenium Chrztu Polski Jasna Góra powróciła do wielowie-
kowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. Pragnęliśmy niniejszą 
publikacją podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich 
Prymasa Tysiąclecia. Przygotowywane przez nas wydarzenie nosi tytuł RAPORT 
JASNOGÓRSKI 2016.

Dziewięcioletnia Nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół 
i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna 
modlitwa i dysputa jasnogórska przygotowywała nas do przeżycia 1050. roczni-
cy Chrztu, przez refleksję nad treściami poszczególnych Ślubów Jasnogórskich. 
Chcieliśmy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się nad 
ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. 

Inspiracją dla nas były słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba nam stale wracać do 
Ślubów Jasnogórskich, tak jak dawniejsze pokolenia wracały do Ślubów Jana 
Kazimierza. Trzeba nam stale na nowo ponawiać rachunek sumienia z tych 
wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, do-
tyczą życia Narodu, budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem 
wpisanym w ludzkie sumienie… Ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na 
godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie także, rzec 
można «polską kartę praw człowieka».” (Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1990 r.)

Debatowaliśmy przez dziewięć miesięcy (od września 2015 do maja 2016).  
Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana 
Pospieszalskiego spotykali się na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszo-
nych gości. Dyskusja była rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu 
gronu odbiorców poprzez Internet, stacje radiowe i telewizyjne. Intencją orga-
nizatorów było wywołanie szerokiej refleksji, zainspirowanej naszymi debatami. 
Każde spotkanie poprzedzaliśmy modlitwą w intencjach Ojczyzny. 
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Ksiądz Prymas Wyszyński pragnął, aby program Ślubów Jasnogórskich wszedł 
w codzienne życie Polaków. Chciał niejako wprowadzić Matkę Chrystusową 
w konkretną rzeczywistość bytowania Narodu, aby obronić jego najistotniejsze 
wartości. Dlatego treść Ślubów Jasnogórskich uczynił duszpasterskim progra-
mem na dziewięć lat tak zwanej Wielkiej Nowenny. Rozpoczął to 3 maja 1957 r. 
na Jasnej Górze jako dziewięcioletnią modlitwę i pracę nad wypełnieniem 
Ślubów przed Jubileuszem Tysiąclecia chrześcijaństwa Polski. Miał to być czas 
obrony wiary w sercach ludzi wobec nieustającej walki władz komunistycznych 
przeciwko Bogu i Kościołowi. Każdy rok Wielkiej Nowenny rozpoczynał się 
w niedzielę po 3 maja ponowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu we wszyst-
kich parafiach w Polsce. Niezależnie od tego ponowienia, w każdą rocznicę 
złożenia Ślubów – 26 sierpnia, były one odnawiane bardzo uroczyście na Jasnej 
Górze przez Prymasa Polski i Episkopat wraz z pielgrzymami. Zwyczaj ten został 
utrzymany, dlatego do dziś 26 sierpnia jest dniem ponowienia Jasnogórskich 
Ślubów Narodu. 

Program Wielkiej Nowenny polegał na wprowadzeniu w życie poszczegól-
nych przyrzeczeń Ślubów Narodu. I tak obejmował on: 

I rok 1957/1958 miał jako temat obronę wiary pod hasłem: „Wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom”. 

II rok 1958/1959, poświęcony życiu w łasce uświęcającej, otrzymał hasło: 
„Naród wierny łasce”. 

III rok 1959/1960, rok obrony życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, prze-
biegał pod hasłem: „Życie jest światłością ludzi”. 

IV rok 1960/1961, rok wierności małżeńskiej, pod hasłem: „Małżeństwo – 
sakrament wielki w Kościele”. 

V rok 1961/1962, rok rodziny katolickiej, pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna”. 
VI rok 1962/1963, poświęcony młodzieży, głosił hasło: „Młodzież wierna 

Chrystusowi”. 
VII rok 1963/1964, rok miłości i sprawiedliwości społecznej, miał za hasło: 

„Abyście się społecznie miłowali”. 
VIII rok 1964/1965 poświęcony walce z wadami narodowymi głosił: „Nowy 

człowiek w Chrystusie”. 
IX i ostatni rok Wielkiej Nowenny, 1965, zakończony 31 grudnia, był poświę-

cony czci Matki Najświętszej i przebiegał pod hasłem: „Weź w opiekę Naród cały”. 
Rok Milenijny – 1966 – rozpoczął się 1 stycznia uroczystym biciem w dzwony 

we wszystkich kościołach w Polsce. 
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Cały ten maryjny program oparty na Ślubach miał na celu budowanie wię-
zi i jedności wiernych oraz odnowę moralną i społeczną. Pasterzom Kościoła 
w Polsce zależało na odnowie ducha Narodu, szczególnie w tych punktach, które 
były najbardziej zagrożone w życiu Polaków. Był to program wyrywający Polaków 
z wewnętrznej apatii spowodowanej latami wojny i okupacji, program, do którego 
Prymas Polski często wracał, wyjaśniał i przedstawiał w swoich wypowiedziach. 
Na przykład w kazaniu do górali tatrzańskich w 1957 r. powiedział: „Pragniemy, 
żeby cały Naród podniósł się, otrząsnął z siebie «smutki i zwątpienia», spojrzał 
z dołów i mroków najrozmaitszych – w górę, w słońce Boże. Naród musi się we-
wnętrznie przemienić, żeby mógł się piąć wzwyż. Nie chcemy pełzać po ziemi”. 
Szczytem Wielkiej Nowenny było oddanie się Matce Bożej na Jasnej Górze 3 
maja 1966 r. w niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie.

Jako duchowe wsparcie dla tak olbrzymiej pracy zostało podjęte nawiedzenie 
kopii Obrazu Jasnogórskiego do wszystkich parafii w Polsce. Peregrynacja trwa  
już ponad 60 lat, nawiedzając już po raz drugi kościoły i wspólnoty parafialne 
w naszej Ojczyźnie. Tym należy również tłumaczyć fenomen kultu maryjnego 
w Polsce, pielgrzymowanie na Jasną Górę i do innych sanktuariów oraz rozwija-
jącą się praktykę życia duchowego – oddawania się i zawierzania się Matce Bożej.

* * *

Niniejsza publikacja jest zapisem dziewięciu debat na jasnogór-
skiej Sali Rycerskiej i dyskusji wokół projektu Raport Jasnogórski 2016. 
Redakcja dokonała skrótów, poprawek stylistycznych i ujednolicenia tek-
stu. Niektóre wypowiedzi nie zostały autoryzowane, dołożyliśmy jednak 
wszelkich starań, by zachować sens i styl wypowiedzi, a także staranność 
w przepisywaniu przemówień i dyskusji, które dostępne są jako pliki wideo 
w całości w Internecie. Założeniem niniejszej publikacji jest przede wszyst-
kim popularyzacja nauczania Prymasa Wyszyńskiego w okresie Wielkiej 
Nowenny oraz całej spuścizny tego wydarzenia. Z tej racji redaktorzy świa-
domie pominęli cały aparat naukowy wymagany w publikacjach naukowych.  
 Wszystkim uczestnikom debat, współorganizatorom, partnerom medial-
nym, osobom zaangażowanym w przygotowanie i relacjonowanie całości oraz 
niniejszej publikacji składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.  

o. dr Mariusz Tabulski OSPPE
o. dr Michał Legan OSPPE





Rozmowa o. Michała Legana OSPPE 
z o. Mariuszem Tabulskim OSPPE

o. Michał Legan: Ojcze Mariuszu, zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski. 
Dla nas tu, na Jasnej Górze, jest to także okazja ożywienia pamięci historycznej 
o wiel kich wydarzeniach, które miały miejsce 50 lat temu podczas Milenium, 
a wcześniej Wielkiej Nowenny i Ślubów Jasnogórskich. Jak tę – zdawałoby się 
odległą – historię wykorzystać współcześnie, właśnie w perspektywie przygo-
towań do przeżywania rocznicy Chrztu Polski?

o. Mariusz Tabulski: Pokoleniowo jestem dzieckiem tamtych wyda-
rzeń i teraz, stając wobec naszej zakonnej „żywej legendy”, czyli o. Jerzego 
Tomzińskiego pamiętającego Śluby Jasnogórskie, Wielką Nowennę i Milenium, 
jako swoiste wyzwanie przyjmuję jego pytania: Co wy robicie w tym kierunku? 
Czy w ogóle Jasna Góra będzie miała jakiś program? Bo Jasna Góra zawsze 
miała taki program, program wręcz narodowy. To przecież przez Jasną Górę 
Prymas Wyszyński przygotowywał naród w ramach Ślubów Jasnogórskich, 
potem Wielkiej Nowenny i kiedy był rok 1966, tutaj przecież dokonało się 
to oddanie. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy spróbowali przypomnieć 
sobie, co znaczą tamte zobowiązania – począwszy od Ślubów Jasnogórskich 
z 1956 roku. Przywołać je i postawić trudne pytanie: co z nich konkretnie 
wynika dzisiaj? A może także krok po kroku ponownie podjąć składane wtedy 
przyrzeczenia.  

o. Michał Legan: To są bardzo ważne pytania. Tylko czy jesteśmy w stanie 
znaleźć język, bardziej współczesny, który przemówi do ludzi nie tylko z mojego 
pokolenia, ale także z pokolenia młodszego?
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o. Mariusz Tabulski: Nie musimy się zastanawiać nad tym czy one są ak-
tualne, bo są. Stają przed nami – tak czy inaczej – jako program wciąż niezre-
alizowany. 

o. Michał Legan: Można też patrzeć na nie, jako na zadanie, które trzeba 
nieustannie realizować. 

o. Mariusz Tabulski: Pamiętam, jak ojciec Jerzy mówił nam, że jest to swego 
rodzaju praca, która zmusza do rachunku sumienia w każdym pokoleniu. Na 
Jasną Górę nieustannie przybywa wielu pielgrzymów. Przychodzą do Maryi 
jak do swojej Matki. Dobrze by było, gdyby przychodzili nie tylko z osobisty-
mi intencjami, z prośbą o pomoc i ratunek. To jest dobra okazja, by postawić 
sobie najważniejsze  pytania: o wierność Bogu i Krzyżowi w codziennym życiu, 
o ochronę poczętego życia, o wier ność małżeńską, o właściwe wychowanie dzie-
ci. Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym, jak bardzo aktualne w świetle Ślubów 
Jasnogórskich jest wychowywa nie młodzieży. Często zapominamy o tym, że 
Jasnogórskie Śluby to niejako program Matki Bożej dla nas, to zobowiązania 
wypływające z Ewangelii. 

o. Michał Legan: Czyli można powiedzieć wprost, że trwa walka duchowa, 
walka o to, żeby w życiu każdego z nas, ale też w życiu wspólnotowym, naro-
dowym, to Ewangelia była na pierwszym miejscu, żeby była fundamentem 
wszystkiego, żeby stała się treścią naszego życia. I ta walka jest dla mnie wy-
raźnie  widoczna. Podobnie jak dla Ojca i z pewnością dla wszystkich, którzy 
starają się obserwować życie społeczne, polityczne, moralne i duchowe Polaków. 

Wydaje mi się, że skoro my tę walkę toczymy i skoro jesteśmy w tej jasno-
górskiej twierdzy, bo Pan Bóg nam ją dał, z jej murami, z jej siłą, to jesteśmy 
zobowiązani do tego, żeby wydobyć z przeszłości zobowiązania, które za nas 
przyjął król Jan Kazimierz, a także zobowiązania Ślubów, które złożył w naszym 
imieniu Episkopat.

o. Mariusz Tabulski: Cały naród. Również nasi przodkowie.

o. Michał Legan: Ważne jest, żebyśmy dzisiaj pomyśleli, jaką przyjmiemy ko-
lejność. To znaczy: czy najpierw zdecydujemy się zaufać Jezusowi Chrystusowi, 
przyjąć Go jako swojego Pana, przyjąć Jego Ewangelię. Z tej Ewangelii bardzo 
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jasno wynika przesłanie jasnogórskie: „Oto Matka Twoja” – testament Pana 
Jezusa z krzyża, który mówi: chcę, żeby wasza droga była drogą maryjną.

o. Mariusz Tabulski: Ta maryjna droga nie jest jakimś nowym odkryciem. 
To była i wciąż jest ta sama droga dawno temu wytyczona w Kościele. Wedle 
słów św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: Maryja jest najkrótszą i najpew-
niejszą drogą do Boga. Wybraną i wskazaną przez Niego samego. 

o. Michał Legan: To znaczy, że Bóg sam dał nam tę konkretną drogę.

o. Mariusz Tabulski: Ciekawe, że Śluby Jasnogórskie są formą przy mierza, 
jakie Bóg zawarł szczególnie z nami, z naszym Narodem. To przymierze za-
warte w przeszłości, wciąż się aktualizuje. Dokonuje się w czasie. Złożone 
Śluby to nie jest tylko jakaś formuła. To przestrzeń, w której Bóg objawia się 
i prowadzi z nami dialog. Jego odpowiedzią na podjęty przez nas dialog jest 
spełniająca się obietnica życia w wolnej Ojczyźnie, a jednocześnie pozostająca 
perspektywą na przyszłość. To naprawdę wolna Polska, w której prawo Boże 
bę dzie na pierwszym miejscu, i w której według tego prawa zapanuje ład mo-
ralny w naszych rodzinach. Do tego też – według słów św. Jana Pawła II – Śluby 
Jasnogórskie nas zobowiązują.

o. Michał Legan: Bardzo podoba mi się porównanie, którego użył o. Jacek 
Salij: Ślubów Jasnogórskich ze ślubem, jaki składają sobie małżonkowie. W mał-
żeństwie – tak sobie wyobrażam – w chwili pojawiającego się kryzysu małżon-
kowie próbują powrócić do początku swojej miłości, do momentów pięknych 
emocji, wzruszeń, bliskości i dzięki temu sprawiają, że ten moment działa w ich 
życiu na nowo, przywracają ten pierwotny zachwyt. Wydaje mi się, że dzisiaj 
bardzo czegoś takiego potrzebujemy. Nasz Naród, społeczeństwo i każdy z nas 
osobiście, potrzebuje takiego momentu przypomnienia sobie, jakich wielkich 
dzieł Pan Bóg dokonuje w naszym życiu. Doświadczenia, jak piękna i umac-
niająca jest bliskość z Bogiem, z Maryją i jak ta bliskość może realnie „odbijać 
się” w naszym życiu, szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

o. Mariusz Tabulski: Może właśnie dlatego zapraszamy siebie nawzajem 
i naszych gości do tak zwanej dysputy teologicznej, dysputy jasnogórskiej – 
formuły na nowo odkrytej teraz, w obliczu współczesnych zmagań.
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o. Michał Legan: Tak, na Jasnej Górze w Sali Rycerskiej odbywały się już 
kiedyś debaty teologiczne. Wyobrażam je sobie jako burzliwe spotkania. To sta-
ło się inspiracją do odnowienia tej tradycji. Pomyślałem sobie: jakby to było 
pięk nie, gdybyśmy dzisiaj spierali się o najważniejsze rzeczy w prawdziwym, 
dobrym spotkaniu; w dobrej wierze i wzajemnej życzliwości podjęli starcie 
racji argumentów, wspólnie dążąc do odkrywania fundamentów naszego życia.  
Raport Jasnogórski, czyli dziewięć debat, na które zapraszamy osoby przyj-
mujące jako swój fundament całe chrześcijańskie dziedzictwo, ale potrafią na 
te tematy spojrzeć krytycznie.

o. Mariusz Tabulski: Z różnych miejsc wychodząc, podążając często róż-
nymi drogami, zmierzają w jednym kierunku. 

o. Michał Legan: Będziemy próbowali wsłuchać się w to, co mówią Polacy. 
Chodzi nam o głos tych ludzi, którzy z jednej strony są zakochani w Chrystusie,  
w Maryi, w Jasnej Górze, ale jednocześnie mają zmysł obserwacji i krytycznego 
osądu. Bo chodzi nam przecież o raport, czyli o to, żeby nazwać rzeczywistość, 
sytuację, w której jesteśmy, żeby dobrze rozpoznawać rzeczywistość, w której 
realnie egzystujemy. Spojrzeć na nią w szerszej perspektywie, tak by lepiej zro-
zumieć, czego naprawdę potrzebujemy, żeby całe to dziedzictwo, które nazywa 
się Polską, przenieść w przyszłość. 

o. Mariusz Tabulski: Chcemy też uniknąć zamykania się w twier dzy. Dzięki 
możliwościom technicznym, takim jak: internet, radio, telewizja, chcemy stąd 
– z Jasnej Góry – „wypuścić” swego rodzaju światło, które w podejmowanej dys-
kusji pomoże rozjaśnić często zagmatwane interpretacje zjawisk współczesnego 
świata. Tak, byśmy mogli wspólnie odkrywać proste prawdy o naszym życiu. 

o. Michał Legan: Pan Jezus powiedział, że nie może się ukryć miasto po-
łożone na górze...

o. Mariusz Tabulski: … a papież Franciszek wywołuje nas, byśmy szli, 
przekraczali podziały… 

o. Michał Legan: … i otwierali bramy… Podejmując więc to wezwanie, 
w logo Raportu Jasnogórskiego 2016 umieściliśmy wieżę jasnogórską z promie-
niem światła, które rozchodzi się jak z latarni morskiej. Wedle słów zawartych 



ROZMOWA O. MICHAŁA LEGANA OSPPE... 

21

w tekście listu napisanego przez Prymasa Wyszyńskiego w czasie jego uwięzienia 
do ówczesnego generała zakonu paulinów, o. Alojzego Wrzalika: „Jasna Góra 
po raz kolejny musi spełniać rolę obrońcy jak podczas potopu”. Dziś w pew-
nym sensie także mamy swego rodzaju potop. Czujemy się jak w rozbujanych 
łodziach, niesieni po wzburzonych falach morskich. Nie bardzo wiemy jak w tej 
rzeczywistości, w której jesteśmy, odnaleźć się, jak znaleźć stały punkt zaczepie-
nia, kotwicę. Potrzebujemy orientacji w dobrą stronę. Jasna Góra ma spełniać 
rolę latarni morskiej na przyszłość nie tylko dla tych pokoleń, które były i które 
żyją obecnie. Broń Boże, żeby się okazało, iż to miejsce jest jedynie skansenem 
religijności polskiej. To ma być miejsce żywe, miejsce, gdzie sprawowane są 
sakramenty, gdzie rodzi się nowe życie, odnawia nadzieja, umacnia wiara. 

o. Mariusz Tabulski: Bo Jasna Góra to przede wszystkim Matka Boża. Ona 
jest tą latarnią, Ona jest tym światłem.

o. Michał Legan: Powiedziałbym nawet więcej: Matka Boża prowadzi do 
Jezusa czyli do Ewangelii.

o. Mariusz Tabulski: Maryja Królowa Polski z tego miejsca przypomina 
nam, że na mapie polskiego Kościoła Jasna Góra ma swój program pogłębia-
nia chrześcijańskiej tożsamości Narodu: Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 
roku, milenijny Akt oddania Matce Bożej z 1966 r.  Warto do tego twórczo 
powracać szczególnie teraz, przygotowując się do świętowania 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, a potem Roku Miłosierdzia, byśmy, podążając ku Bogu maryjną 
drogą, coraz pełniej otwierali się na działanie Ducha Świętego w nas samych, 
naszych rodzinach, Kościele i całym Narodzie. 

o. Michał Legan: Podsumowując: Jezus Chrystus niejako wypowiedział 
swoją miłość i swoje miłosierdzie dla naszego Narodu, dając nam łaskę 
chrztu i łaskę Matki Bożej na Jasnej Górze. Próbujemy z jednej strony przy-
pomnieć sobie znaczenie chrztu w 1050. rocznicę Chrztu Polski, a z drugiej 
strony odpowiadamy na wołanie Kościoła w Roku Miłosierdzia, odkrywamy 
wielkie miłosierdzie Boże po to, żeby potem miłosiernego Chrystusa naślado-
wać i przyjmować do swojego serca. Mamy też takie przekonanie, że wszyscy 
jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują przewodnika. Możemy więc chwycić się 
ręki Matki Bożej i dać się prowadzić.





Debata I  
27 września 2015 r.

„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 
Kościołowi i jego pasterzom”



Uczestnicy debaty
Marek Jurek, ks. abp Marek Jędraszewski, Anna Rastawicka, 
Joanna Banasiuk, Jan Pospieszalski (prowadzący debaty)



Abp Marek Jędraszewski  
metropolita łódzki

Apel Jasnogórski 

Najświętsza i najdostojniejsza Królowo Polski, Pani Jasnogórska, Bogarodzico 
Dziewico! Stajemy przed Tobą na apelu w szczególny wieczór. Przed chwilą 
w Sali Rycerskiej jasnogórskiego klasztoru zakończyła się pierwsza publiczna 
debata poświęcona Ślubom Jasnogórskim Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasze dzisiejsze refleksje były poświę-
cone hasłu pierwszego roku Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski. 
Rok ten rozpoczął się 3 maja 1957 r., a jego hasło brzmiało: „Wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom”. Stawialiśmy sobie pytanie: 
w jakiej mierze hasło to jest aktualne również dzisiaj, gdy minęło już prawie 
sześćdziesiąt lat od chwili, kiedy w Kościele katolickim w Polsce próbowano 
je przekuwać na codzienność życia milionów Polaków żyjących wtedy w naszej 
Ojczyźnie.

Panno wierna! Takim właśnie tytułem zostałaś obdarzona w Litanii loretań-
skiej. Tak też Twej pomocy wzywamy, ilekroć czujemy, że zagrożona jest nasza 
wiara. Jesteś bowiem, o Maryjo, wzorem najbardziej szlachetnej, a równocześnie 
heroicznej wierności. Nie było przecież w Tobie żadnego duchowego pęknię-
cia, żadnej zdradliwej szczeliny między słowami a czynami, między czynami 
a zasadami, między wyznawaną wiarą a codziennym życiem.

Byłaś, Maryjo, zawsze wierna Bogu. Wyraziło się to w Twych słowach wypowie-
dzianych w Nazarecie: „Oto ja, służebnica Pańska”, nieustannie potwierdzanych w ca-
łym Twym dalszym życiu – zarówno w chwilach radosnego Magnificat, jak i w czasie 
spełniania się proroctwa starca Symeona, kiedy Twą duszę przenikał miecz boleści.  
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Gdy w 1957 r. Prymas Wyszyński wraz z polskimi biskupami rozpoczynał pierw-
szy rok Wielkiej Nowenny, Polska wychodziła z mrocznej epoki stalinizmu. 
Powoli odchodzono od otwartych prześladowań Kościoła, których symbolem było 
internowanie Kardynała Wyszyńskiego i uwięzienie razem z nim, w tym samym 
dniu, 25 września 1953 r., biskupa Antoniego Baraniaka, który przez prawie dwa 
i pół roku poddawany był brutalnym przesłuchaniom w więzieniu śledczym na 
Mokotowie w Warszawie. Nie kończył się jednak czas planowanego ateizowania 
polskiego społeczeństwa. Zmieniły się tylko formy odrywania naszej Ojczyzny 
od wiary w Boga. Walka z Kościołem ciągle trwała, a swój symboliczny szczyt 
osiągnęła 2 września 1966 r., gdy pielgrzymujący po polskiej ziemi obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej został uwięziony przez władze bezpieczeństwa PRL-u. Do 
dzisiaj presja ateizacyjna wywierana na nasz naród nie ustała. Przyjęła jednak inne, 
nie tyle czysto administracyjne, ile bardziej kulturowo-polityczne formy, które 
wyrażają się w hasłach politycznej poprawności i światopoglądowej neutralno-
ści naszego państwa. Wiara w Boga ma stać się czysto osobistą, prywatną, wstydli-
wie ukrywaną przed innymi sprawą. Chce się znowu zafundować nam narodowe 
katolickie getto, na które skarżył się, wspominając lata minione, i przed którym 
równocześnie przestrzegał Ojciec Święty Jan Paweł II w Lubaczowie w 1991 r. 
W tej sytuacji podnosimy nasz wzrok ku Tobie, Panno wierna, i błagamy: wsta-
wiaj się za nami, abyśmy wiernie trwali w wierze w Boga, Ojca Wszechmogącego 
i ją z odwagą wyznawali. 

Byłaś, Maryjo, wierna krzyżowi, gdy niezłomnie trwałaś pod krzyżem Twego 
Syna Jezusa Chrystusa. W 1957 r. Kardynał Wyszyński pisał: „Gdy znikały sztan-
dary i korony, gdy waliły się moce i ustroje, jeden znak nie znikał z drogi narodu 
polskiego – znak krzyża. Tysiąc już lat idzie krzyż przez polską ziemię”. I zaraz, 
odnosząc się do ówczesnej sytuacji Polski, pytał: „Czyżby u kresu tysiącletniej 
wędrówki Narodu po naszej krzyżowej drodze krzyż miał się osunąć?”. Jednak 
jego odpowiedź była pełna mocy i pewności: „Będziemy stali przy krzyżu, bo 
pod nim stoi Królowa nasza, Królowa świata i Polski Królowa. To nie krzyż się 
chwieje, to świat się chwieje i toczy. Krzyż stoi! Tyle mocy poszło w proch na 
oczach tysiącletnich dziejów, a krzyż pozostał jako sztandar zwycięstwa. I po-
zostanie”. Dzisiaj z bólem patrzymy na to, jak z przestrzeni publicznej naszego 
kraju usiłuje się usunąć krzyż, jak niekiedy – w imię tak zwanej wolności arty-
stycznej i prawa do samorealizacji – jest on wyszydzany i wyśmiewany. W tej 
sytuacji podnosimy nasz wzrok ku Tobie, Panno wierna i błagamy: wstawiaj 
się za nami, abyśmy odważnie i z poczuciem wewnętrznej dumy trwali przy 
krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na którym zawisło zbawienie świata.
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Byłaś, Maryjo, wierna Ewangelii, czyli Dobrej Nowinie o zbawieniu do-
konanym przez pełne miłości słowa i czyny Syna Bożego i Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Dlatego w Kanie Galilejskiej niejako wymogłaś na Nim po-
czątek dokonywanych przez Niego znaków, a sługom powiedziałaś: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. W czasach PRL-u ewangelijne przesłanie 
o miłości Chrystusa, który do końca nas umiłował, usiłowano zastąpić walką 
klas. Rodziła ona nienawiść, przemoc i ogrom krzywd. Dzisiaj słowo „miłość” 
pragnie się zastąpić słowem „tolerancja”, za którym w rzeczywistości kryje się 
obojętność na zło czynione przez drugiego, a nawet, w imię hasła: „zero tole-
rancji dla nietolerancji”, prześladowani są ci, którzy ośmielają się sprzeciwiać 
zasadom politycznej poprawności. W tej sytuacji podnosimy nasz wzrok ku 
Tobie, Panno wierna i błagamy: Matko pięknej miłości, ocal w nas pragnienie 
autentycznej, ofiarnej i odpowiedzialnej miłości, z którą chcemy zwracać się 
na co dzień do każdego człowieka. Byłaś, Maryjo, wierna Kościołowi, gdy pod 
krzyżem Twego Syna z Jego woli zostałaś Jego Matką, a w Wieczerniku wraz 
z Apostołami trwałaś na modlitwie, prosząc Ojca o zesłanie Ducha Świętego. 
W czasach PRL-u na wiele sposobów próbowano tę wierność katolików wobec 
Kościoła podważyć i zburzyć, tworząc różnego rodzaju organizacje i zrzeszenia 
społeczne, w tym także struktury tak zwanych księży-patriotów.

Dzisiaj za wszelką cenę chce się podważyć autorytet Kościoła w Polsce, 
który nieugięcie stoi na straży każdego ludzkiego życia od chwili poczęcia do 
naturalnej śmierci. W imię haseł średniowiecza i ciemnogrodu ośmiesza się 
jego doktrynę, a według zasady divide et impera (dziel i rządź) nieustannie 
przeciwstawia się polskich biskupów Ojcu Świętemu Franciszkowi, a księży 
pracujących w parafiach – ich biskupom. W tej sytuacji podnosimy nasz wzrok 
ku Tobie, Panno wierna, i błagamy: Spraw, aby wszystkie córki i wszyscy syno-
wie Kościoła katolickiego w Polsce czuli się dumni z tego, że do niego należą, 
a w chwili próby mężnie stawali w jego obronie, w żaden sposób nie dając się 
wewnętrznie podzielić. 

Panno zawsze wierna! Podczas dzisiejszego apelu z wielką ufnością wołamy 
do Ciebie: Matko naszej wiary, Matko Bolesna, Matko pięknej miłości, Matko 
Kościoła! Weź w opiekę cały Naród, który żyje dla Twej chwały, niech się rozwija!





Abp Wacław Depo  
metropolita częstochowski

Homilia

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Marku, sterniku Kościoła łódzkiego, ale rów-
nież dźwigający ciężar współodpowiedzialności w Konferencji Episkopatu Polski 
jako nasz wiceprzewodniczący. Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłań-
stwie, osoby życia konsekrowanego na czele z ojcami paulinami i Instytutem 
Prymasowskim. Drodzy Bracia i Siostry, pielgrzymi do domu Matki.

Zapraszający nas dzisiaj ojciec Mariusz powiedział, że stajemy u pro-
gu debat jasnogórskich, które są i będą swoistym raportem wiary Kościoła 
w Polsce na dziś i na przyszłe pokolenia. Dlatego spróbujmy dzisiaj w świetle 
Słowa Bożego ujrzeć nasze zadania. Dwudziestowieczny teolog szwajcarski 
Ladislav Boros pisał, że „człowiek istnieje dzięki temu, że uwierzytelnia siebie 
poprzez swoją wolność, albowiem wszystko co jest w nas musimy wciąż prze-
kraczać”. Idąc tym torem myślowym, należy uznać, że religia chrześcijańska, 
która jest ze swej istoty formą obecności i spotkania Boga z człowiekiem, 
jest w Chrystusie drogą spełnienia siebie przez przekraczanie siebie. Jest ona 
drogą świadomego i wolnego znalezienia się w kręgu zbawienia zaoferowa-
nego przez Chrystusa. Tym bardziej więc mocno i dobitnie brzmią słowa 
dzisiejszych czytań mszalnych: „Kto jednak widzi swoje błędy? Oczyść mnie 
z błędów, które są dla mnie skryte. Bogactwo wasze będzie świadectwem 
przeciw wam. Oto woła zapłata robotników, którą zatrzymaliście, żyliście 
beztrosko, potępiliście i zabiliście sprawiedliwego”; czy też słowa zaczerp-
nięte z Ewangelii według św. Marka: „Kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień 
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młyński”. Widzimy więc, jak trudno w tych słowach oskarżających i mówią-
cych o potrzebie działania wbrew sobie dopatrzeć się nuty chrześcijańskiego 
optymizmu w spojrzeniu na człowieka.

Powróćmy do sytuacji wyjściowej przez postawienie elementarnego pytania: 
Kto jest prawdziwym chrześcijaninem i w jaki sposób realizuje się jego dro-
ga? Z pomocą przychodzi nam św. Paweł, który w Liście do Rzymian poucza: 
„Chrześcijaninem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ale prawdziwym chrze-
ścijaninem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym przymierzem jest 
przymierze serca – duchowe, a nie według litery”.

Każdego więc człowieka, który nosi to imię, ma określać wiara i więź 
z Chrystusem, osobista odpowiedź na Jego dary i Jego wymagania. Możemy 
zatem przyjąć, że być prawdziwym chrześcijaninem, oznacza zgodzić się na 
nieustanny proces stawania się nim dzięki łasce i przynależności do Chrystusa. 
Przyznajemy, że proces ten jest trudny oraz wymaga ciągłej czujności sumienia 
i w wielu sytuacjach życiowych tzw. zaparcia się siebie. Ale jest on możliwy do 
spełnienia dla każdego, kto wierzy. Mówi o tym wyraźnie w jednej ze swych 
wypowiedzi św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein): „Bóg nie odmówi 
swojej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić. Łaska chce, 
aby była wzięta w posiadanie osobiście”.

Nasuwa się więc następująca refleksja: wszystko to, co nie jest współpracą 
z łaską, wszystko to, co poniża człowieka lub hamuje jego rozwój, powinno 
w życiu chrześcijańskim, w naszym sposobie myślenia, mówienia i działania 
być w stanie walki, w stanie owego odcinania. Inaczej bowiem to wszystko, co 
składa się na nieuporządkowane bogactwo, zaślepienie zmysłowe czy wszelki 
rodzaj zła, będzie świadczyć przeciwko nam w dzień sądu Pańskiego. O podej-
mowanie tych duchowych zmagań i wierność drodze bycia chrześcijaninem 
i synem i dzieckiem Maryi prosili nas wybitni dla nas przewodnicy: Sługa 
Boży Kardynał Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Już na początku swojego 
pontyfikatu Papież wskazywał na osobę Kardynała jako człowieka zawierzenia 
i szczególnej ufności Bogu, a wołając do nas, mówił: „Proszę, abyście przeciwsta-
wiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, co poniża obyczaje zdro-
wego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, 
narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Widzimy tutaj również wołanie o spełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Starajmy się wypełnić tę niełatwą do realizacji prośbę, dopowiadaną po wie-
lekroć na trasach papieskiego pielgrzymowania do Ojczyzny. Jesteśmy tutaj 
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razem na progu debat jasnogórskich, które mają nas otworzyć na aktualność 
Jasnogórskich Ślubów Narodu, aby odpowiedzialnie iść ku przyszłości. Kontekst 
tych debat to nie tylko przeszłość związana z 1050. rocznicą Chrztu Polski czy 
Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, lecz także teraźniejszość, która 
woła o spełnienie i owe „przekraczanie siebie” w byciu chrześcijaninem, i przy-
szłość, która będąc w ręku Boga i jego miłosnej troski, wymaga naszej osobistej, 
kościelnej i narodowej odpowiedzi. 

Drodzy Bracia i Siostry. W ostatnim czasie ze zdumieniem odkryłem utwór 
Zygmunta Krasińskiego pt. Polska wobec burzy 1848 roku. Ten nadal aktualny 
tekst pokazuje to samo zagrożenie idące ze świata. Zwróćmy uwagę na te sło-
wa pisarza: „Lękam się niekiedy o człowieczeństwo w tym wieku, mogłoby na 
czas w tył się cofnąć. Człowieczeństwo bowiem tak jak naród, tak jak osobnik 
ma wolną wolę i jeśli wybierze zło zamiast dobra, postęp swój na czas ha-
muje i zwraca się w tył. Stąd w republikanach czerwonych zamiary godzące we 
wszelki ład i strój, wściekłe podrywy przeciwko rodzinie i własności. Pogarda 
dla wszystkich religijnych podań rodu ludzkiego, natomiast niesłychane na-
bożeństwo dla wszelkiego gwałtu, wreszcie dziecinna, dzika, namiętna żądza 
zupełnego zerwania z przeszłością, która odrzucona jest z harmonii czasu, aby 
stworzyć czas nowy, składający się tylko z samej przyszłości i teraźniejszości”. 
Wołanie to może nas zdumiewać. Polska wobec burzy 1848 r.? Przecież to jest 
teraz i tutaj. A zwłaszcza ten atak przeciwko rodzinie i własności czy też po-
garda dla wszystkiego, co składa się na religię. Dlatego, moi Drodzy Bracia 
i Siostry, wołajmy dzisiaj razem z Janem Pawłem II: „Ziemio polska, ziemio 
ojczysta zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara 
Chrystusa ponawia się wciąż, aby każdy człowiek, który zna radość i gorycz 
bytowania na tej ziemi, mógł się stawać jego uczniem poprzez przeciwstawianie 
się wszelkiej formie zła. Niech tajemnica Eucharystii pozwala nam odzyskiwać 
świadomość tej godności, która jest właściwa człowiekowi jako synowi i córce 
Boga samego”. Amen.
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„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 
Kościołowi i jego pasterzom”

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! 

Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, 
oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, 
stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, 

jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
Królowo Polski! 

Odnawiamy dziś Śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu 
Polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud 

polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie 

 wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, 
Ojczyźnie naszej świętej – Chrześcijańskiej Przedniej Straży poświęco-

nej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany 

 Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką Najlepszego Ojca 
wszystkich narodów ziemi.Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, 

aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna,  
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu  

naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. 
Królowo Polski, przyrzekamy.
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Uczestnicy debaty
•	 ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, wiceprzewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski
•	 Anna Rastawicka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego
•	 Joanna Banasiuk, artystka skrzypaczka, mecenas, przedstawicielka 

Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
•	 Marek Jurek, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
•	 o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał zakonu paulinów

Prowadzący
•	 Jan	Pospieszalski

o. Arnold Chrapkowski: św. Jan Paweł II, zwracając się do Polaków 
w święto Matki Bożej Częstochowskiej, mówił: „Nie można nam zapominać 
o Ślubowaniach Jasnogórskich, które przygotowały nas do wejścia w drugie 
tysiąclecie chrześcijaństwa. Dziewięcioletnia Nowenna przed 1966 r. przy-
gotowywała Kościół i naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego”. 
Rozpoczynająca się właśnie dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogór-
ska ma nam pomóc przygotować się do przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Przez rozważanie treści poszczególnych Ślubów będziemy mieli możliwość 
namysłu nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku.

Śluby króla Jana Kazimierza, a potem Śluby Jasnogórskie stały się szcze-
gólnym wyrazem przymierza, które Bóg zawarł z naszym narodem. Kolejne 
pokolenia Polaków widziały w tym przymierzu nie tylko osobiste odnie-
sienie do Najświętszej Maryi Panny, ale Maryja stawała się w nim Królową, 
Orędowniczką, Wspomożycielką daną jako pomoc i obrona Narodu, jego 
wolności, tożsamości i nadziei. 

Papież prosił nas, abyśmy stale wracali do tego oddania się Matce Bożej, do 
tego programu i ślubowania, tak jak dawniejsze pokolenia wracały do Ślubów 
Jana Kazimierza. Mówił, iż trzeba stale na nowo ponawiać rachunek sumienia 
z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, 
dotyczą życia Narodu, budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem 
wpisanym w ludzkie sumienie. Prawo to odczytują zarówno wierzący, jak i nie-
wierzący. Właśnie to moralne prawo winno stanowić rzetelną podstawę ustroju 
państwa i życia społeczeństwa. My, paulini, w swojej serdecznej pamięci nosimy 
wezwanie Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zawarł w liście 



DEBATA I 

35

do ojca Alojzego Wrzalika – generała paulinów – 10 listopada 1955 r. Pisał 
z więzienia w Komańczy, żeby powiedzieć jasno, że Bóg chce, by naród polski był 
jednoczony przez Jasną Górę, przez nią się odnawiał i krzepił, żeby właśnie ona 
była stolicą chwały Bożej. Podkreślał w swym liście, iż konieczna jest w Polsce 
obrona Jasnej Góry – lecz nie z pomocą armat i pocisków. Nie wystarczy dziś 
wyspowiadać pielgrzymów. Należy wyspowiadać Naród, by dokonać w nim 
nowej obrony Jasnej Góry. Trzeba mu odważnie powiedzieć, co nie da się po-
godzić z Królestwem Maryi. Konieczne jest poznanie już nie tylko detalicznych 
grzechów, ale ujrzenie wielkich ran i nałogów, które wrosły w obyczaj Narodu 
i zniekształciły jego psychikę, duchowość i charakter. Oto pilne zadanie Roku 
Ślubów Narodowych. Trzeba więc podjąć odważnie nową obronę Jasnej Góry, 
ducha Narodu, by doznać radości i wyzwolenia. 

red. Jan Pospieszalski: Na początku rozważań pojawiają się liczne pyta-
nia. Zastanawiamy się dzisiaj nad Aktem Ślubowania z 1956 r. Jaką rolę ode-
grał w dziejach narodu polskiego i polskiego Kościoła? Czy prawdziwe jest 
stwierdzenie, że wtedy rozstrzygnęła się batalia o duszę Narodu, i że Milenium 
Chrztu Polski i poprzedzająca je Wielka Nowenna, będące nieprawdopodobnym 
fenomenem, ukształtowały całe pokolenia Polaków? 

Anna Rastawicka: Dobrze pamiętam Śluby Jasnogórskie. Miałam wtedy 12 
lat. Bardzo przeżywaliśmy ten moment, ponieważ modliliśmy się przez cały 
czas za aresztowanego Księdza Prymasa. Byłam wtedy w Warszawie, lecz nawet 
z perspektywy tylu kilometrów mocno czuło się to wydarzenie. Kiedy z perspek-
tywy czasu zastanawiam się, czym były Śluby Narodu, myślę, że były one jakby 
uchwyceniem się liny ratunkowej, która przewija się przez całe dzieje Polski 
– od hymnu „Bogurodzica”, cudowną obronę Jasnej Góry, podczas potopu 
szwedzkiego, przez Cud nad Wisłą, przez nieustanną obecność Matki Bożej 
w dziejach naszego narodu. 

Kiedy zbliżało się 1000-lecie Chrztu Polski, szatan, kierując działaniami 
władz komunistycznych, czynił wszystko, żeby Polskę zepchnąć z drogi wiary, 
żeby odebrać nam chrześcijańską kulturę i moralność. To była rzeczywiście 
walka. Jak mówił potem Ksiądz Prymas: jesteśmy na przełęczy dziejów – Polska 
albo pójdzie tą drogą, którą szła przez tysiąc lat, albo odejdzie od swojej tożsa-
mości. Ksiądz Prymas był wtedy uwięziony, po ludzku bezradny. Mówił potem, 
że oglądał się, skąd przyjdzie mu pomoc i powtarzał: „byłbym pasterzem śle-
pym i wodzem ślepych, gdybym nie widział tego śladu myśli Bożej w dziejach 
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Polski”. Myśl o odnowieniu Ślubów Narodu powstała w drugim roku uwięzienia 
Księdza Prymasa. W jednym z listów do ojca generała, napisał, że w więzieniu 
w sposób szczególny uświadomił sobie tę prawdę, że Bóg dał Polsce, w Matce 
Bożej, przeogromną moc. Pisał: „Tak mocno wierzę w to, że Opatrzność dała 
Polsce dodatkową pomoc, wiążącą naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest 
tą ostatnią deską ratunku dla Narodu. Występuje w sposób szczególnie widoczny 
wtedy, gdy jest ciężko i gdy już znikąd zda się nie widać ratunku”. Pamiętajmy 
też, że Śluby Jasnogórskie były odnowieniem Ślubów króla Jana Kazimierza.

red. Jan Pospieszalski: Czyli musimy tutaj wskazać ten kontekst powrotu do 
historii, tę ciągłość, pewną kontynuację? 

Anna Rastawicka: Tak. Ksiądz Prymas czuł potrzebę niejako reelek-
cji Matki Bożej jako Królowej Polski. W 1656 r. to król Jan Kazimierz ogło-
sił ją Królową Polski. Poddał Jej polskie ziemie. Natomiast w 1956 r.,  
jak podkreśla Ksiądz Prymas, już cały Naród przyjął to wybranie Maryi na 
Królową.

red. Jan Pospieszalski: Zwróćmy szczególną uwagę na pierwszy akapit 
Ślubów: „Wierność Bogu”. Dla mnie pomocą w jego zrozumieniu była homilia 
wygłoszona na Jasnej Górze w 1957 r. Odnosi się ona do kontekstu politycznego 
i społecznego, a nawet szerzej, mówi, że w tych twardych czasach, gdy przema-
wiają do nas językiem artylerii i bomb wszelkiego rodzaju, może światu dzisiaj 
bardziej potrzeba języka dziecięcego, aniżeli każdego innego. Może bardziej 
potrzeba tego poczucia i odczucia, że jest na niebie Ojciec. Zapewne musimy 
żyć w prawdzie, w której „Bóg jest Panem, Bóg jest Władcą, ale światu współcze-
snemu, sterroryzowanemu, sponiewieranemu, tej ludzkości przemienionej na 
pył i błoto przez tyle potęg i mocarstw wojennych, temu światu trzeba uwierzyć 
w ojcostwo Boga” – to niezwykle mocne słowa.

abp Marek Jędraszewski: Tak, to mocne słowa, które mają swój silnie 
określony kontekst. Nie zapominajmy, że Śluby odbywały się w trudnej sytuacji 
politycznej świata. II wojna światowa zakończyła się niewiele więcej niż 10 lat 
wcześniej, a ciągle jeszcze trwały inne wojny: koreańska, w Indochinach, 
w Algierii. W tekście Ślubów można znaleźć pewne sformułowania, które 
trzeba jednak odebrać w kontekście samej Polski, a może troszkę szerzej, kra-
jów europejskich, które znalazły się „pod butem” komunistycznym. Jest tam 
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mowa o pyle, o zmiażdżeniu człowieka. Proszę zwrócić uwagę, jakie były hasła 
tamtego czasu – jednostka niczym, masa wszystkim. Wszystkich trzeba spłasz-
czyć, wszystkich trzeba zniwelować, siła tkwi w masie. Tymczasem to nie-
prawda – nie w masie. Siła każdego społeczeństwa i każdego narodu, który 
myśli serio o swojej przyszłości, tkwi w godności osobistej każdego członka tej 
społeczności i tego narodu. Ta godność osobista nie jest z własnego nadania.  
Jest nadana przez relację do Boga, który jest Panem historii. Na przekór temu 
wszystkiemu, co wówczas mówiono, że religia to opium dla ludu, jak twierdził 
Marks, czy też, jak to skorygował, trafnie wyrażając duchowość rosyjską Lenin, 
że religia to gorzałka dla ludu.

red. Jan Pospieszalski: Proszę Księdza Biskupa, idąc dalej możemy zasta-
nawiać się nad dzisiejszą rzeczywistością. Czy na przykład słowa: „wierność” 
i „ślub” mają dzisiaj takie samo znaczenie, jak kiedyś? Czy są dla człowieka 
czymś nieodwracalnym? Można powiedzieć, że żyjemy obecnie w czasach swego 
rodzaju „apologii tymczasowości”, takiej labilnej ponowoczesności, która mówi, 
że wszystko jest płynne, że wszystko można odkręcić, odwrócić, renegocjować. 
Czy to prawda? Czy dla dzisiejszego człowieka, który jest wychowany w kulcie 
indywidualizmu, takie słowa, jak: „ślubuję” czy „przyrzekam”, wypowiadane 
przed religijną wspólnotą nie brzmią złowrogo, wręcz jak wyrok?

abp Marek Jędraszewski: Wszystko – myślę o dzisiejszej kulturze – wydaje się 
temu sprzyjać. Człowiek staje się zagubiony, rozczłonkowany, pozbawiony własnej 
tożsamości. Wydaje się, że jest jeszcze bardziej manipulowany niż 70 lat temu, 
gdyż wróg nie jest tak jasno jak wtedy zdefiniowany. Również niebezpieczeństwa 
są bardziej perfidne i bardziej podstępne niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Należy 
jednak podkreślić, że nie ma człowieka bez wierności, a wierność odnosi się do 
tego, co było i także do tego, co będzie. 

Ma Pan rację. Robi się dzisiaj wszystko, żeby odciąć korzenie naszego Narodu, 
zwłaszcza te chrześcijańskie. Ale robi się też wszystko, żeby człowiek nawet nie 
odważył się pomyśleć o tym, co ma być jutro. Wystarczy, że jest ciepła woda 
w kranie, że można grillować. Unika się rozważań o przyszłości, o śmierci, nie 
mówiąc już o perspektywie wieczności czy sądzie przed Panem Bogiem. 

Ale kim jest taki rozczłonkowany człowiek? On nie jest sobą. Zaniedbuje sa-
mego siebie. Szuka zapomnienia w narkotykach i alkoholu, a siły w antyde-
presantach. Myślę, że ogromnym dzisiaj wyzwaniem, które stoi nie tylko przed 
Polską, ale przed całą kulturą europejską mającą chrześcijańskie korzenie, jest 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

38

powrót, jest chęć, by znów być sobą. Zakłada to oczywiście pamięć historyczną, 
ale także wielkie perspektywy, które otwiera nadzieja. Kiedyś walczono z Bogiem 
jako głównym wrogiem człowieka. Dzisiaj mówi się: żyj tak, jakby Pana Boga 
w ogóle nie było, a w gruncie rzeczy: żyj tak, jak zwierzę, uzyskuj maksimum 
przyjemności, niweluj do minimum cierpienie – to jest teraz podstawowe kryte-
rium. Nie dziwmy się też, że w wielu współczesnych hasłach porównuje się ludzi 
do zwierząt. Nie tak dawno temu obwieszczono, że genom szczura jest bardzo 
podobny do ludzkiego – istotnie wielkiej różnicy pod względem ilościowym nie 
ma, ale istotowo jest ogromna. Chce się nam wmówić, że jako ludzie nie mamy 
najmniejszych podstaw, by wywyższać się nad inne zwierzęta. Oczywiście, 
one wszystkie mają swoje prawa, ale to tutaj właśnie tkwi podstawowy błąd 
antropologiczny i wszystkie nieszczęścia, które z tego wynikają. Konieczny jest 
powrót do prawdy o człowieku – tej, którą ukazuje nam Pan Jezus. Konieczny 
jest także powrót do ciągle aktualnego przesłania Jana Pawła II z 1979 r. z placu 
Zwycięstwa, w którym mówił, że człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa, 
że naród polski nie zrozumie siebie bez Chrystusa i bez Jego krzyża.

red. Jan Pospieszalski: To słowo „krzyż”, które Ksiądz wymienia, jest tu nie-
zwykle ważne. Szczególnie ważne w kontekście życia człowieka, który ucieka 
również od cierpienia. Żyje tak, jakby krzyża nie było. 

W homilii z 1957 r., która jest jakby komentarzem do Ślubów, Prymas mówi, 
że ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom. Wszędzie, gdzie na drodze 
krzyża staje przykazanie Boże, wszędzie może być męka. Bez krzyża w pracy, 
bez krzyża w pracy kapłańskiej, bez męki, bez wyrzeczenia się na przykład 
dwojga rodziców, bez trudu człowieka pracującego w warsztacie, w szkole, na 
roli, gdziekolwiek, nie powstanie nic błogosławionego. Tylko łatwizna. Łatwizna, 
czyli ucieczka od jakiegokolwiek cierpienia, kultura hedonizmu, kultura przy-
jemności. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy prawniczki? Czy prawnik może 
obserwować tę sferę życia społecznego przez oczy Ewangelii?

Joanna Banasiuk: Bardzo często słyszymy w przestrzeni publicznej, że mamy 
afirmowane wartości konstytucyjne. Wartości, które, jak mówi preambuła 
naszej Konstytucji, są zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. 
Jednak okazuje się, że w praktyce są to bardzo często puste słowa, które nie 
mają przełożenia na rzeczywistość. Dlatego w ramach Instytutu Ordo Iuris 
postanowiliśmy śledzić i monitorować na bieżąco to, co się dzieje w przestrzeni 
prawnej, społecznej, politycznej, aby móc odpowiadać na potrzeby polskich 
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rodzin, polskich matek, polskich ojców i dzieci w taki sposób, aby ten natu-
ralny porządek społeczny i prawny, który wynika z Konstytucji hołdującej 
wartościom zakorzenionym w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, chronić, 
afirmować i potwierdzać. 

red. Jan Pospieszalski: Czy zauważyliście coś istotnego? Coś, co jest 
wręcz pogwałceniem zasad konstytucyjnych opartych na chrześcijańskiej wizji  
człowieka?

Joanna Banasiuk: Przede wszystkim zauważyliśmy, że działania na pozio-
mie parlamentarnym bardzo często sprowadzają się do forsowania rozwiązań, 
które są sprzeczne z wolą społeczeństwa obywatelskiego. To się sprowadza do 
takiego wspólnego mianownika – człowieka próbuje się widzieć jako próbkę 
materii, którą można dowolnie kształtować. Pozbawia się go jego tożsamości, 
odziera się z tej godności przyrodzonej, niezbywalnej, która jest potwierdzona 
w artykule 30 Konstytucji i próbuje się go w dowolny sposób kształtować. Jest 
to doskonale widoczne, jeśli prześledzimy poszczególne procesy legislacyjne 
związane z kolejnymi propozycjami aktów normatywnych czy ustaw, które były 
forsowane w polskim parlamencie i którym towarzyszył zdecydowany sprzeciw 
społeczeństwa obywatelskiego, które zwracało się do organów legislacyjnych, do 
polskich parlamentarzystów, do decydentów, żeby wyrazić swoją dezaprobatę.

Zobrazować to może przykład dobrze znanej tzw. konwencji antyprzemoco-
wej Rady Europy. Konwencja ta została wypracowana w 47 państwach człon-
kowskich Rady Europy, nota bene do chwili obecnej ratyfikowało ją jedynie 18 
państw. Konwencja nie jest antidotum na problemy, które są zidentyfikowane 
w jej tytule. Jedynie pozornie radzi sobie z przemocą wobec kobiet, a tak na-
prawdę może niestety prowadzić do jej eskalacji. My ten dokument przyjęliśmy 
i ratyfikowaliśmy, więc wszedł w życie.

red. Jan Pospieszalski: Nie my tylko polski parlament.

Joanna Banasiuk: Polski parlament decyzją pana prezydenta, który podpi-
sał akt ratyfikacyjny, sprawiając, iż stał się on częścią porządku prawnego. To, 
co jest bardzo niebezpieczne w tym dokumencie, to ideologiczne podejście  
do patologii życia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet. Nie ma wąt-
pliwości co do tego, że założenia tego dokumentu są ideologiczne i praktycznie 
werbalnie nawiązują do ideologii marksistowskiej. Upatrują źródeł przemocy 
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w zastanym zróżnicowaniu społecznym pomiędzy kobietami a mężczyznami. 
Konwencja mówi, że kobieta jest ofiarą dlatego, że jest kobietą, a mężczyzna 
jest oprawcą dlatego, że jest mężczyzną. W związku z tym tak rozumiana prze-
moc może być zniwelowana tylko wtedy, kiedy zatrzemy różnice pomiędzy 
pojmowaniem kobiecości i męskości w życiu społecznym – to, w rozumieniu 
Konwencji, jest antidotum na patologię życia społecznego.

red. Jan Pospieszalski: Ale prawo o uzgodnieniu płci idzie jeszcze dalej.

Joanna Banasiuk: Tak. Ustawa o uzgodnieniu płci, która została niestety ostat-
nio przyjęta przez obie izby parlamentu, obecnie znajduje się na biurku pana 
prezydenta i czeka na jego decyzję, wprowadza niesamowity chaos do polskiego 
porządku prawnego. Jest to totalna dezintegracja prawa rodzinnego. Jest to atak 
na artykuł 18 Konstytucji, który potwierdza naturalną tożsamość: małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny. Na podstawie tej ustawy osoba, która jest 
mężczyzną, a poczuje się kobietą, będzie mogła opierając się na dwóch doku-
mentach uzyskanych od seksuologów czy psychiatrów ubiegać się o korektę tak 
zwanej płci metrykalnej. Sąd został tutaj sprowadzony tak naprawdę wyłącznie 
do roli urzędnika, który sprawdza kwestie formalne, takie jak przedstawienie 
dwóch wymaganych dokumentów.

red. Jan Pospieszalski: Brzmi to bardzo groźnie. Źródłem tego jest koncep-
cja życia bez jakichkolwiek zobowiązań, bez jakichkolwiek ciężarów i dolegli-
wości. Życie ma być pasmem spełniania własnych zachcianek, fanaberii, żądz, 
a jednocześnie obserwujemy, że te same środowiska, te same instytucje bez 
zmrużenia oka dyskryminują chrześcijan, czego przykładem jest choćby historia 
związana z doktorem Chazanem.

Joanna Banasiuk: Oczywiście, jest wiele przykładów osób, które są wierne 
swoim wartościom. Niestety, płacą za to ogromną cenę. Dlatego Instytut Ordo 
Iuris chce monitorować na bieżąco przypadki takich dyskryminacji chrześcijan 
w Polsce, by im przeciwdziałać.

red. Jan Pospieszalski: Wróćmy do problematyki zakwestionowania płci jako 
dzieła Stwórcy. Czy Bóg się pomylił? Czy możemy to wszystko odkręcić?
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Marek Jurek: Płeć jest pierwszą daną, która określa naszą tożsamość. Mamy ją już 
w pierwszym momencie istnienia. Tymczasem od pół wieku przebiega w Europie 
proces, który nazywam wielką rewolucją europejską. Jej przedświtem były wy-
darzenia rewolucji obyczajowej lat 60-tych, ale to był tylko początek. Już w 1975 
roku „centroprawicowy” rząd Chiraca, za prezydentury „centroprawicowego” 
prezydenta Valéry Giscard d’Estaing, wprowadził ustawę dopuszczającą dziecio-
bójstwo prenatalne, oficjalnie, żeby przeciwstawić się przestępczości aborcyjnej, by 
dzieciobójstwo prenatalne poddać kontroli, a nawet ograniczyć. Oczywiście była 
to tylko cyniczna propaganda.

red. Jan Pospieszalski:  Jednak Polska zmaga się w tamtym czasie z zupełnie 
innymi problemami.

Marek Jurek: Gdy przeczytamy „Kazania świętokrzyskie” Prymasa 
Wyszyńskiego z dokładnie tego samego czasu, z połowy lat 70-tych, znajdzie-
my tam pełną świadomość wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi stoi nasza 
cywilizacja. W krajach komunistycznych dzieciobójstwo prenatalne było legalne 
i popierane od dziesiątków lat, zanim je zalegalizowano we Francji i innych kra-
jach demokratycznych. Pisząc Deklarację Ruchu Młodej Polski w 1979 roku 
wyraźnie zapowiadaliśmy, że kiedy Polska odzyska wolność staniemy przed 
wyborem: albo cywilizacja chrześcijańska, albo relatywistyczny liberalizm. 
I ten wybór jest ciągle, nawet coraz bardziej, aktualny. To strukturalne 
wyzwanie naszych czasów. Rewolucja europejska atakuje rodzinę i naturę 
ludzką. Parlament Europejski wywiera otwartą presję na kraje odrzucające 
ustawodawstwo homoseksualne. I w odpowiedzi na tę presję również u nas 
organizacje politycznego ruchu homoseksualnego wprowadzają do szkół 
tzw. edukatorów, którzy ćwiczą dzieci w tolerancji dla rzeczy, których rodzi-
ny nie akceptują. A szkoła powinna wychowywać, powinna intelektualnie 
wzmacniać wychowanie domowe, pogłębiać świadomość norm kultury, 
którą chcemy zachować – a nie dewastować to wszystko.

red. Jan Pospieszalski: Warto tutaj podkreślić drugą stronę problemu. 
Bowiem żadna chyba inna inicjatywa z tego cywilizacyjnego, kontrkulturo-
wego walca nie miała takiego rezonansu odwrotnego, nie doczekała się takiej 
odpowiedzi obronnej ze strony rodziców. Byliśmy świadkami olbrzymiej 
manifestacji w Warszawie zorganizowanej przez środowiska i rodziny kato-
lickie, na którą autokarami z różnych miast przyjechali rodzice właśnie po 
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to, by bronić rodziców. Podobnie było w katolickiej Chorwacji – to właśnie 
tam ustawa o edukacji, tej właśnie inwazyjnej i deprawacyjnej, wywołała 
olbrzymią falę referendalną.

Marek Jurek: Kraje takie jak Chorwacja czy Słowacja potwierdziły wierność 
cywilizacji chrześcijańskiej w głosowaniu powszechnym, w obronie praw ro-
dziny. A w pewnym sensie, jeśli chodzi o reakcję społeczną, jeszcze ciekawsza 
jest zlaicyzowana Francja, gdzie mimo wszystkich problemów kultury chrze-
ścijańskiej doszło do czegoś, co można tylko określić jako „bunt samej natury”. 
Ludzie podnieśli się, ponieważ pomysły „małżeństw” i „adopcji” homoseksu-
alnych uderzyły w sam zdrowy rozsądek, we wrażliwość, dotycząc sprawy tak 
elementarnej jak odpowiedzialność za dzieci.

red. Jan Pospieszalski: Ale wróćmy do Polski, wróćmy jeszcze do Ślubów. 
Księże Arcybiskupie, mówimy o wierności krzyżowi jako akcie odrzucenia 
tej hedonistycznej wizji, która proponuje nam życie bez żadnych zobowiązań, 
bez żadnego trudu, bez wysiłku, wizję pozbawioną, wypłukaną, zredukowaną. 
Podkreślamy, że Naród, który dochowuje wierności Ewangelii, musi być naro-
dem wiernym rodzinie. Wracamy do słów Prymasa zawartych w Komentarzu 
z 1957 r.: „Naród, który chce wygrać zwycięską wojnę, musi być trzeźwy, musi 
być bohaterski, musi umieć dyktować swoim namiętnościom, musi umieć 
powściągać swoje żądze, musi zrozumieć, że walka idzie o jego być albo nie 
być. Gdy się Narodu nie dało zniszczyć przez błędne doktryny, to może się go 
da rozłożyć przez demoralizację”. Spójrzmy, na naszych oczach ta wizja jakby 
się spełnia.    

abp Marek Jędraszewski: Oczywiście. Dzisiaj jest ogromna demoralizacja, 
ale zdajmy sobie sprawę z tego, że w 1957 r. ten proces demoralizacji osiągnął 
kolejny etap – właśnie wtedy, za Gomułki, wprowadzono ustawę umożliwia-
jącą aborcję. Jest odwilż październikowa, ludzie mają nadzieję, że wreszcie 
doświadczą chociaż namiastki wolności, i proszę zauważyć, jak w tym mo-
mencie tę wolność chce się zatruć przez możliwość zabijania bezbronnych istot 
ludzkich jeszcze przed narodzeniem. To ogromna demoralizacja uderzająca 
w samo przesłanie Ewangelii, która jest Dobrą Nowiną o miłości i o życiu. Ten 
proces idzie dalej. Jeśli spojrzymy na kolejne lata, lata przygotowań do 1000-le-
cia Chrztu Polski, kolejne lata Wielkiej Nowenny, to rządy komunistyczne 
chciały za pomocą alternatywnych programów (Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
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czy tych słynnych 1000-latek, czyli budowy tysiąca szkół na Tysiąclecie), za 
wszelką cenę uderzyć w to, czym chce w swojej odnowie żyć Kościół i polski 
Naród. Zapominano przy tym o jednej rzeczy, którą wielokrotnie przypominał 
Jan Paweł II, że rok 966 to nie jest tylko rok, w którym Polska otworzyła się 
na chrześcijaństwo, lecz jest to także początek państwa polskiego i początek 
narodu polskiego. To idzie razem, przez tysiąc lat. Ta wielka tradycja 1050 lat 
jest także wielkim zobowiązaniem, by trwać ciągle przy tym samym: prawdzie 
o miłości i prawdzie o świętości życia.

red. Jan Pospieszalski: Ślubowanie i akt przyrzeczenia narodowego jest 
rodzajem przymierza. To przymierze zakłada, że podczas ślubowania są dwie 
strony: jesteśmy my, ale jest też Opatrzność Boża.

Anna Rastawicka: Pięknie o tym powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, jesz-
cze jako kardynał Wojtyła w 1977 r., że istnieją wątpliwości, czy warto składać 
ślubowania, skoro się ich nie dotrzymuje.

red. Jan Pospieszalski: Powiedział to w kontekście Ślubowań Jasnogórskich?

Anna Rastawicka: Tak, Ślubowań Jasnogórskich i Ślubowań króla Jana 
Kazimierza. Ciągle istniała męka narodu polskiego, że jednak nie dotrzyma-
liśmy tego, co ślubowaliśmy. Niektórzy nawet wiązali rozbiory z tym, że nie 
wypełniliśmy Ślubów króla Jana Kazimierza. Kardynał Wojtyła mówił jed-
nak, że te Śluby ciągle w narodzie żyły, naród ciągle do nich wracał w swoich 
różnych zrywach i podkreślał, że nawet jeśli my nie dotrzymaliśmy ślubów, 
jeśli nie dotrzymały go instytucje państwowe, jeśli nie dotrzymali go królowie, 
to Ślubów tych dotrzymała Matka Boża. I to było wielką nadzieją. Dlatego też 
Śluby z jednej strony są programem, a z drugiej strony są żywą nadzieją, że 
cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek zakusy szatan jeszcze wymyśli, Maryja ściera 
łeb węża, Ona jest mocniejsza.

red. Jan Pospieszalski: To tchnie optymizmem i nadzieją. Wróćmy jeszcze 
do Ślubów, do myśli o ojcostwie. Prymas bardzo pięknie mówi o tym, że wier-
ność będzie łatwiejsza, jeżeli potraktujemy Boga jako Ojca – jako ojca dobrego, 
kochanego. Ta dziecięca ufność bardzo nam pomoże w tej wierności. I mówi 
też o ojcostwie, które jest zobowiązaniem i pewnym wymogiem wobec ojców 
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rodzin, aby byli odpowiedzialni. Ale mówi też do kapłanów, żeby zeszli z góry 
Tabor, żeby byli ojcami dla ludu. Jak to dzisiaj należy rozumieć?

abp Marek Jędraszewski: Chciałbym przypomnieć jeszcze raz słowa 
Jana Pawła II z jego pielgrzymki z 1991 r., kiedy przemierzał naszą Ojczyznę 
szlakiem Dekalogu. Omawiając czwarte przykazanie, powiedział, że rodzice 
– ojciec i matka – muszą zasłużyć sobie na to, aby ich dzieci mogły z sza-
cunkiem i czcią mówić do nich „ojcze” bądź „matko”. Chodzi tu o pewne 
odwrócenie sytuacji, jakby zejście rodziców w stronę dzieci. Dzisiejsze pro-
blemy, tj. rozwody czy związki niesakramentalne, pokazują, że ludzie myślą 
o sobie bardzo egoistycznie. Uważają, że można sobie powiedzieć „żegnaj” 
i zacząć życie na nowo. Nikt nie zastanawia się nad dziećmi: Co z nimi? Co 
je spotka? Nikt nie myśli o tym, że największym pragnieniem dzieci jest to, 
aby rodzice byli razem. 

Ważne jest również pytanie o księży. Co powinni zrobić, żeby zejść z pie-
destału? Wydaje mi się, że dużo się zmieniło od tamtych lat, kiedy Kardynał 
Wyszyński mówił, że trzeba zejść z góry Tabor. Nie sądzę, żeby dzisiaj w Polsce 
przeciętny ksiądz czuł się jak na górze Tabor. Myślę, że dzisiaj księża są na-
prawdę Bożymi żołnierzami, każdego dnia narażanymi na różnego rodzaju 
trudności, przykrości, krzywdy, które nieraz znoszą w sposób heroiczny. 
Trzeba się starać tak na księży patrzeć, niezależnie od tego, co mówią me-
dia, często oskarżając ich o najgorsze rzeczy i budując narrację o polskim 
duchowieństwie opierając się na jednym czy drugim rzeczywiście godnym 
pożałowania przypadku.

red. Jan Pospieszalski: Rzeczywiście. Jest taki pewien psychologiczny aspekt 
rzekomego polskiego antyklerykalizmu. Ludzie bardzo często plotkują, mówią 
wszystko co najgorsze o księżach, ale gdy zapyta się ich o ich własnych probosz-
czów, od razu ich wychwalają. Istnieje więc pewna wierność, takie poczucie, że 
cokolwiek złego by się działo, jesteśmy jednak w sytuacji dosyć wyjątkowej na 
skalę europejską, jeśli chodzi o nasz stosunek do kapłanów, do sukni duchownej, 
do koloratki, do krzyża biskupiego.

Marek Jurek: Kościół ma strukturę podobną do rodziny, w pewnym sensie 
jest rodziną (rodzi i wychowuje), i całe szczęście, że relacje w Kościele prze-
żywamy jak rodzinne. Ludzie wychowani w kulturze chrześcijańskiej zawsze 
w księdzu będą widzieć kapłana. 
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red. Jan Pospieszalski: Czy dzisiaj też ich tak widzimy? Po tylu latach od 
tamtego wezwania wierności pasterzom.

Marek Jurek: Tak, choć pamiętajmy o wielowymiarowości życia społeczne-
go. Z jednej strony jest Polska katolicka, która jest dla nas wielkim szczęściem 
i oparciem. Z drugiej strony istnieją ogromne obszary dechrystianizacji, skąd 
kulturę katolicką się wypiera i gdzie ludzie już nie znają rzeczywistości Kościoła, 
a kapłan jest kimś obcym. I jest trudny obszar „pomiędzy”, gdzie często jest 
najgorzej. Tam odrzucenie katolicyzmu zamienia się w fobie wobec całego 
społecznego otoczenia. Najgorsze akty wrogości wobec Kościoła nie pochodzą 
od niewierzących, ale od samo-nienawidzących-się-katolików. Broniąc więc 
Kościoła zawsze powinniśmy wyjaśniać, że nie bronimy niczyich arbitralnych 
opinii, ale autorytetu płynącego z sukcesji apostolskiej, z przekazywania prawdy, 
którą Kościół otrzymał, a którą biskupi mają obowiązek głosić i uzasadniać. 
Twierdzenie, że mogliby tego nie robić, uderza podwójnie w wolność: w wolność 
przekazu nauki Kościoła, ale również w prawo wiernych do jej otrzymywania 
w integralnej, nie zdeformowanej naciskami, formie. Biskupi przekazują nam 
naukę Kościoła, której sami nie wymyślają. Odpowiedzią na odrzucenie czy 
lekceważenie katolicyzmu musi być coraz większa odpowiedzialność wszyst-
kich świadomych środowisk katolickich, żeby wspólnie z naszymi pasterzami 
budować silną i solidarną opinię katolicką.

red. Jan Pospieszalski: Bardzo wszystkim dziękuję za udział w pierwszej 
debacie z cyklu Raport Jasnogórski 2016.





Czy naród może składać śluby? 
Wywiad o. Michała Legana OSPPE 

z o. Jackiem Salijem OP

o. Michał Legan: Czy Ojciec uważa, że Jasnogórskie Śluby Narodu są dzisiaj 
aktualne, szczególnie dla ludzi młodych, którzy, jak się wydaje, najpierw poszu-
kują wartości bardzo prostych, ewangelicznych, a przecież wartości związane 
z katolicką tradycją Polski muszą stać się fundamentem dla pogłębienia tej 
wiary?

o. Jacek Salij: Najpierw spróbuję krótko pokazać, czym w ogóle są śluby. 
Najprościej zobrazować to na przykładzie ślubu, jaki na początku małżeństwa 
składają sobie mężczyzna i kobieta wobec Pana Jezusa, aniołów i wszystkich 
sobie bliskich, którzy przyszli na ich ślub. Otóż ślub to coś znacznie większego 
niż publiczne ogłoszenie decyzji, że nas bardzo wiele łączy i chcemy naszych 
bliskich wprowadzić w tę naszą radość i się nią dzielić. Proponuję spojrzeć na 
to w trzech następujących aspektach. Po pierwsze: kobieta i mężczyzna, którzy 
przychodząc przed ołtarz dają w ten sposób aprobatę, ale również cieszą się 
z tego, co się między nimi stało, co się dzieje. Po drugie, przychodzą z nadzieją, 
że to dopiero początek, i że czeka ich bardzo piękne życie. Ufają, że Pan Bóg 
obdarzy ich dziećmi, że będą potrafili z Bożą pomocą te dzieci wychować 
po Bożemu, wprowadzić jak najlepiej w społeczność zarówno narodową, jak 
i religijną. Po trzecie, ślub to jest także liczenie na Bożą pomoc. Jest to bo-
wiem niewyobrażalne, żeby zakładać rodzinę z zarozumiałą pewnością, że 
sami to potrafimy.



DEBATY JASNOGÓRSKIE

48

Wymiar religijny, jaki zobaczymy w Ślubach Jasnogórskich, jest podobny 
do ślubów małżeńskich. Śluby składane przez małżonków prowadzą do zało-
żenia wspólnoty najintymniejszej z intymnych, która ma zarazem ogromny 
wymiar społeczny. To dlatego zapraszamy na ślub i na wesele nie tylko naszych 
najbliższych, ale zazwyczaj także dalszą rodzinę i znajomych. Te wszystkie 
elementy spróbujmy przenieść do idei Ślubów Jasnogórskich.

o. Michał Legan: Wydaje mi się, że gdy dzisiaj rozmawia się o takich wy-
darzeniach z przeszłości, trzeba znaleźć nowy język, który będzie zrozumiały 
w czasach, gdy zdecydowanie mniej społecznie przeżywamy naszą wiarę. Jakby 
to doświadczenie miłości oblubieńczej, doświadczenie bardzo intymne, mogło 
być nazwaniem na nowo tego, co się wydarzyło między Maryją a Narodem?  

o. Jacek Salij: To, co bardzo istotnie różni ślub małżeński od ślubów skła-
danych przez naród, to to, że naród nie jest osobą. Jeśli jest osobą to w sensie 
metaforycznym. W gruncie rzeczy nie ma pojedynczego momentu, w którym 
do ślubu się przystępuje. Owszem, król Jan Kazimierz w konkretnym dniu,  
1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej powierzał siebie i poddane sobie na-
rody Matce Najświętszej i oddawał pod Jej płaszcz, pod Jej panowanie, lecz 
włączenie się w te śluby, to już jest kwestia rozciągnięta w czasie. Przymusza 
to nas do postawienia sobie pytań: Czym jest naród? Czy w ogóle coś takiego 
jak naród, jeżeli on w ogóle istnieje, jest zdolny do takich aktów dotyczących 
tożsamości duchowej milionów ludzi? 

o. Michał Legan: Król Jan Kazimierz miał prawo mówić w imieniu całego 
Narodu, bo był głową tego Narodu i wszystko zależało od niego. Również silny 
mandat społeczny miał Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, gdy pisał 
śluby narodowe. Czy wspólnota, o której oni wtedy myśleli, dzisiaj jeszcze 
istnieje? Jeżeli istnieje, to co naprawdę ją łączy?

o. Jacek Salij: Zwróciłbym uwagę na to, że jednak w czasach króla Jana 
Kazimierza byli ludzie nieidentyfikujący się z Kościołem katolickim, a jednak 
należący do narodów, które król Jan Kazimierz powierzał Matce Najświętszej. 
Jeszcze bardziej w czasach Ślubów Jasnogórskich żyła wielka grupa ludzi, 
którzy wręcz odczuwali wrogość wobec Kościoła katolickiego, wobec jego 
tradycji duchowej. W związku z tym warto postawić pytanie o to, czym jest 
Naród, aby zarazem nie tylko bronić się przed ewentualnymi zarzutami, że 
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chcemy duchowo monopolizować na rzecz Kościoła katolickiego, ale także 
żebyśmy sami jakichś okropnych błędów nie popełnili. 

o. Michał Legan: A więc czym jest naród? Ksiądz Kardynał, gdy przygoto-
wywał śluby, napisał: „Krew z krwi” – taka etniczna wspólnota...

Posłużyłbym się tutaj spojrzeniem bardzo wybitnego, jednego z najwcze-
śniejszych, jeżeli w ogóle nie najwcześniejszego krytyka rewolucji francuskiej, 
Anglika Edmunda Burke’a, który określał naród jako społeczność pokoleń, 
które minęły, które żyją obecnie i których jeszcze nie ma, ale które się narodzą. 
Zatem nie ma takich niezwykłych ludzi, którzy mogliby podejmować w imieniu 
narodu takie absolutnie całościowe decyzje – ani Jan Kazimierz, ani Prymas 
Wyszyński. To było coś innego. To charyzma umożliwiająca rozpoznanie du-
chowej tożsamości tej różnorodnej społeczności, która istnieje już od wieków, 
ale która – uwaga! – posługuje się w zasadzie tym samym językiem, nawet 
jeżeli on wyraża się w jakichś różnych gwarach. W końcu Wielkopolanin nie 
musi zrozumieć Górala... Ale łączy nas jakiś szacunek kulturowy... 

o. Jacek Salij: To jest jakieś doświadczenie wspólnych historycznych zaszłości, 
czasem szczególnie ważnych. Pozwolę sobie przypomnieć jedną rzecz. O tyle 
czuję się upoważniony do tego, że zwrócił na to uwagę cudzoziemiec, bardzo 
szanujący nas, Polaków – Norman Davies. Spróbuję przypomnieć rozkaz, jaki 
w związku z uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej wydał komendant powsta-
nia warszawskiego, gen. Antoni Chruściel „Monter”. To jest tekst, który gdyby 
został opublikowany w czasach pokoju, natychmiast wywołałby niezwykłe 
oburzenie. Jak wiadomo, w powstaniu uczestniczyli różni ludzie. Warszawa 
przed wojną była miastem stosunkowo mocno zlaicyzowanym. To nie jest tak, 
że w czasie wojny czy w związku z okropnościami, jakie Warszawa przeżywała 
w okresie powstania, wszyscy wrócili do wiary. Czuło się jednak jakby empi-
rycznie, dotykalnie duchową jedność naszej polskiej społeczności.

o. Michał Legan: Można o tym przeczytać we wspomnieniach Marii 
Okońskiej – że był wielki zryw duchowy...

o. Jacek Salij: Dokładnie. Pozwolę sobie przeczytać ten rozkaz. Co ciekawe, roz-
kaz wojskowy, a nie rozkaz wydany przez duchownego, na przykład biskupa woj-
skowego Armii Krajowej: „W związku ze zbliżającą się uroczystością Matki Bożej 
Jasnogórskiej 26 sierpnia, jako Patronki i Królowej Korony Polskiej, zarządzam: 1. 
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We wszystkich oddziałach odczytać «Apel do Żołnierza» załączony do niniejszego 
rozkazu; 2. Do modlitw wieczornych w tygodniu poprzedzającym uroczystość 
Matki Bożej Jasnogórskiej dodać odmawianie «Pod Twoją Obronę», z trzykrotnym 
wezwaniem: «Królowo Korony Polskiej, módl się za nami».; 3. Udostępnić jeszcze 
bardziej niż dotychczas przystępowanie do sakramentów spowiedzi i Komunii 
św.; 4. Tam gdzie możliwe odprawiać przez cały tydzień przed uroczystością 
Matki Bożej Jasnogórskiej krótkie nabożeństwa błagalne do Królowej Korony 
Polskiej i Litanię do Najświętszej Maryi Panny, «Pod Twoją Obronę» i trzykrotne 
wezwanie: «Królowo Korony Polskiej, módl się za nami»; 5. Wszelkimi środkami 
wpłynąć na podniesienie wartości moralnej i pogłębienie ideowe szeregów Armii 
Krajowej; 6. 26 sierpnia, a jeśli to z racji warunków lokalnych nie będzie możliwe, 
to w następującą potem niedzielę, odprawić uroczystą Mszę św. z odpowiednim 
kazaniem”. Podpisany gen. „Monter”, komendant powstańczej Warszawy. Aż się 
nie chce wierzyć, że generał dowodzący walką o wolność Ojczyzny, o wyzwolenie 
miasta z niemieckim najeźdźcą coś takiego wydaje!

Jak już powiedziałem, w takich momentach to wręcz empirycznie czuje się, 
że każdy z nas ma swoje własne sumienie, swoją własną drogę, nie wszyscy 
rozpoznajemy się wewnątrz Kościoła katolickiego. Jednak faktem jest, że bardzo 
wielu z nas jest w tym Kościele ochrzczonych. Co więcej, bardzo wielu z nas 
przynajmniej główne momenty swojego życia w tym Kościele chce przeżywać 
religijnie. Za tym nie kryje się żaden imperializm duchowy w stosunku do 
tych, którzy nie chcą się do nas przyłączyć, którzy wobec całej sytuacji są nawet 
krytyczni. Krótko mówiąc trzeba jakby zobaczyć, że...  

o. Michał Legan: ...doświadczenie maryjne jest wspólnym doświadczeniem 
duchowym narodu...? 

o. Jacek Salij: Dzisiaj jesteśmy bardzo zarażeni indywidualizmem. Bardzo wielu 
spośród nas wydaje się, że nie jesteśmy w żaden sposób zakorzenieni w swoim 
środowisku, czy to współczesnym, czy tym bardziej historycznym i kulturowym.

o. Michał Legan: To jest także mój problem. Zastanawia mnie, czy ktoś mógł 
w moim imieniu złożyć takie śluby. Jeśli je złożył, to czy one mnie w jakikolwiek 
sposób zobowiązują?

o. Jacek Salij: Nikt w Ojca imieniu ich nie składał. Idea Ślubów nie stanowi 
zagrożenia dla wolności religijnej kogokolwiek. Wręcz przeciwnie. To dla nas 
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będzie czymś oczywistym, że ci wszyscy, którzy chcą się chronić pod płaszczem 
Matki Najświętszej są szczególnie zobowiązani do tego, żeby wolność religijną 
każdego chronić, żeby nikomu nie zagrażać. Chcemy jedynie wyrażać to, co 
dotyczy naszej społecznej, duchowej tożsamości. 

Ponieważ Ojciec pozwolił sobie na osobiste zwierzenia, to też to uczynię. 
W 1956 r., kiedy zaczęła się Wielka Nowenna, miałem lat 14. W 1966 r. 
miałem lat 24, czyli był to czas najpiękniejszej mojej młodości, także czas 
rozpoczęcia życia zakonnego, przygotowania do kapłaństwa i przyjęcia 
kapłaństwa. Otóż pamiętam dwa zupełnie różne sposoby reagowania. Mój 
tata, który był człowiekiem niesłychanie rozumiejącym to, co polskie, był 
tym niesłychanie przejęty. Zależało mu, abyśmy wszyscy się tym przejęli. 
Natomiast ja, jako młody zakonnik, znalazłem się w środowisku, które w sto-
sunku do Księdza Prymasa było pełne zastrzeżeń i dystansów. Widziałem  
to z bliska, zresztą temu też uległem. Widziałem z bliska, jak to się prze-
łamywało. To jest rzecz, której w gruncie rzeczy historycy jeszcze w pełni 
nie pokazali. Nie wiem, czy jest jeszcze szansa. Chciałoby się powiedzieć: 
takie pełzające nawracanie się Polski.

o. Michał Legan: Dla mnie osobiście to bardzo ważne i próbuję pojąć 
tę duchowość... 

o. Jacek Salij: Kiedy jako licealista po raz pierwszy zobaczyłem jakąś nauczyciel-
kę w kościele, byłem wniebowzięty. Nauczyciel w kościele? To chyba niemożliwe! 
Dzisiaj nikt tego nie pamięta, bo pamięta się raczej wielkie katolickie spotkania, 
począwszy od tych milenijnych, które były pierwszym mocnym masowym poka-
zaniem, że jest coś takiego jak naród polski, który na komunizm się nie zgadza. 
Potem mamy w pamięci te niezwykłe spotkania z Janem Pawłem II. Natomiast 
dzisiaj mało kto pamięta poziom zlaicyzowania, zwłaszcza polskich inteligentów. 
Może nie było tak wszędzie, ale w każdym razie tam, gdzie ja żyłem.

Mówiłem o pełzającym nawracaniu się Polaków, czymś kompletnie przeło-
mowym, ale był to przełom, który dokonywał się dzień po dniu, przez całe dzie-
więć lat. Były nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w poszczególnych 
parafiach. Początkowo księża byli szalenie zniecierpliwieni, niedowierzali – na 
szczęście nie wszyscy... 
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o. Michał Legan: Historie powtarzają się do dzisiaj przy nawiedzaniu Obrazu 
Matki Bożej, stąd duszpasterskie nawrócenia się kapłanów – nie wierzyliśmy, 
że to tak zadziała…

o. Jacek Salij: Działo się coś niesamowitego. Nie zapomnę jak mój świętej 
pamięci wujek opowiadał o tych wydarzeniach, zawsze z entuzjazmem nie da-
jącym się opisać – pojednanie nieprzyjaciół, przystępowanie do sakramentów 
ludzi, którzy przez lata byli praktycznie poza Kościołem. 

o. Michał Legan: W łonie Kościoła nastąpił taki moment, kiedy starły się 
dwie opcje. Dzisiaj to wygląda podobnie. Na Jasną Górę przybywa prezydent, 
a redaktor naczelna ważnego miesięcznika katolickiego w Polsce, mówi, że 
takie wplątywanie się w polityczne sojusze jest zgubne dla religii katolickiej, 
zwłaszcza, że tożsamość Polak-katolik bywa tożsamością zastępczą w trudnych 
czasach, że to się dzisiaj nie może sprawdzić. W 2015 r. spotykamy się dokładnie 
z tym samym co w 1956 i 1966 r. Zarówno wówczas, jak i teraz podnoszona 
jest kwestia rozdziału Kościoła i religii od państwa. Słyszy się opinie, żeby nie 
pozwalać sobie na to, by w imieniu Narodu cokolwiek komukolwiek obiecywać, 
szczególnie Matce Bożej. Uznajmy, że Ona jest dla pewnej grupy ludzi, ale nie 
przekładajmy tej rzeczywistości, która jest bardzo osobista i wewnętrzna, na 
doświadczenie Narodu.

o. Jacek Salij: Zwróciłbym uwagę na to, że nasi wrogowie zawsze w różny 
sposób rozumieli związanie nas, Polaków, z Matką Najświętszą jako Królową 
naszego Narodu. Przypomnę jak carat próbował kult Matki Bożej Jasnogórskiej 
wykorzystać na swój użytek. W końcu na Jasnej Górze wystawiono pomnik 
cara Aleksandra II, który rzekomo ufundowali mu wdzięczni wieśniacy. 
Przypomnę też tę, na szczęście pamiętaną i raz po raz przypominaną, wy-
powiedź złej pamięci gubernatora Franka. Oczywiście publicznie tego nie 
mówił, ale w dzienniku swoim zapisał: „Kościół jest dla umysłów polskich 
centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia 
przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdyby wszystkie światła dla Polski 
zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół”. To pisał 
śmiertelny wróg zarówno Kościoła, jak i narodu polskiego. To szalenie cie-
kawe, że wrogowie lepiej rozumieją znaczenie kultu Matki Bożej, szczególnie 
Matki Bożej Jasnogórskiej, niż my sami.
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o. Michał Legan: Odwołuje się Ojciec do doświadczenia wojny, powstania 
warszawskiego, okupacji hitlerowskiej. Dodam do tego jeszcze list, który na-
pisał Kardynał Wyszyński do generała zakonu paulinów o. Wrzalika, że dzisiaj 
trzeba przeprowadzić nową obronę Jasnej Góry. I tak jak za czasów potopu 
fale zalewały Jasną Górę, tak i dziś my musimy ją obronić, żeby zaczęła pro-
mieniować na Naród.

Czy to może oznaczać, że tak naprawdę nasza maryjność sprawdza się w mo-
mentach granicznych, kryzysowych, kiedy musimy stanąć naprzeciwko wroga?

o. Jacek Salij: Generalnie radziłbym nie tyle usuwać, bo to niemożliwe,  
ale minimalizować metaforykę wojenną.

o. Michał Legan: Boimy się mentalności oblężonej twierdzy... 

o. Jacek Salij: Ale zarazem to nie jest powód, żeby nie zauważać, że jednak 
wrogów mamy. Ten wróg mieszka w naszym wnętrzu.

o. Michał Legan: Czy dzisiaj powinno się bronić Jasnej Góry, czy ona po-
trzebuje obrony? 

o. Jacek Salij: Przede wszystkim uważam, że trzeba cieszyć się tym, że nale-
żymy do wspólnoty duchowej, która niesłychanie wiele zawdzięcza swojemu 
oddaniu Matce Najświętszej. Ufajmy, że będzie trwała jeszcze pokolenia, je-
żeli tylko Panu Jezusowi nie spodoba się wrócić chwalebnie na naszą ziemię. 
Pamiętajmy, że nasza wiara, nasze różne decyzje duchowe mają ogromne zna-
czenie także dla tych Polaków, którzy jeszcze się nie urodzili. 

o. Michał Legan: Prawdziwy front przebiega przez serce człowieka.    

o. Jacek Salij: Jeżeli w ogóle mówimy o wrogach, to nie wolno zapomi-
nać, że wrogowie nasi często mieszkają w naszych sercach, że Jasna Góra, 
co św. Jan Paweł II tak pięknie podkreślał, jest świadkiem wielu nawróceń, 
że konfesjonały Jasnej Góry, gdyby mogły dawać świadectwo temu, co się 
w nich stało, to miałyby do powiedzenia przewspaniałe cuda, jakich do-
konywał Bóg.
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o. Michał Legan: Czy Ojciec uważa, że Śluby Jasnogórskie, których tekst jest 
trudny i brzmi dzisiaj nieco archaicznie, są nadal aktualne?

o. Jacek Salij: Ojciec zadaje mi to pytanie przedwcześnie. Nie bardzo mam 
ten temat przemyślany. Wiem, że Śluby mają ogromny sens. Wiem, że to, co 
wydarzyło się w roku 1656 czy 1966, stało się nie tylko dla wówczas żyjących 
pokoleń, ale stało się to dla wszystkich następnych pokoleń Polaków – tyle 
wiem na pewno.

o. Michał Legan: Sądzę, że sensem naszych dziewięciu debat jasnogór-
skich będzie odpowiedź na to ważne pytanie: Czy to wszystko, co dostaliśmy 
w spadku od pokoleń, które były przed nami, ten cały skarb, czy będziemy 
potrafili przenieść w przyszłość? Czy dzisiaj jesteśmy w stanie to zrozumieć 
i utrzymać w naszych dłoniach?

o. Jacek Salij: Podkreśliłbym jeszcze jedną rzecz. Król Jan Kazimierz z całą 
otwartością zwrócił uwagę na to, że źle się w jego państwie dzieje, że tyle jest 
krzywdy wieśniaków. Warto zaznaczyć, że Śluby Jasnogórskie bez wymiaru 
społecznego mogłyby się przemienić w jakieś nieporozumienie.

o. Michał Legan: Czy Śluby Jasnogórskie kiedykolwiek i w jakikolwiek 
sposób zostały wypełnione?

o. Jacek Salij: Pytanie Ojca jest w pewnym sensie niepoważne. To trochę 
pytanie, czy w ogóle Kościół kiedykolwiek do końca był wierny Ewangelii. Otóż, 
Panie Jezu Miłosierny, Ty wiesz, że jesteśmy grzeszni, ale zarazem tęsknimy 
za Tobą, na Twoje święte prawo chcemy się otwierać. Ale do końca to nawet 
Twojej Ewangelii nie potrafimy wypełnić.

o. Michał Legan: Czy warto w takim razie składać śluby? 

o. Jacek Salij: Trzeba. Zaczęliśmy od małżeństwa i kończmy na małżeń-
stwie. Jeżeli młodzi przystępują do ślubu, to z góry wiadomo, że pewnie 
nieraz się im zdarzy, że jedno choćby tylko nieopatrznie zrani drugie. Tu nie 
pojawia się pytanie: czy w ogóle warto przystępować do ślubu – tym bardziej 
trzeba. Panie Jezu, Ty będziesz nas wspomagał, bo jest Eucharystia – źródło 
Twojej mocy.
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o. Michał Legan: Zakończmy rozmowę słowami biskupa Grzegorza Rysia: 
„Liczy się przede wszystkim to, czy będziemy żyć Ewangelią dzisiaj i jutro. 
To jest dużo ważniejsze niż to, że żyliśmy nią wczoraj”. Czy Ojciec zgadza się 
z tym stwierdzeniem?

o. Jacek Salij: Zgadzam się z treścią, natomiast rażą mnie sformułowania. 
To, że wczoraj byliśmy wierni – Bogu najwyższemu dzięki, dlatego świętych 
kanonizujemy. No bo, Panie Boże, myśmy nie byli już tacy ostatni, jednak przy-
najmniej trochę Twojej łasce byliśmy wierni. I dlatego, Panie Boże, w związku 
z tym wzmóż cuda, powtarzaj swoje wielkie dzieła. My jesteśmy dziećmi tam-
tych, którzy byli Tobie wierni, jak umieli. Daj, byśmy i my byli również wierni.





Wywiad o. Mariusza Tabulskiego OSPPE 
z o. Jerzym Tomzińskim OSPPE

o. Mariusz Tabulski: Rozmawiamy z Ojcem Generałem Jerzym Tomzińskim, 
człowiekiem legendą, paulinem, uczestnikiem wydarzeń z 1956 r., Milenium 
w 1966 r., kiedy na Jasnej Górze dokonywały się te wielkie wydarzenia. Ojcze 
Generale, zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski, ale też rocznica Ślubów 
Jasnogórskich. Czy Śluby Jasnogórskie są aktualne? Czy wierność, którą ślu-
bowaliśmy Bogu, Maryi i krzyżowi jest nadal aktualna?

o. Jerzy Tomziński: Dobrze pamiętam Śluby Jasnogórskie. Najpierw w 1936 r. 
odbyły się śluby akademickie. Było to wielkie wydarzenie w Polsce na Jasnej 
Górze. Ponad 20 tysięcy studentów złożyło ślubowanie. Następnie śluby, które 
były w 1946 r., na prośbę papieża Piusa XII – Polska spełniła przyrzeczenia 
fatimskie, nastąpiło oddanie się Matce Bożej Fatimskiej. I wreszcie rocznica 
Ślubów Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r. Już po ślubach młodzieży akade-
mickiej Stefan Wyszyński podkreślał, że śluby to ma być program duszpasterski. 
Taka była jego idea. Kiedy przyszła rocznica Ślubów Jana Kazimierza, sytu-
acja była ciężka. Prymas był w więzieniu, a Episkopat ze względu na władze nie 
mógł podjąć się organizacji żadnych obchodów. Poproszono jednak Prymasa, 
aby pomógł w przygotowaniu wspomnienia tych wydarzeń. Prymas zmuszony 
tą prośbą napisał Śluby. Przyszły one do nas, na Jasną Górę, 16 maja. Wszystko 
objęte było tajemnicą. Tylko wskazani mogli je przeczytać: ja, biskup Goliński 
i biskup Klepacz. Poza tym nikt nie miał prawa ich znać. 27 sierpnia w 1956 r., 
dosłownie następnego dnia po Ślubach, spotkaliśmy się w gronie naszego 
instytutu. Zaczęliśmy czytać Śluby i dopiero wtedy otworzyły się nam oczy.
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Zobaczyliśmy program. Nie akt dewocji czy oddania, ale program dusz-
pasterski – program przygotowujący nas do Milenium Chrztu Polski. To była 
właśnie wielka myśl Prymasa. Wielki rachunek sumienia. Naród miał się od-
rodzić. Odrodzić się miała nasza wierność wobec Boga, krzyża i Ewangelii. 
Wierność wobec rodziny. Czy myśmy jednak zrobili ten rachunek sumienia? 
Czy naprawdę staraliśmy się wykonać to, co chciał Pan Bóg? Jak to jest dzisiaj 
z naszą wiernością Panu Bogu? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest nauka religii? Gdzie 
jest rodzina i jej katechizacja? Gdzieś nam to wszystko umknęło. Krzyże usu-
nięto ze szkół i urzędów. Zaczęto się bać, a symboli religijnych nawet wstydzić.

Tu chodzi o ciężką pracę. Ufajmy Bogu, kochajmy go, ale też ciężko pracuj-
my duchowo, bądźmy wierni Ewangelii, Słowu Bożemu. Pan Bóg nas kocha, 
kocha i żąda.

o. Mariusz Tabulski: Dzisiaj dużo się mówi o niewierności, o tym, że czło-
wiek ma prawo do tego, żeby w swoim życiu robić co chce. Czy możemy więc 
mówić dziś o wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii?

o. Jerzy Tomziński: W Ślubach zawarta jest wierność Matce Bożej, tylko 
pamiętajmy: jak kocha, to pilnuje. To jest właśnie miłość. Bóg żąda od nas 
oddania i zawierzenia. Rachunku sumienia każdego dnia. I to winno być wciąż 
aktualne. Z jednej strony jesteśmy na tym łez padole, jesteśmy grzesznikami, 
a z drugiej strony potrzeba nam opieki Bożej i zawierzenia. Potrzebne są nam 
i Śluby, i zawierzenie i to nie jest ze sobą sprzeczne, to ze sobą harmonizuje. 
Wspomnijmy Wyszyńskiego i Wojtyłę – dwa światy, dwa filary, a jednak jedna 
wspólnota. Najwyższy czas otworzyć Śluby i powiedzieć, że Milenium nadcho-
dzi. Nie przegapmy tego. To jest łaska.

o. Mariusz Tabulski: To jest też nadzieja dla nas.Tak. I centrum tego 
wszystkiego jest właśnie Jasna Góra. To tu można spotkać i jedno i drugie. 
Tu są Śluby i spowiedzi. Kto tego nie zrozumie, nic nie zrozumie. Nie zrozumie 
Polski. Tu trzeba przyjść, posłuchać, zajrzeć do historii i wtedy się zrozumie co 
trzeba dalej robić. To jest wiecznie aktualne.



Debata II  
24 października 2015 r.

„Życie w łasce uświęcającej. Naród wierny łasce”



Uczestnicy debaty
prof. Piotr Oszczanowski, Agnieszka Porzezińska, 
ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, ks. bp Grzegorz Ryś



Bp Mariusz Leszczyński 
biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Apel Jasnogórski 

Bądź pozdrowiona Matko Odkupiciela. Bądź pozdrowiona chwalebna 
Dziewico. Bądź pozdrowiona, nasza Królowo.

Stajemy przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem z hołdem, miłością 
i wdzięcznością, jako Twoje dzieci i uczniowie Twojego Syna, Jezusa. Wśród 
uczestników tej modlitwy apelowej jest młodzież maturalna, która przyby-
ła z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przybyła do tego miejsca świętego, by 
przez Twoje, Matko, pośrednictwo i za Twoim przykładem zawierzyć Twojemu 
Boskiemu Synowi swoją drogę życiową, marzenia i nadzieje.

„Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się wypowiedzieć 
swojego «fiat» na Boże wezwanie. Ona [dziś] nam towarzyszy i nas prowa-
dzi. Z hojnym męstwem wiary, [Maryja] wyśpiewywała radość wyjścia z sie-
bie i powierzenia Bogu swoich planów życiowych. Do Niej się zwracamy, 
byśmy byli w pełni dyspozycyjni wobec planów, jakie Bóg ma dla każdego 
z nas, aby wzrastało w nas pragnienie gorliwego wyjścia i pójścia ku innym  
(por. Łk 1,39)” – pisze papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania.

Maryjo, Królowo Polski, czas, w którym żyjemy, jest pod wieloma względa-
mi wyjątkowy. Kościół powszechny modli się o ugruntowanie w życiu swoich 
członków ważnych postanowień Synodu Biskupów, dotyczących małżeństwa 
i rodziny, a w naszym Kościele trwają przygotowania do obchodów 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać 
w przyszłym roku razem z papieżem Franciszkiem. 50 lat temu biskupi polscy 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

62

w Liście Pasterskim na 1000-lecie Chrztu Polski w imieniu narodu polskiego 
deklarowali: „Pragniemy wytrwać w tym Kościele Chrystusowym przez dalsze 
pokolenia i następne tysiąclecia. Pragniemy pozostać wierni Bogu, Krzyżowi 
i Kościołowi za sprawą Maryi. Chcemy z pomocą Maryi, Królowej Polski, coraz 
głębiej żyć w Chrystusie, coraz bardziej świadomie trwać w Kościele, którego 
Ona jest Matką. Ufamy niezłomnie, że Maryja nam do tego skutecznie pomoże”.  
W tym duchu wiary naszych matek i ojców, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. 

Wielka Boga-Człowieka Matko, ucz nas zawsze mówić Twojemu Synowi 
„tak”, jak Ty, Maryjo powiedziałaś w tajemnicy Zwiastowania. Niech Ewangelia 
Jezusa będzie zawsze naszą mądrością, a Jego krzyż znakiem nadziei i zwy-
cięstwa. Napełnij stągwie naszych serc miłością i pokojem. Wspieraj nas 
w codziennym zmaganiu się z naszymi słabościami. Pomóż trwać w szla-
chetnym i pełnym człowieczeństwie. Prowadź drogami świętości. Królowo 
świata, spełnij nadzieje dzieci, ofiar głodu i wojny, błagaj Twego Syna o dar 
pojednania i braterstwa dla wszystkich narodów. Uzdrowicielko chorych, 
wyjednaj u Twojego Syna łaskę zdrowia dla ludzi dotkniętych krzyżem cho-
roby i cierpienia. Spójrz na nich z czułością. Przytul do swego serca, pociesz 
i daj nadzieję.

Wśród nich są ludzie młodzi. Kilkunastoletnia Patrycja zmagająca się z po-
ważną chorobą pisze: „W tym roku udało mi się wejść na Giewont i dotknąć 
krzyża. Było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że nie zrezygnowałam i by-
łam tak silna. Mogę powiedzieć, że byłam bliżej Boga i mogłam Go dotknąć. 
Wierzę, że Pan Bóg przez pośrednictwo św. Jana Pawła II czuwa nade mną 
i nie pozwoli mi zwątpić. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Byłam niedaw-
no także na Jasnej Górze i jestem zdumiona tym, że niewielka kaplica Matki 
Bożej skupia na modlitwie tysiące ludzi, którzy powierzają Jej swoje troski 
i podziękowania, ufając w moc Jej orędownictwa. Wierzę, że nasze życie jest 
zapisane na kartach «na górze» i nic, co dzieje się w nim, nie jest przypad-
kowe, także nasze cierpienia”. To głębokie i dojrzałe wyznanie brzmi tak, jak 
modlitwa do Matki Bożej ks. Karola Antoniewicza: „Daj dobrze cierpieć, 
kiedy cierpieć muszę”.

Matko Jezusa i Matko nasza, błagaj Syna swego o łaskę zdrowia dla Patrycji 
i jej cioci oraz dla wszystkich dotkniętych krzyżem choroby i cierpienia, 
a wśród nich dla Justyny i Jakuba. Wypraszaj błogosławieństwo u Twego 
Syna dla dobrych samarytan i uczynnych Weronik, którzy na co dzień służą 
chorym i cierpiącym.
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Maryjo, Królowo Nadziei, Twojej macierzyńskiej opiece zawierzamy Kościół 
i Ojczyznę naszą, cały świat i siebie słowami, które papież Jan Paweł II wypo-
wiedział w Zamościu 12 czerwca 1999 r.: „Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy 
czas, który się przed nami otwiera i bądź z nami wraz z Twoim Synem, Jezusem 
Chrystusem, który sam chce być dla nas Drogą, Prawdą i Życiem”.





Bp Grzegorz Ryś 
biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej 

Homilia

Usłyszeliśmy bardzo piękne słowo Ewangelii (Łk 13,1 – 9), które nas bezbłędnie 
prowadzi do refleksji nad wiernością wobec łaski. To jest ewangelia, która bardzo 
celnie pokazuje, co to jest łaska i jak istotne jest myślenie kategoriami łaski dla 
doświadczenia wiary, dla przeżywania wiary.

Przychodzą ludzie do Jezusa i mówią Mu o tragedii. Mówią o tym, że Piłat 
pozabijał ludzi, którzy przyszli do Świątyni Jerozolimskiej z Galilei. Przyszli, 
żeby się modlić, żeby złożyć Bogu ofiary, a Piłat w odpowiedzi na ten ich akt 
ofiarny pozabijał ich. Zmieszał ich krew z krwią ich ofiar. Dramat. Straszny 
dramat. Nie potrafimy więcej na ten temat powiedzieć, bo nie ma w źródłach 
nic innego oprócz tego tekstu z Ewangelii Łukasza. Nie znamy tekstów, które 
dokładniej to opisują, ale możemy sobie łatwo wyobrazić emocje tych ludzi, 
ich wzburzenie wewnętrzne i to jak są rozpaleni, kiedy opowiadają Jezusowi 
o tym, co się stało. Ciekawe, że Pan Jezus ani jednym słowem nie odnosi 
się do Piłata. Są komentarze, które mówią, że w tym tekście jest ważne nie 
tylko to, co powiedział, ale jest też ważne to, czego w ogóle nie powiedział. 
Nie powiedział: ten Piłat to kawał drania. Nie powiedział: zróbmy w końcu 
powstanie przeciw Rzymowi. Takie słowa nie padły. Natomiast najwyraźniej 
czytając w sercach tych, którzy do Niego przyszli, mając wiedzę o ich myśleniu, 
pokazuje im niebezpieczeństwo, które jest w nich samych, pokazuje, jak dalece 
oni potrzebują nawrócenia. Wynika to z tego, w jaki sposób o tym mówią, 
z jakim nastawieniem, z jakim myśleniem przyszli do Jezusa. To jest istotne, 
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że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie jak ci Galilejczycy, 
czy jak tych osiemnastu, którzy zginęli, bo zwaliła się na nich wieża w Siloa. 
Wszyscy tak samo zginiecie, jeśli się nie nawrócicie, jeśli nie zmienicie my-
ślenia. Dosłownie. 

W języku biblijnym są dwa słowa na określenie tego, co my nazywamy na-
wróceniem. Jest greckie słowo epistrefo, które znaczy tyle co: „zmiana kierunku”, 
„zmiana działania”, „zmiana postępowania”. Ale jest też drugie słowo metanoeo 
– „zmienić myślenie” (meta – „zmiana”, noeo od nous „rozum, mózg”). W na-
wróceniu punktem wyjścia jest zmiana myślenia. Istotne jest, że jeśli człowiek 
nie „upilnuje” własnego myślenia, zaczyna myśleć tak, jak działa, i wtedy jest 
to tragiczne. Jezus mówi: musicie zmienić myślenie, bo jeśli nie zmienicie, 
zginiecie tak, jak tamci ludzie. Jest takie myślenie ludzkie, które jest bardziej 
zabójcze niż myślenie Piłata. Jest ono bardziej niebezpieczne niż waląca się 
wieża, która grzebie pod swoimi gruzami osiemnaście osób. Jezus mówi: Jest 
coś bardziej niebezpiecznego. To jest wasze myślenie. On to myślenie rozszyfro-
wuje i mówi: Myślicie, że oni byli większymi grzesznikami? Spotkała ich kara, 
za to, co robili w życiu. Ciekawe, co robili, że się na nich zwaliła?

Myślenie o Bogu i człowieku w kategoriach grzech-kara, grzech-kara, grzech- 
kara... I to natychmiast. Pan Bóg nie ma nic innego do roboty, tylko jest takim 
prokuratorem, patrzy z góry, kiedy przyłożyć każdemu, który coś złego zrobił, 
i przykłada od razu. Nie znacie tego? Ile jest takich przykładów? Podam je-
den, który może wami wstrząsnąć. Kiedyś bierzmowałem w polskiej parafii 
w Niemczech. Ksiądz polski, który ma do obsługi, w przybliżeniu, teren taki 
jak cała diecezja krakowska, albo jeszcze sąsiednie przyległości, jest sam jak 
„goły palec”. Ma do pomocy jednego człowieka, który go wspiera, jest świeckim 
szafarzem Eucharystii. Jest konieczny, rozdaje Komunię św. tam, gdzie nie ma 
księdza. I ten człowiek żyje w głębokim dramacie osobistym. Są z żoną małżeń-
stwem niepłodnym. Wiecie, jak mu najpobożniejsi parafianie wytłumaczyli jego 
niepłodność? Jest szafarzem, dotyka Pana Jezusa, tego robić nie wolno świec-
kiemu chłopu, więc ewidentnie Pan Bóg go za to karze. Najpobożniejsi ludzie 
zrównali go z błotem, po prostu go zabili. Nie fizycznie, ale moralnie, religijnie, 
w każdy sposób. Bardziej nie można człowieka zniszczyć. Nawet gdyby się do-
puszczał ciężkich grzechów, nie możecie mu tak powiedzieć. Dlatego Jezus zaraz 
potem daje przypowieść, która pokazuje, jaka jest Boża odpowiedź na grzech. 

Bożą odpowiedzią nie jest kara i to jeszcze kara natychmiastowa – zaraz 
ci przyłożę. Bożą odpowiedzią na grzech jest łaska. Tam, gdzie rozpanoszył się 
grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Jest człowiek, który ma drzewo 
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figowe. Nie znam się na drzewach, ale tyle wiem, że figi rodzą przynajmniej 
dwa razy w roku, a niektóre nawet trzy.  On ma drzewo, które od trzech lat nie 
urodziło mu nawet kawałka owocu. Powinno mu już dziewięć razy dać plon. 
Co byście zrobili z takim drzewem? No, najprościej wyciąć i koniec. Zostaw, 
ja je okopię, obłożę, może wyda owoc? Może wyda owoc. Pamiętam, jak kie-
dyś byłem ze studentami w pierwszym klasztorze świata – św. Benedykta. Na 
ścianie jest tam wymalowana bulla papieża Innocentego III. Mnisi bullę, którą 
dostali od papieża, od razu umieścili na ścianie, na wszelki wypadek, bo jakby 
jakiś pożar był, to się zatraci, a tak zachowa się chociaż na ścianie. Wiecie, dla-
czego? Ta bulla powstała w dość dziwnej sytuacji. Papież zwizytował ten klasztor 
i stwierdził, że jest on w dramatycznym stanie. Mnisi ani się nie modlą, nie ma 
wspólnoty pracy, ani wspólnoty stołu, nie ma żadnego postu. Mieli pracować 
miłosiernie, ale hospicja puścili w dzierżawę. Rozpacz! Czarna rozpacz! Co 
byście zrobili z takim klasztorem? Wiecie, co zrobił papież? Przyznał im roczną 
wypłatę z kamery apostolskiej, zdaje się, że co roku dostali 12 grzywien złota. 
Powiedział: słuchajcie chłopy, nie martwcie się, za co będziecie żyć. Tu macie 
ode mnie, tylko się wreszcie zajmijcie życiem zakonnym. To jest dokładnie to. 
Nie wyklął, nie rozwiązał, nie rozgonił na cztery wiatry, tylko obiecał, że co roku 
dostaną od niego pieniądze, byle wreszcie zaczęli żyć po ludzku. Widział, jak 
nie owocują. Okopał, obłożył nawozem, i to jeszcze jakim nawozem, ze złota! 

To jest myślenie kategoriami Boga. To jest myślenie kategoriami łaski. To jest 
obraz Boga, który nie daje się nam przekonać, kiedy my nie owocujemy. Bóg się 
po prostu nie zraża, kompletnie się nie zraża ludzkim grzechem. Jeszcze na rok 
go pozostaw. Ten rok będzie trwał do paruzji. Odpowiedzią na nasz grzech jest 
łaska. Nie prawo, nie proces, nie kara, nie sąd. Trzeba bardzo uważać, bo tak 
jak Pan Jezus mówi, jest myślenie gorsze niż u Piłata i gorsze niż gruzy, które 
grzebią pod sobą 18 osób. Takie myślenie wyłącznie kategoriami natychmia-
stowej sprawiedliwości. Jedyne myślenie, które jest prawdziwym myśleniem 
o Bogu, to jest myślenie w kategoriach miłosierdzia i łaski. To jest odpowiedź 
Boga na grzech. Miłosierdzie i łaska.

Na razie to tyle, to pierwszy głos w debacie o łasce, głos Jezusowy, niełatwy 
do przyjęcia. Ktoś może powie: prawie skandaliczny. Niech więc nas Duch 
Święty na to słowo od środka nawraca. Amen.





Debata II

„Życie w łasce uświęcającej. Naród wierny łasce”

Wielka Boga-Człowieka Matko!
 Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie 

za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej  
duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, 
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą 

Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem 
Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej. Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej
•	 Agnieszka Porzezińska, dziennikarka i scenarzystka
•	 prof. Piotr Oszczanowski, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu, przedstawiciel wspólnoty luterańskiej
•	 ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła 

Katolickiego SAC 
•	 o. Marian Waligóra OSPPE, przeor klasztoru na Jasnej Górze

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

o. Marian Waligóra: Rozpoczynamy rozważania na temat łaski uświęcają-
cej. Chcemy wszyscy, by to pragnienie składających Śluby Narodu, pragnienie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przyrzekał i prosił w Ślubach o wierność 
łasce uświęcającej, spełniało się nieustannie w naszym Narodzie. Zdajemy sobie 
sprawę, że to ślubowanie prowadzi przez najgłębsze pokłady naszego serca, z jed-
nej strony dotyczy naszej wierności Bogu, poprzez walkę z tym wszystkim, co 
jest grzechem, a z drugiej strony otwiera nas na wielką łaskę i miłosierdzie Pana, 
który grzech przebacza i miłosiernie, po ojcowsku przygarnia nas do swojego 
serca. Pragniemy tu, na Jasnej Górze, rozważyć ten temat, w miejscu gdzie lu-
dzie doświadczają w szczególny sposób pod okiem Maryi Jasnogórskiej Bożego 
zatroskania o człowieka, które przechodzi przez konfesjonały jasnogórskie. Jak 
mawiał św. Jan Paweł II: „Te konfesjonały mogłyby wiele powiedzieć, o tej łasce, 
która dotyka człowieka, dotyka wielkim miłosierdziem Pana”. Rozważając drugi 
aspekt Ślubów Jasnogórskich, zapraszam wszystkich do głębokiego przyjrzenia 
się tej wierności, jak ona spełnia się w naszym Narodzie, ale przede wszystkim 
w naszym osobistym życiu. 

red. Jan Pospieszalski: To nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest dru-
giemu wezwaniu z dziewięciu wezwań Nowenny Milenijnej – wierności łasce. 
Temat dzisiejszego spotkania właściwie powinien zacząć się w konfesjonałach, 
ponieważ jest to rodzaj rachunku sumienia nas wszystkich, którzy staramy się 
wracać myślą do tego, co wydarzyło się pięćdziesiąt lat temu. Można powiedzieć, 
po co te wspominki, czy to sentymentalna podróż w przeszłość, tęsknota za 
rajem utraconym? A było tak pięknie: kościoły były pełne, lud wędrował w piel-
grzymkach, pamiętamy wielkie zgromadzenia w tym miejscu. Mieliśmy Ojca 
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Świętego Jana Pawła, seminaria „pękały w szwach”. Czy doświadczenie Ślubów 
Jasnogórskich, Nowenny i Milenium powinno się tak postrzegać? Oto, w tym 
zalewie komunizmu, pojawia się opatrznościowy Mąż, Pasterz, który mówi: 
ja mam receptę na to, jak uratować substancję Narodu, jak uratować ducha 
Narodu, i przeprowadza nas wszystkich jako Naród przez to Morze Czerwone. 
Czerwone w sensie dosłownym. To doświadczenie można interpretować jako 
wkroczenie, zapewne kolejny raz, Opatrzności Bożej w nasze dzieje, naszą 
historię. Dlatego wracanie do tego doświadczenia nie jest tylko podróżą w sen-
tymentalną przeszłość, ale przywodzi na myśl to, co naród wybrany traktował 
jako przejście przez Morze Czerwone i wyprowadzenie z Egiptu. W dziejach 
Izraela to doświadczenie staje się później centralnym punktem jego historii, 
ale również punktem centralnym budowania relacji z Bogiem. 

Czy Prymas Wyszyński jako pasterz bierze odpowiedzialność za Naród, 
podejmuje jego sprawy i próbuje zbudować w tym Kościele alternatywne życie 
duchowe Narodu, ze względu na sytuację zewnętrzną? 

Naród, łaska, wierność... to dla współczesnego człowieka słowa już podej-
rzane. Naród, czyli narodowy, nacjonalistyczny, szowinistyczny, zamknięty, 
ksenofobiczny. Dalej jest już tylko antysemityzm, szowinizm i dymy Auschwitz, 
stopniując nasilenie zjawiska. Czy słowo „naród” jest dziś, według księdza bi-
skupa, słowem podejrzanym? I jak dziś odczytujemy słowa wezwania Nowenny 
Milenijnej dotyczącej łaski?

bp Grzegorz Ryś: Dla mnie te słowa wskazują przede wszystkim to, w jaki 
sposób Naród staje się wierny łasce. Otóż, to się nie dzieje inaczej niż przez 
wierność łasce każdego indywidualnego człowieka. Proszę zobaczyć, jaka jest 
logika tego przyrzeczenia – przyrzekamy troszczyć się o życie łaski każdej duszy 
ludzkiej, w każdym z nas, żeby Naród żył w łasce. W tekst tego przyrzeczenia 
wpisana jest pewna zasadnicza dyscyplina, którą ja nazwałbym „dyscypliną 
ewangelizacji”, bo ten tekst wzywa nas natychmiast do tego, żeby spotkać się 
z każdym indywidualnym człowiekiem. I dopiero wtedy, kiedy mamy wspól-
notę ludzi nawróconych – oni tworzą naród, który jest wierny łasce. W takiej 
perspektywie wszystkie te ewentualne zarzuty, o których pan redaktor na wstępie 
powiedział, przestają być ważne. Mówimy wówczas o wierze, a nie o jakiejś ide-
ologii. Nie mówimy o abstrakcji, ale o osobistym spotkaniu każdego człowieka 
z Chrystusem. To spotkanie ma też siłę wspólnototwórczą – możemy być naro-
dem jako ludzie, którzy przeżywają także swoją osobistą, głęboką wiarę. Widzę 
tu pewien program. Wydaje mi się, że zadanie zawarte w tym przyrzeczeniu, jest 
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wciąż przed nami. My bardzo lubimy zwracać się do wspólnot, do grup, nato-
miast wymiar spotkania indywidualnego jest często zaniedbywany w naszym 
duszpasterstwie i stąd się biorą potem rozmaite kłopoty. Naród to nie jest abs-
trakcja, to wspólnota poszczególnych osób i to jest piękne, że to przyrzeczenie 
jest ułożone w tej właśnie dyscyplinie, w tej logice.

red. Jan Pospieszalski: Niemniej to nie jest suma, proste dodawanie... 

bp Grzegorz Ryś: Właśnie dlatego mówiłem „wspólnota”, a nie „suma”, czy 
„konglomerat”. 

red. Jan Pospieszalski: Czy Kardynał Wyszyński nie idzie dalej, budując 
w tej wspólnocie ducha kultury, tradycji, historii? Czy owa wspólnota, która 
tworzy na przestrzeni dziejów pewien dorobek cywilizacyjny, dziejowy, kul-
turowy staje się punktem odniesienia, czy też przeciwnie: jest swego rodzaju 
obciążeniem, balastem?

prof. Piotr Oszczanowski: To jest dziedzictwo. Mamy tu do czynienia 
z synergią, jakby dodawaniem poszczególnych elementów, które je współtworzą. 
Na tym budowana jest tożsamość Narodu. Mnie jest łatwiej mówić o tym o tyle, 
że przyszło mi dzisiaj pełnić funkcję, obowiązek swoistego depozytariusza. To, 
co pozostawiła ta społeczność, to co wytworzyła w ciągu swoich bardzo burz-
liwych dziejów, to co uratowała dziś oddane jest pod moją opiekę – wspomnę 
chociażby „Panoramę Racławicką”, która jest także elementem współtworzą-
cym tę tożsamość. Uważam, że jest to pewna suma doświadczeń, którą można, 
należy, trzeba wykorzystywać jako pewien efekt synergiczny.

red. Jan Pospieszalski: Czy słowa „wierność”, „łaska” nie stały się w dzi-
siejszych czasach swoistym żargonem, korporacyjnymi określeniami, które 
funkcjonują w obrębie coraz bardziej hermetycznego języka? Słowo „wierność” 
to dzisiaj dla młodego człowieka brzmi jak wyrok dożywocia. Ludzie boją się, 
bo wierność to jest też wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za swoje de-
cyzje, na całe życie. Jak to jest z tą wiernością dzisiaj?

Agnieszka Porzezińska: Nie wiem, czy jestem właściwą osobą do tego, by od-
powiadać na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że czuję się częścią wspólnoty Kościoła 
katolickiego i mnie wierność daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ja się go nie 
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boję, ja z niego korzystam i jestem w kręgu ludzi, którzy też z wierności czerpią 
garściami, budują na niej swoje poczucie bezpieczeństwa. Jednak znam doświad-
czenie osób, które zrezygnowały z „pojęć podstawowych”, nie korzystają z tych 
wartości i cierpią. Czerpię więc z doświadczenia pokoleń, także z dziedzictwa 
Ślubów Jasnogórskich i Prymasa Wyszyńskiego. Uznaję autorytet i mądrość ludzi 
i korzystam z nich. Jeśli więc ktoś mówi mi: „wierność” – ja to przyjmuję, jeśli ktoś 
mówi: „prawda” – także przyjmuję, jeśli ktoś mówi: „wierz” – wierzę.

red. Jan Pospieszalski: Żyjemy w świecie wybujałego indywidualizmu, 
labilności ludzi, gdzie w hierarchii wartości najważniejsza jest wolność, gdzie 
wszystko można „zakontraktować”, „renegocjować”. Widzimy obraz człowieka 
nie jako zakorzenionego drzewa, które z tego korzenia czerpie i rozwija się, 
tylko raczej jako statku, który zawija od portu do portu.

bp Grzegorz Ryś: Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, ponieważ mówiąc 
o wierności łasce, cały czas mówimy w kategoriach bardzo moralizatorskich. Nawet 
jak mówimy „dziedzictwo”, to znaczy: ja mam być wierny. Prymas mówi o wierno-
ści łasce, czyli o doświadczeniu obdarowania. Nie obdarowania z kosmosu, tylko 
od Pana Boga! Wiara jest odpowiedzią na objawienie Boga. Objawienie nie jako 
abstrakcja, lecz wejście Boga w mój świat z Jego słowem, z Jego miłością, z Jego 
odkupieniem, miłosierdziem. Wiara jest zawsze odpowiedzią. Tak postrzegana, nie 
jest trudem ani udręczeniem. Owszem, wymaga rozliczenia się potem z Bogiem, na 
ile ja Mu wychodzę naprzeciw, na ile jestem wierny miłości, której doświadczam. 
Pan mówi, że „łaska” jest słowem niezrozumiałym. Zgoda, ale Jezus Chrystus jest 
słowem zrozumiałym. Spotkanie z osobą jest czymś zrozumiałym. Musimy zacząć 
mówić językiem zrozumiałym dla ludzi. Myślę, że jest to doświadczenie wspólne 
każdego, kto w Kościele przepowiada, że kiedy mówi się o Jezusie, w kościele jest 
zawsze cisza. Jeśli mówimy o Jezusie Chrystusie i o tym, co dla mnie zrobił, że mnie 
kocha, w kościele jest zawsze słuch natężony. Natomiast jeśli zaczniemy mówić: 
„Bądź wierny łasce, a jak nie jesteś wierny, to jesteś nie w porządku”, to używamy 
pojęć abstrakcyjnych, których rzeczywiście bardzo wielu ludzi może nie rozumieć. 
Natomiast każdy rozumie, co to znaczy być kochanym.

prof. Piotr Oszczanowski: Jestem pod wrażeniem słów, które padają z ust 
księdza biskupa, a które winny być wiodące w dialogu ekumenicznym. Księdza 
słowa o łasce bardzo dobrze oddają istotę konfesji luterańskiej. Stale jawi mi się 
historia sprzed trzystu pięćdziesięciu lat, kiedy to moi współwyznawcy tu, pod tymi 
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murami śpiewali: Ein feste Burg ist unser Gott (warowną twierdzą jest nam Bóg) 
i nie zdobyli tej twierdzy. Dlaczego? Zawsze zadawałem sobie to pytanie i zadawa-
łem je sobie tutaj, stąd poniekąd moja tu obecność wynikająca z przyjaźni, którą 
mam nadzieję, wzajemnie się darzymy. Ta przyjaźń to owoc wrocławskiej Dzielnicy 
Czterech Wyznań, gdzie obok siebie znajdują się cztery świątynie czterech konfesji. 
Cztery świątynie budujące swoje niełatwe relacje w konstruktywnym, trudnym 
dialogu. Zaczynało się od rzucania kamieniami w okna, dziś rozmawiamy, dziś 
tworzymy projekty, realizujemy je, potrafimy znaleźć wspólny język. To właśnie 
jest Wrocław – ziemie, które dziś stanowią część, jakże ważną, Rzeczypospolitej, 
ale ziemie, które nakładają na nas szczególny obowiązek budowania tej tożsamości, 
czy też zrozumienia istoty Narodu. Czynimy to między innymi wraz z klasztorem 
paulinów we Wrocławiu. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych, naj-
ważniejszych elementów tej mozaiki konfesyjnej. To że tam są, że pracują w bardzo 
trudnych warunkach budziło zawsze nasze największe uznanie.

Sola gratia – to jest istota luteranizmu. „Tylko łaska”. Ona „formatuje” nasz 
byt, naszą tożsamość. Oczywiście idzie to w parze z przeświadczeniem, że sola 
fide, sola scriptura, solus Christus, ale to właśnie łaska jest elementem, który 
uzasadnia nasz stan i naszą relację z Chrystusem-Bogiem. Kiedy mówimy, jak 
ważne jest to pojęcie, to ja mogę tylko potwierdzić, że w przypadku luteranizmu, 
jest to fundament tożsamości, czy też istnienia tej konfesji.

red. Jan Pospieszalski: Słowo „wierność”, wierność łasce jest swoistym ro-
dzajem przymierza. Jak rozumiem, przymierze zakłada współpracę obu stron. 
Czy może, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, łaska jest komunikatem 
tylko w jedną stronę?  

ks. dr Wojciech Sadłoń: Rzeczywiście, kiedy mówimy o Ślubach Jasnogór-
skich, mówimy przede wszystkim o wierze, ale zaraz potem mówimy o wspól-
nocie i według mnie, należy to mocniej podkreślić. Śluby Jasnogórskie są dla 
nas do dzisiaj pewnym odniesieniem, symbolem, ponieważ na bazie wiary zbu-
dowaliśmy wspólnotę, wspólnotę narodową. Do tego odwoływał się Kardynał 
Wyszyński i do tego odwoływał się Kościół w tamtych czasach, w opozycji 
do komunizmu. Trzeba o tym przypomnieć. Wspólnota, naród budowany na 
wierze. Nie ma czegoś takiego jak wiara sama w sobie. To wiara budowana 
w odniesieniu do wartości narodowych dała siłę, która przeprowadziła nasz 
kraj przez trudne czasy komunizmu.
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Druga sprawa, równie ważna à propos pytania o wierność. Gdy mówimy 
o ślubach, to często myślimy o jakiejś idei, abstrakcji, o czymś wyidealizowanym. 
Ślubując, jakbym odrywał się od świata, od codzienności. Śluby Jasnogórskie 
dzięki temu, że łączyły treści wiary, wiarę w Chrystusa z narodem, tożsamością 
narodową, z historią sprawiły, że te idee zawarte w Ślubach, stały się realnością, 
„zeszły” na ziemię, stały się wyzwaniem dla codzienności. Tak widzę rolę i moc 
Ślubów Jasnogórskich.

red. Jan Pospieszalski: Wróćmy do słowa „przymierze”. Czy ślubowanie 
to jest odpowiedź na łaskę jakby wzięcie Pana Boga jako zakładnika – Ty dajesz 
nam łaskę, my chcemy być Ci wierni, to teraz jedziemy już wspólnie na tym 
wózku? 

Agnieszka Porzezińska: Bardzo cieszę, że ksiądz powiedział o wspólnocie. 
Zadałeś mi pytanie, czy łatwo być wiernym i czy łatwo pozostawać wiernym 
wartościom i cnotom?

red. Jan Pospieszalski: I na ile to pojęcie jest dzisiaj aktualne?

Agnieszka Porzezińska: Uzupełniając swoją wypowiedź, chcę powiedzieć, 
że bez wspólnoty jest bardzo ciężko. Od zawsze w małżeństwie i w rodzinie 
jesteśmy w jakiejś wspólnocie. Najpierw we wspólnocie rodzinnej z rodzicami 
i dziadkami. Rodzina wielopokoleniowa, to jest to, co nas buduje. Człowiek 
jednak nigdy nie żyje w oderwaniu od wspólnoty, zawsze jakąś ma – również 
wspólnotę Kościoła, potem wspólnoty wewnętrzne jeszcze głębiej w ramach 
Kościoła, więc o tyle jest łatwo, o ile jesteśmy we wspólnocie.  

red. Jan Pospieszalski: Czy ten postulat życia w łasce nie jest za wysoko 
podniesioną poprzeczką? Czy to nie jest jedynie figura symboliczna? Czy jest 
to osiągalne?

Agnieszka Porzezińska: Nie uważam, że nie może być „za wysoko po-
stawiona poprzeczka”. Może być poprzeczka postawiona wysoko, ale nigdy 
nie jest za wysoko. Mówię to jako rodzic. Skoro kocham, to wysoko stawiam 
poprzeczkę i nie ma czegoś takiego jak „za”. Ponieważ mi zależy, ponieważ 
kocham, standardy są wysokie – ze względu na dzieci. Mężowi też stawiam 
wysoko poprzeczkę, bo mi na nim zależy, bo go kocham i cieszę się, kiedy on 
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ode mnie dużo wymaga. Mam wtedy poczucie, że jestem dla niego ważna, on 
ma poczucie, że jest ważny dla mnie i dzieci to też czują.

red. Jan Pospieszalski: Czyli uważasz, że Prymas Wyszyński wierzył w nas? 
W nas, czyli w tę wspólnotę, czyli w indywidualną każdą odpowiedź.

Agnieszka Porzezińska: Myślę, że bardzo w nas wierzył, bo był w stanie oddać 
za nas życie. Powiedział non possumus, ale zrobił to również w naszym imieniu.

red. Jan Pospieszalski: Agnieszka jest autorką filmu „Tajemnica Tajemnic”, 
gdzie postać Kardynała Wyszyńskiego jest bardzo mocno uwypuklona. Dlaczego 
zajęłaś się właśnie tą postacią i co cię najbardziej w niej uderzyło? 

Agnieszka Porzezińska: Szukam w życiu autorytetów, lubię się otaczać ludźmi 
mądrymi. Wiem, że dzięki temu jestem silniejsza, że jest mi łatwiej. Mam w sobie 
chociaż tyle mądrości, że wiem, iż trzeba się uczyć i czerpać od mądrzejszych. 
Postać Kardynała Wyszyńskiego jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ łączy w sobie 
cechy mistrza, którego szukam, to znaczy ogromny autorytet, wiedzę, a równo-
cześnie dobroć, łagodność i serdeczność. To są postawy, które pociągają dzisiaj.

red. Jan Pospieszalski: Co zrobić, żeby to przesłanie wierności łasce dzisiaj 
przełożyć na język współczesnej katechezy, albo komunikacji ze światem? Dziś 
sytuacja jest nieco inna. Ksiądz patrzy w te statystyki i liczby. Czy mamy już 
płakać, że jest tak źle?

ks. dr Wojciech Sadłoń: A było tak idealnie?

red. Jan Pospieszalski: No, pamiętam, że do tarnowskiego seminarium 
kilka lat pod rząd nie można się było dostać.

ks. dr Wojciech Sadłoń: Kiedyś tak myślałem, że w czasach komunizmu było 
idealnie. W kościołach było pełno ludzi tak, że trzeba się było od nich opędzać. 
Chyba do końca tak jednak nie było. To nie były czasy idealne. Patrząc przez 
pryzmat współczesności idealizujemy trochę tę przeszłość. Zresztą są tutaj starsi 
i ich trzeba byłoby zapytać. Jak rozumiem jest to konkretne pytanie o diagnozę 
współczesnej religijności Polaków? 
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red. Jan Pospieszalski: Przynajmniej w liczbach, bo to co się dzieje w głę-
bi serca, to może coś więcej powiedziałby ksiądz biskup ze swoją natchnioną 
umiejętnością zaglądania tam...

ks. dr Wojciech Sadłoń: Próbujemy to właśnie pokazywać, w trochę inny 
sposób, dzięki liczbom, badaniom. Na pewno w porównaniu z innymi krajami, 
nawet naszymi sąsiednimi.... 

red. Jan Pospieszalski: Czyli zaczął ksiądz bezpiecznie...

ks. dr Wojciech Sadłoń: Zacząłem od pozytywnej strony...

red. Jan Pospieszalski: W NRD jest gorzej i było...

ks. dr Wojciech Sadłoń: To jest fenomen Polski. Socjologowie wieścili na po-
czątku naszej transformacji, że bardzo szybko będzie u nas tak jak w Niemczech, 
nawet jak we Francji. I te scenariusze się nie sprawdziły, co jest pewnym zasko-
czeniem dla naukowców, dla socjologów. Niektórzy wskazują nawet, że Polska 
jest dowodem na to, że transformacja, czyli przemiany ekonomiczne, polityczne 
nie muszą wiązać się z upadkiem religijności, że bycie nowoczesnym nie musi 
oznaczać bycie niewierzącym. Polacy cały czas w ponad 90% deklarują się 
jako wierzący. Faktem jest, że liczba osób praktykujących spadła. Nadal jednak 
utrzymuje się na poziomie 40%. Jeśli zapytamy Polaków, czy chodzą regularnie 
do kościoła to ponad 50% twierdzi, że chodzi.

red. Jan Pospieszalski: A 80% mówi: „staram się chodzić”...

ks. dr Wojciech Sadłoń: Nawet 90% święci pokarmy w Wielką Sobotę, po-
nad 90% twierdzi, że przynajmniej od czasu do czasu, od święta, jest w kościele, 
czy pojawia się tam w Boże Narodzenie. Nie chcę w to teraz wnikać, jaka ta reli-
gijność jest, bo wiemy, że ilość nie zawsze przekłada się na jakość, ale warto o tym 
mówić, że Polska niesie w sobie to dziedzictwo Ślubów Jasnogórskich. To jest 
ten pozytywny obraz.

Z drugiej strony, wiara deklarowana nie przekłada się na praktyki religijne, 
bo mamy 90% zdeklarowanych katolików, a 40% praktykujących. Schodzimy 
niżej, pytamy tych ostatnich o to, ilu akceptuje nauczanie moralne Kościoła 
i już jest znacznie mniej. Maksymalnie jedna trzecia Polaków deklaruje, że 
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uznaje nauczanie Kościoła katolickiego za obowiązujące w swoim życiu, zgadza się 
z nim. Są to przede wszystkim te najbardziej drażliwe, trudne do zaakceptowania 
treści. Możemy zejść jeszcze niżej, do grupy tych, którzy się angażują w swoje życie 
parafialne, autentycznie żyją tą wiarą w swojej najbliższej wspólnocie – małej gru-
pie religijnej czy w parafii. Mamy tu już tylko 8%. To jest taki, można powiedzieć 
lej, coraz bardziej się zmniejszający. Z dokładniejszych obliczeń wynika, że 2,5 
mln Polaków jest w różnego rodzaju organizacjach, we wspólnotach katolickich.

red. Jan Pospieszalski: W jakich? Neokatechumenat, Odnowa w Duchu 
Świętym, wspólnoty Caritas?

ks. dr Wojciech Sadłoń: Najpierw Żywy Różaniec. To jest największa 
wspólnota, ponad miliona Polaków.

red. Jan Pospieszalski: Jesteśmy na Jasnej Górze, tu powinny być brawa. 
A więc Żywy Różaniec jako wspólnota najpotężniejsza, najbardziej powszechna, 
najbardziej uniwersalna...

ks. dr Wojciech Sadłoń: Tak, przynajmniej ilościowo. Nie chcę tutaj wnikać 
w ocenę tej wspólnoty, ale jest to najliczniejsza wspólnota. Następnie są ministran-
ci, potem Oaza, zespoły Caritas, czyli działalność charytatywna parafii, a potem 
długo, długo nic i dopiero te nowe ruchy katolickie, o których Pan Redaktor mówi.

red. Jan Pospieszalski: Jeżeli więc, upraszczając, radykalna wierność łasce 
to niespełna 3 miliony Polaków, to czy ten Naród pozostał wierny łasce czy 
nie, Księże Biskupie? 

bp Grzegorz Ryś: Łaska nas prowokuje do wzrostu. Trochę się uśmiechnąłem 
jak Pan skwitował to, o czym zaczął mówić ksiądz Wojciech, że zaczyna bezpiecz-
nie, bo nas zestawia z innymi. I wówczas nie jest tak źle. Pamiętam, jak w czasach 
licealnych byłem na Oazie niedaleko Krakowa, w takiej parafii, gdzie już wtedy 
liczby nie były za duże, bo znajdowała się na terenach, gdzie był mocny komunizm 
w okresie międzywojennym i w ogóle historia tej parafii była złożona. Proboszcz 
tej parafii, który się z nami chętnie spotykał, opowiadał, że zawsze uważał, że nie 
jest źle, bo tylu ludzi chodzi do kościoła, tylu przystępuje do Komunii, tylu do 
spowiedzi wielkanocnej. Kiedyś odwiedziła go jakaś grupa z Włoch. I kiedy on 
z taką radością opowiadał im o tym, jakie to mamy te liczby, oni wysłuchali go, a na 
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koniec postawili mu jedno pytanie: A ilu Ksiądz dorosłych ochrzcił w ostatnim 
roku? To było pytanie, które wyzwoliło w nim zupełnie nowe myślenie o parafii. 
Być może jest tak, że dookoła wszyscy są ochrzczeni, ale wtedy rodzi się pytanie: 
ilu ludzi w ciągu ostatniego roku odkryło naprawdę swój chrzest? Dla mnie, 
w tych liczbach, które podawał ksiądz Wojciech, najciekawsze jest pytanie: Czy 
jest to więcej niż 10 lat temu, czy mniej (bo na przykład liczba communicantes 
jest liczbą rosnącą)? Czy więc te liczby wskazują, że odnotowujemy wzrost, czy są 
tylko liczby, z których my się cieszymy, że nie ubywa za dużo? Tu jest odpowiedź 
na pytanie: Czy my jesteśmy wierni łasce? Czy miłość Boża, której doświadczamy 
w nas owocuje? Organizm jest zdrowy jak rośnie, a nie jak się zwija po cichutku. 
Interesują mnie więc takie liczby, gdzie można pokazać, że jest wzrost, a nie że 
nie jest tak źle, jak nam prognozowano.

red. Jan Pospieszalski: Księże Biskupie, mnie interesują liczby prawdziwe!

bp Grzegorz Ryś: Mnie też, ale jeśli pytamy o wierność, to musimy pytać 
o wzrost, a nie, w jakiej mierze się „zwijamy”.

ks. dr Wojciech Sadłoń: Nasze doświadczenie, jako Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego, pokazuje, że media w Polsce, jeśli chodzi o Kościół, inte-
resują się liczbami, które spadają. Kiedy ogłosimy wyniki badań statystycznych 
dotyczących na przykład niedzielnych praktyk Polaków – dominicantes i communi-
cantes, to na czołówki gazet trafiają dominicantes, które spadają. O communicantes 
prawie nikt nie mówi. W redakcjach katolickich przedstawiane są dane rosnące 
– communicantes, a w innych – świeckich czy liberalnych – dane spadające – do-
minicantes. Jeśli chodzi o to, co wzrasta, to rzeczywiście wzrasta od 1980 r. – dość 
regularnie, chociaż stopniowo – odsetek Polaków, którzy przyjmują Komunię 
św. na niedzielnej mszy św. W latach osiemdziesiątych ten odsetek był znacznie 
mniejszy, bo ok. 10%, obecnie jest 16% ogółu wiernych w parafii. Druga liczba, 
która wzrasta i o której, jak sądzę, bardzo mało słychać, to jest to, o czym mówi 
Ksiądz Biskup, czyli liczba osób zaangażowanych w parafii, czyli należących do 
innych organizacji. Ta liczba wzrosła z 2 mln (pierwsze dane mamy z roku 1998) 
do 2,6 mln w roku 2013. Co ciekawe, wzrosła i to bardzo – jakieś kilkaset procent 
– liczba różnych wspólnot, organizacji, które się zdywersyfikowały i  pomnożyły. 
Najpierw był tylko Żywy Różaniec, ministranci, Caritas, Akcja Katolicka, a teraz 
mamy multum pojedynczych, oddolnych inicjatyw. Jest to bardzo wyraźny wzrost. 
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Dane, które przytaczałem w dużej mierze, mam taką nadzieję, dotyczą jednak 
umiejętności Kościoła, czy lokalnie parafii, budowania wspólnoty. 

prof. Piotr Oszczanowski: Cóż, z faktami się nie dyskutuje, ale co mają po-
wiedzieć luteranie? W mieście urodzenia Marcina Lutra – Eisleben, z lutera-
nizmem dzisiaj identyfikuje się 5–6%. Tam, w kolebce, mateczniku. Nie muszę 
więc Państwu mówić, że problemy tej konfesji są też tu, w Polsce bardzo czytelne. 
Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ cały czas zadaję sobie pytanie, na ile 
słowa Kardynała Wyszyńskiego o wspólnocie nie powinny być odczytane dzi-
siaj na nowo i co nowego moglibyśmy w nich odnaleźć? Pytanie o wspólnotę, 
cały czas się tutaj pojawia, ono pojawia się w wymiarze czysto konfesyjnym. 
Ksiądz Wojciech używa statystyk, które dotyczą wspólnoty rzymskokatolickiej.  
Czy dzisiaj te pojęcia, które dotyczą kondycji humannes, oraz tożsamości na-
rodu, odnoszą się tylko do rzeczonej konfesji? Czy tu nie można by było zadać 
pytania: czy jest miejsce na dialog wspólnoty jako wspólnoty? 

ks. dr Wojciech Sadłoń: Nie zgadzam się na takie rozróżnianie: wspól-
nota konfesyjna i wspólnota niekonfesyjna, ponieważ jeżeli mówimy o Ślubach 
Jasnogórskich, to mówimy o wspólnocie bardzo szeroko, ponadkonfesyjnie. 
Mówimy o wspólnocie narodowej, ale też o wspólnocie, można by powiedzieć, 
ludzkiej. Według mnie te dane, które przytaczałem – mam taką nadzieję – do-
tyczą jednak umiejętności Kościoła, czy parafii w budowaniu wspólnoty i dla-
tego z pewną rezerwą podchodziłem do Żywego Różańca, ponieważ tutaj nie 
mamy do czynienia z tego rodzaju fenomenem budowania wspólnoty. Jestem 
natomiast przekonany, że wezwaniem dla Kościoła w Polsce jest budowanie 
wspólnoty. Wracanie do Ślubów Jasnogórskich właśnie w takim rozumieniu: 
Mamy zadanie na nowo tworzyć wspólnotę, ale już nie narodową odwołując się 
wprost do wartości patriotycznych, tylko szukać i odpowiadać na tę potrzebę, 
która cały czas jest w człowieku, a którą ten współczesny świat właśnie poprzez 
tę anonimowość łamie.

bp Grzegorz Ryś: Chciałbym podkreślić coś, o czym będzie mi łatwiej 
mówić, niż Panu Profesorowi, bo o tym powinien powiedzieć przedstawiciel 
wspólnoty większej liczebnie. Pytanie, czy pięćdziesiąt lat temu świętowaliśmy 
Chrzest jako Naród, czy jako Kościół katolicki, który mówi, że jest tożsamy 
z Narodem. W Polsce są wspólnoty, które nie są epizodem w historii Polski, np. 
wspólnota luterańska, która jest w Polsce od XVI w., są prawosławni od XIV w. 
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Stawiamy pytanie o wierność łasce – łasce chrztu. Nasz chrzest jest w jednym 
Duchu, jesteśmy ochrzczeni w jednym Ciele, tzn. ja i Pan Profesor jesteśmy 
w jednym Ciele. Czy my jesteśmy wierni tej łasce? Nie, jeśli nie spotykamy się, 
nie modlimy się razem, nie odkrywamy tego, co nas łączy, jeśli przy kolejnym 
świętowaniu rocznicy Chrztu niektóre wspólnoty nie czują się zaproszone do 
udziału w jej celebrowaniu, chociaż Chrzest Polski, jak nam wiadomo wy-
przedza swą datą wszystkie podziały konfesyjne. Jest on przed datą schizmy 
wschodniej i jest przed datą wystąpienia Lutra, jest wydarzeniem historycznie 
pierwszym. My jesteśmy wszyscy w jednym Ciele, ale czy wszyscy będziemy 
zaproszeni do tego święta? Jeśli nie, to nie jesteśmy wierni łasce, przynajmniej 
w bardzo konkretnym wymiarze tej łaski, bośmy nawet jej nie przyjęli.

red. Jan Pospieszalski: Księże Biskupie, więc może korzystając z tego, że 
tu jesteśmy, niech jednym z owoców tego spotkania będzie to, że stąd wyjdzie 
mocny głos: tak, chcemy zaprosić, chcemy oczekiwać…

bp Grzegorz Ryś:  Pod tym względem na pewno wiele się zmieniło. Nasza, 
ludzi ochrzczonych, świadomość jest na pewno inna niż była lat temu 50 i eku-
menizm jest o wiele dalej, choć być może dlatego, że od Soboru minęło pięćdzie-
siąt lat. Wtedy mieliśmy wielkie nadzieje ekumeniczne, dzisiaj widać, że to jest 
trud, o którym Pan Profesor mówił i że to się nie wydarzy za moment. Dzisiaj 
nieco ten entuzjazm ekumeniczny słabnie. Ludzi, którzy są zaangażowani, nie 
jest aż tak wielu, chociaż w tych wspólnotach, które wymieniał Ksiądz Wojciech, 
jest też bardzo wiele wspólnot, zwłaszcza młodych ludzi, którzy noszą w sobie 
cierpienie wynikające z podziału Kościoła i to jest dla nich jak żywa rana. To są 
ludzie, którzy się modlą, żeby ta rana została przez Jezusa Chrystusa uzdrowiona. 
Tu się dzieje wiele rzeczy pozytywnych, żebyśmy nie myśleli tak jednostronnie. 
Oczywiście, jesteśmy o wiele dalej w myśleniu o jedności Kościoła, mimo że 
chrześcijanie są podzieleni. Natomiast dla nas jest to wielkie wyzwanie, żeby naj-
bliższe obchody różniły się pod tym względem od tych sprzed pięćdziesięciu lat.

red. Jan Pospieszalski: Prymas Wyszyński w pamiętnej homilii z 1957 r. mówił 
o tym: „Ta wielka rzesza w swej zwartej gromadzie szła wytrwale, cierpliwie, 
przez ogień i wodę, przez dobrobyt i niedostatek, przez wolność i niewolę. Nigdy 
w swych dziejach Naród polski nie odszedł od Boga i Jego Kościoła. Mogły odcho-
dzić jednostki, poszczególne warstwy. Ale Naród pozostał wierny”. Pokazuje on, 
że oprócz tego wymiaru ściśle konfesyjnego, są bardzo praktyczne rzeczy, które 
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dziś można powiedzieć: brzmią wciąż jak wyzwanie. Kolejny cytat: „Pragniemy 
dla Polaków świętości, do której są powołani, aby nareszcie prawdą było, że Polska 
jest Matką Świętą. Byśmy nabrali pełnego obrzydzenia do grzechu. Opatrzność 
ukazała nam piekło na ziemi wyzwolonej z praw Bożych. Widzieliśmy piekło 
obozów koncentracyjnych, w oczach ludzi nienawidzących w walce jednych 
przeciwko drugim. Nie chcemy nigdy już tej potwornej wizji na świecie, dlatego 
zwalczamy grzech jako ojca wszelkiego zła i kłamstwa. Wszędzie zwalczamy 
grzech w sobie i wokół siebie. Zwalczam grzech w rodzinie mojej, zwalczam grzech 
w otoczeniu swoim, w stosunkach towarzyskich, w warsztacie pracy, w szkole, 
biurze, czy za pługiem, w teatrze, w kinie, na ulicy, w domu”. To jest bardzo kon-
kretny program, program bardzo radykalny: wyrzec się wszystkiego, co odrywa 
nas od Boga. Gdy wyrzekniemy się swoich wad, słabości, gdy będziemy korzystać 
z łask nadprzyrodzonych. Czy ten wymagający Ojciec wołający non posummus 
jest dzisiaj mniej słyszalny albo w ogóle go nie słychać w Kościele?

Agnieszka Porzezińska: Gdy słucham tego cytatu, to myślę: jakie to jest 
proste, a jednocześnie jakie trudne. Jakie to jest proste, gdybyśmy tego rze-
czywiście słuchali i pozostawali w stanie łaski uświęcającej i jakie trudne – bo 
na co dzień tych wyborów – pozostaję czy nie w stanie łaski uświęcającej jest 
przecież mnóstwo. Myślę, że stan łaski uświęcającej to jest dla mnie konkret. 
Ostatnio zaprowadziłam dzieci do spowiedzi. Stały pół godziny w kolejce. 
Widziałam smutnych ludzi, którzy w tej kolejce czekali i widziałam szczęśliwe 
swoje dzieci i szczęśliwych ludzi, którzy od spowiedzi odchodzili. Smutnych, 
bo trwali w grzechu. Szczęśliwych, bo zrzucili ciężary.

red. Jan Pospieszalski: Myślałem, że smutnych, bo zostali zmuszeni przez 
katechetkę, żeby tu stać z dziećmi, a tyle jest fajnych rzeczy do zrobienia...

Agnieszka Porzezińska: Być może żony zmusiły mężów, mężowie żony. 
Może tak było, ale miałam pierwszy raz od dawna takie doświadczenie, bo byłam 
blisko dzieci. „Namacalne” doświadczenie, ile stan łaski uświęcającej może dać 
radości i jak jest pożyteczny, bo potem spędziliśmy szczęśliwie uroczy dzień. 
A z trójką dorastających dziewczynek jest naprawdę ciężko, więc cieszę się, 
że miałam takie doświadczenie łaski uświęcającej. Wiem też, że małżeństwo, 
kiedy któreś jest w grzechu, inaczej się układa, że już tak dobrze nie idzie i tak 
dobrze nie jest. Czytając też te kolejne wezwania Ślubów wiem, że bez tego 
punku nie można było zrobić następnych kroków, że to była baza i podstawa. 
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Może to brzmi utopijnie, żebyśmy pozostawali jako Naród w stanie łaski, ale 
ja wierzę w mądrość Prymasa. Dobrze wiedział, co mówił. To nie była utopia, 
tylko w jego głębi wiary i mądrości wierzył, że tak się może stać. To jest zdu-
miewające wierzyć, że Naród może żyć bez grzechu.

red. Jan Pospieszalski: Wierzysz w to?

Agnieszka Porzezińska: Wierzę.

red. Jan Pospieszalski:  Jak spowodować, żeby obchodząc Rok Miłosierdzia 
nie odcinać się od tego, co dla wielu młodych ludzi może być jakąś ramotą, 
wspominkami, jedynie historią?

bp Grzegorz Ryś: Jeśli chodzi o młodych ludzi, to odpowiem bardzo konkretnie. 
Ksiądz biskup Dajczak zorganizował w Koszalinie rekolekcje dla gimnazjalistów. 
Zebrał na hali sportowej na jednym wydarzeniu 5 tysięcy młodzieży. Wszyscy 
życzliwi pukali się w głowę. Te rekolekcje miały szczytowy moment: przechodze-
nie przez bramę, która jest znakiem Jubileuszu, do którego będziemy zaproszeni. 
Przechodzili przez bramę i za tą bramą wchodzili wprost na Jezusa Chrystusa 
wystawionego w Najświętszym Sakramencie. To było pierwsze, w co wchodzili. 
Wchodzili w rzeczywistość Boga, który na nich czeka. Spotkanie. Całą wcześniej-
szą katechezę biskup uczył ich jednego zdania, które wszyscy znamy, mianowicie: 
„Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Oni prze-
chodzili w takim nastawieniu, jakby nieśli na rękach ciało martwego Chrystusa, 
stawali z Nim przed Bogiem i mówili: nie patrz na mnie, ale tylko dla Jego bolesnej 
Męki, miej nade mną miłosierdzie i dla całego świata. Nie było gimnazjalisty, który 
by się z tego śmiał, albo który by to uznał za ramotę. Chodzi o to, aby modlitwom, 
które znamy i powtarzamy nie tyle nadać nową treść, ile wydobyć z nich to, co tam 
naprawdę jest, jaka jest w nich siła. Nic nie musi być ramotą.

Miałem to szczęście, że przez cztery lata byłem szefem archiwum na Wawelu. 
To jest niezwykłe doświadczenie. Zapraszałem młodych ludzi, którzy w życiu 
nie słyszeli o unii krewskiej, albo byli niezadowoleni, że musieli się o niej 
uczyć w szkole. Jednak, gdy widzieli maleńki skrawek pergaminu, od którego 
zależały losy Europy przez następne trzy i pół wieku, wszystko się zmieniało. 
To przestaje być historia, której trzeba się nauczyć na zaliczenie czy klasówkę, 
ale to jest moja przeszłość, której mogę dotknąć. Dziedzictwo jest czymś żywym 
ze względu na przyszłość, a nie na przeszłość. 
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Jeszcze jedna uwaga dotycząca Roku Miłosierdzia. Jest to rzecz niezwykła, 
może właśnie dlatego, że żyjemy w świecie, który coraz mniej rozumie miło-
sierdzie. Papież Franciszek napisał, że jednym z najrzadszych doświadczeń jest 
doświadczenie przebaczenia. Dzisiaj człowiek nie rozumie, co to znaczy prze-
baczyć albo prosić o przebaczenie. Im mniej świat z tego rozumie, tym bardziej 
widać, jak Pan Bóg nas prowadzi do odkrycia tego, że Jego najważniejszym 
przymiotem jest miłosierdzie, że Jego świętość jest miłosierdziem. I jeśli ten rok 
nam się wydarzy jako odkrycie Boga w Jego miłosierdziu, to my też odkryje-
my swoje miejsce jako Kościół w relacji do człowieka, bo my nie możemy być 
w innej relacji do ludzi niż Pan Bóg. My jesteśmy w samym środku tej relacji 
Boga do świata, do człowieka. Jak jesteśmy gdzieś obok, jesteśmy bez sensu. 
To jest wydarzenie, które jest absolutnie wielkie, do którego jesteśmy zapro-
szeni i mam nadzieję, że wejdziemy w nie z rzeczywistą otwartością, wiedząc, 
że tu jest łaska, która na nas czeka. To jest ogromna łaska.

red. Jan Pospieszalski: Czy przeżywanie na nowo i powrót do tre-
ści Kardynała Wyszyńskiego w kontekście Roku Miłosierdzia może być jakoś 
twórczo przepracowane przez duszpasterstwo kościoła parafialnego?

ks. dr Wojciech Sadłoń: Spróbuję powiedzieć, jak ja to widzę teoretycznie, 
analizując i obserwując to, co się dzieje w Kościele w Polsce. Mamy tu do czynie-
nia z „kapitałem religijnym” związanym z tym, co zwykle nazywamy „pobożno-
ścią ludową”, czyli całym dziedzictwem, które też w dużej mierze związane jest 
z Jasną Górą, Ślubami Jasnogórskimi, pobożnością maryjną. Po prostu mamy 
wiarę. Wiara jest w Polakach. Ilość nie zawsze przekłada się na jakość, ale jest 
w nas potrzeba Pana Boga. Stoimy przed wyzwaniem, jakim jest umiejętność 
wykorzystania tego zasobu, mówiąc socjologicznie „kapitału religijnego”. Mamy 
więc to dziedzictwo, ale też mamy zmieniające się warunki. Jesteśmy z tym 
dziedzictwem zupełnie w innych czasach niż czasy Wyszyńskiego. Nie są one 
ani łatwiejsze ani trudniejsze. Myślę, że nie warto porównywać. Po prostu mamy 
inne czasy, które wymagają zupełnie innych sposobów, form komunikacji, prze-
kazu. Jeżeli mówimy o tym dzisiejszym Kościele, o nowych wyzwaniach jakie 
przed nim stoją, to chodzi właśnie o wykorzystanie tego, co mamy do przeka-
zywania, do wychodzenia, do dzielenia się czyli otwarcia się. Zmiany nie tyle 
treści – treści są te same, powinny być te same, zmieniać się powinien sposób 
komunikacji, czyli dobrze rozumiana adaptacja Kościoła. Używanie takiego 
sposobu komunikacji jakim ludzie – zwłaszcza młodzi – dzisiaj się posługują. 
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Coraz bardziej przekonuję się do tego, że ostatnie pontyfikaty zapamiętamy 
dlatego, że nakierowują Kościół na ewangelizację, na to wyjście, mierzenie się ze 
światem. Chodzi nie tyle o dbanie o kapitał, o doktrynę, bo to już jest zdefinio-
wane i nikt się już o to nie spiera. Teraz chodzi o umiejętność wyjścia z nią do 
ludzi. Zakomunikowania im tego, swego rodzaju „ofensywy ewangelizacyjnej”.

bp Grzegorz Ryś: Dla mnie kluczowe było pierwsze przemówienie papieża 
Franciszka, w którym przypomniał, że synod jest miejscem, gdzie działa Duch 
Święty i On działa zarówno w tych, którzy są nam bliżsi poglądami, jak i w tych, 
którzy są dalsi. Spotykają się po to, by przejść razem w wierze, bo synod – syno-
dos  znaczy „wspólna droga”. My jesteśmy w szkole Chrystusa, jesteśmy w drodze 
z Nim. Wiara z definicji jest odpowiedzią Bogu, który do mnie przychodzi, a we 
mnie jest zaufanie. Wiara jest zaufaniem Bogu. Wierzę Mu, wierzę, kiedy On 
do mnie mówi, nie podpowiadam Bogu, co On ma do mnie mówić. Wolę, żeby 
On do mnie mówił, bo On mnie lepiej zna, niż ja sam siebie. On mówi przez 
Kościół, przez papieża, przez tych wszystkich, którzy są obok. W nich Duch 
Święty się wypowiada. Po prostu: otwórzmy się i posłuchajmy. Pan Bóg nie 
zostawił Kościoła – w Duchu Świętym rozwija się dalej. Bardzo jestem ciekaw, 
co powie synod, a co w nawiązaniu do tego powie Ojciec Święty.

red. Jan Pospieszalski: Pierwsze z napomnień, aby słuchać „wszystkiego, 
co mój Syn wam powie”, było właśnie najbardziej jak tylko mogłoby być maryj-
ne. Brzmi to szczególnie w miejscu, w którym jesteśmy. Czy oczekiwalibyśmy 
czasem takiej mocniejszej reprymendy, napomnienia?

Agnieszka Porzezińska: Odnoszę się często do tej matczyno-dziecięcej 
perspektywy. Wiem, że moje dzieci oczekują czasem reprymendy, bo inaczej 
się gubią i nie znajdują tego „pionu”. Jeśli nie zwrócę im uwagi, to im zaszkodzę.
Mam poczucie, że ze mną jest podobnie, będąc częścią Kościoła też czasem 
potrzebuję reprymendy od swoich pasterzy. Pamiętam z filmu jedno zdanie 
biskupa Zawitkowskiego, który mówił: „Tak nam brakuje dzisiaj Prymasa, który 
by wyraźnie powiedział «non possumus» w bardzo wielu sytuacjach, bardzo pre-
cyzyjnie i wyraźnie”. Czasami mam również takie poczucie: chciałabym i wierzę, 
że człowiek jest mądry i sam się domyśli albo Duch Święty mu podpowie. Ale 
można przecież pomóc temu człowiekowi i powiedzieć mu wyraźnie, jak powin-
no być. Dlaczego nie możemy usłyszeć z ambony: to jest dobre, a to jest złe? Jest 
wiele zagadnień, z którymi się dziś borykamy, i z którymi ja borykam się jako 
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rodzic. Codziennie muszę odpowiadać na wiele pytań. Dzieci potrzebują bar-
dzo precyzyjnej odpowiedzi i ja również tego potrzebuję. W bardzo wielu 
dziedzinach, w bardzo wielu kwestiach, takich jak związki homoseksualne, czy 
in vitro. Księże Biskupie my, ludzie wierzący potrzebujemy bardzo precyzyjnych, 
jasnych i surowych wskazań!

red. Jan Pospieszalski: Mamy pytanie z audytorium: „Powiedział Ksiądz, 
że Śluby Jasnogórskie to symbol, ale czy one nie są jednak rzeczywistością? 
Symbol przenosi nas w myśleniu do czegoś innego, odsyła. Odpowiedź na Śluby 
jest zawarta w treści. Tak czy nie?”

ks. dr Wojciech Sadłoń: To są dwa pytania. Pierwsze, czy są tego symbolem, 
a drugie o treść Ślubów. Mówiąc o symbolu celowo podkreśliłem możliwe rozu-
mienie Ślubów jako czegoś nieco oderwanego od rzeczywistości, symbol, który 
już zamknęliśmy w historii. Według mnie ten symbol wtedy działał, ponieważ 
przekładał się na konkrety, na życie, między innymi właśnie na wspólnotę. To było 
siłą może nie tyle symbolu co wydarzenia. To się działo, to był fakt, więc to było 
siłą całego tego ruchu. Można tak powiedzieć z punku widzenia społecznego. Na 
marginesie – nie można myśleć o religijności statycznie, jak o  monolicie, bloku, 
który albo jest większy, albo mniejszy. Religijność to pewien proces i w tym sensie 
mówiłem o Ślubach. Nie jako o symbolu konkretnego wydarzenia, ale faktu, który 
z takiego poziomu czysto ideologicznego stał się rzeczywistością.

red. Jan Pospieszalski: Drugie pytanie dotyczy wiary i świętości Narodu 
w kontekście postaci św. Andrzeja Boboli. W jednej z homilii Prymas Wyszyński 
mówi: „Polska jest krajem ludzi świętych, jest ojczyzną świętych i chce dla nas 
świętości”. Jakie są Państwa refleksje na temat świętości jako powszechnego 
doświadczenia?

Agnieszka Porzezińska: Myślę, że każdy został stworzony do świętości i ma 
w sobie taki potencjał. Wszyscy jesteśmy powołani i wezwani do świętości, 
w takim sensie wszyscy możemy być szczęśliwi, zresztą przez moment, po 
spowiedzi świętej, przez te kilka chwil jesteśmy. 

red. Jan Pospieszalski: Trzecie pytanie i prośba o podzielenie się osobistym 
doświadczeniem wierności łasce w domu, który pokazuje jedność wspólnoty na-
rodu: luteranie i katolicy w jednym domu. 
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prof. Piotr Oszczanowski: Dobre pytanie. Zanim jednak udzielę na nie 
odpowiedzi, uczciwie muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wraże-
niem tej próby odniesienia się do słów, które padły wiele lat temu oraz próby 
odczytania, zinterpretowania ich na nowo, zadania sobie trudu, dociekania. 
Jest to o tyle ważne, nawet dla mnie i mojej własnej mentalności, ponieważ 
luteranie także zbliżają się do ważnej rocznicy. W 2017 r. będziemy uroczyście 
obchodzić pięćsetlecie Reformacji. To dobra okazja, aby zadać sobie wiele 
fundamentalnych pytań, które w gruncie rzeczy nigdy nie były stawiane. Jak 
się odnajdujemy w tej nowej rzeczywistości? Co to znaczy luteranizm po 1945 
r.? Jak reagujemy na wypadki, które dzisiaj mają miejsce na świecie? I tak dalej. 
Mnie to przeogromnie raduje, że mamy potrzebę takiego rachunku sumienia. 
Może także próby zrozumienia? Rozumiem i interpretuję to tak, że treść pozo-
stała ta sama, ona tkwi tutaj, ona rozbrzmiewa. My chcemy, może czasem „na 
siłę”, przełożyć ją na język XXI wieku. Sam zadaję sobie to pytanie. 

Wracając do pytania. Rzeczywiście, u nas w domu jest od wielu pokoleń tra-
dycja, że małżeństwa są mieszane. Moja żona jest katoliczką, a ja luteraninem, tak 
jak moja matka, babka, bo dzieci zawsze „szły” za matką. Jest to szkoła dialogu 
i to jest piękne, że my potrafimy ten dialog, tę ekumenię prowadzić od dziecka. 
Mam troje nastoletnich dzieci i to dzieci niełatwych, które powątpiewają, szukają, 
zadają pytania. Być może mają łatwiej, bo mogą uzyskiwać odpowiedzi z różnych 
źródeł. Zdaje się, że jedne i drugie są dobre, bo nie wstydzimy się swoich dzieci. 
Nie ukrywam, że to doświadczenie to również pewien trud, ale im starsze są 
dzieci, a z ich ust padają coraz mądrzejsze słowa i dowody zrozumienia, tym 
coraz bardziej czujemy, że czynimy to w sposób udany. Rzeczywiście, nasze do-
świadczenie można przenieść na poziom tej najmniejszej wspólnoty – rodzinnej. 
Można kłócić się, polemizować, mamy tu do czynienia z „żywą materią”, ale jest 
szukanie drogi, porozumienia. Najważniejsze, że zawsze na końcu jest konsensus. 

red. Jan Pospieszalski: Proponuję, aby owocem naszego dzisiejszego spotka-
nia był wspólny apel o włączenie do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski przed-
stawicieli innych wyznań. To pozwoliłoby unaocznić, jak dalece idzie program 
Prymasa Wyszyńskiego. Mówiąc o wierności łasce interpretował ją jako owoc 
miłości, wewnętrzną wolność, miłość i sprawiedliwość, więź społeczną, która 
jednoczy nas z braćmi naszymi, którym służymy wszystko czyniąc w miłości. 
I to, że łaska jest największym skarbem ludzkości na tej ziemi nie dającym się 
z niczym porównać, gdyż wartość jednej łaski przewyższa wszystkie warto-
ści przyrodzone. Te słowa nic nie straciły ze swojej aktualności. 
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Czy Państwa zdaniem program Kardynała Wyszyńskiego został zrealizo-
wany, czy wciąż jest w trakcie realizacji? Jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby 
nie Prymas, gdyby nie tamto ślubowanie, program Nowenny, zawierzenie 
i obchody Milenium? 

prof. Piotr Oszczanowski: Myślę, że zbudowało to istotny z punktu widze-
nia naszej historii rodzaj kręgosłupa. Coś, dzięki czemu ten Naród przetrwał. 
Była to wartość, która na pewno konstytuowała naszą tożsamość.

Agnieszka Porzezińska: Uważam, że ten program jest realizowany, czego 
dowodem jest chociażby to, że tutaj jestem. Tym programem ja nadal żyję. To, 
co było powiedziane 60 lat temu, jest wciąż ważne. O niektórych kwestiach 
z tego programu mogę rozmawiać z dziećmi i mam nadzieję, że się karmimy 
takimi wydarzeniami z historii. Zebranie przy wałach w latach pięćdziesiątych 
miliona osób bez pomocy mediów, facebooka i innych komunikatorów, było 
niemalże cudem. Czerpię z tego doświadczenia i mam poczucie, że możemy 
tak samo jak kiedyś zebrać się dzisiaj i być narodem w jedności. 

bp Grzegorz Ryś: Pan Bóg prowadzi nas przez konkretne wydarzenia, przez 
konkretną historię i ta droga jest sensowna. Bóg zna ją w całości i wie, przez 
co nas prowadzi. Pytać, czy program Wyszyńskiego został zrealizowany, to tak 
jakby pytać, czy Ewangelia została przez nas zrealizowana. To było konkretne 
odczytanie chrześcijaństwa na tamten moment, mocno uwzględniające kon-
tekst sytuacji, w jakiej się Polacy znaleźli, ale tak czy owak, to było konkretne 
odczytanie Ewangelii. To jest zadanie, które każde pokolenie dostaje w swoim 
czasie. Jeśliby ktoś chciał szukać alternatywnego programu, to ja bym tylko 
poprosił, żeby go wymyślał tak jak Prymas. To znaczy, żeby to się zrodziło 
z takiego świadectwa, z takiego doświadczenia głębokiej jedności z Bogiem, 
w cierpieniu, w zniewoleniu jak u Prymasa, który siedział w więzieniu i był 
rzeczywistym świadkiem. Gdy się czyta Zapiski więzienne, widzimy, jak był 
to duchowo intensywny dla niego czas. Z takiego spotkania z Bogiem rodzą się 
programy. Układajmy je tylko w taki sposób, a wówczas będziemy stawali przed 
takimi samymi wielkimi wyzwaniami.

red. Jan Pospieszalski: Chciałbym jeszcze wspomnieć o doświadcze-
niu Agnieszki i jej męża Rafała. Siedem lat temu, gdy dopiero zaczynała się 
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dyskusja o in vitro, zaprosiłem Was do programu. Powiedzieliście wówczas coś, 
co dla wielu ludzi było wymownym świadectwem.

Agnieszka Porzezińska: Tak, dwanaście lat temu zdecydowaliśmy się 
adoptować dwie dziewczynki. To był najszczęśliwszy moment w naszym 
życiu. Czy to jest heroizm? Uważam, że nie. To budowanie takiego życia, 
jakiego się pragnie.

red. Jan Pospieszalski: Pomyślałem wtedy, że jeśli ktoś w swoich życiowych, 
codziennych a zarazem fundamentalnych wyborach dochował wierności łasce, 
to być może ona właśnie w taki sposób się realizuje.

Agnieszka Porzezińska: Może dlatego, że korzystaliśmy z daru łaski uświę-
cającej, było nam prościej pewnych wyborów dokonywać. Nasze dzieci „prze-
tarły drogę” dla trzeciego dziecka. Często mówię o starszych dziewczynkach, 
że urodziły się z serca i one są z tego bardzo dumne. Te dzieci z serca mają po-
czucie, że są wyjątkowe. Po czterech latach od adopcji dziewczynek, urodziła 
się nam kolejna córka.

red. Jan Pospieszalski: Ostanie pytanie: Jak rozumieć sformułowanie: 
Jasnogórskie Śluby to Polska Karta Praw Człowieka?

bp Grzegorz Ryś: Jest to intuicja Jana Pawła II. Polska Karta Praw Człowieka, 
to jeden z ważniejszych tematów, ponieważ zawarte jest w niej pytanie o godność 
osoby. Ta godność następnie przekłada się na poszczególne prawa. Myślę, że intu-
icja Papieża jest bardzo głęboka, bo godność jest nam dana przez Boga i jest nam 
dana w relacji z Nim. Śluby są konkretyzacją naszej relacji z Bogiem, taką konkre-
tyzacją, która ma też oblicze maryjne. W spotkaniu z Bogiem ostatecznie odkrywa-
my naszą godność fundamentalną i ona jest źródłem wszystkich innych praw. Owe 
prawa są wymienione w Ślubach, począwszy od prawa podstawowego – do życia, 
ale źródłem praw człowieka jest jego godność, a ta godność się konstytuuje w spo-
tkaniu z Bogiem, a to spotkanie ma formę ślubu. Biblia pokazywała zawsze, że Bóg 
jest Oblubieńcem, a człowiek jest dla Niego oblubienicą. Jest to ślub, małżeństwo 
także w wymiarze chrześcijańskim. Kościół rodzi się z boku Chrystusa na krzyżu 
tak, jak się urodziła Ewa z boku Adama. To jest więź oblubieńcza, miłość ślubna, 
zaślubiona. I to właśnie konstytuuje naszą godność.





Rozmowa o. Michała Legana OSPPE 
z bp. Grzegorzem Rysiem

o. Michał Legan: Księże Biskupie, jesteśmy po drugiej debacie z cyklu Raport 
Jasnogórski 2016. Cieszę się, że Ksiądz Biskup od samego początku uczestniczył 
w powstawaniu tego wydarzenia. Odbyło się kilka naprawdę ważnych rozmów, 
wszystkie one służyły temu, żeby zrozumieć, jaki sens może mieć dzisiaj, po 
50 latach od Milenium, świętowanie kolejnej rocznicy Ślubów Jasnogórskich? 
Jaki sens ma – jeśli mogę to ująć nieco prowokacyjnie – wydobywanie pewnej 
archeologii religijnej czy pobożnościowej?

bp Grzegorz Ryś: To nie archeologia, tylko dziedzictwo. Dzisiaj to słowo pa-
dło. Dziedzictwo, tzn. historia, która jest „zadana”, czyli jest pełna treści i ta treść 
nie jest tylko treścią ludzką. Jeśli, jako ludzie wierzący, mówimy o rocznicy 
chrztu, to operujemy w perspektywie wiary. Jest to kolejna okazja do przyjrzenia 
się, w jaki sposób Pan Bóg działał w ludzkiej historii lat temu 50, przez bardzo 
konkretnych ludzi, którzy przecież nie wymyślali czegoś sami, tylko wynikało 
to z bardzo bliskiej relacji i spotkania z Nim.

Myślę, że gdyby zapytać Księdza Prymasa, gdzie jest źródło tego, co się 
wydarzyło, to wskazałby właśnie na łaskę, na doświadczenie Pana Boga, który 
wzmacnia człowieka w sytuacji granicznej, w sytuacji cierpienia, w sytuacji 
więzienia, prześladowania. Przecież nie jest tak, że my przechodzimy przez tego 
rodzaju próby własną mocą, tylko w doświadczeniu Boga, który jest mocny, 
który jest Miłością. To nie archeologia! Chrześcijaństwo, podobnie jak judaizm 
ma wyczucie Boga działającego w historii, nie ponad historią, ale w historii 
ludzkiej, w mojej historii...
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o. Michał Legan: Spotkanie z Bogiem jako wydarzenie, które trwa i które 
musi trwać, także dlatego, że pragnę, aby ono trwało w mojej osobistej historii?

bp Grzegorz Ryś: Ono się przedłuża. Życie jest tam, gdzie jest ruch.

o. Michał Legan: Często – przynajmniej ostatnio – mówi się o Ślubach 
Jasnogórskich jako o przymierzu, doświadczeniu, które można porównać do 
doświadczenia małżonków. Ja tobie ślubuję, bardzo się boję tobie ślubować, bo 
jestem pewien jednego: swojej słabości, ale ślubuję tobie z nadzieją, że nawzajem 
się będziemy umacniać. Takie ślubowanie, taka nadzieja, że dochowamy sobie 
wierności, może być podobna, gdy ślubuje naród, tylko pod warunkiem, że 
mówimy o przymierzu, w którym to Bóg jest gwarantem tego, że dochowamy 
tego, cośmy ślubowali.

bp Grzegorz Ryś: Ważne, żeby widzieć, że to jest już odpowiedź. Jeśli używać 
tego obrazu, to my jesteśmy pewni tej drugiej strony, ponieważ Bóg jest 
zawsze wierny. To oznacza tak naprawdę, że jest miłosierny. Ta wierność Boga 
w stosunku do nas zawsze jest wiernością „pomimo”. 

Można oczywiście stawiać sobie pytanie, jak zachować wierność od naszej 
ludzkiej strony, ale jest to zawsze pytanie o to, czy potrafimy wracać, czy po-
trafimy się nawracać, bo każdy z nas ma doświadczenie grzechu. Mamy też 
doświadczenie, jako wspólnota narodowa czy każda inna, grzechu wspólnego. 
Może być czasem tak, że to, w czym się jednoczymy, jest wcale nie najwyższej 
próby. Jesteśmy po roku 2000, kiedy to Jan Paweł II przeprowadził nas też 
przez refleksję nad grzechem ludzi Kościoła. Nasza wierność jest tak naprawdę 
wiernością ciągle nawracającą się. 

o. Michał Legan: Jan Paweł II w Tertio millennio adveniente mówi, że trzeba 
odkryć na nowo oblicze Boga jako Ojca. Tylko to ojcostwo może przywrócić 
nam w naszym chłodzie, w naszym sieroctwie doświadczenie szczęścia. 

bp Grzegorz Ryś: To jest coś niesamowicie ważnego. Muszę powiedzieć, że 
dzisiaj rano miałem okazję prowadzić z Donaldem Torbitem dzień skupienia 
dla mężczyzn. Donald przywoływał statystyki z badań przeprowadzonych 
w USA nad społecznością młodzieży dopuszczającej się rozmaitych zbrodni, 
przestępstw. Te statystyki są szokujące, bo 60% przestępstw młodocianych jest 
dokonywane przez ludzi, którzy np. zostali wyrzuceni ze szkoły i znaleźli się 
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na jakimś marginesie w stosunku do swoich rówieśników. 70% czynów do-
konywanych jest przez uzależnionych, będących pod wpływem narkotyków, 
a 80% przez tych, którzy nie mają w domu ojca – z rozmaitych powodów, bo 
może go nie być, gdyż rodzice się rozwiedli, albo w praktyce go nie ma, bo jest 
w domu nieobecny. Ten brak ojca to 8 na 10 przestępstw młodocianych. Może 
nie wynika to wprost, ale jest tu jakaś bliska zależność.

o. Michał Legan: Doświadczenia Boga Ojca potrzebuje każdy z nas, nie 
tylko Amerykanie...

bp Grzegorz Ryś: Przywołuję te dane tylko po to, by pokazać, o jak waż-
nej rzeczy mówimy, a mianowicie o odkryciu Boga Ojca, który jest Ojcem 
miłosiernym.

o. Michał Legan: Bardzo pięknie się to wiąże z tematem dzisiejszej debaty, 
który brzmi niezwykle prosto: „Naród wierny łasce”, ale jednocześnie każde 
z tych słów osobno można by zakwestionować i trzeba może trochę odwagi, żeby 
to zrobić. My dzisiaj pytamy: Jaki mamy Naród? Pan prof. Legutko pisze o kra-
ju zerwanej więzi, zerwanej kontynuacji. Jaki mamy dzisiaj Naród? Kto może 
orzekać dzisiaj, czy jestem Polakiem czy nie? Jaka będzie definicja Polaka?

bp Grzegorz Ryś: Nikt nie może orzekać, czy ja jestem Polakiem, czy nie. 
Ja też nie mam takiego prawa w stosunku do innych.

o. Michał Legan: Ale kwestionujemy słowo „naród”.

bp Grzegorz Ryś: My kwestionujemy dzisiaj zbyt wiele rzeczy, choć żeby było 
jasne: nie czuję się kompetentny, by odpowiedzieć na to pytanie. Tu potrzeba 
innych narzędzi. 

o. Michał Legan: Mój przyjaciel o. Bazyli Degórski, profesor z Rzymu po-
wiedział, że żeby wypowiedzieć słowo „naród”, to trzeba być poetą. 

bp Grzegorz Ryś: Możemy więc używać innego pojęcia, np. „społeczeństwo”. 
Społeczeństwo jest tam, gdzie ludzie mają jakieś wspólne wartości.

o. Michał Legan: Ale, czy można powiedzieć: społeczeństwo wierne łasce?
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bp Grzegorz Ryś: Nie. Myślę, że jeżeli mówimy: „Naród wierny łasce”, to już 
mamy pewne założenia, że ten Naród jest tak naprawdę ukształtowany wokół 
wiary. Łaska jest pojęciem zrozumiałym wyłącznie dla człowieka wierzącego. 
Tu pewnie jest jakaś różnica między tym, co jest dzisiaj, a co było lat temu 50. 
Wówczas było więcej bodźców zewnętrznych, które łatwiej pokazują tę jedność 
Narodu i Kościoła. To był rodzaj pewnej deklaracji „przeciw”. Dzisiaj nie ma 
tej presji zewnętrznej.

Myślę, że my żyjemy w świecie, który jest – nie lubię używać tych pojęć, ale 
czasami nie ma innych – postmodernistyczny....

o. Michał Legan: ...i przez to postnarodowy. 

bp Grzegorz Ryś: W świecie postmodernistycznym nie ma niczego, co by 
było pewne, i nie ma niczego, co by było doświadczeniem ogólnym. Są doświad-
czenia indywidualne i indywidualne wartości. Nie chodzi o to, żeby narzekać. 
Po prostu tak jest i to jest nam zadane jako pewna przestrzeń do działania.

o. Michał Legan: Jeżeli się odważyliśmy zakwestionować słowo „naród”, 
to zakwestionujmy słowo „wierny”.

bp Grzegorz Ryś: Ja się nie odważę zakwestionować słowa „naród”, bo to jest 
samobójstwo.

o. Michał Legan: Cieszę się, że zostało to tak wyraźnie wypowiedziane, bo 
to jest bardzo ważne dla mnie.

bp Grzegorz Ryś: To jest absolutne samobójstwo. Weźmy taki bardzo piękny 
tekst, który napisał Jan Paweł II – Myśląc Ojczyzna. Pamiętam moment, w któ-
rym odkryłem ten tekst. Po raz pierwszy czytałem go wtedy, kiedy wydawało 
mi się, że dziś już trzeba Ojczyznę definiować. 

Być może do niedawna było to pojęcie pierwsze, każdy rozumiał je jakoś 
intuicyjnie i wystarczyło. Natomiast jest moment, w którym trzeba je definio-
wać. I teraz biorę taki tekst Jana Pawła II, który je definiuje i mówi: Ojczyzna 
to jest historia – zakorzeniam się. Ojczyzna to jest język, a język to jest też 
literatura, to jest kultura. To są pojęcia podstawowe i w nich są zakodowane 
wartości, dlatego piszę: Prawda, Sprawiedliwość – piszę wielką literą, a kłam-
stwo, krzywda – małą. Język sam za rękę prowadzi. Nie muszę się wysilać, 
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żeby te dwa pierwsze słowa pisać wielką literą, a następne – małą. Język to jest 
coś niesamowicie ważnego. I dalej Papież mówi: trzecie to jest – praca. Proszę 
zobaczyć: przeszłość, język i praca. Te trzy wartości mogą być – i dla mnie są 
– oświetlone wiarą, to znaczy przeżywam te trzy rzeczywistości jako człowiek 
wierzący. Jednocześnie zakładam, że może być ktoś obok mnie, kto te trzy 
wartości przeżywa jako człowiek niewierzący i jest w tym Narodzie, jeśli wierzę 
temu tekstowi Papieża. Może być ktoś w tym Narodzie, kto nie przeżywa tych 
treści jako katolik, tylko, na przykład, jako luteranin.

Pytanie dotyczy zejścia się w podstawowych wartościach, które czynią z nas 
społeczeństwo. My niestety nie jesteśmy zlepkiem, przypadkowym konglo-
meratem, jak ktoś dzisiaj powiedział, ludzi, tylko wspólnotą. Człowiek, który 
przeżywa te wartości spotyka się drugim i w nich się jednoczy.

o. Michał Legan: W Ewangelii ważne jest to, jak się przeżywa „dziś” i „jutro”, 
a nie jak się przeżywa „wczoraj”.

bp Grzegorz Ryś: Nie, ważne jest też jak było przeżywane „wczoraj”, bo 
to daje nam doświadczenie nadziei... Jest to ważne, bo mnie bardzo intere-
suje nie tylko Ewangelia, ale jak spotkanie z Bogiem przeżywał Abraham, jak 
przeżywał je Mojżesz, jak je przeżywał Piotr, Paweł, Tomasz i Jan. I jak je prze-
żywał Mieszko. Mnie to też obchodzi, ponieważ mnie to dotyczy. Wiary nie 
otrzymałem bowiem z prywatnego objawienia, tylko przekazano mi ją w jakimś 
bardzo wspólnym procesie. Otrzymałem ją od ludzi, którzy otrzymali ją od 
swoich poprzedników.

o. Michał Legan: Chrześcijanie od Apostołów.

bp Grzegorz Ryś: Chrześcijan się nie produkuje w fabryce – to kiedyś po-
wiedział papież Franciszek. Nie ma takiej matrycy, żeby odlać chrześcijanina. 
Wiara jest przekazywana w pewnej sztafecie i to jest zawsze sztafeta łaski, nie 
poglądów. Łaski Boga działającego.

o. Michał Legan: Jeśli mogę sobie pozwolić na takie podsumowanie: ta szta- 
feta łaski, która nastąpiła na tej ziemi, w tym Narodzie doprowadziła do tego, 
że pojawiły się bardzo konkretne owoce. To znaczy: Naród był, czy może 
jest, wierny łasce, dlatego pojawiły się takie postacie jak: siostra Faustyna  
i św. Jan Paweł II i takie wydarzenia jak doświadczenie objawienia miłosierdzia 
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Bożego przez Dzienniczek Siostry Faustyny, a nawet Rok Miłosierdzia Bożego 
w Kościele. Czy ta sztafeta, w której nasze pokolenia teraz biegną przyniosła 
światu jakieś konkretne owoce? 

bp Grzegorz Ryś: Pod warunkiem, że nie myślimy w takich kategoriach. 

o. Michał Legan: Nie chodzi o to, żeby się szczególnie chlubić, tylko żeby 
podziwiać łaskę Bożą, bo skądś to się wzięło – Jan Paweł II, siostra Faustyna, 
orędzie miłosierdzia ogłoszone tu, w tym czasie.

bp Grzegorz Ryś: Ono wzięło się z rozpoznania Pana Boga co do ludzkich 
potrzeb. Człowiek święty pełni dzieła Boga, to znaczy ma z Nim taką relację, 
że odnajduje się w tym, jak Pan Bóg działa. Nie robi rzeczy dla Niego, tylko 
robi rzeczy, które Pan Bóg przygotował dla nas tu i teraz. Tak jak na przykład 
kanonizacja Jadwigi w XX wieku, a nie w XV, chociaż wszyscy tego chcieli. 
Pewnie jest ona nam potrzebna. To oznacza, że dla nas jest istotnym znakiem. 
Pan Bóg wybiera czasy i miejsca. 

Kiedy przeszło 30 lat temu studiowałem teologię w seminarium i uczono nas 
dogmatyki, w traktacie o Bogu Jedynym nikt nie mówił o miłosierdziu. I to nie 
jest problem mojego profesora, tylko taki był wykład De Deo Uno, że mowa 
o miłosierdziu przychodziła, jeśli jeszcze zostało na nią trochę czasu. Wówczas 
podkreślano inne przymioty Boga – że jest Jeden, że jest Święty...

o. Michał Legan: A Faustyna mówi, że to jest największy przymiot.

bp Grzegorz Ryś: Tak, ale Faustyna mówi tak, ponieważ Pan Bóg chce, że-
byśmy odkryli to, co powiedział dawno, ponieważ orędzie o Bogu miłosiernym 
jest na wskroś biblijne, od Księgi Rodzaju począwszy. Właśnie dlatego, że my 
jesteśmy biedakami, którzy coraz mniej rozumieją z miłosierdzia, to Bóg krzyczy 
głośno przez takich ludzi jak Faustyna, jak brat Albert, jak Jan Paweł II czy pa-
pież Franciszek. Świętość to jest miłosierdzie i miłość Boga. To jest miłosierdzie, 
miłość, którą jest Bóg, czyli nie mówimy o przymiocie tylko o naturze Boga.

o. Michał Legan: Co o naszym pokoleniu, o świecie i Kościele „tu i teraz” 
mówi fakt, że papież ogłasza Rok Święty Miłosierdzia? Można zadać sobie 
takie pytanie. 
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bp Grzegorz Ryś: Papież ogłasza Rok Miłosierdzia, bo idzie za tym, co Bóg 
chce powiedzieć o sobie, co pokazuje Bóg z siebie. To odkrycie jest nam bardzo 
potrzebne, bo w tym odkrywamy, kim my mamy być. My – jako każdy z nas 
i my – jako Kościół w relacji do człowieka. I to chyba tyle. To nie jest tylko 
historia ludzka, ufamy że Pan Bóg ją prowadzi. Jest pewna sekwencja tych 
pontyfikatów. Mamy pontyfikat Jana Pawła II, człowieka, który przeżył II woj-
nę światową, a potem jeszcze całe lata komunizmu. Poprzednie pokolenie ma 
niesamowicie dojmujące doświadczenie zła, które jest bezczelne i człowiek 
pyta się: Czy ono w ogóle ma jakieś granice? Czy jest jakaś miara wyznaczona 
złu? Jan Paweł II mówił, że tak. Jest miara, która jest wyznaczona złu. Ona jest 
ostatecznie w człowieku, takim jak Maksymilian Kolbe, Edyta Stein, jak brat 
Albert, Faustyna... Ta miara jest w człowieku, który doświadczył Boga, który 
jest miłosierny.

o. Michał Legan: Ksiądz Biskup przygotowuje Kościół krakowski na Rok 
Święty Miłosierdzia. Proszę powiedzieć, jakie to będą doświadczenia, jakie 
to będzie przeżycie dla Kościoła?

bp Grzegorz Ryś: Doświadczenie, o które chodzi, jest tylko jedno – powiem 
językiem Franciszka – rzucić się w otwarte ramiona Boga, który jest miłosier-
ny, doświadczyć tego, że jestem przez Niego kochany. Wtedy potrafię innych 
otwierać na to doświadczenie świadcząc ludziom miłosierdzie. Bo miłosierdzie, 
które my świadczymy, to nie jest tylko zwykły ludzki humanitaryzm, zwykła 
ludzka dobroć – to by było za mało – ale my jesteśmy posłani do ludzi z zupeł-
nie innym przesłaniem.

o. Michał Legan: Na całym świecie, w wielu kościołach powstaną bramy 
Roku Świętego, bramy Miłosierdzia, co Ksiądz Biskup będzie czuł, jak uklęknie 
w pierwszej z tych bram?

bp Grzegorz Ryś: Mam nadzieję, że właśnie to, że wchodzę w objęcia miło-
siernego Boga. Owszem, mam nadzieję, że będę też czuł w sobie taką głęboką 
decyzję, że chcę czynić miłosierdzie, więc wybieram je też jako swoją postawę 
życiową, ale wyłącznie w takiej sekwencji. Nie inaczej, niż najpierw odkrywając 
ją w spotkaniu z Bogiem.
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O. Stanisław Jarosz OSPPE

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! 
Prawda jest taka: mało pamiętam, mało czuwam, mało jestem przy Tobie, 

ale to Ty pamiętasz, Ty jesteś, Ty czuwasz. Dowód? Bo mama tak ma, że czuwa, 
że pamięta, że jest przy każdym z nas. Stajemy tu w dniu szczególnym, w dniu 
Chrystusa Króla. Ty jesteś Królową i Matką naszą i Króla nam ukazujesz – Jezusa. 

Chcemy w tym dniu poddać serca nasze Królowi. Nie potrzeba Go czynić 
królem. On jest. On jest Królem. Chodzi zupełnie o co innego, tak myślę, żeby 
Jego prawo uczynić prawem mojego serca, aby Jego prawo uczynić prawem 
mojej rodziny, aby Jego prawo uczynić prawem naszego miasta, aby Jego prawo 
uczynić prawem naszej Ojczyzny, bo On Królem jest i będzie. Chodzi zupełnie 
o inną intronizację, o inną rzeczywistość, aby prawo Chrystusa Pana było na-
szym prawem, nie inne, nie dyskutowane, nie przez ludzi stanowione, nie jakieś 
ograniczone: ja się zgadzam, nie zgadzam, ja to uznaję, ja nie uznaję. Prawo 
tego, który kocha totalną miłością, czego wyraz dał na krzyżu, umierając za nas. 

Stajemy, Matko, by podziękować Bogu i oddać cześć Jezusowi Chrystusowi 
Królowi wieków, Panu i Królowi. Chcemy również podziękować Tobie, ponie-
waż dzisiaj w ten wieczór w ramach Raportu Jasnogórskiego, trzeciego raportu, 
który chce odnowić Śluby narodu polskiego i uruchomić dynamikę Ducha 
Świętego, która objawiła się z inicjatywy wielkiego Kardynała Wyszyńskiego. 
Był on lekarstwem na nasze czasy. Teraz, kiedy jesteśmy zagrożeni, kiedy jeste-
śmy pogubieni, kiedy są nowe światełka, nowy rząd, prezydent i nowi ludzie, 
którzy dokonali takich wyborów. Dlatego chcemy stanąć przy Tobie i odnawiać 
Śluby nasze chcemy. W tym raporcie dzisiejszym, w trzecim spotkaniu było 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

102

ślubowanie wypowiedziane tu, na Jasnej Górze: „Walczyć będziemy w obronie 
każdego dziecka i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt 
i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, 
aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą 
Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”. Wierzymy, że 
z Tobą możemy to zrobić. Nie o własnych siłach, bo wciąż słyszymy katechezę 
tego świata. Katechezę fałszywą, nieprawdziwą. 

Ktoś mi kiedyś powiedział: „Zabrałem ci czas”. Odpowiedziałem: Nie, to nie 
jest mój czas, bo nie wiem, ile mam czasu. Trzeba zmienić myślenie. Czas nie 
jest mój i życie nie jest moje. Życia nie dają rodzice, życie daje Bóg. To dlatego 
Jezus powiedział: nikogo nie nazywajcie ojcem, bo tylko jeden jest Dawca życia, 
Wszechmogący Bóg. A rodzice to życie przekażą lub nie przekażą. Chcemy prosić, 
by byli hojnymi przekazicielami życia. Trzeba zmienić myślenie. Życie nie jest 
moje i czas nie jest mój. I te wszystkie rzeczy, w których jestem też nie są moje. 
Są mi dane i zadane. I dlatego stajemy przed Tobą, byś Ty, tak jak przez stulecia 
dźwigałaś, wypraszałaś nam Ducha Świętego, tego Ducha, który odnawia oblicze 
tej ziemi.

Dzisiaj również zakończyły się rekolekcje animatorów Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Przyjechali z kraju i z zagranicy po to, by krzewić najpierw 
modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest ona bardzo prosta: Ojcze 
nasz, dziesięć „zdrowasiek” i codzienna modlitwa przez 9 miesięcy za jedno 
dziecko, o którym Pan Bóg wie, że Jego żywot jest zagrożony, za rodziców 
tego dziecka. Chcemy oddać w Twoje ręce to dzieło, zawierzyć jeszcze raz, 
a Ty je przedstawiaj Chrystusowi. On niech Wszechmogącemu Panu przedsta-
wi do konsekracji, do uświęcenia, by coraz więcej ludzi włączyło się w obronę 
życia. Duch śmierci, demon, ten który jest zabójcą i kłamcą będzie kłamał i ma 
wielu takich, którzy to kłamstwo szerzą, że człowiek nie jest człowiekiem, że jest 
płodem, nie zważając na genetykę, na inne argumenty, na logikę, że nigdy się 
nie urodzi kto inny, tylko człowiek. Są tacy, którzy mówią: to nie jest człowiek. 
Dlatego oddaję w Twoje ręce, Matko naszych animatorów rozsianych po świecie: 
w Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech, w Zachodniej Europie, w naszych duszpa-
sterstwach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wietnamie, na Filipinach, 
na Dalekim Wschodzie i tutaj w Polsce. Tych ludzi, którzy podjęli modlitwę 
duchowej adopcji, bo to doświadczenie jest takie: ludzie z modlitwy do działania 
wychodzą i wtedy pytają: co dalej? Dlatego Matko, tu, przed Twym tronem, chcę 
powiedzieć, że skoro modlicie się za nienarodzonego, zawierzcie swoje życie 
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Niepokalanemu Sercu Maryi, bo Ona przez to oddanie Niepokalanemu Swemu 
Sercu doprowadzi nas do Jezusa. 

Drugim krokiem jest poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusa własnego 
życia, rodzin, małżeństwa, rodziny, Ojczyzny. Panie, uczyń serca nasze we-
dług Serca Twego. Bo z serca się rodzi wszelka nieprawość, grzech, głupota, 
zawiść, nieczystość, rozwiązłość. Zmień nasze serca. Chcemy właśnie prawo 
Chrystusowe uczynić prawem naszego życia, a Jezusa Królem i Panem naszego 
życia, Panem naszego serca. Przez szkaplerz święty chcemy wejść w Twoją posłu-
gę, być chronieni przez Ciebie, żyć w czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej. 

Chcemy także przyjąć krzyż. Świat mówi: raj na ziemi. Nie ma raju na ziemi 
i nie będzie. Jest konsekwencja grzechu Adama i naszych grzechów, grzechów 
cudzych, które uderzają w nas i w niewinnych. Dlatego tak ważne jest to, żeby 
znaleźć swój krzyż, określić go i przyjąć, i ofiarować, złączyć z Twoim krzyżem. 
I dlatego zapraszamy wszystkich do ofiarowania swojego życia, swojego cier-
pienia. To Jezus powiedział: Nie ma większej miłości jak ktoś życie oddaje za 
przyjaciół. Kochać to oddać życie, żyć dla kogoś, dla żony, dla męża, dla dzieci, 
dla Jezusa, dla Ewangelii. To również odkryć nasze przeznaczenie, że jesteśmy 
dziećmi wieczności, dziećmi nie tego świata, odkryć obcowanie świętych. Mieć 
łączność z Kościołem, który już przeszedł i w tamtym świecie jest aktywny 
i czynny z naszym Zbawicielem, łączyć się z misterium zbawienia poprzez 
modlitwę różańcową, kult eucharystyczny, dzieła miłosierdzia. Odkryć również 
nasze powołanie, to że jesteśmy dziećmi tej Ojczyzny i tego kraju, i tej historii, 
której Ty jesteś Królową i wierzymy, że Bóg jest Panem historii. Nic nie dzieje się 
z przypadku. Niepokój trwający na Zachodzie jest konsekwencją braku Boga, 
pustki. Ta pustka została wypełniona przez zło, nieprawość. Dlatego Tobie 
to wszystko zawierzamy, w Twoje ręce, Maryjo: Ojczyznę, Kościół, biskupów, 
kapłanów, siostry zakonne, powołania, a przede wszystkim to, by mogły się 
rodzić dzieci, by ludzie uwierzyli, że to jest największy dar i skarb Ojczyzny, 
Narodu. Jedyna inwestycja, która pójdzie w wieczność, bo trumna kieszeni nie 
ma, a pójdą potomstwo i czyny miłości.                                                                                                





Bp Antoni Długosz 
biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej 

Homilia

Ukochani, żyjemy w tak skomplikowanym świecie – szczególnie ostatnie 
zamachy muzułmanów pokazują brak poszanowania ludzkiego życia. A dziś 
przecież Uroczystość Chrystusa Króla, który nie siłą militarną wojsk, przemo-
cą, zbrodnią nienawiści, ale ofiarą swojego życia zbawia i odkupuje każdego 
człowieka. Tylko w naszej religii ofiara z życia Chrystusa uobecnia się podczas 
każdej Mszy św. 

Życie jest darem Bożym i trzeba to życie szanować. Katechizm Kościoła 
Katolickiego uczy, że życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku 
domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym od-
niesieniu do Stwórcy – jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia od jego 
początku do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do 
bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Życie człowieka pochodzi 
od Boga, jest Jego darem. Bóg stwarzając człowieka tchnął w jego nozdrza – jak 
mówi Księga Rodzaju – tchnienie życia. Bóg więc jest jedynym Panem tego życia 
i człowiek nie może nim dowolnie rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym 
Noemu po potopie: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego 
– o życie brata”. Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga i w Jego mocy. 
Życie jest darem Boga i dlatego jest święte i nietykalne. Stąd też prawo do życia 
jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Prawo do życia zawiera w sobie 
prawo do narodzenia, prawo do istnienia, prawo do naturalnej śmierci. Prawo do 
życia jest pierwszym i fundamentalnym prawem człowieka. Bez niego wszystkie 
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inne prawa tracą swój grunt i znaczenie. Ma więc człowiek obowiązek zachowania, 
ochrony i pielęgnowania życia, powinność troskliwej dbałości o nie. 

Z obowiązku troski o życie wynika też obowiązek troski o środowisko życia 
człowieka, a więc o ekologię. Człowiek jest powołany przez Stwórcę, by czynił 
sobie ziemię poddaną. Nie posiada jednak absolutnej władzy nad światem 
i dlatego w odniesieniu do świata przyrody powinien kierować się nie tylko 
prawami biologicznymi, ale także moralnymi. Ponadto życie ludzkie widzieć 
należy w kontekście zbawienia. Według myśli Bożej człowiek przed upadkiem 
w raju miał zachować nieśmiertelność. Grzech odbiera mu ten przywilej, ale 
dzięki Odkupieniu wróciła obietnica nieśmiertelności, lecz dopiero w perspek-
tywie Zmartwychwstania. Jednak Boży dar życia otwiera już teraz możliwość 
nawiązania przyjaźni z Bogiem. Życie ludzkie staje się więc wobec świata wi-
dzialnym znakiem pełni życia, uczestnictwa w życiu Chrystusa. 

Z prawdy o świecie, z prawdy o świętości życia wynika zasada jego nienaru-
szalności, wpisana od początku w serce człowieka, w jego sumienie. Człowiek 
nie jest absolutnym panem życia i dlatego nie ma prawa decydować o życiu 
i śmierci. Tylko Bóg posiada prawo rozporządzania końcem życia. Ugodzenie 
więc w życie własne lub cudze jest godzeniem w prawo Stwórcy do życia czło-
wieka. Boży zakaz naruszania życia jest dobroczynnym ograniczeniem ludzkich 
działań chroniącym człowieka przed własnym lub cudzym działaniem prze-
ciwko życiu. Jest przy tym moralną barierą, która wskazuje nieprzekraczalną 
granicę działania, zamykając je wyłącznie w relacjach międzyludzkich opartych 
na miłości. 

Życie ludzkie nie jest jednak mimo wszystko wartością bezwzględną, to znaczy 
najwyższym dobrem. Moralność chrześcijańska wysoko ceni dobrowolne 
oddanie życia w imię ratowania bliźnich lub wartości służących pełniejszemu 
życiu społeczności czy jednostek. Najwyższą rangę ma tu męczeństwo za wiarę, 
śmierć w obronie Ojczyzny, a także narażanie swego życia na przykład przez 
naukowca lub robotnika w niebezpiecznej pracy, czy niesienie pomocy chorym 
i zagrożonym przez kataklizmy. Etyka chrześcijańska dopuszcza obronę przed 
napastnikiem nawet do tego stopnia, że wobec zagrożenia swego życia zadałoby 
się śmierć agresorowi. Sytuacja ta dotyczy zarówno obrony poszczególnych 
osób jak i społeczności. Taka uprawniona obrona może być nie tylko prawem, 
ale wręcz poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie 
drugiej osoby, za wspólne dobro rodziny lub państwa. Miłość samego siebie 
jest podstawową zasadą moralności, jest więc uprawnione domaganie się 
przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swego życia nie jest winny 
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zabójstwa, nawet gdy jest zmuszony pozbawić życia  napastnika. Uprawniona 
obrona własna nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania, jest to bowiem czyn 
o podwójnym skutku. Pierwszym skutkiem zamierzonym jest zachowanie 
własnego życia, drugim – nie zamierzonym – śmierć napastnika. 

Kiedy mówimy o świętości życia, to zazwyczaj myślimy raczej o moralnym jej 
znaczeniu, a więc o zgodności naszego życia z Ewangelią i przykazaniami Bożymi. 
Świętość życia to jednak przede wszystkim, jak już zaznaczyłem, Boży dar. Samo 
życie jest darem, a jego świętość wynika w pierwszym rzędzie stąd, że pochodzi 
ono od Boga, a kiedy to życie jest zanurzone w łasce chrztu świętego i namasz-
czone Duchem Świętym, wówczas jest wszczepione w życie Chrystusowe. My 
żyjemy życiem Chrystusowym i stąd płynie świętość naszego życia. Nie godzi się 
podnosić ręki na życie człowieka, które jest wielkim darem od Boga, jeżeli to jest 
życie dziecka Bożego, człowieka ochrzczonego, jest wręcz życiem Bożym w nas. 
Brak wiary i zrozumienia tego, czym jest życie, przyczynia się do tego, że ludzie 
decydują się na zabijanie poczętych dzieci oraz stosowanie metody in vitro czy 
eutanazji. Z pewnością tych przyczyn jest więcej. Na przykład uleganie namięt-
nościom, ludzkim słabościom oraz wpływom ciemności. 

Nasi przodkowie przekazali nam bardzo prostą myśl, że licho nie śpi i zawsze 
chce coś ugrać. Musimy zawsze pamiętać o tym, że czasem ulegamy pokusom, 
że jest w nas skłonność do grzechu. Dochodzą do tego pewne nurty myślowe, 
które są skutkiem dzisiejszej tak zwanej oświeceniowej antropologii. Chodzi 
o antropologię bez Boga. To znaczy taką, w której na piedestał wyniesiono 
człowieka, usunąwszy z niego Boga. Jest to najbardziej upowszechniona dziś 
forma bałwochwalstwa. 

Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roz-
trwonić oraz jako talent do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć 
przed Bogiem. Życie ludzkie jest więc bezcennym darem Boga, ale jest równo-
cześnie zadaniem. Człowiek ma bowiem obowiązek respektowania i rozwijania 
tego daru w zgodzie z naturalnym podłożem, nadprzyrodzonym pochodzeniem 
i odniesieniem do wiecznych przeznaczeń człowieka. 

Boże, dziękujemy za dar życia! Amen.





Debata III

„Życie jest światłością ludzi”

Wielka Boga-Człowieka Matko! 
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!

Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłobek betlejemski, że odtąd 
wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy 

w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie 
nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. 

Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia 

i za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, Przewodniczący 

Rady do spraw Rodziny KEP, przedstawiciel Episkopatu Polski na Synod 
Biskupów o Rodzinie

•	 Kaja Godek, matka i żona, członkini Zarządu Fundacji Pro-prawo do życia,  
pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”

•	 Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, małżeństwo, rodzice piątki dzieci,  
publicyści

•	 o. Stanisław Jarosz OSPPE
•	 Olgierd Pankiewicz, mąż i ojciec, prawnik, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris 
•	 Antoni Zięba, gość specjalny, redaktor Tygodnika Rodzin Katolickich 

„Źródło”, Tygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, Miesięcznika 
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, „Służby Życia”,  publi-
cysta i felietonista, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia i Człowieka 

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: Tu, na tych błoniach, niedaleko stąd, klęczało mi-
lion osób. Ludzie z rękami podniesionymi do góry, pewnie ze łzami w oczach 
mówili: „Przyrzekamy, przysięgamy, ślubujemy”. Niesamowity moment. Czym 
był ten moment ślubowania? Czy był on próbą przymierza? Czy to ślubowa-
nie zobowiązuje i co się dzieje, gdy go nie dotrzymujemy? Czy to przymierze 
działa dalej?

o. Stanisław Jarosz: To na pewno jest przymierze, dlatego że Bóg wycho-
dzi naprzeciw w historii zbawienia i w tej zbawczej historii jest miejsce rów-
nież na rolę Maryi, Jej misję jako Tej, która reprezentuje Kościół, Lud Boży. 
Jesteśmy potomstwem Maryi – Niewiasty obleczonej w słońce. Nasz Naród 
pod wodzą Kardynała Wyszyńskiego i tych, którzy już wcześniej, jeszcze przed 
wojną oddali w niewolę, poświęcili Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi 
i Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Nawiązując do tego trafili w ten moment 
dziejowy, kiedy ludzie już mieli dosyć i powiedzieli: Chcemy inaczej, chcemy się 
zwrócić ku Temu, który nie kłamie, nie oszukuje, który jest Dawcą życia prawdy.

Biblia pokazuje nam dwa przymierza. Przymierze Abrahama jednostronne, 
kiedy Bóg się zobowiązał być wierny obietnicom w historii zbawienia i drugie, 
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partnerskie przymierze na Synaju: zachowacie – będę błogosławił, odejdziecie 
– będą konsekwencje. Bóg jest wierny przymierzu, Maryja jest wierną Matką 
swojego ludu, jest wierna słowom Jezusa na krzyżu: oto dzieci Twoje. Natomiast 
my doświadczamy i doświadczać będziemy wciąż walki o to, by odkrywać, że 
jesteśmy tymi, którzy łamią prawo i przymierze, ale mają szansę nawrócenia. 
Tak jak w historii zbawienia. Niewola asyryjska, babilońska uświadomiła im, 
że nie są zdolni sami o własnych siłach zachować przymierze i dlatego wołali: 
„nawróć nas, a nawrócimy się”. 

red. Jan Pospieszalski: Stąd być może niezwykle wymowny obraz w tym 
tekście, który przed chwilą słyszeliśmy: obraz żłóbka betlejemskiego. Czy nie 
jest on odpowiedzią na niedotrzymywanie tego przymierza? Historia zbawienia 
pokazuje ciągłe odchodzenie od przymierza, ciągłe jego łamanie.

o. Stanisław Jarosz: Paweł Apostoł w Liście do Rzymian i w innych kilku 
miejscach mówi, że prawo i przymierze właściwie ma rolę sędziego, który nam 
pokazuje, że jesteśmy grzesznikami, żeby przyjąć zbawienie, dzieło Jezusa 
Chrystusa, które On nam daje gratis. Dopiero widząc swoją grzeszność je-
steśmy gotowi wołać: Panie spraw, daj nam Ducha, a mając Ducha Chrystusa 
Jezusa będziemy zdolni wypełnić, ale to już nie będzie nasze dzieło tylko dzieło 
naszego Pana i Króla.

red. Jan Pospieszalski: Betlejem i światło stajenki nie przypadkowo pojawia 
się w tym Ślubowaniu.

bp Jan Wątroba: „Życie jest światłością świata” – takie jest motto dzisiejszego 
spotkania. Mnie te słowa odsyłają do Prologu Ewangelii według św. Jana. Ten 
Prolog jest jego sposobem narracji, opowiadania o wcieleniu, o narodzeniu i on 
kieruje nasz wzrok właśnie na żłóbek. Słowo stało się Ciałem, była światłość 
prawdziwa, to jest Janowe stwierdzenie. Ten, który teraz jest w żłóbku, Ten, 
który jest życiem i jest światłem jednocześnie, gdy będzie już jako nauczyciel 
głosił prawdę, sam siebie nazwie światłością świata. Życie i Światło. Chrystus, 
który jest Życiem i który daje życie, jednocześnie rzuca światło na życie we 
wszystkich wymiarach, we wszystkich: i w tym biologicznym i psychicznym, 
duchowym, także na życie wieczne. Światło, które przyniósł Chrystus. Światło, 
które najpierw zajaśniało właśnie nad polem pasterzy w Betlejem, jakby rozbły-
sło, tam pasterze zobaczyli światłość wielką, przerazili się. Właśnie to światło 
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pomoże nam, wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa, którzy przyjmą jego 
słowo i przyjmą to światło, pomoże poznać całą prawdę o życiu, we wszystkich 
jego wymiarach. 

Tomasz Terlikowski: Dodałbym jeszcze, że to nie tylko żłóbek. Warto so-
bie uświadomić, że moment wcielenia następuje wcześniej. Boże Narodzenie, 
które wieńczy święto Objawienia – Trzech Króli, to jest moment kiedy Bóg, 
który się wcielił objawia się światu, ale Wcielenie następuje 9 miesięcy wcze-
śniej. Wcielenie świętujemy w momencie Zwiastowania. Co to oznacza dla 
nas? To oznacza, że Bóg uświęcił sobą każdy moment życia ludzkiego. Nie ma 
takiego momentu, który nie byłby przebóstwiony. To nie jest tylko narodzone 
dziecko, które jest obrazem Boga Najwyższego, to jest również zarodek skła-
dający się z ośmiu, z trzydziestu dwóch, czy sześćdziesięciu czterech komórek. 
To jest równocześnie Bóg i człowiek, jest to dogmat chalcedoński, kiedy On 
był na etapie zarodkowym, embrionalnym, kiedy się rozwijał. 

Kiedyś byłem w jednej z rozgłośni radiowych i nie było to Radio Jasna 
Góra, były tam życzenia bożonarodzeniowe, które ktoś wysłał. Był na nich 
obraz, który przedstawiał zdjęcie USG dziecka, około 3-4 miesiąc, z aureolką 
i podpisem: „Syn Maryi”. Strasznie byli oburzeni w tym radiu, jak można było 
Pana Jezusa sprowadzać do jakiegoś płodu? A ja mówię: To jest fantastyczne 
zdjęcie, bo ono uświadamia, że Bóg stał się najpierw zarodkiem, potem pło-
dem, embrionem i tak dalej, a potem się narodził, objawił się światu. Zanim się 
objawił światu to był już Bogiem i człowiekiem w łonie swojej Matki. I to jest 
też powód, dla którego każdy chrześcijanin tak jak broni niemowlęcia, tak jak 
jest powołany do tego, żeby bronić dziecko przed przemocą, przed agresją, tak 
jest powołany do tego, żeby bronić najbardziej niewinną z istot ludzkich, która 
dla nas jest alter Christus, jest drugim Chrystusem.

red. Jan Pospieszalski: Przypomnijmy, że Śluby powstają w szczególnych 
okolicznościach. Prymas jest uwięziony, pisze teksty Ślubów w więzieniu, prze-
nosi kwestię obrony życia na kwestię obrony Narodu. Pokazuje, że obrona życia 
dzisiaj jest kontynuacją tej samej misji, jaką mieli ojcowie, którzy walczyli o byt 
Narodu, o wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Stąd dalej jest to przy-
rzeczenie. Przypomnijmy, to jest 1956 r., wtedy wchodzi ustawa stalinowska, 
która zezwala, daje ramy prawne do właściwie nieograniczonego dostępu… 

Bp Jan Wątroba: Tak, tak, do nieograniczonego zabijania. 
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Kaja Godek: Ta ustawa obowiązywała przez kilkadziesiąt lat. Rocznie na jej 
podstawie abortowano kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dzieci. Nie było 
wówczas sprawozdawczości, więc naprawdę nie wiemy, ile ich było.

red. Jan Pospieszalski: W tym momencie pojawia się Prymas ze swoim 
przesłaniem, programem, a jednocześnie, niewiele później, na obradach Soboru 
Watykańskiego II, młody kardynał krakowski – Karol Wojtyła wraz z grupą 
biskupów zabiegają o to, żeby w dokumentach  soborowych znalazły się bardzo 
mocne sformułowania dotyczące ochrony życia. To się wtedy nie udaje. Jednak 
już dwa lata po soborze pojawia się encyklika Pawła VI.

Tomasz Terlikowski: Humanae vitae, ale też powiedzmy, że część ojców 
soborowych, zresztą pochodzących z podobnych krajów, jak obecnie, chciała 
wprowadzić antykoncepcję i pójść drogą, którą wyznaczyli anglikanie. 
Konsekwencją Konferencji z Lambert z roku 1934 jest przyjęcie aborcji jako 
kolejnego kroku. Zaczyna się od akceptacji antykoncepcji, jest bardzo szeroka 
dyskusja. Paweł VI absolutnie własnym autorytetem papieskim wyłącza tę kwe-
stię z debat soborowych. Mówi: o tym nie będziemy dyskutować, to zachowuję 
dla siebie. Powołuje Międzynarodową Komisję Teologiczną z udziałem między 
innymi kardynała Wojtyły, doktor Wandy Półtawskiej, która większością gło-
sów uznaje antykoncepcję za dopuszczalny środek planowania rodziny. Głosy 
przeciwne lub wstrzymujące się to głos mniejszościowy, jest wśród nich kardynał 
Wojtyła i Wanda Półtawska. Jednak pamiętajmy, że komisja nie ma żadnej władzy 
doktrynalnej. To idzie w świat, media to powtarzają, ale w tym samym czasie 
w Krakowie pracuje pod kierownictwem kardynała Wojtyły we współpracy wła-
śnie z doktor Wandą Półtawską, z ojcem Karolem Meisnerem grupa ludzi, którzy 
przygotowują Memorandum Krakowskie. Memorandum dociera do Pawła VI 
i ono w pewnym sensie staje się podstawą encykliki Humanae vitae, która, przy-
pomnijmy, wywołuje skandal i wywołuje zjawisko, które ksiądz Neuhaus nazywa 
„cichą schizmą”. Część episkopatów krajowych w specjalnych dokumentach mówi, 
że wprawdzie popierają treść encykliki, ale u nich nie będzie ona obowiązywać. Do 
tej pory część zachodnich Kościołów ma z tą częścią nauczania Kościoła poważny 
kłopot. Nie zmienia to faktu, że ten dokument okazuje się profetyczny. Paweł VI 
pisze w tym dokumencie, że na przykład stosowanie antykoncepcji doprowadzi 
do całkowitego uprzedmiotowienia kobiet, do popularyzacji i zwiększenia liczby 
aborcji, do całkowitego braku szacunku dla rodziny i dla jej nierozerwalności. 
I to się dzieje na naszych oczach.
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red. Jan Pospieszalski: Czy zatem można uznać, że encyklika Humanae 
vitae Pawła VI była kontynuacją Ślubowania Jasnogórskiego? Czy stało się tak, 
że to, co się działo w Polsce, później promieniowało na cały Kościół?

o. Stanisław Jarosz: Była zamysłem planów Bożych w stosunku do ludów 
i narodów, również ta rzeczywistość, która wyrosła z Chrztu Polski, z tradycji 
pokoleniowej, z Jasnej Góry oraz z tej świadomości Narodu, która stanęła mu-
rem za życiem, za chrześcijaństwem, za katolicyzmem. Polak to katolik, rozbiory 
pokazały nam, że polskości bronimy chrześcijaństwem. Siły i początku upatry-
wałbym jednak w Opatrzności Bożej i wstawiennictwie naszej Królowej Matki. 

red. Jan Pospieszalski: Czy te mocne słowa dotyczące obrony życia, walki 
na śmierć i życie, nie są przesadzone?

Bp Jan Wątroba: Nie wydaje mi się. Ksiądz Prymas miał doskonałe wyczucie 
i wiedział, skąd może nadejść największe zagrożenie dla narodu, dla Kościoła, 
stąd tak kategorycznie, zdecydowanie to postawił. Właśnie jako wezwanie do 
przelania krwi, do oddania życia, po to, by bronić życia. Nie wydaje mi się, 
żeby to była przesada, a życie dalsze, kolejne lata potwierdzają tylko słuszność 
i aktualność tego wezwania i tych Ślubów.

o. Stanisław Jarosz: To Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że każdy, 
kto morduje dzieci, podrzyna naród. Niszczy go.

red. Jan Pospieszalski: Wróćmy jednak do czasów, w których żyjemy. Mamy 
ustawę, która chroni życie, jedną z najlepszych, bodaj na świecie, a Pani staje na 
mównicy sejmowej chcąc ją zmienić. Poprzedziła to Pani wielką inicjatywą 
obywatelską, dlaczego? 

Kaja Godek: Mam wielki szacunek dla osób, które doprowadziły do zmiany 
ustawy w 1993 r. i myślę, że to był wielki krok w dobrą stronę. Jednak zawsze 
trochę się burzę w środku, kiedy ktoś mówi, że to jest najlepsza możliwa 
ustawa w Europie. Poznałam w praktyce skutki działania tej ustawy i nie 
jestem nią zachwycona. Chciałabym nawiązać do tego, co przed chwilą usły-
szeliśmy. Do tego mocnego sformułowania, że nawet za cenę przelania krwi 
będziemy bronić życia. Mam wrażenie, że wiele osób w Polsce w przestrzeni 
polityczno-społecznej, w której też się obracam i ten temat poruszam, może 



DEBATA III

115

wypowiadać takie słowa z łatwością, ponieważ to jest czysta teoria. Będę 
bronił życia nawet za cenę przelania krwi. Wiadomo, że nikt nas nie zmusi 
w dzisiejszych czasach do przelewania krwi. Ale pojawiają się inne kwestie. Na 
przykład, czy będę bronił życia za cenę utraty swojego wizerunku? Czy będę 
bronił życia za taką cenę, że stracę część elektoratu? Pojawia się, zwłaszcza 
w momencie zmian politycznych, takie pytanie: Czy poruszyć drażliwe kwestie 
w kampanii wyborczej? I widać wtedy, że to co jest teorią, co się przyjemnie 
czyta i się do tego odnosi nie ponosząc strat, później domaga się praktycznej 
realizacji. Czasem mam wrażenie, że właśnie utrata wizerunku, albo poru-
szenie jakiegoś drażliwego tematu w kampanii wyborczej jest trudniejsze 
dla ludzi niż przeczytanie formułki Ślubów Jasnogórskich. To, co robię, było 
świadomie pewną zgodą na wyjście i powiedzenie rzeczy, które są uważane 
za kontrowersyjne, a które ja uważam za bardzo proste, normalne i zupełnie 
niekontrowersyjne.

red. Jan Pospieszalski: Z czego to się bierze? 

Kaja Godek: A co jest kontrowersyjnego w zakazie zabijania ludzi? 

red. Jan Pospieszalski: Skąd miała Pani motywację?  

Kaja Godek: To prawda, że miałam motywację w swojej własnej historii. 
To bardzo silna motywacja, ale mam też poczucie, że w pewnym momencie 
życia człowiek staje przed wyborem: zrobić coś, czy nie. Miałam silne poczucie, 
że jeżeli ja czegoś nie powiem, to chyba nikt nie powie. Patrzyłam na czołowe 
polskie feministki, które wypowiadały się rzekomo w imieniu kobiet i w imieniu 
matek. Czułam, że ktoś wypowiada się za mnie, a ja siedzę cicho. Tak nie można! 
Została przekroczona pewna bariera kłamstwa, którą usłyszałam w telewizji 
i wtedy zdecydowałam się na działanie.

red. Jan Pospieszalski: Co dawało Pani siłę?

Kaja Godek: Różne rzeczy, ale to jest bardzo osobiste i nie chcę o tym mówić. 
Na pewno spojrzenie krytyczne na rzeczywistość wokół powoduje, że człowiek 
widzi, jak strasznie dużo zakłamania w tej rzeczywistości jest i jak bardzo teo-
retyczne są te wszystkie hasła o obronie praw kobiet, o tym, że ta ustawa jest 
dobrodziejstwem dla kobiet w trudnych sytuacjach. Ustawa nie jest żadnym 
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dobrodziejstwem, zawiera przepisy, które stawiają kobietę w trudnej sytuacji, 
w pozycji, w której praktycznie nie może się bronić. Bo ona jest rzeczywi-
ście w sytuacji kryzysu życiowego i państwo wykorzystuje kryzys życiowy 
kobiety do tego, żeby pozbyć się osób, których nie chce w społeczeństwie.  
Są to: dzieci z gwałtu, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci, które mają trudne 
warunki rodzinne, na przykład gdy matka jest chora. Wówczas pada argument, 
że ciąża zagraża życiu matki. I myślę, że to co się dzieje praktycznie, na pod-
stawie przepisów ustawy, które przedstawia się jako teoretycznie dobre, to są 
dwa zupełnie różne światy.             

o. Stanisław Jarosz: Co do tej obrony za cenę krwi. Odwołałbym się do 
kobiet, które tu siedzą. Każda matka stawia sobie pytania: czy dziecko się urodzi 
sprawne czy niesprawne, czy nie zachoruje, czy znajdę się w sytuacji dylematu: 
ja albo dziecko? To nie jest za mocne słowo dlatego, że takie jest życie.

Tomasz Terlikowski: Dodałbym od siebie jeszcze jedną rzecz, bo oto tu jeste-
śmy w Sali Rycerskiej. To jest wezwanie do mężczyzn, żeby chcieli być rycerzami. 
Nie ma takiej kobiety, która chce zamordować swoje dziecko. Jeśli kobiety mówią 
takie rzeczy, to dlatego, że namawiają je do tego mężczyźni, lekarze – istoty, 
które się podają za mężczyzn, bo nazwanie ich mężczyznami to jest obraza 
mężczyzn. Najpierw je zapłodnią, a potem powiedzą: To nie jest nasz problem.

red. Jan Pospieszalski: Pozwolę tu sobie na moje osobiste świadectwo. Nas 
w domu było dziewięcioro. Kiedy się miało urodzić czwarte dziecko, moja mama 
poszła do lekarza ginekologa i pierwsze słowa, które usłyszała brzmiały: Czy 
usuwamy? To były lata pięćdziesiąte.           

Małgorzata Terlikowska: W przeszłości nasze matki, nasze ciotki były 
stawiane w takich sytuacjach. Przychodziły do lekarza ze zdrową ciążą, spraw-
dzić, czy wszystko jest w porządku i od razu słyszały pytanie: Co robimy? 
Czy pani rodzi? To proszę na prawo. Pani chce usunąć dziecko – proszę na 
lewo, przygotować się do zabiegu. Nie do zabicia dziecka, tylko do „zabiegu”. 
Wmawiano kobietom, że to będzie niewinny zabieg. Feministki, o których 
mówiła Kaja, one faktycznie mają bardzo dobrą pozycję w mediach. Mówią 
tak, jakby mówiły również w imieniu tych kobiet, które nie chcą zabijać dzieci. 
Kiedy się z nimi konfrontujemy, dyskutujemy, okazuje się, że one mogą mówić 
o dzieciach tylko już urodzonych, natomiast o dzieciach nieurodzonych nie 
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mówią. Dla mnie to jest niesamowity paradoks, że kobieta w XXI wieku, mając 
do dyspozycji nowoczesny sprzęt USG, na którym już od momentu poczęcia, 
od pierwszych tygodni swojej ciąży może obserwować dziecko na monitorze, 
ona zadaje pytanie: Co to jest? Czy ona zadaje to pytanie, bo nie wie? Czy ona 
zadaje to pytanie specjalnie? Ja mam wrażenie, że zadaje to pytanie specjalnie, po 
to, żeby wprowadzić w błąd, żeby zasiać niepokój w kobietach, które mają lęki, 
wątpliwości. Bo to, że kobieta jest w ciąży budzi lęk, nie tylko kobiety samotnej, 
nie tylko kobiety zgwałconej, nie tylko kobiety, która znajduje się w trudnych 
warunkach, ale każdej kobiety. Kiedy ja robiłam test ciążowy i okazywało się, 
że jestem w ciąży, milion pytań przechodziło mi przez głowę. Czy sobie pora-
dzimy? Czy damy radę? To są naturalne problemy, tym bardziej, że zmienia się 
gospodarka hormonalna kobiety, ona zupełnie inaczej funkcjonuje, zupełnie 
inaczej myśli. Wtedy potrzeba silnego oparcia mężczyzny, który powie: Damy 
radę. Tak, damy radę. To jest nasze dziecko. To nie jest twoje dziecko. Damy radę.

Małgorzata Terlikowska: Ostatnio wyszła taka niewielka książeczka pod 
tytułem Usunęłam. Są w niej świadectwa kobiet, między innymi tych, które 
dokonały z różnych przyczyn aborcji. One wszystkie mówią jednym głosem: 
nie było przy nas nikogo, kto by powiedział: Dasz radę. Nie było nikogo, kto by 
powiedział: Nie rób tego. Byli tylko tacy, którzy mówili: Musisz to zrobić, musisz 
zabić swoje dziecko. Ono pokrzyżuje twoje plany życiowe, zniszczy twoją ka-
rierę, zniszczy twój związek, bo przecież ojciec nie chce tego dziecka. Presja, 
która jest wywierana na kobiety powoduje, że one po prostu idą i działają.             

Tomasz Terlikowski: Straciliśmy otwartość na życie, straciliśmy przeko-
nanie, że normą jest posiadanie dzieci. Zaczyna się traktować wybór przy-
jęcia życia jako heroizm. A przecież to, że ja przyjmuję dzieci, którymi Pan 
Bóg mnie obdarzył, to jest wyraz poddania się przysiędze małżeńskiej, którą 
złożyłem. Powiedziałem: „Przyjmę i po katolicku wychowam dzieci, którymi 
Pan Bóg mnie obdarzy”. Za co te oklaski? Za to, że je przyjąłem? 

o. Stanisław Jarosz: Bierze się to stąd, że uważamy, że czas jest nasz. A prze-
cież nie wiem, ile mam czasu. Czas daje Bóg. Uważamy, że życie jest moje, a życie 
jest Boga. Nie moje, bo nie wiem ile pożyję. Z tego wynika ta logika, o której 
Państwo mówicie, ona znajduje posłuch. 

Kolejna sprawa to zakłamanie. Z punktu widzenia genetycznego, nie 
ma wątpliwości, że zarodek jest człowiekiem. Ekologia potwierdza, że 
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każda ingerencja w zamknięty ekosystem szkodzi i zawsze będzie szkodzić. 
Antykoncepcja hormonalna jest taką ingerencją. Obserwujemy wciąż nega-
tywne tego konsekwencje.

Antoni Zięba: Ludzie mnie często pytają: jak się to stało, że inżynier jest 
obrońcą życia? Jest to, mówię to bardzo odpowiedzialnie, moje drugie powo-
łanie życiowe. Pierwsze to rodzina, małżeństwo i dzieci. Ożeniłem się w wieku 
21 lat. Żonę poznałem w przedszkolu, sześćdziesiąt cztery lata znajomości, 
czterdzieści cztery lata po ślubie. Jeśli chodzi o obronę życia, to powiem po 
inżyniersku: Pan Bóg do mnie przemówił, a ja sobie to dopiero po paru latach 
uświadomiłem, bo inżynierowie komunikują się rysunkiem i liczbą – to jest 
nasz podstawowy język. Moja żona jest polonistką – wiele było kłopotów, 
z rozumieniem i precyzyjnym dogadywaniem się. W kościele Chrystusa Króla 
w sierpniu 1979 widzę plakat amerykański: worek plastikowy ze zwłokami za-
bitych, nienarodzonych dzieci, późne aborcje, piąty, szósty miesiąc. To był dla 
mnie szok olbrzymi. Do tej pory pamiętam i tę gablotę, i ten plakat. Wracam 
z tej praktyki inżynierskiej z Wiednia do Krakowa na politechnikę i do tej pory 
nie wiem kto mi podrzucił, położył na moim biurku w instytucie broszurkę 
świętej pamięci księdza Dzięgiela – wielkiego obrońcy życia. Tam znajduję rze-
telny szacunek, że wówczas (był to wrzesień czy październik 1979 r.) zabijano 
w Polsce około 1 mln dzieci rocznie.                                                   

red. Jan Pospieszalski: To wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. 

Antoni Zięba: Proszę Państwa, dla mnie to był szok! Potwierdzenie tego 
znalazłem później pośrednio w „Studiach Demograficznych”, w pracy nauko-
wej profesora Okólskiego. On podawał 600 tysięcy rocznie, a w memorandum 
Episkopatu Polski podpisanym właśnie przez Prymasa Tysiąclecia księdza 
Kardynała Wyszyńskiego do władz PRL-u jest podana liczba 1 milion rocznie. 
Był to większy szok dla mnie niż ten obraz. Podzieliłem ten milion przez 365 dni 
w roku i wyszło mi w zaokrągleniu, że 2,5 tysiąca dzieci ginie każdego dnia 
w naszej Ojczyźnie. Niedziela, nie niedziela, święta, nie święta. Pan Bóg nam 
dał już wtedy Papieża, bo to jest 1979 r., wrzesień i Prymasa Tysiąclecia. W tym 
momencie, zupełnie nieprzygotowany, wiedziałem, że muszę się tą sprawą zająć. 
To było tak mocne.

red. Jan Pospieszalski: Takie wewnętrzne przynaglenie?
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Antoni Zięba: To jest za mało powiedziane. To był wewnętrzny rozkaz, że 
ja się muszę tym zająć. Rodzina: oczywiście, tak. Kariera na politechnice, to już 
troszkę z pytajnikiem, bo wiadomo, że to będzie ogromna praca, ale muszę się 
tej pracy podjąć, podjąć mądrze. Dzisiaj w niektórych kręgach jestem uważany 
za eksperta w obronie życia i może częściowo słusznie, wtedy miałem wiado-
mości, które wyniosłem z katechezy, z kazań i z duszpasterstwa akademickiego, 
w którym uczestniczyłem. Od razu Pan Bóg mi daje drugiego wspaniałego 
inżyniera – doktora Adama Kisiela, który w instytucie pracuje obok. On też ma 
powołanie do obrony życia. Wypiliśmy razem chyba beczkę kawy. Co zrobić, 
żeby tę zbrodnię zatrzymać? Spotykaliśmy się wczoraj, spotykamy się dzisiaj, 
dwa i pół tysiąca dzieci zabitych! Młodym warto uświadomić, że media są gene-
ralnie jednoznacznie proaborcyjne. To, co mówią na temat aborcji, to są bardzo 
niemądre głosy, mówiąc bardzo delikatnie. Jednak największą manipulacją, 
co bardzo słusznie podkreślił ksiądz biskup Lepa, jest zupełne przemilczenie. 
Siedemdziesiąte lata, początek osiemdziesiątych, tematu nie ma, jest dwa i pół 
tysiąca trupów codziennie i tematu w ogóle nie ma! 

Muszę z wielką radością, po raz kolejny powiedzieć, że nie byłoby inży-
niera Zięby – obrońcy życia, gdyby nie było św. Jana Pawła II. Jak to się stało? 
Postanowiłem, że zdobędę, a wtedy było naprawdę trudno książkę katolicką 
kupić, zbiór wszystkich przemówień św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki 
do naszej Ojczyzny z czerwca 1979 r. Postanowiłem sobie je spokojnie prze-
studiować, bośmy słuchali ich tylko częściowo. Dwa wystąpienia, dwie homilie 
papieskie zmieniły moje całe życie i myślę, że także Polskę. 7 czerwca 1979 r.,  
Jan Paweł II jest w Kalwarii Zebrzydowskiej i mówi takie słowa. Trzeba się 
zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus – módlcie się i kształ-
tujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, nie 
samą doczesnością, nie tylko poprzez zaspakajanie materialnych pragnień, 
pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, 
słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie, może to być nawet modlitwa 
bez słów. I teraz bardzo proszę uważać: „Niech z tego miejsca do wszystkich, 
którzy mnie słuchają tutaj, albo gdziekolwiek indziej przemówi proste i za-
sadnicze papieskie wezwanie do modlitwy, a jest to wezwanie najważniejsze, 
najistotniejsze orędzie – i drugi raz powtórzył – najistotniejsze orędzie”. Dzień 
później papież jest w Nowym Targu i dużą część homilii wygłasza w obronie 
życia. I tam pada jedno zdanie, które zaprowadziło mnie także do tej sali: 
„I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała 
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życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. W tym momencie rodzi się 
pomysł krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Jeszcze raz przypomnę, 
to jest październik 1979 r. Zaczyna się formalnie po uzgodnieniach kurial-
nych 12 października 1980 r. i ma dwa wielkie modlitewne cele. Pierwszy: 
obudzić sumienie narodu. Musimy sobie zdawać sprawę, że na naszym sumie-
niu dzisiaj ciąży co najmniej 20 milionów zabitych polskich, nienarodzonych 
dzieci. Obudzić sumienie i wrażliwość na życie każdego poczętego dziecka. 
Drugi cel: doprowadzić do anulowania obowiązującej wówczas ustawy abor-
cyjnej tak, aby prawo chroniło każde poczęte dziecko. I krucjata wystartowała.  
Po dwunastu latach wiemy, co się stało. 

red. Jan Pospieszalski: Antoni Zięba nie był jedyny, jest także Paweł Wosicki, 
Ewa Kowalewska, Antoni Szymański i wielu ludzi, którzy w różnych miejscach: 
w Gdańsku, w Poznaniu, rozpoczynają tę akcję. Podejmują różne aktywności w ca-
łej Polsce, później, do w lutym 1987 r., pojawia się pomysł Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 2 lutego miały miejsce pierwsze przyrzeczenia. 

red. Jan Pospieszalski: Program Ślubów Jasnogórskich działa w polskim 
Kościele. Są pielgrzymki, są spotkania formacyjne, istnieją duszpasterstwa 
akademickie, duszpasterstwa rodzin. Czy możliwe byłyby te ruchy świeckie, 
o których dzisiaj mówimy, gdyby nie ta ustawiczna praca, która od Ślubów 
Jasnogórskich trwała? 

Bp Jan Wątroba: To był znakomity program, zarówno w czasie całej Nowenny 
przed Milenium związany z peregrynacją obrazu Matki Bożej, program nie-
zwykle wszechstronny, można powiedzieć, rzeczywiście inspirujący różne 
środowiska. Dzisiaj w ramach polskiego Kościoła działa bardzo wiele róż-
nych duszpasterstw, które w jakiś sposób czerpią stamtąd swoją inspirację 
i mają swoje źródła. Rzeczywiście, to była wizjonerska niezwykle działalność 
Księdza Prymasa i tych, którzy przy nim stali, bo to jedna osoba nie mogłaby 
tego realizować. Pod tym względem rzeczywiście Kościół w Polsce zawdzię-
cza bardzo wiele programowi, który wiemy w jakich warunkach powstawał, 
ale też z jakim rozmachem potem był realizowany. Śluby odwoływały się do 
Objawienia, do Ewangelii, zatem było to przełożenie na nowy język, na nowe 
realia Dobrej Nowiny, nic więcej. Ale inspiracja wyszła właśnie od Księdza 
Prymasa. 
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Olgierd Pankiewicz: To jest jakiś wyraz woli Narodu. To, co się wydarzyło 
na Jasnej Górze i to co się wydarzało później, to był jakiś wyraz woli Narodu. 
Prawo jest zasadniczym wyrazem woli Narodu. Jeżeli tak jest, a tak jest, że Naród 
musi dojrzeć do tego, żeby wyrazić swoją wolę w sposób zgodny, to w kwestii 
obrony życia też. Jeżeli zaczęło się od Kościoła, nie przez przypadek, wyrażenie 
woli Narodu przez przedstawicieli Kościoła, później przez członków Kościoła, 
to ma efekt rozlewający się na cały Naród. Jesteśmy na pewnej drodze, na jakimś 
etapie. Ustawa z 1993 r., która później powstała, była też jakimś etapem. Później, 
niestety, zaliczyliśmy jako Naród kilka porażek, kilka klęsk, ale były też sukcesy.   

red. Jan Pospieszalski: Na czym one polegały? Proszę przypomnieć.                    

Olgierd Pankiewicz: Ustawa z 1993 r. wprowadziła zasadniczą zmianę, która 
polegała na tym, że życie ludzkie od chwili poczęcia zostało uznane za godne, rów-
noważne z życiem narodzonym, prawo do życia było potwierdzone w tej ustawie. 
Aborcja oznaczała zabójstwo dziecka poczętego. Jeżeli w pewnych warunkach 
nastąpiło to zabójstwo, to osoba, która dopuściła się aborcji nie była karana.

red. Jan Pospieszalski: Ustawa dotyczy ochrony życia, wprowadza tę ochro-
nę? Dopuszcza jedynie wyjątki?

Olgierd Pankiewicz: Tak. Te wyjątki były zapisane tam, gdzie jest ich miejsce, 
czyli w Kodeksie karnym. Uchylenie karalności czynów, które są potępione przez 
Kodeks karny, czynów, które są zasadniczo przestępne. Ustawa tego nie zmienia, 
a tylko tak samo jak w stanie wyższej konieczności jesteśmy zwolnieni z kara-
nia. Jeśli ta ustawa była nazwana kompromisem aborcyjnym, a mamy 1993 r., 
to to, co nastąpiło później, było złamaniem tego kompromisu, było swojego 
rodzaju oszustwem dokonanym przez zwolenników legalizacji aborcji. Ustawa 
z 1993 r. to nie jest stan obecny, ona dawno przeszła już do historii. Obecnie stan 
prawny jest całkowicie inny i przesłanki określone w ustawie z 1993 r. zostały tak 
rozmyte, że teraz już wielu odczytuje je na nowo. To, co się utrzymuje, to strach 
przed tym, żeby nie być posądzonym o zwalczanie kompromisu aborcyjnego, 
który bez strachu złamali sami zwolennicy aborcji.  

red. Jan Pospieszalski: Jaki wpływ na kształt tej ustawy mogły mieć słowa 
Jana Pawła II podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowicach pod Kielcami 
w roku 1991? Wówczas w parlamencie polskim ważą się losy tej ustawy, jest 
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1991, 1992 r. Demokratyczne przegłosowanie prawnej ochrony życia w formie 
ustawy sejmowej w demokratycznym kraju zdarzyło się tylko raz. Po trzydzie-
stu siedmiu latach obowiązywania prawa, które zezwalało na aborcję. Tylko 
Polska wywojowała tą sprawę.

Kaja Godek: Tak, ale to był sukces częściowy. Cały czas do tego dążę, żeby 
po ustawie z 1993 pójść krok naprzód. Trzeba robić kolejne kroki. Ustawa w tej 
chwili obowiązuje w innym kształcie. Mówię tutaj o nowelizacji wprowadzo-
nej przez SLD w 1996 r., która wprowadza między innymi czwartą przesłankę 
do ustawy. Przesłankę społeczną, czyli taką, że jeżeli kobieta oświadczyła, że 
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, należała się jej aborcja. 

Tomasz Terlikowski: To była zmiana całkowita tego prawa, to nie jest tylko 
niewielka modyfikacja.

Kaja Godek: Zmian było bardzo dużo i Trybunał Konstytucyjny w maju 1997 r. 
tę przesłankę cofnął, jednak sporo z tego, co SLD dopisało do ustawy w niej 
zostało i funkcjonuje dalej. Na przykład: w przypadku aborcji eugenicznej 
przesłanka wyglądała tak, że można dokonać aborcji, jeżeli jest ciężkie i nie-
odwracalne uszkodzenie płodu. Od 1996 r., gdy stwierdzono nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu. To jest dużo szersze sformułowanie. Preambuła 
tej ustawy uległa zmianie. Pierwszy raz się pojawiło takie niejasne określenie 
o tym, że każdy ma prawo decydować o posiadaniu dzieci. Dziecko zostało 
zredukowane do przedmiotu praw osób trzecich, a przestało być podmiotem. 
Tych zmian było naprawdę sporo. Jak spojrzymy w sprawozdania rządowe 
z wykonania ustawy, to widzimy, że tych aborcji jest coraz więcej. Nawiasem 
mówiąc, dokumenty pozyskane z NFZ-u sugerują, że jest ich jeszcze więcej 
niż podaje Ministerstwo Zdrowia.

red. Jan Pospieszalski: Tak zwanych legalnych, czy jak mówi Pan mecenas, 
tak zwanych niekaralnych. 

Kaja Godek: Niekaralnych, a od 1996 r. takich, do których już tak naprawdę 
ma się prawo. 

Olgierd Pankiewicz: To, że rzeczywiście w 1996 r. przeniesiono przesłanki 
aborcyjne z Kodeksu karnego do ustawy, nie zmienia ich prawnego charakteru. 



DEBATA III

123

To było powtarzane wielokrotnie przez karnistów i przez konstytucjonalistów. 
W Polsce wciąż aborcja jest czynem karalnym, wciąż aborcja jest zakazana 
przez Kodeks karny, tylko, że Kodeks karny posługuje się teraz odesłaniem 
do ustawy. Mówi, że aborcja sprzeczna z ustawą jest zabroniona.

red. Jan Pospieszalski: To na czym polega to rozszczelnienie?

Olgierd Pankiewicz: Rozszczelnienie polega na tym, że do przesłanek, 
które zostały zapisane w 1993 r. dopisano rozszerzające warunki. Jeśli chodzi 
o przesłankę kryminalną, gdy ciąża powstaje w wyniku przestępstwa, do tej 
pory trzeba było pisemnego zaświadczenia prokuratora, od tej pory nie trzeba.  
Wystarczy telefon. Jeśli chodzi o przesłankę, która mówi o zagrożeniu życia 
i zdrowia matki, do tej pory mieliśmy do czynienia jedynie z sytuacją, kiedy życie 
matki jest zagrożone, albo w poważnym stopniu jej zdrowie. Poważny stopień 
zagrożenia zdrowia matki został usunięty. Jakikolwiek jest wystarczający. Na przy-
kład pogorszenie stanu wzroku. Jest już od 1996 r. przesłanką do zabicia dziecka. 

red. Jan Pospieszalski: To rozszczelnienie daje pole dla tych, którzy chcą 
rozpychać się i to prawo zmieniać. Byliśmy tego świadkami, w naszym pro-
gramie, który realizowałem wiele lat temu w telewizji publicznej. Zaproszona 
Alicja Tysiąc użyła właśnie tego sformułowania: „należała mi się aborcja”.

Olgierd Pankiewicz: To jest pewne nieporozumienie, to nieszczęsne sfor-
mułowanie celowo tam zapisane: „kobieta ma prawo do bezpłatnej aborcji 
finansowanej przez państwo”. I to zostało wpisane w 1996 r. Oczywiście, w ta-
kim prawie jak nasze, nie ma mowy o prawie do zabicia kogokolwiek. Bo ten 
czyn jest zakazany prawem karnym. Natomiast jest prawo do bezpłatności tego 
zabiegu. Te detale i rozszerzenie przesłanek na skutek tych detali powoduje, że 
konkretne dzieci są zabijane. 

Tomasz Terlikowski: Ale dlaczego tak się dzieje? Trzeba sobie zadać pyta-
nie. Otóż, dzieje się tak dlatego, że polscy politycy, liderzy opinii: dziennikarze, 
publicyści, czasem również niestety duchowni, nie są gotowi przelać krwi, żeby 
przestać zabijać dzieci. Mówiąc zupełnie wprost.

Ta ustawa, mówią to również politycy prawicy, przypomnijmy, Ludwik Dorn, 
wtedy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w koalicyjnym rządzie 
Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że ta ustawa obowiązuje tylko dlatego, 
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że jej nie egzekwujemy. Nie egzekwujemy tej ustawy. Godzimy się na to, żeby 
kolejne kuriozalne wyroki sądów blokowały usta obrońcom życia. Godzimy się 
na to. Nie wyciągamy z tego wniosków. Nie ma pikiet całodobowych. Pikiet, nie 
tylko modlitewnych, przed miejscami, gdzie zabija się dzieci, zgodnie z prawem. 
Godzimy się na to, żeby sądy zakazywały mówić o tym, że się te dzieci zabija.      

Chcę przywołać bardzo konkretny przykład. Kiedy była sprawa Agaty. 
Kuriozalna, od początku do końca sfałszowana. Media mówiły: zgwałco-
na nastolatka chciała aborcji, złowrodzy obrońcy życia pod wodzą księdza 
uniemożliwili jej to i tak dalej. W tej opowieści jedna część była prawdziwa: 
nastolatka była w ciąży. Nikt jej nie zgwałcił, ciąża powstała w wyniku nor-
malnego nieroztropnego, głupiego aktu seksualnego z kolegą z klasy.

red. Jan Pospieszalski: Za pewnym przyzwoleniem.

Tomasz Terlikowski: Za pewnym przyzwoleniem obu stron. Dziecka nie 
zabito w szpitalu w Lublinie nie dlatego, że obrońcy życia to uniemożliwili, 
tylko dlatego, że dziewczynka się nie podpisała na dokumentach. Ona nie 
chciała zabicia tego dziecka, tylko jej matka. Kto wezwał księdza i obrońców 
życia? Agata wezwała księdza i obrońców życia, prosząc, żeby ktoś jej pomógł 
uratować to dziecko. 

red. Jan Pospieszalski: Czyli sama zainteresowana?      

Tomasz Terlikowski: I ostatecznie to dziecko zostało zabite na skutek szantażu 
dokonanego przez jej matkę i działania Ministra Zdrowia pani Ewy Kopacz, która 
wskazała miejsce, w którym je zabito. Zadajmy sobie pytanie: Czy w momencie, 
kiedy to się działo, polski Episkopat zajął stanowisko w tej sprawie? Odpowiedź 
brzmi: nie. Wypowiedź Episkopatu pojawiła się po zabiciu dziecka. Czy byliśmy 
gotowi przelać krew? Czy nie byliśmy? Czy politycy, poza Markiem Jurkiem i kil-
koma politykami byli gotowi przelać tę krew czy nie byli? Pamiętając o wielkim 
wkładzie Prymasa Wyszyńskiego i Kościoła w obronę życia, trzeba też zadawać 
pytania: Czy zawsze stajemy na tym poziomie, na którym powinniśmy stanąć? 
Z tej lekcji Polski Kościół, także my, świeccy wyciągnęliśmy wnioski. Już następ-
nych takich spraw nie było. Następne wypowiedzi były już dużo szybciej i dużo 
bardziej jednoznacznie, ale o tym warto pamiętać, dlaczego? Dlatego, że my mamy 
naciskać, my świeccy, którzy staliśmy i przysięgaliśmy tutaj, na jasnogórskich 
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błoniach. Mamy naciskać na polityków, ale i na naszych duszpasterzy. Bądźmy 
gotowi razem przelać krew w obronie życia, kiedy się przelewa krew niewinnych.          

red. Jan Pospieszalski: Taką gotowość wykazała Kaja Godek. Stała Pani 
na mównicy w sejmie i została Pani wściekle zaatakowana przez ugrupowania 
lewicowe, Palikota, częstochowskiego posła Marka Balta, pod adresem Pani 
poleciały jak najgorsze oskarżenia. O to, że Pani chce zmuszać kobiety. Co Pani 
im powiedziała wtedy?                    

Kaja Godek: Przede wszystkim szłam tam z przekonaniem, że trzeba tym 
ludziom powiedzieć, o co tutaj chodzi i czym jest aborcja. Oni, tak myślę, pierw-
szy raz usłyszeli pewne rzeczy, na przykład, że większość aborcji w Polsce to są 
aborcje wykonywane w szóstym miesiącu ciąży. Bo te eugeniczne polegają na 
tym, że stwierdza się niepełnosprawność u dziecka i wtedy się abortuje, a gra-
nica jest bardzo płynna w ustawie. Badania prenatalne wykonuje się etapami, 
przez parę miesięcy, ląduje się z wynikiem mniej więcej około piątego, szóstego 
miesiąca i wtedy się te aborcje robi. To nie są zarodki parocentymetrowe. Wtedy 
też rzeczywiście przeczytałam kilka fragmentów artykułu Agaty Puścikowskiej, 
w którym opisywała relacje położnych, w jaki sposób te aborcje się odbywają. 
Miałam olbrzymie przekonanie, że idę przeczytać to, bo nikt tego nie przeczyta, 
chociaż nie będzie mi „z tym do twarzy”. Wiadomo, krew się leje i ten opis jest 
nieprzyjemny. I co się okazuje? Spotkałam się z hejtem w Internecie i jakimiś 
nagonkami. To jest normalne.

red. Jan Pospieszalski: Najpierw zdążyli Pani naurągać, a później w mo-
mencie, kiedy Pani powiedziała im: „Tylko przypadek sprawił, że wyście się nie 
urodzili „downami”, to oni się strasznie obrazili. 

Kaja Godek: Z jednej strony po czymś takim spotykam się z falą nienawi-
ści medialnej, głównie internetowej, ale z drugiej strony też miałam dużo sygna-
łów od ludzi, którzy się cieszyli, że ktoś takie rzeczy robi. To, co się wydaje na 
początku takim poświęceniem, na które trzeba się zgodzić, potem też budzi 
wielką życzliwość ludzi, bo ludzie tak naprawdę chcą, żeby ich obronić przed 
tym całym lewackim walcem ideologii, która idzie i próbuje rozjechać również 
Polskę. Naprawdę ludzie chcą obrony.
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Małgorzata Terlikowska: Chciałam odnieść się do tego, co mówi Kaja. 
To bardzo ważne powiedzieć ludziom, co tak naprawdę się dzieje za zamknięty-
mi drzwiami gabinetu lekarskiego. Agata Puścikowska swoim tekstem w „Gościu 
Niedzielnym” zrobiła kawał dobrej roboty, mówiąc brzydko. Mamy przekaz 
medialny, że jest to niewinny zabieg, że jest to coś, czego kobieta nawet nie 
odczuje. Kliniki aborcyjne są piękne, sterylne, aż zimne w tej swojej sterylności, 
tam nie ma uczuć, nie ma emocji. Tam czuć śmierć, czuć zło, jednak poka-
zuje się je jako miejsce dobre, w którym nic nie widać. Położna z Rzeszowa, 
która nagłośniła sprawę Pro-Familii, opowiedziała, że tam się dokonuje aborcji 
i jak to wygląda, zapłaciła ogromną cenę. To jest właśnie przykład przelania 
krwi, o którym Tomasz mówił. Ona się nie bała i powiedziała. Położne, które 
występowały w tym tekście, też się nie bały, one powiedziały, że to wcale nie 
jest bezpieczny zabieg, że to wcale nie jest tak, że to dziecko znika jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. Dopiero uświadomienie sobie, co się z tym 
dzieckiem dzieje, otwiera niektórym ludziom oczy.

red. Jan Pospieszalski: Obraz działa, działa bardzo mocno, od momentu kie-
dy się pojawia USG, pojawia się również inna świadomość społeczna. Ale 
gdyby zrobiono badania wtedy, kiedy przyjmowano ustawę, jakby wyglądało 
referendum?

Antoni Zięba: Walka o życie w swej najgłębszej istocie, to jest walka o prawdę, 
prawdę o życiu, prawdę o niszczeniu tego życia, prawdę o racjach za życiem 
i ta walka musi być przez nas toczona nie za cenę krwi. Ja jestem „norwidowski” 
– nam potrzeba książek, nam potrzeba wiedzy, bo krwi i ofiar już było dużo. 

W 1991 r. zrobiono na polecenie sejmu ogólnopolskie konsultacje na temat 
prawa do życia. Komuniści chcieli zrobić referendum, Episkopat i obrońcy 
życia skutecznie zablokowali konsultacje. Milion osiemset tysięcy pisemnych 
odpowiedzi wpłynęło do sejmu: czy utrzymać starą ustawę aborcyjną czy wpro-
wadzić nowe prawo? Jaki był wynik? 89% za życiem, 11% przeciw. 

red. Jan Pospieszalski: A jednak. 

Antoni Zięba: Nie chcę nikogo tutaj urazić. Parę razy padło: kompromis 
w 1993 r. Nieprawda. Choruję, gdy słyszę z ust obrońców życia: kompromis. 
To jest taktyka komunistów i liberałów. Nigdy nie byłem parlamentarzystą, ale 
byłem bardzo blisko parlamentarzystów. Co to jest kompromis? Dwie strony 
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w sporze siadają i negocjują: Ty mi to, ja ci to, ty mi teraz, ja ci za trzy lata czy 
za pięć. Proszę Państwa, to, co przeszło przez sejm 7 stycznia 1993 r., to był 
wynik brutalnej walki politycznej. Wynik aktualnego układu sił w parlamencie. 
Ustawa w sejmie przeszła paronastoma głosami. W senacie jednym głosem. 
Musimy sobie zdawać sprawę, że sejm, senat czy prezydent to jest arena bitwy 
o miliony istnień ludzkich. To jest ogromna walka duchowa. 

red. Jan Pospieszalski: Czy dzisiaj, gdyby zrobiono badania, byłby taki 
wynik? Za życiem czy przeciwko życiu? 

Olgierd Pankiewicz: Z tego co wiem z sondaży, to około 85% jest za. 

red. Jan Pospieszalski: Dokładnie tak. 

Olgierd Pankiewicz: To, że aborcja jest wciąż dopuszczalna, to jest efekt 
jakiegoś zacofania, jakiegoś intelektualnego zaprzaństwa, tak jak przez lata do-
puszczalność niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
była utrzymywana przez brak świadomości, przez zacofanie społeczeństwa, 
które nie chciało dopuścić do świadomości prawdy o tym, że czarny człowiek 
ma pełną godność i wszystkie te same przymioty co ja, z których wynika jego 
człowieczeństwo. Dokładnie to samo się dzieje z aborcją.

red. Jan Pospieszalski: Eugeniczną?

Olgierd Pankiewicz: Każdą. Dokładnie to samo dzieje się z każdą aborcją. 
Niedopuszczenie do świadomości tego, że tam, w łonie matki, pod jej sercem jest 
człowiek z tą samą godnością, z tymi samymi przymiotami ludzkimi, któremu 
należy się ochrona. Co więcej, niewinny w najwyższym stopniu, zasługujący 
na ochronę. Ludzie wychodzą, bo skonfrontowanie z prawdą przez Panią Kaję 
Godek było dla nich nie do zniesienia. My wychowujemy społeczeństwo cały 
czas mówiąc o tym. Psychologia prenatalna, która przez te lata wszystkie się 
rozwijała, daje nam potwierdzenie tego, że dzieci pamiętają emocje matki, 
dzieci pamiętają nieudane próby aborcyjne, nawet, jeżeli to było we wczesnych 
stadiach rozwoju zarodka. Dzieci współodczuwają z matką, dzieci pozosta-
wiają swój materiał genetyczny, to już genetyka nam mówi, w ciele matki na 
dziesięciolecia po porodzie. Dzieci uciekają przed skalpelem, uciekają przed 
laparoskopem, dzieci odczuwają przyjemność, odczuwają ból, dzieci uczą się 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

128

swojego ciała, bodźców, uczą się głosu matki, głosu ojca, dzieci rozwijają się od 
samego początku. Poród jest tylko pewnym, wcale nie najistotniejszym, etapem. 
Ta świadomość powoli, powoli dociera, ale ciemnoty i zacofania jest tak dużo 
i ona jest utrzymywana strachem przed tym, żeby nie być odrzucanym przez 
tzw. „ogół”. Dokładnie tak samo jak przez lata między południem a północą 
Stanów Zjednoczonych utrzymywany był mentalny terror przed tym, żeby nie 
opowiedzieć się za „czarnymi”.   

red. Jan Pospieszalski: W tym miejscu musimy wspomnieć jeszcze jedną 
postać świętej pamięci doktora Fijałkowskiego. To był człowiek, który wprowa-
dził do medycyny pojęcie „rodzić po ludzku”, o ekologii prokreacji, niezwykły 
nauczyciel rzeszy lekarzy, którzy podjęli później misję uświadamiania tej wiel-
kiej pracy, o której mówił Antoni Zięba i Olgierd Pankiewicz. 

Mamy ustawę, oczywiście, ma swoje luki, ma te coraz bardziej rozszczel-
niające się wyjątki, ale obok tego istnieje pewna mentalność ludzka, w języku, 
w zachowaniach, w próbach ciągłego poszerzania tego obszaru, w którym 
można dziecko zabić. Czy Pani zna konkretne tego przykłady? 

Kaja Godek: To się rozgrywa na poziomie języka. Dzisiaj jest już dość po-
wszechne to, że idzie się do lekarza i lekarz mówi o „dziecku”. To jest normalne, 
to jest standard. Ale gdy przychodzą negatywne wyniki badań prenatalnych, 
„dziecko” zamienia się w „płód”. 

red. Jan Pospieszalski: Czy Pani proponowano badania prenatalne? Czy 
zrobiła je Pani?

Kaja Godek: Tak. Jeden mój charyzmat to jest rozmowa z lewicą, a drugi, 
to jest sprawdzanie, jak w praktyce funkcjonują przepisy, więc mogę sobie przy 
każdej kolejnej ciąży to sprawdzić. Rzeczywiście jest tak, że badania prenatal-
ne, które nie są obowiązkowe i nie są w standardzie prowadzenia ciąży, to dla 
kobiet, które w przeszłości urodziły dzieci obciążone jakimiś wadami, stają się 
niejako obowiązkowe. Na przykład otrzymałam od lekarza kartkę z informacją, 
że znam ryzyko i odmawiam wykonania badania inwazyjnego.     

Nawiasem mówiąc, to nie są badania w stu procentach bezpieczne, więc 
lekarz zmusza niejako kobietę do tego, żeby się poddała badaniom nie do końca 
bezpiecznym. Tak bardzo ważne jest dla tego całego aparatu, systemu ochrony 
zdrowia, dla państwa w ogóle, żeby te dzieci się nie rodziły, że można narażać 
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dzieci na ryzyko, byle te jednostki niechciane wyeliminować. Powiedziałam, że 
ja tego nie podpiszę, bo mnie to dyskryminuje i upokarza. To był po prostu szok. 
Nie jest to tylko moje doświadczenie. Znam wiele kobiet w podobnej sytuacji 
i ta historia jest za każdym razem ta sama.                

red. Jan Pospieszalski: Ale z czego to się bierze? O czym to świadczy?  

Kaja Godek: Świadczy to o tym, że to, co zapisaliśmy 20 lat temu w ustawie 
jako wyjątki, dzisiaj staje się normą. Prawo ma również funkcję wychowawczą 
i dzisiaj się uważa, że jeżeli kobieta idzie na aborcję i są wskazania wynikające 
z ustawy, to jest to normalne, a nie wyjątkowe. Mówimy w tej chwili trochę 
o języku. Mówi się, że kobieta, która decyduje się urodzić dziecko z gwałtu albo 
dziecko obciążone wadą, jest heroiczna. To znaczy co. To jest heroizm, a co jest 
normą? W domyśle normą jest zabicie. Nastąpiło kompletne odwrócenie pojęć.          

red. Jan Pospieszalski: Pani podejmuje decyzję. Przepraszam, że tak głę-
boko ingeruję w Pani prywatność. 

Kaja Godek: Ja nie podejmuję żadnych decyzji. Zaraz znowu się o to słowo 
pokłócimy. 

red. Jan Pospieszalski: Pani chce urodzić trzecie dziecko, tak? 

Kaja Godek: Nie mam wyboru, bo jestem w ciąży. Mamy fajny przykład tego, 
jak ludzie po naszej stronie też operują takimi kategoriami. Co to jest decyzja? 
Kobieta, która jest w ciąży, rodzi dziecko. Tak samo jak dziecko się rodzi, tak samo 
kończy rok, tak samo kończy dwa lata. Czy to moja decyzja, że dziecko skończyło 
rok? Moja decyzja, że moje dziecko skończyło dziewięć miesięcy życia płodowego 
i wychodzi na ten świat? No, nie moja decyzja. Myślę, że my też powinniśmy, 
rozmawiając w ogóle o aborcji i o ochronie życia, sięgać do tego fundamentu. Ten 
fundament dotyczący aparatu pojęciowego jest bardzo silnie przesiąknięty lewi-
cowym myśleniem. To wszystko trzeba rozmontować, trzeba to wszystko ustawić 
na dobre tory i zacząć myśleć normalnie. To nie są żadne decyzje!

red. Jan Pospieszalski: Jutro w Paryżu Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia 
i Zrównoważonego Rozwoju przy Zgromadzeniu Rady Europy spotyka się, aby 
dyskutować między innymi nad raportem na temat macierzyństwa zastępczego, 
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prawa człowieka i kwestiach etycznych związane z macierzyństwem zastęp-
czym. Na sprawozdawcę wybrano transseksualistę, posła z Belgii, który wystę-
puje tym razem już jako kobieta Petra de Sutter. To jest świat w jakim żyjemy 
dzisiaj w Europie. Jak ta rzeczywistość europejska, którą my opisujemy, jako 
coś dziwnego, przenika do nas?   

Olgierd Pankiewicz: Zacznę od tego, że nie ma w prawie międzynaro-
dowym, ani w prawie europejskim czegoś takiego jak „prawo do aborcji”. 
Kwestie związane z dopuszczalnością aborcji są pozostawione do wyłącznej 
kompetencji państw, czyli Polski. Od tego należy zacząć. Oczywiście, że jest 
ogromna presja, presja różnych gremiów: Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europy, Komisji Europejskiej, które podejmują różnego rodzaju rezolucje, ra-
porty, przyjmują jakieś uchwały, ktoś coś napisze, wszyscy nad tym debatują, 
a nuż prześliźnie się i uda się w dokumencie przegłosowanym większością 
parlamentarną w Parlamencie Europejskim na przykład, zawrzeć sformułowa-
nie „prawa reprodukcyjne”, na które składa się tak zwane „prawo do aborcji”. 
To się niestety już udało. Tych prób było bardzo wiele, wiele się nie powiodło, 
ale w końcu coś się tam powiodło. Na taki dokument, który nie ma żadnej 
wartości dla porządku prawnego w Polsce i dla polskiego prawa, powołuje się 
później, niestety to jest dramat, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Mówi 
on o współczesnych zmianach, o środowisku społecznym, w którym żyjemy. 
Jeżeli to jest skarga na jakieś zaniedbania związane z aborcją i dotyczy Polski, 
to Trybunał stwierdza, że Polska nie jest samotną wyspą na mapie Europy. 
Chociaż jest to wprost sprzeczne z zasadą autonomii państwa.            

red. Jan Pospieszalski: Czyli nie możemy mieć poczucia, że skoro mamy 
w miarę funkcjonującą, co prawda ciągle poszerzaną, ustawę, z zewnątrz nic 
nie przyjdzie, że jesteśmy bezpieczni? Ta presja trwa, to zagrożenie ciągle jest.

Olgierd Pankiewicz: Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dotyczące aborcji w Polsce już weszły. Po kilku orzeczeniach, w sprawie „Z”, 
w sprawie Agaty, w sprawie Tysiąc, te wyroki ukształtowały pewną praktykę.  

Małgorzata Terlikowska: Jeszcze sprawa RR była głośna.

Tomasz Terlikowski: To konkretnie sprawa eugenicznej aborcji. Wszystkie 
te historie są takie same. To znaczy: Polska to znaczy lekarze albo urzędnicy 
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odmówili z jakichś powodów wykonania albo badań prenatalnych albo aborcji. 
Tak było w przypadku Alicji Tysiąc i tak było w przypadku RR. Te osoby prze-
szły cały proces prawny w Polsce. Polskie sądy zazwyczaj, chociaż nie zawsze, 
orzekały zgodnie z polskim prawem, to znaczy przyznawały rację lekarzom.

red. Jan Pospieszalski: I później następowały skargi.

Tomasz Terlikowski: Po czym, po przejściu całego procesu w Polsce, nastę-
puje zgłoszenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w zasadzie 
nieodmiennie przyznaje rację, tylko tutaj powiedzmy, z różnych powodów.

Olgierd Pankiewicz: To świadczy o tym, że niestety Europejski Trybunał 
Praw Człowieka został zaangażowany w naciski polityczne na kraje człon-
kowskie zmierzające do zmiany ich porządków prawnych. Wnioski dla nas są 
takie, że nasze prawo powinno być jednoznaczne. Wszystkie niekonsekwentne 
przepisy wiążą się później ze skargami do Trybunału Praw Człowieka, skargami 
dotyczącymi niedochowania procedur.

Nasze prawo jest niejednoznaczne i gdyby nasze prawo nie dopuszczało 
aborcji, tych wyroków przeciwko Polsce by nie było.          

Tomasz Terlikowski: Powiedzmy w największym skrócie: gdyby był cał-
kowity zakaz aborcji, całkowity, bez żadnych wyjątków i obrona życia byłaby 
zapisana w polskiej Konstytucji.

red. Jan Pospieszalski: No właśnie, to jest kwestia języka, to może nie 
„całkowity zakaz aborcji” ale „całkowita ochrona życia”.   

Tomasz Terlikowski: „Całkowita ochrona życia ludzkiego”. 

red. Jan Pospieszalski: I tu stawiamy kropkę.

Tomasz Terlikowski: Nie, przepraszam. Nie, dlatego, że nie mówimy w przy-
padku zakazu mordów: „całkowita obrona życia ludzkiego”, tylko mówimy: 
„całkowity zakaz zabijania ludzi”. 

red. Jan Pospieszalski: Piąte przykazanie: Nie zabijaj. 
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Co dalej? Jaki będzie program dzisiaj dla Polski wobec tego obrazu, który 
został naszkicowany przez naszych rozmówców?                  

bp Jan Wątroba: Program stania na straży świętości życia. To brzmi pa-
tetycznie, ale tak jest to zapisane, taki jest też sens tych Ślubów i taka jest 
dotychczasowa praktyka Kościoła: bronić życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci. To jest nie tylko program polskiego Kościoła. Na synodzie to wy-
brzmiało wiele razy.

red. Jan Pospieszalski: I właśnie to zostało zapisane także w relacji koń-
cowej, gdzie został przypomniany. Nie mogło być inaczej, skoro w świe-
tle Bożego Objawienia i Magisterium Kościoła rozmawiano o małżeństwie 
i rodzinie, to właśnie w takim świetle i tylko taka mogła być odpowiedź 
i praktyka w Kościele: bronić życia od początku do naturalnej śmierci. Synod 
dużo miejsca poświęcił także osobom starszym. Przypomniał o końcu ży-
cia i naturalnej śmierci. Uznając eutanazję, za wielkie zło, przypominając 
o roli wszystkich wiernych, by szczególną troską otoczyli także tych, którzy 
kończą życie tu, na ziemi. Synod wezwał do towarzyszenia, do bycia blisko. 
Bo osoby, które są kochane, które czują, że są przy nich osoby bliskie, gdy są 
otoczone miłością, nigdy nie poproszą same o pomoc w umieraniu, o pomoc 
w odejściu z tego świata.                  

o. Stanisław Jarosz: Mogę powiedzieć o moim dwudziestopięciotelnim 
doświadczeniu w krzewieniu modlitwy duchowej adopcji. To poszło „od dołu”. 
Pan Bóg za tym stał. Bez pieniędzy, bez mediów, ludzie ludziom. Dzisiaj w Polsce 
i w wielu krajach wszyscy wiedzą. Stajemy przy Panu Bogu, On stanie przy nas. 
To polega na modlitwie. Od modlitwy trzeba zaczynać. Modlitwa: dziesiątka 
różańca i modlitwy codziennej przez dziewięć miesięcy.

red. Jan Pospieszalski: W intencji konkretnego dziecka.    

o. Stanisław Jarosz: O którym Bóg decyduje, nie ja. Bóg wie. On jest 
Dawcą życia, gdzie to dziecko będzie, kiedy się urodzi, ja nie wiem, ja mam 
się modlić. Efekt jest taki, że ludzie za jakiś czas pytają: chcę coś zrobić. Wtedy 
proponujemy. Następny krok: zawierz swoje życie Niepokalanemu Sercu 
Maryi, bo przez Maryję idziesz do Jezusa. Weź szkaplerz, żeby żyć w czysto-
ści przedmałżeńskiej i małżeńskiej. Kolejny krok: poświęć swoje życie Sercu 
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Jezusowemu, zrób oddanie Sercu. Panie – módl się – spraw, bym miał serce 
Twoje, uczyń serca nasze według Serca Twego. Bo z serc naszych rodzi się 
grzech, nieprawość, podstęp – Ewangelia o tym mówi. Dalej, krok następny, 
to co budzi wiele kontrowersji, my to robimy – intronizacja Chrystusa. Tylko 
nie jako Króla, bo On Królem jest. Jego nie trzeba intronizować. Trzeba przy-
jąć Jego prawo. I stosować to prawo w moim życiu, w życiu rodziny, w życiu 
państwa, prawa Chrystusa Króla. On Królem jest, był i będzie. Natomiast 
moją rzeczą jest uznać Jego władzę, Jego prawa – we mnie, w rodzinie, w kraju. 
Tak rozumiem intronizację, czyli prawo Jezusa nad moim prawem. Z tym się 
wiąże przyjęcie krzyża, bo takie jest życie, raju na ziemi nie ma. I ofiarowanie 
cierpienia, jako następny krok dla „naszych” ludzi, którzy podejmują mo-
dlitwę duchowej adopcji. Bo cierpienie ma sens z Jezusem złączone. Dalej 
jest kwestia śmierci, więc świętych obcowanie. Bo mamy Kościół Chrystusa, 
ochrzczonych w łączności z Chrystusem, nie tylko tu na tym padole ziemskim, 
ale to są również całe pokolenia przodków naszych, których geny nosimy, 
dusze czyśćcowe. Ta świadomość, że idziemy ku śmierci, gdzie spotkamy 
Jezusa, gdzie spotkamy w krzyżu naszym, nie uciekniemy od tego. Dlatego 
potrzebny jest wzrost, Eucharystia jako centrum życiowe. Nasi ludzie bardzo 
często zamawiają Mszę św., bo im mówimy: zamów Mszę św. Następnym 
krokiem jest różaniec rodzinny. Na Białorusi, na Ukrainie: odmawiajcie 
w rodzinie różaniec. Każdy bierze jeden dziesiątek, czyni dzieła miłosier-
dzia, patriotyzm. Uważam, że się dzieje to, co Pan Antoni Zięba powiedział: 
walczymy z mocami demonicznymi. To widać na Zachodzie. Musimy stanąć 
zdecydowanie, radykalnie, od modlitwy, do prawdy, w mediach, w polityce. 
Cieszę się i Bogu dziękuję za to, że przez te wszystkie lata mamy naszych 
animatorów i w Moskwie, i w innych krajach, i w Azji Wschodniej: z Filipin, 
z Wietnamu, tam też idea życia idzie przez tych ludzi.

Tylko ja wciąż powtarzam: duchowa adopcja to jest początek modlitwy za 
nienarodzone dziecko. Od tej modlitwy idziesz do czynu, pytasz, co masz robić, 
to ja ci mówię. Zachęcam, żeby ludzie się modlili, żeby to szło dalej i to idzie.

red. Jan Pospieszalski: Ta nasza rozmowa nie będzie pełna, jeżeli nie 
wrócimy jeszcze do pewnych kwestii. Przemilczanych, bolesnych, o których 
nawet w Kościele trudno mówić, to jest syndrom poaborcyjny. Kiedy po raz 
pierwszy w 2001 r. robiłem program na ten temat, jeszcze w małej Telewizji 
Puls, wtedy przygotowując dokumenty do tego programu w Wordzie na 
komputerze jak pisałem: „syndrom poaborcyjny”, autokorekta mi przerabiała 
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na: „syndrom proaborcyjny”. Ponieważ tego słowa nawet nie było wtedy. 
Takie wyparcie przez liberalno-lewicowe myślenie syndromu poaborcyjne-
go, nawet w momencie kiedy on się pojawił. Były dowody i świadectwa, że 
kobiety cierpią, że nie są w stanie dać sobie rady, że mają nawet somatyczne 
objawy. Wtedy próbowano mówić: to jest specjalny proces wmawiania winy 
przez tych strasznych katolików, tym biednym kobietom. To poczucie winy 
tak głęboko zostało wdrukowane mentalnie, że one to przyjęły i odzwierciedla 
się to w ich fizycznych cierpieniach.       

Małgorzata Terlikowska: To jest bardzo dobre wytłumaczenie szczególnie 
dla tych kobiet, które dokonały aborcji. Proszę zobaczyć, kto za aborcją naj-
głośniej krzyczy. Najgłośniej krzyczą za aborcją te kobiety, które mają ją za 
sobą. To znaczy one, gdy je obserwuję, próbują zakrzyczeć siebie, zakrzyczeć 
swoje sumienie i przekonać siebie, a tym samym innych ludzi, że to, co zrobiły, 
było dobre. Chociaż mam wrażenie, że kobieta nie może żyć ze świadomością, 
że zabijając dziecko robi dobrą rzecz. Mamy w tej chwili mnóstwo dowodów, 
na to, że jednak coś takiego jak syndrom poaborcyjny jest, mamy świadectwa 
kobiet, które przeszły aborcję, mamy świadectwa kobiet, które doświadczyły tego 
syndromu w różnym czasie. Nie jest tak, że on dopadnie je w momencie kiedy 
przekroczą próg gabinetu lekarskiego. Czasem ten syndrom dopada je po bardzo 
wielu latach. Czasem są takie sytuacje, że zobaczą dziecko i coś się w głowie 
otwiera. Kiedy rozmawiam z różnymi księżmi spowiednikami, często mówią, że 
te kobiety przychodzą do konfesjonału i szczerze żałują za ten grzech. Dostają  
rozgrzeszenie, bo spełniają warunki sakramentu pokuty, ale wracają. Wracają, 
bo one same sobie nie są w stanie przebaczyć. Myślę, że to jest doświadczenie 
bardzo wielu spowiedników. Profesor Maria Ryś, psycholog, która prowadzi 
terapie kobiet po aborcji, mówi, że tego się nie da „wygumkować”. Tego się po 
prostu nie da. Dlatego, że wszystko w kobiecie jest nastawione na to, żeby być 
matką. Od samego początku. Od momentu poczęcia wszystko w kobiecie jest 
nastawione na macierzyństwo.

o. Stanisław Jarosz: To zawsze tu, na Jasnej Górze jako sanktuarium był 
przywilej, że tu jest wyższa instancja i można te przypadki rozgrzeszyć, których 
zwyczajny spowiednik nie może. Dlatego tu zawsze był ten problem. Mam 
w ręku doświadczenie pracy z animatorami, z kobietami, które wyszły z syn-
dromu i zostały opracowane kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po 
grzechu aborcji. Jest to cały program zrobiony przez kobiety, które wyszły z tego, 
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miały odwagę się przyznać. Wszystko zebrała Wiesia Kowalska. Opracowane 
i sprawdzone w praktyce – to, że leczy Bóg.

Małgorzata Terlikowska: Taka droga terapeutyczna. 

o. Stanisław Jarosz: Tak jest. 

red. Jan Pospieszalski: Terapeutyczna to chyba uproszczenie, bardziej 
duchowa…

Małgorzata Terlikowska: Ta terapia odbywa się na wszystkich możliwych 
poziomach.        

o. Stanisław Jarosz: Spotkałem kilkanaście osób, które mi powiedziały: 
mnie to pomogło, leczyłam się psychiatrycznie ileś lat, nie mogłam przebaczyć 
sobie. Uznać swoje macierzyństwo, uznać, że mam trójkę dzieci: jedno w niebie, 
a dwoje na ziemi. Stać się człowiekiem, który przebaczył sobie, przebaczył in-
nym. Dlatego właśnie powstały „Kroki wiodące ku wyzwoleniu z poczucia winy”, 
które się udało teraz wydać. Zostawiłem je tu, w konfesjonałach jasnogórskich. 
Spowiednicy mogą odesłać do Rodziny Różańcowej i tam jest sformułowanie: 
Zrób komuś prezent i daj komuś tę książeczkę. Bardzo jej pomożesz. I to działa. 
Jeżdżę z obrazem Matki Bożej po diecezji płockiej, mówię, że możecie zrobić taki 
prezent komuś, o kim wiecie, że ma ten problem. Przychodzi mężczyzna i mówi: 
Proszę Księdza, ja żonę zmusiłem do aborcji. Nie mogę sobie tego odpuścić. 
Odpowiadam mu: Przerób to na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. 
I to nie raz. Jest to coś, za co chcę Bogu dziękować, że działa. W Rodzinie 
Różańcowej są wyłożone, można wziąć.

red. Jan Pospieszalski: Czyli grzech aborcji dotyczy również mężczyzn. 
Ta trauma, ten syndrom.

Tomasz Terlikowski: Trzeba powiedzieć to sobie zupełnie jasno, bo dotąd 
mówiliśmy najwięcej o ofiarach jakimi są dzieci, ale grzech aborcji dotyka 
kobiety i trzeba je traktować bardzo często jako ofiary. Prawie zawsze: męża, 
ojca, partnera, rodziców. 

red. Jan Pospieszalski: Otoczenia.
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Tomasz Terlikowski: Otoczenia, ale ofiarą są do pewnego stopnia również 
mężczyźni, którzy także cierpią. Inaczej, ale już się mówi o zespole poaborcyj-
nym u mężczyzn. Ofiarą jest także rodzeństwo tych dzieci.

Małgorzata Terlikowska: Syndrom ocaleńca.

Tomasz Terlikowski: Które cierpi na syndrom ocaleńca. I wreszcie ofiarami, 
z czego my sobie często nie zdajemy sprawy – są całe społeczeństwa. Ta niechęć 
do dzieci. Ta dzieciofobia, którą widzimy i w Polsce i w ogromnej części społe-
czeństw nie tylko zachodnich. W azjatyckich jest jeszcze gorzej. Na Tajwanie 
rodzi się mniej dzieci niż w Chinach, gdzie jest polityka jednego dziecka. To jest 
wszystko efekt skumulowanego zespołu poaborcyjnego i jedynym lekarstwem 
na to jest tak naprawdę Boże miłosierdzie. To jest to, co musimy nieustannie 
przypominać. To jest to, co jest ostateczną i jedyną możliwością pojednania. 
Jeśli Boga nie ma, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to te dzieci, „spłynęły”, 
mówiąc brutalnie, do kanalizacji i ich nie ma. I nie ma przebaczenia, nie ma 
zmiłuj, nie ma pojednania. Natomiast jeśli Chrystus zmartwychwstał, jeśli jest 
Bogiem i Człowiekiem, to wtedy te dzieci są. Piękne zdanie kiedyś słyszałem. 
Małżeństwo, które dokonało aborcji, mówiło: my już teraz wiemy po wielu 
latach, że to nasze dziecko żyje, że to dziecko nam wybaczyło, że to dziecko 
nas kocha, ale tylko dlatego, że jest Chrystus. To jest oczywiście podstawa, ale 
druga rzecz, to jest działanie, z modlitwą, żeby chronić osoby. Często się mówi: 
Chrońmy kobiety przed gwałtem. Tak. Chrońmy kobiety przed gwałtem jakim 
jest aborcja i przed gwałcicielami jakimi są ci, którzy aborcję promują.

red. Jan Pospieszalski: Którzy je do tego zmuszają. 

o. Stanisław Jarosz: Ta książeczka zawiera kroki wiodące kobiety i mężczyzn. 
Jeszcze pracujemy nad dziećmi. Często mówię, upraszczając bardzo, że najlepszym 
współpracownikiem w dziele życia będzie ten, kto dostał po głowie, kogo grzech 
sponiewierał, bo tak się dzieje, że grzech sam karze grzeszników, nie Pan Bóg. Oni 
cierpią z powodu grzechu i następne pokolenia cierpią. Bez autorytetów, bez pa-
triotyzmu, bez chrześcijaństwa, bez Chrystusa Zmartwychwstałego – to wszystko 
pójdzie w ruinę. Co robić? Radykalne chrześcijaństwo. Nie babcia z wyrwanymi 
zębami, „tak – tak, nie – nie”. I zero kompromisu. Nie da się zrobić kompromisu 
między cyjankiem i cukrem pudrem, między grzechem i świętością. Stary Testament 
jasno stawia sprawę: wytęp zło spośród twego ludu, bo inaczej ono cię zniszczy. 
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Tomasz Terlikowski: Jest jeszcze jedna grupa, o której trzeba pamiętać. To są 
lekarze, którzy wykonywali aborcję, którzy z tego wyszli. Jest cały ogromny ruch 
na świecie lekarzy, którzy to mówią.  

red. Jan Pospieszalski: Świadectwa doktora Nathansona, ale są też i nasi. 
Słyszeliśmy ich fantastyczne świadectwa. Pytanie z sali od Pani Reginy do Pana 
mecenasa: Co z Oknami Życia, których istnienie w Polsce kwestionuje Unia 
Europejska i ONZ?

Olgierd Pankiewicz: Raczej nie zakwestionuje ich skutecznie. Okna Życia 
funkcjonują i myślę, że będą funkcjonować. Dzieci uratowane w ten sposób są, 
żyją, jest ich coraz więcej, świadomość dzięki temu rośnie. Jest to jeden ze spo-
sobów dotarcia do świadomości ludzi, że aborcja nie jest żadnym wyjściem, że 
jest zamknięciem możliwości rozwiązania problemu. Ale to tylko jedno z nich.

red. Jan Pospieszalski: Ale oprócz tego pojawia się jeszcze orzecznic-
two. Pan mecenas jest przedstawicielem Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. 
Instytut bardzo mocno stanął w obronie tych, którzy protestowali pod kliniką 
rzeszowską: Janka Kotuli i grupy Pro-life. Jak to było? 

Olgierd Pankiewicz: Trzeba mieć świadomość tego, że proponenci aborcji 
na życzenie, proponenci szerokiego dostępu do aborcji przenoszą dzisiaj walkę 
z dyskusji na temat tego: „czy i pod jakimi warunkami aborcja ma być dopusz-
czalna”, na teren wolności słowa: „o tym nie wolno mówić otwarcie”. 

red. Jan Pospieszalski: To znaczy?   

Olgierd Pankiewicz: Próbują zamknąć usta, próbują nie dopuścić do tego, 
żeby o aborcji mówiono, żeby toczyła się debata na tak kontrowersyjny temat 
w społeczeństwie. To jest mechanizm, o którym Pan redaktor wspomniał: ci wy-
chodzący „palikociarze” z sejmu. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie do-
puszczają do swojej świadomości wiedzy medycznej. 

red. Jan Pospieszalski: Ci ludzie w Rzeszowie są oskarżeni o to, że na-
zwali aborcję zabijaniem.  



DEBATY JASNOGÓRSKIE

138

Olgierd Pankiewicz: Ludzie w Rzeszowie są oskarżani o to, że posługi-
wali się językiem Kodeksu karnego i językiem polskiej Konstytucji na nazwa-
nie tego, co się w tym szpitalu dzieje. I za to, niestety skazał ich sąd. Mamy 
do czynienia z licznymi procesami karnymi ludzi, którzy pikietują w obronie 
życia dzieci poczętych. Ludzie z Fundacji „PRO Prawo do życia” w całej Polsce 
pikietują, pokazując, czym jest aborcja, pokazując szokujące zdjęcia z aborcji. 
Pokazują te zdjęcia, za to toczą się przeciwko nim postępowania karne o, i tutaj 
bardzo ciekawe, „naruszenie porządku publicznego”, albo „o prezentowanie 
obrazów nieprzyzwoitych”. Ci ludzie są uniewinniani za każdym razem.

red. Jan Pospieszalski: Dzięki temu, że mają takich prawników jak wy.         

Olgierd Pankiewicz: Nie do końca. Dlatego, że stan prawa jest raczej jed-
noznaczny w tym zakresie. To nie jest czyn przestępny. Jest to udział w deba-
cie publicznej. Ci, którzy nie chcą prawdy słyszeć na ulicy, ci, którzy boją się 
dyskusji, próbują zakneblować usta obrońcom życia, natomiast obrońcy życia 
są uczestnikami debaty publicznej i jako takich broni ich Konstytucja. Co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości.    

red. Jan Pospieszalski: Sformułowanie, że są to obrazy nieprzyzwoite, 
drastyczne. Pokazywanie takich obrazów jest kwestionowane przez sąd. Czy 
zna Pani takie przypadki?

Kaja Godek: Miałam zostać pozwana za to, że mówiłam w sejmie o zabijaniu 
dzieci. Jakoś tego procesu nie mam. Widać nie znaleziono żadnego paragrafu. 
Cóż, to jest absurdalne.

red. Jan Pospieszalski: To kolejny przykład nacisków. Nie możemy usypiać 
i przyjmować założenie, że mamy ustawę, modlimy się. Ten napór i presja trwa, 
jesteśmy świadkami zachowań agresywnych i wykorzystuje się do tego wszystkie 
elementy. Także sądy. Za co byłeś skazany, Tomku?

Tomasz Terlikowski: W największym skrócie: Alicja Tysiąc wytoczyła mi 
proces za to, że napisałem w tekście, że chciała zabić swoje dziecko. Sąd uznał, 
że wprawdzie nie muszę płacić 130 tysięcy, bo tyle zażądała, ale uznał, że muszę 
ją przeprosić za sformułowanie, którego użyłem. To żadne bohaterstwo. Mówienie 
prawdy nie jest zasługą. Jest normą. Nie ma się specjalnie czym szczycić, bo jakby 
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to powiedzieć, to trochę tak, jak ktoś by się szczycił tym, że w Trzeciej Rzeszy 
mówił, że Żydzi są ludźmi. Są ludźmi, Żydzi i nienarodzeni, są dziećmi, i murzyni 
są dziećmi i nie ma powodu, żeby którąkolwiek z tych grup wykluczyć z grupy 
narodzonych. Powiem więcej, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z wiarą i nie 
ma nic wspólnego z katolicyzmem. To jest standard. Małgosia to często powtarza: 
Nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli żyrafa jest w ciąży, to urodzi żyrafę. Nikt się nie 
zastanawia nad tym i nie pyta: Czy to na pewno będzie żyrafa?

Małgorzata Terlikowska: A my wciąż dyskutujemy: Co urodzi kobieta? 
I dochodzi do paranoi, że nie możemy powiedzieć, bo jesteśmy zakrzykiwani, że 
kobieta nosi dziecko. Słyszymy, że nosi płód, że to jest jakiś embrion, że to jest 
zlepek komórek. Nie możemy powiedzieć, że jest dziecko, bo jeżeli mówimy, że 
w łonie matki jest dziecko, to jesteśmy klasyfikowani jako oszołomy. No więc 
pytam: Co widać na USG?

Tomasz Terlikowski: Dodajmy jeszcze jedno. Nie ma się specjalnie czym 
przejmować, bo w latach trzydziestych, zdecydowana większość państw euro-
pejskich uważała, że państwo ma prawo decydować, kto może rodzić dzieci, 
a kto nie może. W związku z tym sterylizowano, a niekiedy kastrowano kobiety, 
które uważano za nieprzystosowane. Nie tylko w Niemczech hitlerowskich, ale 
w Szwecji, w Norwegii, w Kanadzie, w ogromnej części Stanów Zjednoczonych. 
Ostatnie tego typu zabiegi wykonano w 1974 r. Polska wcale wtedy nie katolicka, 
bo były to lata trzydzieste, sanacja miała liczne zalety, ale nie była specjalnie 
katolicka, powiedziała: To nie wchodzi w zakres władzy państwa, żeby decy-
dować, kto ma prawo rodzić, a kto nie. I granica między państwami, które 
akceptowały eugenikę i jej nie akceptowały, to była granica między państwami 
protestanckimi a katolickimi. Z jednym wyjątkiem: Wielkiej Brytanii, która jest 
państwem anglikańskim – ona eugeniki nie zaakceptowała.

Olgierd Pankiewicz: Przepraszam, króciutkie sprostowanie. Nie wiem 
dlaczego i kto nie pozwala mówić o dziecku. Kodeks karny posługuje się sfor-
mułowaniem: „dziecko poczęte”.

Małgorzata Terlikowska: Kodeks karny tak, natomiast w debacie pu-
blicznej, w której jestem na przykład zestawiana z paniami, które tak  mówią.

Tomasz Terlikowski: Ale marszałek sejmu chciał zakazać. 
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Kaja Godek:  I to nie jeden marszałek.          

Tomasz Terlikowski: Nie jeden, tylko kilku. 

Kaja Godek: Kto by tam nie siadł, to mu to przeszkadzało. 

Tomasz Terlikowski: Jeżeli będziemy zjednoczeni w tej sprawie, to mogą 
sobie zakazywać i zakazywać. Wszystkich nie skażą.  

red. Jan Pospieszalski: Mamy kolejne pytanie z sali do biskupa Jana. Za 
mało jest walki o prawo do życia nienarodzonych w środowiskach różnych 
wyznań, także niewierzących. „Marsz dla życia” w Szczecinie, jeden z najwięk-
szych marszów, jakie przechodzi każdego roku w Polsce, grupuje także osoby 
niewierzące. Jak Kościół może zaprosić inne środowiska? Kiedy hierarchia 
różnych wyznań stanie razem głośno w obronie życia? 

bp Jan Wątroba: To jest dobre pytanie. Ono się też pojawiło, w którymś 
momencie na synodzie. Przepraszam, że do tego nawiązuję, ale właśnie o eku-
menizmie też jest wzmianka, o wspólnych działaniach w dziedzinie obrony 
życia. Co do marszów, myślę, że nie ma jednej formuły urządzania, jednej 
metody, tak jak nie ma ustalonego jednego terminu i jednego programu dla 
tych marszów. I tutaj, myślę, jest wielka dowolność poszczególnych środowisk. 
Są środowiska, których, powiedzmy, liczba osób niekatolickich jest niewielka, 
znikoma. Nawet w diecezji rzeszowskiej, w samym Rzeszowie trudno byłoby tak 
na co dzień spotykać się z wyznawcami innych religii, czy nawet z kościołami 
chrześcijańskimi, niekatolickimi. To są bardzo niewielkie liczby i w związku 
z tym trudno o jakieś wspólne działania w tym kierunku, ale są na pewno ta-
kie środowiska, takie diecezje, gdzie ten problem jest widoczny. Osobiście nie 
potrafię powiedzieć, jak wyglądają współdziałania właśnie w tym kierunku. 

Tomasz Terlikowski: To jest bardzo trudne i warto stanąć w prawdzie. 
Trzeba powiedzieć, że analogiczne i też niecałkowicie jak stanowisko Kościoła 
katolickiego w sprawie obrony życia mają wyłącznie prawosławni. Wyłącznie.  

red. Jan Pospieszalski: A zielonoświątkowcy?
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Tomasz Terlikowski: Nie wszyscy, niestety. Są zielonoświątkowe wyznania, 
które również dopuszczają aborcję. Jeżeli chodzi o protestantów głównego 
nurtu, w większości krajów europejskich są zdecydowanie i jednoznacznie pro-
aborcyjni. Nie „anty”, tylko „pro”. Wspierają na przykład organizację Planned 
Parenthood, błogosławią ich kliniki pastorzy luterańscy, anglikańscy i inni. 
Jeżeli chodzi o inne religie, jest jeszcze trudniej. I judaizm, w niektórych przy-
padkach ortodoksyjny oraz we wszystkich nurtach liberalnych i islam wbrew 
temu, co się sądzi, również dopuszczają aborcję. Jeśli przedstawiciele islamu 
występowali razem ze Stolicą Apostolską w ONZ przeciwko aborcji, to nie dla-
tego, że jest przeciwko niej, tylko dlatego, że uważa, że to jest metoda państw 
zachodnich, żeby wyludnić, doprowadzić do depopulacji państwa islamskie. 
Szariat przynajmniej do czterdziestego dnia, a w zasadzie do trzeciego miesiąca, 
pozwala na aborcję na życzenie męża. Oczywiście nie kobiety, bo kobieta nie ma 
praw, ale warto mieć świadomość, że tu głos Kościoła jest szczególnie profetycz-
ny i tak naprawdę jedynym wyznaniem, które w całości podziela tą doktrynę jest 
prawosławie. Z jednym drobnym prawnym wyjątkiem. My mówimy, że w każ-
dej sytuacji aborcja jest grzechem ciężkim, i w każdej wymaga odpuszczenia 
na wyższej instancji. Prawosławie mówi, że aborcja w przypadku zagrożenia 
życia matki też jest grzechem, ale inaczej się go odpuszcza. Ale to jest, można 
powiedzieć, już tylko kwestia prawna.

red. Jan Pospieszalski: Co my możemy dziś zrobić, żeby wypełnić Śluby 
Jasnogórskie?  

Olgierd Pankiewicz: Mówić o tym, kim jest dziecko poczęte. Pytać położne, 
kim jest dziecko poczęte. Pytać matki, dopuszczać matki do głosu. Uruchomić 
położne wszelkimi możliwymi sposobami, żeby przestały się bać, otoczyć 
je opieką, ochroną, bo one są źródłem, skarbnicą wiedzy na temat tego, z kim 
mamy do czynienia i czym jest aborcja. Ważny jest ich głos.          

red. Jan Pospieszalski: A na poziomie społecznym, prawnym i państwowym? 

Olgierd Pankiewicz: Na poziomie społecznym, prawnym i państwowym 
Trybunał Konstytucyjny raz się wypowiadał na temat dopuszczalności aborcji, 
uchylając przesłankę, tak zwaną społeczną, uchylając przepis, który mówił, że 
życie ludzkie jest chronione w granicach określonych ustawą, uchylił ten prze-
pis jako niezgodny z Konstytucją. Trybunał powiedział: Zawsze życie ludzkie 
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podlega równej ochronie, nie ma żadnej granicy, ani przed narodzeniem, ani 
po narodzeniu, która pozwoliłaby oddzielić bardziej i mniej warte ochrony 
życie ludzkie. Trybunał mówi tak: W każdej sytuacji rozstrzygamy na korzyść 
życia ludzkiego in dubio pro vita humana. Zawsze. Trybunał nie był pytany 
o inne przesłanki. Mam nadzieję, że Trybunał zostanie zapytany o pozostałe 
przesłanki dopuszczające aborcję w Polsce.

Małgorzata Terlikowska: Każdy z nas ma swoją działkę, swoje narzędzia 
i myślę, że tutaj powinniśmy być świadkami. Mogę mówić, mogę pisać, mogę 
edukować, mogę też punktować i staram się to robić w swoim pisaniu, w swo-
im mówieniu. Mogę punktować te wszystkie kłamstwa i manipulacje, którymi 
opinia publiczna jest karmiona. Chociażby od poziomu tego, że w wyniku 
współżycia powstaje niechciana ciąża. Nigdy nie słyszałam z ust propagatorów 
aborcji, że w wyniku współżycia powstaje dziecko. Tam nie ma dziecka, tam 
jest niechciana ciąża. Skoro jest niechciana ciąża, to jest niechciane i to jest 
coś, nie ktoś, więc trzeba się tego pozbyć. Ale kiedy powiemy, że to jest dziec-
ko, wtedy nagle tym zwolennikom wypadają argumenty. Zaczynamy mówić 
o kimś. Jeśli nie chcesz, żeby ciebie zabijano, to dlaczego zgadzasz się, żeby 
zabijano innego człowieka. Mając możliwości wpłynięcia w jakiś sposób na 
opinię publiczną, mając możliwość edukowania, wskazywania, grzechem 
zaniedbania byłoby chyba tego nie robić. Więc skoro Pan Bóg dał mi taką 
możliwość, pozwolił mi być świadkiem, to staram się to wykorzystywać. 
Uważam, że jestem zobowiązana, żeby to robić, żeby głośno mówić o tym, 
czym jest aborcja, kim jest dziecko poczęte i od kiedy to dziecko jest. Do 
którego momentu nie jest dzieckiem, a od którego jest? Czy kiedy się rodzi, 
to już jest dziecko? A minutę przed porodem? A na miesiąc przed porodem? 
Proszę zobaczyć, jaka to jest schizofreniczna sytuacja. Te panie, które krzyczą, 
że to nie jest dziecko, w momencie kiedy same zachodzą w ciążę, nagle bie-
gają do lekarza, robią badania, pilnują, oglądają. Ekscytują się swoim stanem, 
kupują ubranka, szykują wyprawkę.

Tomasz Terlikowski: A może się słoń urodzi?                           

Małgorzata Terlikowska: A z drugiej strony krzyczą, że to przecież nie 
jest dziecko, więc w ich przypadku jest dziecko, w innym przypadku nie ma 
dziecka? Wydaje mi się, że my to robimy i staramy się to robić bardzo wyraźnie 
i głośno, i punktować te wszystkie manipulacje, którymi jesteśmy karmieni.
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Tomasz Terlikowski: Powiem jeszcze raz. Dla mnie najważniejsza jest po-
stawa mężczyzn, to znaczy musimy przywrócić męstwo i męskość. Tak długo 
jak nie będzie odważnych, zdecydowanych mężczyzn na każdym poziomie…  

o. Stanisław Jarosz: Od prezydenta do księdza…

Tomasz Terlikowski: Od prezydenta, przez posłów, prawników, biskupów, 
duchownych, zakonników, aż do ojców tutaj na dole, mężczyzn, chłopców, którzy 
będą mężczyznami, tak długo kobiety będą same. Musimy sami siebie wycho-
wać na ojców. To dotyczy ojców i duchownych i świeckich, wszystkich. Przede 
wszystkim dotyczy to naszych synów. Musimy ich tak wychować, żeby potra-
fili być – jesteśmy w Sali Rycerskiej – rycerzami. A być rycerzem to jest najpierw 
uświadomić sobie: tak, zgrzeszyłem. To jest moja wina, że jest dziecko, ale jak 
już zgrzeszyłem, to już jest dziecko, a nie niechciana ciąża. Ja już jestem ojcem. 
Jak jestem rycerzem, to nawet jak jestem grzesznikiem, biorę za to dziecko od-
powiedzialność.

Małgorzata Terlikowska: I za tę kobietę. 

Tomasz Terlikowski: I za tę kobietę. Dajemy mu to, co możemy najbardziej 
dać. Jeżeli jestem mężczyzną, to walczę o życie i rycerzem, to walczę o życie, 
najsłabszych, tam gdzie jestem, na tym poziomie, na którym jestem. Zmieniam 
prawo, jeżeli mogę, biorę udział w procesach, jeżeli mogę, mówię prawdę, je-
żeli mogę, a czasem wysyłam środki albo paczkę, albo pomagam jakimś orga-
nizacjom, albo modlę się i duchowo adoptuję dziecko poczęte. I to jest klucz. 
Dopóki nie przywrócimy mężczyzn, to kobiety z tym problemem będą same. 
Kobiety są cudowne, wspaniałe i ratują mimo wszystko, mimo że faceci są tacy, 
jacy są, miliony dzieci, ale niestety miliony innych, WHO mówi o 50 milionach 
rocznie, ginie, bo brak mężczyzn. I to jest dla mnie najważniejsze zdanie na dziś.

Małgorzata Terlikowska: Ksiądz Kancelarczyk z Bractwa Małych Stópek, 
który pomaga kobietom…

red. Jan Pospieszalski: Organizuje też szczecińskie marsze....

Małgorzata Terlikowska: Ale też pomaga kobietom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji i rozważają aborcję, on mówi wprost. On nie spotkał kobiety, 
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która żałowałaby, że urodziła dziecko. To samo mówi też na przykład Brygida 
Grysiak, która napisała książkę z kobietami, które właśnie urodziły, chociaż 
wszyscy wkoło mówili, żeby nie rodziły. Kobieta nie żałuje, że urodziła.

red. Jan Pospieszalski: Mamy nowy rząd, mamy nową panią premier, no- 
wego prezydenta, czy Pani będzie podejmowała dalej swoje inicjatywy?

Kaja Godek: Inicjatywy są dziełem Fundacji PRO, za którą ja nie odpowia- 
dam w tej chwili. To jest pytanie do Prezesa Fundacji PRO. To przesilenie, 
które nastąpiło w sferze politycznej w tej chwili, to jest moment, który może 
nas troszeczkę uśpić. Myślimy sobie, że mamy dobrą władzę i teraz już nie 
musimy robić nic. Otóż, musimy. Spotkanie, w którym dzisiaj uczestniczymy, 
ma taką formułę silnie formacyjną. Siedzimy w Sali Rycerskiej i kojarzy mi się 
to z katakumbami. My tutaj swoi mówimy do swoich, wszyscy się zachwycimy 
swoją dobrocią i tym, na jakim jesteśmy wysokim poziomie rozwoju duchowego 
i intelektualnego, i jeszcze nie wiadomo jakiego. Potem pójdziemy do domu i się 
pomodlimy, to będziemy myśleli, że już wszystko jest OK. Należy się modlić, 
należy się formować, a potem trzeba pójść i rozmawiać ze światem. Trzeba   
w tym świecie tak naprawdę stoczyć walkę o to, żeby życie było chronione, czy 
na poziomie ustawowym czy na poziomie konstytucyjnym. Na pewno bardzo 
ważne jest to, żeby pilnować polityków, bo wybieraliśmy ich, chcąc mie  władzę 
inną niż poprzednia i teraz jest moment kiedy mówimy: sprawdzam.

o. Stanisław Jarosz: Już rozmawiałem z Księdzem Biskupem, żeby tu, na 
Jasną Górę zaprosić osiemset tysięcy lub milion ludzi, którzy się podjęli du-
chowej adopcji. Zebrać ich i uruchomić do działania. Ci ludzie są wszędzie, 
mamy wśród nich: artystów, prawników, polityków i innych ludzi, którzy pod-
jęli tę modlitwę. Na Jasnej Górze zawsze było centrum, gdzie bije serce Narodu 
i dlatego będziemy się jeszcze spotykać z Księdzem Biskupem, żeby zaprosić 
tych ludzi, którzy modlą się modlitwą duchowej adopcji czy krucjatą czy inną. 
Tych ludzi są legiony. To jest ta niewidzialna moc. To, że to poszło tak mocno, 
że to dzieło powstało, to nie ja, to Pan Bóg, dlatego: odwagi!                                  

red. Jan Pospieszalski: Ojciec Święty na lotnisku w Kielcach mówił: „Zbyt 
długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekko-
myślnie niszczyć!”. Rozumiem to jako natychmiastowe wielkie wołanie o ko-
lejny wielki program nowenny, ślubów. O program, który odbudowałoby to, co 
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zostało zniszczone. Polska demograficznie jest w katastrofalnym stanie. Polska 
wymrze, jeżeli nie zmieni się coś natychmiastowo. Potrzebujemy wielkiego, 
potężnego programu, o czym pewnie Ksiądz Biskup wie.

Bp Jan Wątroba: W ten program muszą się włączyć wszyscy, to nie może być 
tylko program wymyślony przez hierarchię, przez ruchy i stowarzyszenia o cha-
ryzmacie rodzinnym. W to muszą się włączyć naprawdę wszyscy i chyba jest w tej 
chwili taka szansa, przy tym nowym układzie politycznym. Mamy prawo od tych 
sprawujących władzę dzisiaj domagać się i rozliczać ich także z obietnic, ale też 
z polityki prorodzinnej. Przez ostatnie lata, ale nie tylko te ostatnie, mówiliśmy: 
Nie ma w Polsce dobrze przygotowanej, przemyślanej polityki prorodzinnej. 
To jest także rola władz wszystkich szczebli i tu musimy apelować, także do 
naszych parlamentarzystów, do wszystkich. Zwłaszcza wszystkie środowiska 
kościelne muszą włączyć się w rozwiązanie tego wielkiego problemu. 

red. Jan Pospieszalski: Odbudowy Narodu, odbudowy populacyjnej, bo 
tak Ojciec Święty to nazwał: Trzeba intensywnie odbudowywać.  

Tomasz Terlikowski: To jest apel do małżeństw! To jest jedno z najprzy- 
jemniejszych działań, jakie można podjąć.  udujemy naród, budujemy Kościółi 
jeszcze mamy gigantyczną przyjemność.

bp Jan Wątroba: Ja się chcę utożsamić z tym, co usłyszeliśmy o mężczyznach 
i ich roli. Absolutnie zgadzam się i dziękuję za to przypomnienie. Może to tu są 
jakieś zaniedbania w duszpasterstwie mężczyzn. Jest oddzielne duszpasterstwo 
kobiet w Polsce, ale nie słyszałem o takim ogólnopolskim programie duszpaster- 
stwa mężczyzn. Robią to może poszczególne ruchy, nieliczne. Bardzo dziękuję 
za ten głos, za to upomnienie się o rycerskość mężczyzn.

Tomasz Terlikowski: A ja chciałem poprosić Księdza Biskupa o błogosła-
wieństwo dla nas wszystkich i o rozesłanie, żebyśmy byli rycerzami życia.

bp Jan Wątroba: Wszystkim rodzinom tu obecnym dziękujemy za świade 
two, za obecność, wszystkim z serca błogosławię. Pan z Wami.





Rozmowa o. Mariusza Tabulskiego OSPPE  
z Wiesławą Kowalską  

animatorką Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

o. Mariusz Tabulski: Jest z nami dzisiaj pani Wiesława Kowalska, animator 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które od wielu lat promowane 
jest przez ojców paulinów z kościoła Św. Ducha w Warszawie. Pani Wiesława 
Kowalska jest niemal od początku związana z tym dziełem. Jest pedagogiem 
i matką czwórki dzieci. To dzieło zaczęło się w Warszawie, jakie były jego po-
czątki? 

Wiesława Kowalska: Idea duchowej adopcji przyszła do nas z Fatimy. 
Została zainicjowana w Błękitnej Armii Matki Bożej. Grupa ludzi dobrej 
woli postanowiła odpowiedzieć na wezwania Maryi wzywającej do pokuty i za-
dośćuczynienia Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy, które najbardziej to Serce 
ranią. Mała Hiacynta umierając samotnie w szpitalu w Lizbonie zapytała Matkę 
Bożą: Jakie grzechy najbardziej ranią Boże Serce i Jej Serce Niepokalane? 
W odpowiedzi usłyszała, że są to wszystkie grzechy przeciwko czystości. 
Tych grzechów jest wiele, ale najbardziej tragicznym jest zabijanie dzieci nie-
narodzonych. Idea ta przeniknęła do Polski w 1987 r. i właśnie tu w Polsce, 
w kościele ojców paulinów w Warszawie, dnia 2 lutego 1987 r., zostały złożone 
pierwsze przyrzeczenia duchowej adopcji. Zainicjowała je młodzież akademicka 
skupiona we wspólnocie Straż Pokoleń, działającej przy kościele ojców paulinów. 
Inspiracją był artykuł pana Pawła Milcarka, który w katedrze westminsterskiej 
w Londynie znalazł modlitwę i obszerną informację o duchowej adopcji. Napisał 

Rozmowa o. Mariusza Tabulskiego OSPPE...
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na ten temat artykuł, który ukazał się w „Rycerzu Niepokalanej”. Modlitwa 
została przetłumaczona na język polski przez ojców michalitów i otrzymała 
imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.                   

o. Mariusz Tabulski: Właśnie teraz, kiedy rozważamy na Jasnej Górze, 
w ramach przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski, treści Ślubów 
Jasnogórskich, możemy również powiedzieć, że duchowa adopcja jest owocem 
Ślubów Jasnogórskich.     

Wiesława Kowalska: Powiem więcej, jest nieustannym wypełnianiem 
Jasnogórskich Ślubów Narodu i napełnianiem kielicha życia modlitwami i ofia-
rami, które składają ludzie włączając się w dzieło obrony życia. Dzieje się nie 
tylko w Polsce, ale również w wielu placówkach Polskiej Misji Katolickiej gdzie 
dzieło dotarło. 

Muszę powiedzieć, że duchowa adopcja jest obecnie ruchem na między-
narodową skalę. Stało się to po błogosławieństwie Ojca Świętego Jana Pawła 
II w liście skierowanym do ówczesnego przeora – ojca Szczepana Kośnika, 27 
kwietnia 1994 r. Jest to niesamowite, bo również kanonizacja Ojca Świętego 
Jana Pawła II, odbyła się również 27 kwietnia. Jak wiadomo, Ojciec Święty od 
wielu lat temu dziełu patronował i błogosławił.                         

o. Mariusz Tabulski: Proszę powiedzieć w jakich krajach, poza Polską, 
duchowa adopcja już funkcjonuje i ma swoich animatorów?

Wiesława Kowalska: Jak już wspomniałam, w 1994 r. wraz z błogosławień-
stwem Ojca Świętego Jana Pawła II, nastąpił rozkwit dzieła na wielką skalę. 
Duchowa adopcja zaczęła docierać poprzez ludzi świeckich i konsekrowanych 
do różnych miejsc na kuli ziemskiej. Rozprzestrzeniała się nie tylko w Europie, 
ale docierała do tak odległych miejsc jak: Ameryka, Australia, Afryka, nawet 
do tak egzotycznych miejsc jak: Papua Nowa Gwinea, Madagaskar, Filipiny 
czy Wietnam. Pragnę zaznaczyć, że działamy bez struktur, wchodząc w goto-
we struktury kościelne, opierając się na modlitwie, z modlitwy  wychodząc ku 
działaniu i zawierzając to dzieło Bożej Opatrzności. Tak się przedziwnie dzie-
je, że bez żadnej reklamy to dzieło się po prostu rozprzestrzenia. W różnych 
stronach świata mamy swoich animatorów, których Pan Bóg powołuje, by 
krzewili modlitwę w swoich środowiskach. Na przykład, pani doktor Wanda 
Skowrońska - psycholog, przyjechała do nas na rekolekcje, aż z Australii. 
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Wcześniej zapoznała się z tym dziełem podczas pobytu w Polsce i spotkaniu ze 
mną. Dzisiaj krzewi duchową adopcję nie tylko w Australii. Była na Filipinach, 
w Wietnamie, w Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, a ostatnio również na 
Togo i Samoa. Modlitwa duchowej adopcji została przetłumaczona na szereg ję-
zyków, czasem nawet bardzo egzotycznych: jak na pidgin, malgaski czy tamilski.

o. Mariusz Tabulski: Zapewne nasi widzowie wiedzą na czym polega du-
chowa adopcja, ale proszę, tym, którzy o niej nie słyszeli, w skrócie opowiedzieć, 
na czym idea duchowej adopcji polega i jak to konkretnie się realizuje.

Wiesława Kowalska: Duchowa adopcja polega na podjęciu modlitwy w in-
tencji dziecka zagrożonego w łonie matki czy też poprzez eksperymenty me-
dyczne, które dzisiaj na świecie są coraz częstsze. Chodzi o obronę życia dziecka 
zagrożonego zagładą i polega na podjęciu modlitwy, trwającej od konkretnej 
daty, przez kolejnych 9 miesięcy. Każdego dnia, ci którzy duchową adopcję 
podejmują, modlą się jedną tajemnicą różańca, to znaczy jedno Ojcze nasz 
i dziesięć Zdrowaś Maryjo oraz małą modlitwą w intencji dziecka i jego ro-
dziców o przyjęcie daru życia. Do tego dołączają czasem, jeśli chcą dodatkowe 
zobowiązania. One nie są obowiązkowe, ale chętnie podejmowane. Jest to: 
czytanie Pisma Świętego, uczestniczenie we Mszy Św. w dni powszednie, kon-
kretna pomoc rodzinom wielodzietnym, matkom samotnym, osobom chorym 
czy niepełnosprawnym, oraz różne praktyki ascetyczne, takie, jakie w miarę 
możliwości mogą podjąć. 

o. Mariusz Tabulski: Z duchowej adopcji powstają inne bardzo piękne 
dzieła, które państwo koordynujecie i prowadzicie, na przykład pomoc matkom, 
które cierpią z powodu syndromów poaborcyjnych.   

Wiesława Kowalska: Nie planowaliśmy niczego poza krzewieniem duchowej 
adopcji. Stało się inaczej. Pan Bóg kieruje dziełemi i ma swoje plany. Drogi Boże 
nie są drogami naszymi. A dzieła Boże znaczone są krzyżem. Tam, gdzie Bóg 
nas posyła, zawsze pojawia się sprzeciw ze strony złego ducha, niezrozumienie, 
niesprawiedliwość, choroba, ale nie dzieje się to na darmo. 

Doświadczamy, jak mówi święty Paweł, konania Chrystusa w swoim ser-
cu, by przez to cierpienie, które też dotyka nas w głoszeniu apostolstwa ży-
cia, zrodziło się nowe życie. Dlatego potem są wielkie owoce, bo są to owoce 
Jezusowe. Często jest też konsekracja ze strony nieba, to znaczy, że Bóg poprzez 
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nadzwyczajne znaki pokazuje nam, że to jest Jego dzieło. Bywają nawrócenia 
po latach, uleczenie z bezpłodności czy powrót matek i ojców cierpiących 
z powodu syndromu poaborcyjnego do Kościoła. Są to zupełnie niezwykłe 
wydarzenia, cuda i łaski. Warto o tym wszystkim mówić, by dać świadectwo 
wielkiego Bożego miłosierdzia. 

Z dzieła duchowej adopcji zrodziły się kolejne inicjatywy apostolskie, ma-
jące na celu obronę rodziny. Rodzina jest dzisiaj bardzo zagrożona, walka 
o nią toczy się na poziomie duchowym i sam człowiek sobie z tym nie pora-
dzi. Stąd potrzeba dużo modlitwy i współdziałania z Bogiem. Jednym z apo-
stolstw jest zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, które realizujemy poprzez 
nabożeństwo szkaplerza świętego, zakładającego zachowanie czystości we-
dług stanu, to znaczy czystości przedmałżeńskiej, wierności w małżeństwie 
oraz modlitwy za Kościół święty. Nie chcemy być w tym Kościele „martwi”. 
Szkaplerz, jak powiedział Jan Paweł II, jest pamiątką, którą zostawiła nam 
Maryja, jest zewnętrznym znakiem poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, 
naszym wewnętrznym oddaniem Matce Bożej i wejściem w szczególny rodzaj 
przyjaźni z Nią, by mogła działać w nas i przez nas. Od 1997 r. kilkanaście 
tysięcy młodych ludzi przyjęło szkaplerz święty decydując się na zachowanie 
czystości przedmałżeńskiej. Od 1997 r. pątnicy z różnych stron Polski, także 
żołnierze-pielgrzymi, przyjmują szkaplerz i niosą tę ideę do swoich jednostek. 
Kilka lat temu, przeżyłam piękną chwilę, kiedy biskup amerykański ze stanu 
Waszyngton, odpowiedzialny za wojska amerykańskie przyjechał do Polski, by 
nałożyć szkaplerze żołnierzom amerykańskim. Ta idea niezwykle rozkwitła. 
To jedno z naszych apostolstw. 

Matka Boża prowadzi nas do Jezusa, zawsze tak jak to czyni matka. Prowadzi 
nas jednak, jak powiedział święty Ludwik Grignion de Montfort, łagodniej-
szym zboczem. Drugim krokiem jest poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusa 
rodzin, tak aby nasze serca były ukształtowane według Serca Bożego. „Jezu 
cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”. Jest to idea 
zapoczątkowana przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, kontynuowana przez 
sługę bożą Rozalię Celakówną, bardzo mocno związana także z Jasną Górą.                                                            

o. Mariusz Tabulski: Mówi Pani o bardzo pięknych rzeczach, które już były 
i które mogą być na nowo ożywione i włączone w dzieło duchowego ratowania 
człowieka, duchowej adopcji, ratowania młodych, małżeństw. Ale są też nowe 
inicjatywy.
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Wiesława Kowalska: To prawda, ale żeby ratować człowieka, musimy sami 
się nawracać, dbać o nieustanną przemianę naszych serc. Zwrócić większą uwa-
gę na to, że Bóg nas kocha, byśmy mogli korzystać z Jego łask i z Jego miłości. 
Wówczas będą się przemieniać również nasze rodziny. Chodzi właśnie o prze-
mianę serc, o uczynienie Chrystusa Panem i Królem naszych rodzin. To ma nas 
prowadzić do przyjęcia Jego Słowa, odczytywania naszej historii poprzez Jego 
Słowo, przyjęcia daru krzyża i cierpienia. Jest bardzo ważne, bo dzisiaj krzyż 
się odrzuca, dzisiaj nie chce się przyjąć cierpienia. A my właśnie to cierpienie 
chcemy ofiarować. Idea zrodziła się w łączności z umierającym Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II w 2005 r., który pragnął, żeby „zrobić pożytek” z cierpienia, 
żeby cierpienie się „nie zmarnowało”. Nasza idea ofiarowania cierpienia polega 
na tym, żeby każde cierpienie, które przeżywamy w rodzinach, czy w życiu 
indywidualnym złożyć na krzyżu Jezusa. 

Nie chodzi tylko o cierpienie ludzi, którzy leżą w hospicjach, którzy są bardzo 
chorzy, cierpiący fizycznie czy psychicznie, ale chodzi o każde cierpienie. Może 
to być bieda materialna, krzywda moralna, tęsknota, samotność czy przeżywanie 
innych trudności, jak na przykład rozpad rodziny. Mogą to być również nasze 
słabości, walka z nałogiem, z którym nie możemy sobie poradzić. Składamy 
to wszystko w ranach Jezusa. Kiedy przychodzi cierpienie mówimy: Jezu, skła-
damy to na Twoim krzyżu, składamy to w Twoich ranach, bo w Twoich ranach 
jest nasze uzdrowienie. I ta świadomość, że Serce Jezusa cierpi w naszym sercu, 
bardzo pomaga nam w przyjęciu trudnych doświadczeń, by przez nie przejść 
zwycięsko z Jezusem. Krzyż, którego działanie promieniuje na odległość, może 
dotknąć każdego człowieka, nawet w odległym miejscu.

o. Mariusz Tabulski: Ma Pani ze sobą małą książeczkę, to też kolejne dzieło.  

Wiesława Kowalska: Tak, to jest właśnie podjęcie krzyża niechcia-
nego. Ten krzyż związany z syndromem poaborcyjnym. Opracowałam 
15 kroków wiodących ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji, z modli-
twą dla matek i ojców. Ta modlitwa odmawiana w parafiach podczas rekolekcji 
przynosi niezwykłe owoce. Byłam świadkiem wielu cudów, które działy się 
w Polsce i za granicą, podczas przeprowadzanych rekolekcji. Jezus oczyszczał 
serca, uwalniał od ciężaru winy, przywracał pokój kobietom i mężczyznom 
nierzadko po bardzo, bardzo wielu latach odejścia od Kościoła i zaniechania 
wszelkich praktyk religijnych. To modlitwa i program przyjęcia krzyża nie-
chcianego przez osoby cierpiące w naszych rodzinach. Syndrom poaborcyjny, 
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jeśli nie jest oddany Bogu, jest bardzo trudny do uleczenia. To wielka rana, 
z którą może sobie poradzić tylko największy terapeuta wszechczasów – Jezus 
Chrystus. Tylko dzięki Niemu można się z tą raną zmierzyć i przywrócić har-
monię w rodzinie. 

Są jeszcze kolejne apostolstwa, o których należy wspomnieć. Jest to pielę-
gnowanie pamięci o naszych przodkach, powrót do zaniedbanego w Kościele 
dogmatu świętych obcowania, czyli: korzystanie z pomocy świętych, z pomocy 
aniołów, pamięć o naszych przodkach, którzy już odeszli do Pana, modlitwa 
za nich, wdzięczność Panu Bogu za nasze drzewo genealogiczne. Następną 
inicjatywą apostolską jest pielęgnowanie sacrum w rodzinach i uświadomienie 
sobie wielkich łask płynących z Najświętszej Eucharystii i adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w którym oddajemy Panu Bogu nasze sprawy, problemy, ale też 
prosimy Go o pomoc w ich rozwiązywaniu. To apostolstwo polega także na jak 
najczęstszym uczestnictwie we Mszy św. i głębokim jej przeżywaniu, by coraz 
pełniej odczytywać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem i podążać za tym, co 
nam chce przekazać Duch Święty, poprzez odczytywanie Jego natchnień. Msze 
św. są odprawiane głównie w intencjach, którymi żyje Kościół, nasza Ojczyzna 
i ludzie w różnych stronach świata. Zamawiamy tych Mszy św. tysiące, bo 
z każdych rekolekcji ludzie wyjeżdżają z konkretnymi intencjami, by w swoich 
parafiach, czy tutaj na Jasnej Górze, złożyć ofiarę na Msze św., uczestniczyć 
w nich i modlić się do Boga wspólnie z rodziną. 

o. Mariusz Tabulski: Jest Pani tutaj z powodu rekolekcji, które właśnie 
się rozpoczynają się na Jasnej Górze. Są to rekolekcje animatorów duchowej 
adopcji. Czemu rekolekcje te służą? Kto na nie przyjeżdża?     

Wiesława Kowalska: Rekolekcje służą naszej formacji duchowej, ale też są 
rekolekcjami szkoleniowymi. Na Jasną Górę przyjeżdżają ludzie z różnych stron 
Europy i świata. Mamy wielu animatorów w Niemczech, w Holandii, we Francji. 
Była u nas pani z Sydney, była też animatorka z Kamczatki, przyjeżdżają lu-
dzie ze Wschodu. Podczas rekolekcji dzielimy się nawzajem doświadczeniami 
związanymi z obroną życia, prosimy Matkę Bożą o umocnienie i oddajemy 
Jej nasze problemy, podczas uroczystej Mszy św. Bierzemy również udział 
w Apelu Jasnogórskim. Chcę jeszcze wspomnieć o bardzo pięknym apostol-
stwie różańca świętego, związanym z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Otóż w Roku Różańca Świętego Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił 
różańce, które ojciec generał Izydor Matuszewski woził do Rzymu i te różańce 
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są w tej chwili już relikwią. Są przekazywane w parafiach tam, gdzie duchowa 
adopcja jest już znana. I tak na przykład w Anglii były ofiarowane w Elsword 
księdzu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej i potem przekazywane rodzinom. 
Byłam także w Równem w parafii na Ukrainie z ojcem Remigiuszem Zmudą, 
gdzie zaszczepialiśmy nasze apostolstwa, między innymi różaniec rodzinny. 
Ten różaniec przechodzi z rodziny do rodziny, rodzina się modli przez tydzień, 
potem uroczyście go przekazuje na Mszy św. z błogosławieństwem kapłanów. 
Idea ta rozwija się na Białorusi, przekazaliśmy ją także w Niemczech, w różnych 
innych miejscach. 

o. Mariusz Tabulski: Ma Pani bardzo wiele doświadczeń związanych z oso-
bami, które podejmowały duchową adopcję. Czy czasami pytają: Czy zobaczę 
to dziecko, za które się modliłem? Czy ono zostało uratowane? Mogłaby Pani 
się podzielić może jednym, bo zapewne jest wiele, świadectwem z takich do-
świadczeń duchowej adopcji?

Wiesława Kowalska: Oczywiście, takich świadectw jest bardzo dużo, nawet 
mamy zdjęcia, które są gromadzone w naszej dokumentacji. Podejmując ducho-
wą adopcję, prosimy o uratowanie dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki 
i ta duchowa adopcja jest kluczem otwierającym serce matki i ojca na dar życia. 
Jest naszym najbardziej bezinteresownym darem, bo dziecko, które ratujemy 
nie jest nam znane. I w związku z tym czasami Pan Bóg, chcąc nas umocnić 
w tej wierze, że dziecko jest ratowane, daje nam znak. Tych znaków mamy wiele. 
Na przykład takim znakiem było dziecko uratowane w Ludwigsburgu. Młoda 
dziewczyna znalazła się w stanie błogosławionym. Dla niej jednak nie był to stan 
błogosławiony. Była wtedy nastolatką i rodzice postanowili, że to dziecko nie 
przyjdzie na świat. Grupa modlitewna Ave Maria podjęła modlitwę w intencji 
tego dziecka i ich rodziny, prosząc Pana Boga o to, by dał taki znak, by właśnie 
to dziecko mogło być uratowane. Oczywiście, nie chodziło o to, że my tak 
chcemy. Celem było umocnienie wiary. I rzeczywiście przyszła na świat piękna 
dziewczynka. Będąc w Ludwigsburgu zrobiłam sobie z nią zdjęcie. Podobna 
sytuacja zdarzyła się na Białorusi. Pewna kobieta cierpiąca na bezpłodność 
otrzymała modlitwę duchowej adopcji od sióstr nazaretanek. W trakcie jej 
odmawiania otrzymała łaskę macierzyństwa. Chłopczyk, który się urodził 
jest szczęściem dla całej rodziny. Podobna sytuacja była w Równem i w wielu 
różnych miejscach.
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o. Mariusz Tabulski: Ostatnie pytanie, chociaż pewnie pytań byłoby jeszcze 
wiele: Bardzo często obrońcy życia, a ich jest wielu na całym świecie, przyjeżdżają do 
Polski. Dlaczego przyjeżdża do nas tak wielu obrońców życia? Dlaczego Polska jest 
takim szczególnym miejscem na mapie świata, jeśli chodzi o obronę życia?

Wiesława Kowalska: Myślę, że dlatego, że Polska przez wieki całe zachowa-
ła wierność Chrystusowi. Oczywiście były różne okresy, odstępstwa, ale była 
tym Narodem umęczonym, tym Narodem, który dźwigał krzyż. Dla mnie jest 
to ważne, że Śluby Jana Kazimierza i oddanie naszego kraju Matce Bożej, która 
jest Królową naszego Narodu, jest osłoną przed tą straszliwą falą laicyzacji, 
niszczenia Boga w sercach ludzkich i w rodzinach. Kieruje nami Maryja, ale 
oczywiście potrzebna jest odpowiedź ze strony człowieka. I tą odpowiedzią są 
nasze apostolstwa, w których łączymy modlitwę i działanie. To działanie jest 
służbą: w konkretnych dziełach miłosierdzia, które świadczymy w naszych 
środowiskach i w kształtowaniu młodych pokoleń, w tym, by zachowały skarby 
tradycji, tożsamość narodową i umiłowanie Ojczyzny. 

Dlatego właśnie myślę, że nasza Ojczyzna może być światłem dla narodów, 
jeżeli będziemy wierni i posłuszni woli Boga, tak jak powiedział Jezus do sio-
stry Faustyny Kowalskiej: „Jeśli Polska będzie posłuszna mej woli, wywyższę 
ją w potędze i w świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na osta-
teczne przyjście moje”. Zlaicyzowany Zachód, niewiara w Boga, negacja Boga, 
niszczenie Boga, odwrócenie się od Niego, powoduje u wielu ludzi tęsknotę za 
prawdą, bo w sercu człowieka jest zakodowane pragnienie Boga i nikt nie jest 
w stanie tego zabić. Myślę, że dlatego ci ludzie tu przyjeżdżają, napełniają się, 
by iść do walki na tę pierwszą linię frontu, ale nie sami, nie według własnych 
pomysłów, tylko z Maryją i z Jezusem.                         

o. Mariusz Tabulski: Tak, właśnie. Te pobyty w Polsce, w czasie różnych 
świadectw zawsze kończą się, albo zaczynają modlitwą. Proszą Maryję, która 
jest Matką Życia, żeby Ona nie tylko inspirowała, ale pomagała właśnie w tej 
walce. W walce o obronę życia, żeby to życie było światłością dla innych. Bardzo 
dziękuję za rozmowę. Życzę udanych rekolekcji i sił w gorliwym apostolstwie.



Rozmowa  
o. Mariusza Tabulskiego OSPPE 

z o. Melchiorem Królikiem OSPPE,  
kustoszem Archiwum Zakonu 

i klasztoru na Jasnej Górze 

o. Mariusz Tabulski: Od wielu lat zajmuje się Ojciec nie tylko jasnogórskim 
archiwum, ale również spisywaniem świadectw, cudów, łask, które miały miej-
sce na Jasnej Górze. Te cuda i łaski dzieją się tu także w konfesjonale każdego 
dnia. One jednak są tajemnicą. Ojciec ma tę wyjątkową możliwość spotyka-
nia konkretnych ludzi, którzy dzielą się swoim świadectwem łaski czy cudu.  
Od jak dawna Ojciec spisuje te świadectwa?

o. Melchior Królik: Świadectwa spisuję już od ponad czterdziestu lat.  
Najpierw po święceniach spisywałem je przez trzy lata, potem zostałem 
przeniesiony. Od kiedy w 1975 r. wróciłem na Jasną Górę i przejąłem Jasnogórską 
Księgę Cudów i Łask  zapisuję i zbieram te świadectwa. Mam ze sobą ostatni tom 
Księgi. Jest to tom 27, do roku 2000. Ze spisaniem tego typu świadectw czekamy 
kilka lat, chodzi o tak zwane kryterium trwałości, to oznacza, że doznana łaska 
nie może być chwilowa. Musimy mieć przekonanie, że uzdrowienie jest trwałe. 
Do tego trzeba pięciu, siedmiu, czasem nawet dziesięciu lat. Zbieramy po kilku 
latach te wszystkie świadectwa, które ludzie nam przekazują. Następnie będzie-
my je oprawiać – kolejny, 28 tom. To jest gruba książka, ale to tylko niewielka 
część ze wszystkich świadectw. Znalazło się w niej jedynie czterdzieści osiem 

Rozmowa o. Mariusza Tabulskiego OSPPE...
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przypadków. Są to zeznania, dokumenty, świadectwa lekarskie, świadectwa 
świadków i zdjęcia. I w taki sposób właśnie tworzymy tę Księgę.                

o. Mariusz Tabulski: Każdy cud, każde takie świadectwo musi mieć wła-
ściwy, obiektywny i wyczerpujący opis?

o. Melchior Królik: Tak, ja mam upoważnienie od ojca generała Józefa 
Płatka do przyjmowania przysięgi, którą ludzie przy okazji świadectw skła-
dają. Muszą one mieć związek z Jasną Górą, bo przyjmuję tylko te, które są 
związane z Jasną Górą. Od razu pytam ich, czy są gotowi potwierdzić to, co 
mówią katolicką przysięgą? Taką przysięgę na końcu przyjmuję i to wszystko 
jest tu właśnie zanotowane, spisane, opatrzone zdjęciami. Najstarsza zacho-
wana Księga pochodzi z 1595 r. W 1593 r. krakowski biskup, kardynał Jerzy 
Radziwiłł przeprowadzał wizytację i zobaczył, że paulini jakoś tak się bardzo 
nie przejmują tymi cudami. „Ojcowie, tu są cuda na porządku dziennym!”. 
Miał na myśli cuda fizyczne, ale również cuda duchowe. Dlatego, poprosił, żeby 
założyć księgę, w której wszystko to zostało spisane. Nie przyniosłem tej księgi, 
ponieważ trzeba by mieć na to specjalne pozwolenie ojca generała. To jeden 
z najcenniejszych dokumentów jakie posiadamy, pięknie oprawiona w skórę. 

Proszę zwrócić uwagę, że tylko od roku 1999 do 2000 jest w Księdze czterdzie-
ści osiem świadectw. I to tylko część tych zgłoszonych. Tych cudów z pewnością 
było dużo więcej. Tu są tylko te, o których ludzie wiedzą lub gdy ktoś został 
zachęcony, na przykład przy spowiedzi, do podzielenia się swoim świadectwem.          

o. Mariusz Tabulski: Dlaczego Matka Boża wyprasza tutaj cuda? Jak to po-
winniśmy właściwie rozumieć, czy Matka Boża zrobiła cud? Czy może Matka 
Boża wyprosiła cud?    

O. Melchior Królik: Matka Boża wyprosiła. Ona nagradza. Mamy tutaj 
czterdzieści akwareli, które namalowały malarki z Poznania. Zostały przeka-
zane na ręce ojca generała Józefa Płatka. One ukazują charakter, istotę i rolę 
Jasnej Góry. Wybrałem z tych czterdziestu dwie. Pierwsza, którą jak sądzę, 
Ojciec Święty podpisałby: „Sanktuarium wielkiej nadziei”. Jest na niej matka, 
która trzyma na rękach umierające dziecko lub martwe. Już nie ma szans żad-
nych, ale w oczach tej matki widać nadzieję. Ona przychodzi do Maryi: „Ty mi 
jedynie możesz pomóc, w Tobie moja nadzieja”. Właśnie na tym polega cud, 
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że Matka Boża wstawia się u swojego Syna, wyprasza cud i ten cud owocuje. 
Wszystkie wezwania litanijne pasują do Jasnej Góry, więc: Pocieszycielka stra-
pionych, Uzdrowicielka chorych, Wspomożycielka wiernych, Przyczyna naszej 
radości i to owocuje w postaci życia duchowego. Cud fizyczny to to, co miało 
miejsce w Kanie Galilejskiej. Wesele się nie rozleciało, ale finał był wiemy jaki: 
„Uwierzyli w niego jego uczniowie” (por. J 2, 11). To jest pedagogia Matki Bożej, 
ona wstawia się w sprawach ludzkich, doczesnych, ziemskich, ale po to, żeby 
przez to prowadzić do Syna. 

o. Mariusz Tabulski: Czyli możemy powiedzieć, że cud to nie jest spra-
wa tylko jakiegoś chwilowego przeżycia, ale ma on prowadzić do tego, żeby 
człowiek naprawdę stawał się nowy. Nowym chrześcijaninem. Jest to początek 
znaków. Tak jak w Ewangelii, te znaki i przemiana są po to, żeby człowiek żył 
według Ewangelii.

o. Melchior Królik: Tak. Początek, to jest wielkie przeżycie, to jest wiel-
ka emocja, to jest ogromna radość, ale w większości przypadków na tym się 
nie kończy. To ludzie pamiętają. Mam kilka takich zeznań, gdzie osoba spod 
Białegostoku, która została przywieziona w ostatnim stadium gruźlicy, matka 
trojga dzieci, prosiła męża i mamę, żeby ją przywieźli na Jasną Górę. Jeżeli jest 
wola Boża uzdrowienia dla tych dzieci, jeżeli nie, to żeby pożegnać się z Matką 
Bożą. Jest takie przekonanie, że trzeba na ziemi pożegnać się z Matką Bożą 
Jasnogórską. I ona została uzdrowiona. Dokładnie 15 sierpnia w 1951 r. wró-
ciła. Płuca się zabliźniły. W klinice białostockiej wszyscy za głowę się chwytali: 
Gdzie pani się leczyła? U kogo pani była? Na Jasnej Górze byłam. Był to 1951 r., 
czasy stalinizmu, więc musieli zareagować, zakamuflować to. Ta kobieta jeszcze 
urodziła czworo dzieci. Mogę to powiedzieć, bo już ona nie żyje. Pani Marianna 
Wysokińska przez pięćdziesiąt lat rokrocznie pielgrzymowała na Jasną Górę. 
Zwykle bywała na Jasnej Górze 15 sierpnia, ale pewnego roku nie była. Tuż 
przed końcem roku, mówi: „nie zawieźliście mnie wcześniej, bo się źle czu-
łam, to mnie musicie zawieźć teraz, na 8 grudnia, bo ja muszę wypełnić ślub”. 
„Mamo, ale ty urodzisz w drodze!” Urodziła dwa, trzy dni po pielgrzymce, ale 
śluby wypełniła. Zmarła w 2001 r. I chodziła w pieszej warszawskiej pielgrzymce.

O. Mariusz Tabulski: Zapewne w wielu świadectwach, może nawet we 
wszystkich, powtarza się takie stwierdzenie: muszę przyjść, przyjechać, przybyć 
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na Jasną Górę. Dlaczego właśnie na Jasną Górę musi człowiek przyjść, żeby 
doświadczyć tej łaski?

o. Melchior Królik: To działanie Matki Bożej. Ona się posługuje nawet 
wieżą jasnogórską. Dzieci ze szkoły we Wrześni jechały na wycieczkę do 
Zakopanego. W autokarze, przez okno zobaczyły wieżę jasnogórską. Były bar-
dzo ciekawe, co to za kościół z taką wysoką wieżą? To jest Jasna Góra. I wtedy 
dzieci błagają, że chcą jechać na Jasną Górę, proszą, żeby tam wstąpić. Jest 
problem, bo jedna pani mówi: tak, a druga pani mówi: nie. Jesteśmy spóźnieni, 
jedziemy dalej. Kierowca autokaru pomyślał, że godzinna przerwa nie zaszko-
dzi, a dzieci niech mają tę radość. Powiedział, że jest bardzo zmęczony i musi 
odpocząć. Trzeba jechać pod Jasną Górę, bo tam jest parking dla autokarów. 
Nauczyciele dają godzinę, żeby te dzieci się pomodliły, kupiły pamiątki. Jedna 
z dziewczynek – Olga, córka dyrektora szkoły, całą godzinę klęczała, modliła 
się, bo miała zniekształconą stopę, nie mogła chodzić pełną stopą, tylko na 
palcach. W Poznaniu, podobno najlepsi ortopedzi w Polsce nie potrafili jej 
tej nogi naprawić, obiecywali następną operację, ale nie była skuteczna. Olga, 
która chodziła do szóstej klasy, całą godzinę się modliła w tej intencji. Kiedy 
zobaczyła, że czas minął, wychodzi, prawie biegnie i widzi, że chodzi normalną, 
zdrową nogą! Przed Kaplicą zaczęła biegać. Spisałem to świadectwo 15 minut 
po uzdrowieniu. Po trzech latach przyjechał pan dyrektor i jego żona, rodzice 
Olgi, razem z nią. Pan dyrektor mówi, że lekarze nie chcą mu dać żadnych 
pisemnych zaświadczeń. Stwierdzili, że to jest absolutny cud. Ale, poprosił 
mnie, żebym dopisał, że ta nauczycielka, która nie chciała przyjechać na Jasną 
Górę, bała się Jasnej Góry, była zagorzałą ateistką, pod wpływem tego cudu 
otrzymała łaskę nawrócenia.

o. Mariusz Tabulski: Kiedy się wejdzie do Kaplicy Cudownego Obrazu, znaj-
dujemy tam wiele znaków tych przemian, cudów, również zewnętrznych. Kule, 
protezy, zabezpieczenia na nogi, stopy, które pomagały ludziom się poruszać. 
Są też serduszka, znaczki, które pokazują tę zewnętrzną przemianę w nowego 
człowieka. Myślę, że Ojciec ma spisanych wiele takich wewnętrznych przemian. 
Czy mógłby Ojciec się z nami jakimiś podzielić?

o. Melchior Królik: Tak, ale o tym za chwilę. Ojciec wspomniał o wotach. 
To nie jest dekoracja ścian, jakby się mogło wydawać. To są właśnie owoce działa-
nia Matki Bożej. Proszę popatrzeć na ten mały krzyżyk z naturalnymi perełkami. 



ROZMOWA O. MARIUSZA TABULSKIEGO OSPPE...

159

Kryje w sobie niesłychaną przemianę człowieka. Pani Halina z Warszawy 
w rocznicę swojego nawrócenia przywiozła ten krzyżyk przekazując go wraz 
z takimi słowami: przez osiemnaście lat nienawidziłam krzyża i walczyłam 
z krzyżem. Byłam wściekła widząc ludzi idących do kościoła. Kiedyś, będąc 
w Częstochowie, czekałam na pociąg. Miałam dwie godziny, więc pomyślałam, 
że wykorzystam ten czas i zwiedzę miasto. Długo nie mogłam zrozumieć, jak 
to się stało, że się znalazłam na Jasnej Górze. Żadna siła by mnie tam nie za-
pędziła. Ocknęłam się przed Cudownym Obrazem i jak bańka mydlana pękł 
cały mój marksistowski światopogląd. W jednym momencie błysk, świadomość 
i powrót do wiary. To, co nienawidziłam, teraz kocham i przyjmę od Chrystusa 
każdy krzyż, jako wynagrodzenie za to, że nienawidziłam. To właśnie jej wotum. 

Mam tu też drugie wotum. Tu też nastąpiło zdecydowane przeobrażenie, 
jeszcze za czasów komunizmu. To jest ciekawa rzecz: odznaka „Wzorowy uczeń 
i aktywista” ZMS czyli Związku Młodzieży Socjalistycznej. Przyjechała piel-
grzymka maturzystów z technikum w Radomiu. Jeden z nich potraktował ją jak 
zwykłą wycieczkę. Chłopcy go wzięli między siebie i tak go popchnęli pod samą 
kratę, żeby widział z bliska Obraz Matki Bożej. No i stało się. Chłopak zaczął 
płakać i pyta kolegę: jak to się robi, żeby wrócić do Kościoła? Chodź do zakrystii, 
tam nam powiedzą. Ojciec kustosz mówi: Ojcze, zajmij się tym człowiekiem, 
trzeba przyjąć wyznanie wiary, bo on założył kółka ateistów i werbował do 
nich wszelkimi sposobami. Nastąpiło nawrócenie totalne, całkowity powrót 
do wiary. Kiedy odpiął tę odznakę, powiedział: nie wiem czy to wypada, czy 
to może być wotum, bo jest nagroda za szerzenie ateizmu. Ale z drugiej strony, 
proszę księdza, ja miałem tyle nagromadzonych argumentów, że nikt by mnie 
nie przekonał do wiary i do Pana Boga. A Matka Boża w jednym momencie 
sobie ze mną poradziła. Dlatego składam to jako dowód Jej potęgi, jak Ona 
potrafi przekonywać i jak mnie przekonała. 

O jeszcze jednym takim przeobrażeniu chciałbym opowiedzieć. Ojciec 
z Kluczborka, który miał syna jedynaka. Nie mieli z żoną więcej potomstwa 
i to jedyne dziecko zachorowało na ziarnicę złośliwą. Sytuacja absolutnie bezna-
dziejna. Ojciec całymi godzinami modlił się do Matki Bożej, przed kopią obrazu 
w ich kościele parafialnym. Żona nie wierzyła, że to jest możliwe, mówiła, żeby 
przestał i poszedł spać, bo całymi nocami się modlił. „Dziecka nie uratujesz, 
a siebie zmarnujesz”, on jednak trwał na modlitwie. I wyprosił uzdrowienie 
syna. On jest teraz nauczycielem, założył rodzinę. Ojciec w zeznaniu napisał, 
że to przykre doświadczenie bardzo przybliżyło go do Pana Boga. Teraz już 
nie wyobrażał sobie innego życia niż tylko z codzienną Mszą św., Komunią św. 
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i łaską Bożą. To jest cud fizyczny, ale jakie spowodował przeobrażenie serca, 
wnętrza. To intencja i wola Matki Bożej w ten sposób się spełnia. 

o. Mariusz Tabulski: To dotyczy zwykłych ludzi, ale też zapewne ludzi wy-
bitnych, królów? Jasna Góra jest miejscem, gdzie przybywali ojcowie narodu, 
królowie czy prezydenci. Oni też składali różnego rodzaju świadectwa swojej 
wiary, swojej przemiany, tu prosili Maryję o łaski.

o. Melchior Królik: Przykładem jest król Władysław IV. To był jeden z naj-
większych miłośników Jasnej Góry. Był twórcą, można powiedzieć, protagoni-
stą Apelu Jasnogórskiego, bo powiedział: „Ojcowie, sprawy Rzeczypospolitej 
mi nie pozwalają tu być, wstawić się u was, ale nigdy ja się sercem i myślą od 
tej mojej Patronki nie oddalam”. On pierwszy ufundował Matce Bożej korony, 
za dwu czy trzykrotne uzdrowienie. To jeden z przykładów, że magnaci i kró-
lowie z wielką czcią traktowali Jasną Górę i na pewno to wpływało na życie 
tego Narodu. 

Chciałbym pokazać jeszcze jedną z czterdziestu akwarelek, o których wcze-
śniej wspomniałem. Matka Boża jest tu pokazana jako Ucieczka grzesznych. 
To też istota Jasnej Góry. Ona nie rozgrzesza, ale doprowadza człowieka do 
spowiedzi świętej. W tym się mieści cały sens Jasnej Góry. Ojciec Święty po-
wiedział: „Ile pokory przeszło tędy, patrząc w Twoją Matczyną twarz, twarz 
zatroskaną, miłującą, iluż tu się nawróciło”. Ojciec Święty, Jan Paweł II widział 
na Jasnej Górze miejsce nawrócenia człowieka. Ojciec Święty tutaj mówił: 
„Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz”, „jest to miejsce du-
chowej przemiany, odnowy życia Polaków, niech takim na zawsze pozostanie”.  
15 sierpnia 1991 r., mając tu 2,5 mln młodzieży z całego świata, tak zdefiniował 
do nich Jasną Górę: „Młodzi przyjaciele, przybywamy do sanktuarium, które dla 
Polaków ma szczególne znaczenie. Jest to miejsce ewangelizacji i nawrócenia”. 
To jest istota Jasnej Góry w pojęciu, w  nauczaniu Jana Pawła II. 

Mamy zachowane dwie księgi nawróceń z innej wiary i innych wyznań. 
Naliczyłem dziewięćset dziesięć wpisów w obu tych księgach z ostatnich dwóch 
wieków. Ostatni to jest chrzest Polki ze Związku Radzieckiego. Tam było 
to niemożliwe. Osobiście ją przygotowywałem. Przyjęła wszystkie trzy sakra-
menty inicjacji: chrzest, Pierwszą Komunię św. i bierzmowanie. Powiedziała, że 
teraz wraca do Związku Radzieckiego jako prawdziwa Polka. Ostatnie, w które 
ojciec Józef Płatek się zaangażował, to było przejście pastora protestanckiego 
na katolicyzm. To jest właśnie zasługa Matki Bożej Jasnogórskiej.
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o. Mariusz Tabulski: Wierzymy, że to działanie wielokrotnie w cudow-
ny sposób jest potrzebne. Niektórym wystarczy delikatne dotknięcie Ducha 
Świętego i obecność Matki Bożej, a w niektórych przypadkach, ta interwen-
cja musi być dosyć mocna i zdecydowana, żeby była skuteczna i była też świa-
dectwem dla innych.

o. Melchior Królik: Zanim podam kolejny przykład, przeczytam wła-
śnie nie o jakimś wielkim cudzie, ale o duchowym przeobrażeniu maturzystki 
i maturzysty. Maturzystka pisze tak: „Matko, chcę Ci powiedzieć, że jestem 
szczęśliwa, bo tutaj przed Twym obrazem, zmieniło się moje patrzenie na 
Boga, na Kościół, na rodziców, na wszystko. Przybyłam prosić o zdanie matury 
a tymczasem tutaj naprawdę dojrzałam duchowo. Dzięki Ci za to. Proszę Cię, 
prowadź mnie tą drogą, którą tutaj odnalazłam”. To nie jest jakiś spektakularny 
cud, ale głęboka duchowa przemiana. Rzeczywista zmiana patrzenia i to także 
jest działanie Matki Bożej. Darek, maturzysta napisał tak: „Nie sądziłem, że co-
kolwiek zmieni się w moim życiu pod wpływem tej pielgrzymki na Jasną Górę. 
A jednak. A jednak dużo się zmieni, Matko Jasnogórska za Twoją przyczyną, bo 
odkryłem znaczenie Mszy św. niedzielnej i korzystania z sakramentu Bożego 
miłosierdzia. Dzięki Ci, Matko”.

o. Mariusz Tabulski: To są bardzo konkretne przemiany.

o. Melchior Królik: Tak. Wiemy to z nowenny, bo ludzie piszą bardzo 
szczerze do Matki Bożej. 

Widzimy w tym, jak Matka Boża działa, oddziaływuje na człowieka. Chce 
zmienić patrzenie, otworzyć na działanie Ducha Świętego. Gdy Jego światło 
i moc działa, to się zwykle kończy spowiedzią. 

Chciałbym opowiedzieć o Piotrku, z naszej parafii z Włodawy. Było to do-
kładnie 30 października 2009 r. Przyjechała pielgrzymka maturzystów, dla 
której przygotowałem małą konferencję o przezroczach, przybliżając Matką 
Bożą. Piotr przyjechał jako turysta, a nie pielgrzym. Przyszedł do domu i mówi: 
„Matka, wiesz co, bo...” do swojej matki tak się zwracał, a ona nie mogła z nim 
wytrzymać, ale bardzo się za niego modliła. Powiedział później, że oprócz 
zabójstwa popełnił wszystkie grzechy. „Matka, wiesz co, te wariaty jadą do 
Częstochowy”. Dosłownie. „Piotruś, tak nie mów”. „Ale dlaczego?” „Klasa jedzie 
do Matki Bożej, powinieneś też się przyłączyć”. „Ja? Ja, ateista?” „Ale chociaż 
przez solidarność klasową. Oni jadą z pielgrzymką, a ty jedź z wycieczką”. 
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Matka wiedziała, że religijna motywacja nie będzie skuteczna. Dał się skusić, 
przyjechał. Rzeczywiście, po raz pierwszy matki posłuchał i na tym dobrze 
wyszedł. Mieli Mszę św. u Matki Bożej i tak się stało, że blisko ołtarza, prawie 
przy balustradzie stał. Matka Boża milczy ustami, ale działa oczyma, gestem 
ręki wskazuje na Jezusa. I oczy, właśnie te oczy. On mówił, że nie mógł od tych 
oczu uciec. Zdecydował się na spowiedź świętą, a miał na sumieniu bardzo 
ciężkie grzechy: narkotyki, handel narkotykami, kradzieże, cudzołóstwa. Gdy 
spowiednik już przyjął od niego wyznanie wiary, udzielił mu rozgrzeszenia, 
mówi: a teraz idź do Matki Bożej i podziękuj, bo to jest Jej dzieło. Wyszedł 
i mówi: dobrze, ale zanim pójdę do Matki Bożej, to muszę najpierw powiadomić 
moją mamę, żeby z jej pleców ten ciężar straszny zrzucić. Wyjął komórkę na 
dziedzińcu i krzyczy w głos, przejęty. Ludzie pewnie się oglądali, omijali, po-
myśleli: jakiś niespełna rozumu. „Mamo, mamo, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? 
Przed chwilą byłem u spowiedzi świętej! Pojednałem się z Bogiem! Cieszysz 
się?” To właśnie potwierdza, słowa Ojca Świętego, że z największego dołu na 
szczyty świętości tutaj się zdarza. Ten chłopak jest w tej chwili w seminarium 
ojców franciszkanów, a więc z dołu na szczyt. 

o. Mariusz Tabulski: Sanktuarium wielkiej nadziei, sanktuarium mogliby-
śmy powiedzieć, nowego człowieka.                 



Debata IV   
20 grudnia 2015 r.

„Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”



Uczestnicy debaty
Marcin Gajda, Monika Gajda, prof. Jan Tadeusz Duda, 
prof. Janina Milewska-Duda, Radosław Pazura, Dorota Chotecka



o. Mariusz Tabulski OSPPE

Apel Jasnogórski

Maryjo, Matko Miłosierdzia, Królowo Polski, Matko naszych Rodzin! Razem 
z całym Kościołem przeżywamy dziś radość IV niedzieli Adwentu, radość bli-
skości przyjścia Pana, Boga Świętego, który Jest, który był i który przychodzi!

W dzisiejszym mszalnym wołaniu psalmisty odnajdujemy głos pragnień 
ludów i echo naszych tęsknot: „Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą, 
powróć, Boże Zastępów!” Na to prorok Micheasz odpowiada: „A ty, Betlejem 
Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izraelu”. Tak. Wszechmocnemu Bogu spodobało się 
przyjść i wciąż przychodzić w uniżeniu, w znaku Reszty – słabych, uciemiężo-
nych, zniszczonych – w znaku kenozy, aż po ofiarę Jezusa, którego z miłością 
przyjęła Maryja, służebnica Pańska.

Dziękujemy Ci Maryjo, jak podkreśla dzisiejsza ewangelia, za to, że przyby-
wasz z pośpiechem do swojej krewnej, że nie lękasz się trudu, aby iść zawsze 
w góry, aby przynosić miłosierdzie, aby Duch Święty tak jak Elżbietę mógł i nas 
napełniać w godzinie Apelu, godzinie łaski i miłosierdzia. Uczmy się Twego 
prawa miłości, prawa służby i uniżenia, aby rozpoznać przychodzącego Pana. 
Powtarzamy i my: „O tak! Błogosławiona jesteś między niewiastami i bło-
gosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie?” Maryjo, Bramo Miłosierdzia pragniemy twojego bło-
gosławieństwa – abyśmy umieli rozpoznać Pana, przejąć Jego Ducha – Ducha 
uniżenia i radości. Jesteś błogosławiona, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana!
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Na Jasnej Górze w rocznicę 1050. Chrztu Polski, przygotowujemy się do uro-
czystości 3 maja 2016 r. Przed 50 laty naród polski w łączności z Ojcem Świętym, 
z Polonią i w jedności z Episkopatem Polski, oddał się Tobie, Królowo Polski, 
w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. 
Przyrzekaliśmy, że pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko 
Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół 
w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością; bylebyśmy z Tobą i przez 
Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą po-
mocą Kościoła powszechnego. Ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi! 
Dla tego celu pragniemy odtąd żyć, jako Naród katolicki, przez pracę ku chwale 
Bożej i dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę, pragniemy 
czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie 
wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, który jest samą Miłością.

W Jasnogórskich Ślubach Narodu wypowiadaliśmy: „Matko Chrystusowa 
i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci, stać na straży nierozerwalności małżeństwa, 
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim 
życie Polaków było bezpieczne.

Pani Jasnogórska – wierzymy, że przeżyliśmy te trudne 50 lat od Milenium, 
widząc błogosławione owoce Bożego miłosierdzia w naszym Narodzie, dzięki 
Twojej matczynej dobroci! Ty zawsze byłaś dla nas gościnna i wychowywałaś 
nas do gościnności wobec Jezusa i wobec ludzi. 

Bóg przychodzi często nierozpoznawalny, incognito, jak Jezus w Dzieciątku 
z Betlejem, jak przyjaciel w Betanii, jak wędrowiec w drodze do Emaus, jak 
dziecko w Oknie Życia. „Wszytko co uczyniliście jednemu z najmniejszych…” 
powie Jezus mnieście uczynili. Bo byłem głodny, nagi, w więzieniu, chory, 
smutny, umarły! „Gość w dom – Bóg w dom!” uczyła nas mama. 

Maryjo, nasza Królowo, Ty przez wieki wychowywałaś nasz Naród, całe 
pokolenia Polaków do takiej gościnności, otwartości, do ofiarności i wyrze-
czenia dla Boga, Ojczyzny, sąsiadów – do szacunku wyznawców innych religii 
i narodowości. Prosimy i dla naszego pokolenia o serce otwarte, szczere – po 
prostu gościnne dla łaski z jaką Ojciec narodów kieruje i którą nas obdarowuje.

Dziś dziękowaliśmy razem z państwem Dudami, rodzicami prezydenta Polski, 
państwem Pazurami, Kowalewskimi, Gajdami, z arcybiskupem Henrykiem 
Hoserem, arcybiskupem Wacławem Depo, z innymi kapłanami, rodzinami, 
osobami konsekrowanymi, osobami młodymi w ramach naszych przygoto-
wań do Jubileuszu Chrztu, w ramach Jasnogórskiego Raportu, za małżeń-
stwo – za ten wielki sakrament w Kościele. Za gościnne przyjęcie daru łaski 
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miłości w sakramencie małżeństwa, za radość i trud codziennego budowania 
wiernej miłości opartej na Chrystusie, za czystą miłość przedmałżeńską i mał-
żeńską, za przyjęcie daru macierzyństwa lub ofiary z jego braku, za wytrwałość 
w starości i towarzyszenie sobie w wierności do końca dni, za nadzieję oczeki-
wania spotkania z Panem. Tylko Ty, nasza Matko, możesz pocieszyć małżeństwa 
rozbite, w kryzysie, rozwiedzione i natchnąć je do szukania tego co w górze. 

W tej godzinie łaski Apelu, w czasie wspólnej modlitwy, uświadamia-
my sobie, że oddanie i zawierzenie zobowiązuje, jak podpowiadał nam  
św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Wyszyński. Wracamy więc znów do stóp 
tronu jasnogórskiego, gdzie składaliśmy nasze Śluby: „stać na straży nieroze-
rwalności małżeństwa”. Widzimy teraz, że wykonanie tych Ślubów jest możliwe 
tylko przez wierność łasce uświęcającej, przez łaskę, wspólnotę rodziny kato-
lickiej ze wspólnotą Kościoła świętego w łączności z papieżem.

Nic więc dziwnego, że wołamy do Ciebie, Matko łaski Bożej i Pośredniczko 
łask wszelkich, abyś sama stanęła na straży naszych ślubów i naszych Rodzin. 
Gdy rodzice katoliccy związani łaską sakramentalną małżeństwa trwają w łasce 
uświęcającej dnia każdego, tworzą tak wielką siłę, że umacnia ona społeczność 
rodzinną przeciwko najsilniejszym atakom mocarzy ciemności.

Maryjo, Matko – Bramo Miłosierdzia, zawsze gościnna dla nas, jak w Kanie 
Galilejskiej. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed 
obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.





Abp Henryk Hoser 
biskup diecezji warszawsko-praskiej 
przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Episkopatu Polski

Homilia

Pierwsze czytanie IV niedzieli Adwentu, tej bliskiej niedzieli Narodzenia 
Pańskiego wspomina Betlejem. Betlejem nazywanym przez Micheasza (zob. Mi 
5,1-4a), proroka, „najmniejszym pośród plemion judzkich”. Śpiewamy w ko-
lędzie, że „anioł pasterzom mówił, że się narodził Chrystus w Betlejem nie 
bardzo podłym mieście”. Że jest nie bardzo podłe, wynika z faktu, że to jest 
miasto Dawidowe. Tam się urodził król, którego potomkiem jest Jezus Chrystus. 
Tam się urodził zapowiedziany Mesjasz, a więc jest to bardzo ważne miejsce na 
drodze naszego zbawienia, nazywane „Domem Chleba”, bo tam się narodził 
Chleb Eucharystyczny – Ciało Jezusa Chrystusa, które staje się Eucharystią, 
które jest dla nas pokarmem i napojem na życie wieczne, przez które stajemy 
się krewnym Jezusa Chrystusa, ilekroć Go przyjmujemy, przez które to człowie-
czeństwo świat został zbawiony. Bo właśnie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa 
jest tą ofiarą ostateczną i jedyną, i wieczną, która jest złożona Bogu. Dlatego 
też Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi 
utworzył ciało. Ciało, które staje się tą wieczną ofiarą Bogu złożoną”. 

My nosimy to samo ciało, przez Niego odkupione. I nasze ciało też powinno 
być żertwą ofiarną, którą Bogu składamy za świat cały. Nasze ciało powinno się 
upodabniać do najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa. Nasze człowieczeństwo 
ma wychodzić z tej samej szkoły, którą była szkoła w Nazarecie, gdzie Jezus 
wzrastał pod czułym wzrokiem swojej Matki i wzrastał pod opiekuńczym wzro-
kiem św. Józefa. To jemu – Józefowi to Dziecko i ta Matka zostały powierzone 
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i dlatego wyobrażamy sobie z jak bardzo ściśniętym sercem szedł do Betlejem, 
bo nie znał swojego losu. Jeszcze wszystkiego nie znał. Nie tylko, że nie znajdzie 
miejsca w gospodzie, nie mówiąc już o innych, którzy mogliby przyjąć jego 
Małżonkę w zaawansowanym stanie brzemiennym, że będzie musiał szukać 
schronienia w stajni, w grocie betlejemskiej, i że wkrótce temu Dziecku za-
grozi Herod, który będzie chciał je zabić, że staną się uciekinierami do Egiptu. 
To wszystko było jeszcze przed Józefem zakryte i to wszystko musiał podjąć 
w sytuacji dramatycznej odpowiedzialności za te skarby największe, które Bóg 
mu powierzył. To były również największe skarby Pana Boga. Niepokalana 
Matka i Jego własny Syn. 

Ewangelia (zob. Łk 1,39–45) przenosi nas do kilku miesięcy wstecz, do wi-
zyty Matki Bożej u św. Elżbiety. Niezwykłe spotkanie dwóch kobiet, brzemien-
nych, ale również św. Jana i Jezusa Chrystusa, którzy jeszcze w życiu łonowym 
się spotykają i komunikują między sobą, bo gdy tylko Matka przemówiła, 
poruszyło się z radości Dzieciątko w łonie Elżbiety. W tym spotkaniu, niezwy-
kłym, następuje spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Przecież Elżbieta była 
kobietą leciwą, można by wręcz powiedzieć starą. I ona wita młodziutką Maryję, 
która nie tylko jest niepokalana, o czym Elżbieta być może nie wie, ale która 
niesie Mesjasza Zbawiciela – Syna Bożego. Ona pierwsza, Elżbieta, sformułowała 
dogmat macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny: „Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie”. Słowa św. Elżbiety są częścią naszej modlitwy „Pozdrowienia 
Anielskiego”. Kiedy ona mówi: „błogosławiona jesteś między niewiastami i bło-
gosławiony jest Owoc Twojego łona”, mówi całą prawdę teologiczną o ma-
cierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Podstawowy, pierwszy dogmat, nad 
sformułowaniem, którego Ojcowie Kościoła przez wieki się zastanawiali, jak 
wyrazić ten niebywały kontrast, paradoks, kiedy Matka staje się Matką swojego 
Stworzyciela. Ona – stworzenie staje się Matką swojego Stworzyciela. Jest to rze-
czywiście misterium. Misterium to nie zagadka. Misterium to jest rzeczywistość, 
której do końca nigdy nie poznamy, w którą wchodzimy, w której się próbu-
jemy odnaleźć i wsłuchujemy się w głos Boga, w głos Ducha Świętego, który 
nam objawia to misterium w takiej proporcji, w jakiej chce. I stąd Najświętsza 
Maryja Panna odpowiada na to hymnem Magnificat, bo zdaje sobie sprawę 
z wielkiego daru, którym jest Ona sama. Przecież Jej niepokalane poczęcie było 
darmowym darem Boga Wszechmogącego, a macierzyństwo również otrzymała 
z rąk Bożych mocą Ducha Świętego. I stąd chwali ją jeszcze raz św. Elżbieta, 
która mówi: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa 
powiedziane Ci od Pana”. Tu jest znowu całe jądro naszej wiary, bo istota wiary 
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polega na tym, że wierzymy prawdomównemu Bogu, wierzymy w to, co do 
nas mówi i jak się objawia, który do nas posyła swoich pośredników, ale Jemu 
wierzymy, że Słowo Boże nie może nas sprowadzić na manowce, nie może być 
słowem kłamstwa jak to jest w ustach szatana. Bo słowa Boga samego zawsze 
się sprawdzają, w Jego czasie, w czasie, który On wyznaczy.

Dzisiejsza Msza św. ma nam uświadomić, jak się zrodziły nasze prawdy wiary. 
One się zrodziły z „tkanki” bardzo konkretnego życia. One się zrodziły w bardzo 
konkretnym miejscu i czasie. I dlatego uczmy się tak odczytywać również nasze 
życie, żeby analogiczne sytuacje, analogiczne czasy i momenty były czasami zba-
wienia, byśmy mieli poczucie wartości właśnie naszego ciała i człowieczeństwa, 
byśmy również uwierzyli, że obietnice Boże, słowa Boże się sprawdzają, że Słowo 
staje się Ciałem. Niech Ono się stanie ciałem w nas, niech tak jak Matka Boża, 
która jest żywą monstrancją Jezusa Chrystusa, którego nosi w sobie, którego 
rodzi, przypominamy sobie tę wielką wizję Apokalipsy o rodzącej Niewieście, 
niech Ona będzie również dla nas wzorem, że gdy przyjmujemy do czystego 
serca Jezusa Eucharystycznego, sami stajemy się żywą monstrancją. I tak jak 
pisze prorok Malachiasz, stajemy się słońcem sprawiedliwości, w którego pro-
mieniach inni znajdują uzdrowienie. Takie ma być przekształcenie człowieka 
w Eucharystię, że nasze działanie, nasze oddziaływanie na innych staje się 
ozdrowieńcze. Staje się dziełem Bożym przez to, że Bóg nas posyła, byśmy 
byli przedłużeniem ofiary Jezusa Chrystusa, byśmy dopełnili tej ofiary i żeby 
jak Jego Ofiara – działanie i obecność było uzdrawiające. I dlatego mówmy 
również dzisiaj: „Odnów nas, Boże i daj nam zbawienie”. Amen.
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„Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”

Wielka Boga-Człowieka Matko! 
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! 

Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, 
czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, 

bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii 
i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,  
bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej 
•	 ks. prof. Zdzisław Struzik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i Instytut Papieża Jana Pawła II
•	 prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Tadeusz Duda, 

Akademia Górniczo-Hutnicza, małżeństwo, rodzice Prezydenta  
RP Andrzeja Dudy

•	 Monika i Marcin Gajdowie, małżeństwo, terapeuci rodzinni i rekolekcjoniści
•	 Dorota Chotecka i Radosław Pazura, małżeństwo, aktorzy 

Prowadzący
Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: Chciałbym się dzisiaj skupić na pierwszym zdaniu 
przytoczonego ślubowania, które jest tematem naszego spotkania: „Przyrzekamy 
Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać 
na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne”. 
W jednym zdaniu zawarte są cztery bardzo ważne komunikaty: nierozerwalność 
małżeństwa, godność kobiety, ognisko domowe, czuwanie przy tym ognisku 
i bezpieczeństwo.

abp Henryk Hoser: Te cztery określenia są dopełniające się i stanowią jed-
ność, stanowią aspekty tej samej rzeczywistości, która jest istotą miłości, bo 
przecież miłość definiuje się przez życie dla dobra drugiego człowieka, nawet 
kosztem własnego dobra. Jest to miłość, która jest zawsze skierowana ku ko-
muś, kogo się kocha. Nie jest tylko samorealizacją siebie. W tym wypadku 
nierozerwalność małżeństwa, jak i inne jej cechy, można również oceniać 
w perspektywie bezpieczeństwa. Przecież nierozerwalność jest swego rodza-
ju profetycznym spojrzeniem w przyszłość i jest gwarancją bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach, jakie mogą małżeństwo spotkać. Trudnych i łatwych, 
ale również w sytuacjach granicznych, w sytuacjach, które wymagają czasem 
heroiczności, bo w końcu miłość małżeńska zakorzeniona jest w krzyżu Jezusa 
Chrystusa, a więc nie jest pozbawiona cierpienia. To cierpienie dla kogoś jest 
wielkim znakiem, sygnałem miłości.

Z drugiej strony godność kobiety jest czymś, co św. Jan Paweł II zawsze 
definiował – godność, jako miara wartości człowieka. I im wyższą miarę 
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przypisujemy człowiekowi, tym jest większa godność, tym jest większa war-
tość tego człowieka. Przypisywanie kobiecie wielkiej godności, która wynika 
oczywiście z jej posłania, z jej roli życiowej jest jednocześnie jej ochroną, dlatego 
że chronimy ludzi godnych. Doskonale wiemy, że godność jako wartość musi 
być chroniona, żeby jej nie rozproszyć, żeby jej nie podeptać. 

Wreszcie ognisko domowe. Przypomnę, że mówimy: „Serce Jezusa, goreją-
ce ognisko miłości”, a więc ono się odnosi również do tego gorącego miejsca, 
jakim jest miłość małżeńska, bo ona się rozpala właśnie w tym ogniu Jezusa 
Chrystusa, który jest gwarantem sakramentalnym małżeństwa. Małżeństwo 
jest przymierzem, tak jak przymierzem jest relacja Boga do ludzkości, Jezusa 
do Kościoła. 

Bezpieczeństwo wynika niejako z tego, że jesteśmy wierni miłości i stąd 
też podziwiać należy Księdza Kardynała, dziś Sługę Bożego, że w tak krótkich 
wyrażeniach jednego zdania zawarł istotę miłości małżeńskiej, o której później 
będzie mówił bł. Paweł VI w swojej encyklice Humanae Vitae, gdzie charakte-
ryzuje główne wymiary miłości małżeńskiej i te elementy tam się też znajdują. 

red. Jan Pospieszalski: Czy młodzi ludzie zapatrzeni w siebie, trzymający 
się za ręce, w tym oszołomieniu cudownym jakim jest zauroczenie, zakochanie, 
pamiętają, że małżeństwo to także krzyż i cierpienie? Czy pamiętacie kiedy po 
raz pierwszy spojrzeliście na siebie i wiedzieliście, że to ten?

Radosław Pazura: My byliśmy w rozproszeniu. Prawdę o sobie odkryliśmy 
dopiero po swoim nawróceniu. To nawrócenie wyszło od Pana Boga, to On do 
nas przyszedł poprzez wydarzenia, które się działy w naszym życiu. Ponad 12 
lat temu miałem bardzo ciężki wypadek. Wtedy zaczęła się nasza przemiana. 
Dotąd żyliśmy w rozproszeniu, byliśmy i trwaliśmy w jakiejś ciemności...

red. Jan Pospieszalski: Czy wtedy myśleliście o tym, że jest krzyż w związku, 
że bez tej perspektywy trudno mówić o związku?

Radosław Pazura: Nigdy w życiu! Na tym między innymi polegała ta ciemność. 

Dorota Chotecka: Zawsze miałam pretensje do Pana Boga, kiedy mnie 
spotykały różne rzeczy w naszym niezalegalizowanym związku. Niby wszystko 
było fajnie: kariera, pieniądze (w naszym zawodzie dobrze się zarabia, więc 
wszystko przychodziło łatwo), jesteśmy rozpoznawalni, są z tego jakieś profity, 
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jest cudownie! Można powiedzieć „żyć nie umierać”. Jednocześnie nasz związek 
chylił się już ku rozpadowi, pojawiła się jakaś pustka, bo właściwie wszystko 
już mieliśmy i wszystkiego zasmakowaliśmy. Zrobiliśmy karierę, cóż można 
więcej? O dzieciach oczywiście nie było mowy, bo to przeszkadzałoby w ka-
rierze. Zaznaczmy, że pochodzimy z rodzin wierzących. Chrzest, Pierwsza 
Komunia, bierzmowanie... Nawet bardzo długo byliśmy blisko Kościoła. Radek 
był ministrantem, ja byłam blisko związana z siostrami, które mnie w pewnym 
stopniu wychowywały. Niestety, wchodząc w wiek dorosły nie miałam – oprócz 
tych sióstr – nikogo, kto mógłby mnie wesprzeć, bo ja się strasznie miotałam. 
Wydawało mi się wówczas, że na tym polega życie. I tak odeszłam od Boga. Nie 
chodziłam do kościoła. Radek też nie chodził. Płynęliśmy z nurtem.

red. Jan Pospieszalski: I pojawia się wydarzenie...

Radosław Pazura: Bardzo mocne. Teraz z perspektywy czasu wiemy, że było 
to błogosławieństwo i działanie Pana Boga, który dopuścił do tego, aby mogło 
się coś zmienić. Wydaje mi się, że kluczem była minimalna otwartość na Niego, 
którą akurat wykonała Dorota w skrajnie kryzysowej sytuacji, kiedy dostała 
informację, że ma mnie nie być. Byłem sztucznie podtrzymywany przy życiu.

Dorota Chotecka: Kiedy Radek był nieprzytomny, po 10 dniach pani dok-
tor wezwała mnie i powiedziała, że muszę się z tym pogodzić, że on odchodzi 
i żebym zadzwoniła po rodziców, rodzinę, bo stan jest terminalny. Pamiętam, 
że pokazała mi dwa zdjęcia płuc Radka. Jedno było czarne, drugie białe i po-
wiedziała, że niestety, płuca nie podejmują pracy, zostały odbite w wypadku 
i jest jak jest. Nastąpił moment totalnej rozpaczy. Już teraz wiem, co to strach, 
bo do tamtej pory tylko mi się wydawało. Grałam przecież strach jako aktorka 
i wydawało mi się, że robię to świetnie... aż do tego momentu, kiedy przeżyłam 
autentyczny strach. Myślę, że wówczas przeszłam wszystkie stany emocjonalne 
od strachu, rozmowy z Panem Bogiem, przez wściekłość na Niego – chyba nawet 
złorzeczyłam, dobrze nie pamiętam – poprzez prośbę i błaganie. Byłam już tak 
strasznie zmęczona tą rozmową, wściekłością i bezradnością, że... 

red. Jan Pospieszalski: Mówisz bezradność, wściekłość, błaganie... Wszystko 
to opisuje stan, który można nazwać modlitwą. Absolutnie szczerą. Czepiasz 
się Pana Boga, bo jest to ostatnia deska ratunku…
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Dorota Chotecka: Tak, ponieważ ja byłam wychowywana z Panem Bogiem, 
naturalnym odruchem na tym szpitalnym korytarzu było zwrócenie się do 
Niego. W takiej czy w innej formie. Teraz też często rozmawiam z Bogiem 
w taki sposób. Wówczas otrzymałam z góry spokój, a kiedy już się uspokoiłam 
pamiętam, że powiedziałam, tak mi się jakoś samo powiedziało: Panie Boże, 
jeżeli masz go zabrać, to Twoja wola, ale jest jedna, jedyna rzecz, żebyś nauczył 
mnie z tym żyć. Byłam bardzo spokojna. Pojechałam do domu i nagle wszyst-
ko potoczyło się, jak piękny sen. Następnego dnia rano – chodziłam zwykle 
do szpitala między 5.00 a 6.00 – dostałam telefon, żebym przyjechała. Byłam 
pewna, że to już koniec. Pojechałam. Ta sama pani doktor, która pokazywała 
mi te zdjęcia powiedziała, że czasami tak się zdarza w medycynie i nie jest mi 
w stanie tego wytłumaczyć – żaden lekarz nie był – „tak się zdarza” – tak to ujęli. 
Pokazała mi znowu zdjęcia płuc. I to, co było czarne teraz było białe, a to co 
było białe było czarne, już nie pamiętam, które z nich było dobre. I potem 
powiedziała – no cóż, wybudzamy go. I wybudzili. 

Wszyscy lekarze mnie tam znali. Gdy Radek już został wybudzony i wszystko 
było dobrze, lekarze bali się do mnie podejść i powiedzieć mi, że Radek po wy-
budzeniu szukał jakiejś Ani. Pomyśleli, że ja, biedna siedziałam przez dziesięć 
dni przy jego łóżku, a on po przebudzeniu szuka Ani. Nie wiedzieli, że Radek 
zawsze mówił do mnie „Ania”, tak jak samo jak moi rodzice, bo mam tak na 
drugie imię. Później okazało się, że chodziło o mnie. Od tego momentu to był 
już dla nas zupełnie inny świat.

red. Jan Pospieszalski: Czy gdyby nie to, co się wydarzyło czyli wypadek, 
modlitwa Doroty, gdyby nie – nazwijmy to wprost – cudowne uzdrowienie, 
czy zdecydowalibyście się na małżeństwo sakramentalne?

Dorota Chotecka: Myślę, że mogłoby do tego nie dojść.

Radosław Pazura: Najprawdopodobniej, nie. Otrzymaliśmy ogromną łaskę...

Dorota Chotecka: Chciałabym coś dodać, to ogromnie ważne. Kiedy sie-
działam przy łóżku tyle dni i patrzyłam na swoje życie, wiedziałam i myślałam 
jedno: Panie Boże, co ja zrobiłam? Zmarnowałam całe swoje życie do tej pory. 
To, co robiłam do tej pory, jest bez sensu. Przecież ja nie mam ani męża, ani 
dziecka. Po co mi ta kariera? Po co mi to wszystko? Odczułam na własnej skórze, 
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że w ogóle mi to nie jest potrzebne, jak nie ma Boga, bo miłość do Pana Boga, 
to po prostu jest miłość do mojego męża. 

red. Jan Pospieszalski: Znalazłem kiedyś cytat Kardynała Wyszyńskiego, 
który opisuje powołanie do miłości. Człowiek jest powołany do miłości. Miłość 
jako – uwaga! – prawo i obowiązek człowieka, warunek jego realizacji. Człowiek 
musi być kochany i musi kochać, jeśli chce się doskonalić i spełniać powołanie. 
Następnie odwołuje się do Ewangelii: „Mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus 
umiłował Kościół”. Ta perspektywa, którą Kardynał Wyszyński stawia wówczas 
przed nami, przed Narodem, przed wspólnotą, przed Polakami w latach pięć-
dziesiątych ma jakiś specjalny sens. To są czasy trudne.

abp Henryk Hoser: To były rzeczywiście bardzo trudne czasy i dla Kościoła 
i dla społeczności i dla perspektywy całego narodu. Wspomnieliśmy wcześniej 
o zawartym w tym ślubowaniu pojęciu bezpieczeństwa, które Ksiądz Prymas 
rozumiał jako źródło przyszłości, bo przecież trzeba to przypomnieć i o tym 
wspomnieć, środowisko było bardzo nieprzychylne i Kościołowi i małżeństwu 
i rodzinie. W tamtej ideologii rodzina nie istniała. Rodzina była pomijana 
w ogóle.

red. Jan Pospieszalski: Dzieci do żłobka, do przedszkoli, a kobiety do 
roboty, do fabryki!

abp Henryk Hoser: Nawet na traktor, jakby się dało. I tu wraca kwestia 
godności kobiety z punktu widzenia socjologicznego. W takiej sytuacji, gdy 
kobieta idzie do pracy, dzieci pozostają same albo kształtowane są pod wpływem 
ideologii i ta godność w domu rodzinnym rzeczywiście była bardzo trudna. 
Ksiądz Kardynał zwrócił się właśnie do rodziny, widząc w niej szansę do prze-
trwania wiary i Narodu, a przede wszystkim rozumiał, że źródłem życia jest 
kobieta, jest małżeństwo. Często pytamy, dlaczego tak bardzo zwracał uwagę na 
godność kobiety. Ksiądz Kardynał stracił bardzo wcześnie swoją mamę, nawet 
swoim wychowankom księżom doradzał, że jeśli do twojego pokoju wchodzi 
kobieta, trzeba wstać, bo to jest matka życia. Oczywiście teologia też wskazuje, 
że małżeństwo, rodzina jest odbiciem Trójcy Przenajświętszej. To są największe 
wartości, największe godności, jakich człowiek doświadcza. Potem to wszystko 
było w jego dalszym, szerokim nauczaniu. Zauważmy jak ta nauka potem się 
zaczęła rozwijać w nauczaniu kardynała Wojtyły, potem jako Papieża i całego 
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Kościoła. To zwrócenie uwagi na człowieka, na rodzinę. My teraz odkrywamy, 
uświadamiamy sobie, godność mężczyzny, godność kobiety. Trzeba powtarzać 
współczesnemu człowiekowi, takie podstawowe rzeczy jak to, że sensem życia 
mężczyzny jest kobieta, a sensem życia kobiety jest mężczyzna.

red. Jan Pospieszalski: Ale współczesne ideologie – feminizm głoszą, że 
to one dopiero odkrywają równość. Kardynał Wyszyński już sześćdziesiąt lat 
temu mówił to samo. Może nawet o wiele więcej...

abp Henryk Hoser: Oczywiście. Mówił, że nie tylko są równi, ale są kochani. 
Przecież zaprosili do swojego związku Boga, Chrystusa. Małżeństwo nie jest 
tylko indywidualną sprawą dwojga ludzi, to jest sprawa społeczna, narodowa. 
Jeżeli jedno małżeństwo nie przekazuje życia, to inne przekazują. Ten dar życia 
jest wartością wspólną, dlatego tak trzeba się martwić o Naród, o wychowanie, 
o kulturę życia małżeńskiego, rodzinnego. Mówimy również o nierozerwalności. 
Jak może być małżeństwo rozerwalne, jeśli zaprasza się do jego rzeczywisto-
ści, do trwania samego Boga? „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, 
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Całe niebo i wszyscy święci są zaproszeni 
na świadków. A jak się małżonkowie rozwodzą? Oni się mogą wycofać, a Pan 
Bóg, co ma ze sobą zrobić? Zostaje. On jest wierny.

red. Jan Pospieszalski: W pismach Kardynała Wyszyńskiego jest taki postu-
lat, że małżeństwo to nie tylko obowiązki, ale także prawa, jakie mają po to, żeby 
zrealizować wzajemnie ten wielki dar, jakim jest ich związek sakramentalny. 
Mówi o takich nawet prostych, przyziemnych rzeczach, jak prawo do intym-
ności, do przestrzeni, w jakiej może się ta rodzina rozwijać czyli o mieszkaniu. 
Zwracam się do Państwa Dudów: Wy zaczynaliście jako młodzi naukowcy, 
decydujecie się na zawarcie związku nie mając mieszkania, a jedynie hotel 
asystencki. Jak to było na samym początku? Skąd ta decyzja?

prof. Janina Milewska-Duda: Na samym początku byliśmy małżeństwem 
„na odległość”. Jasio był w Krakowie, a ja w Łodzi. Mieliśmy oddzielnie łóżko 
w akademiku, ja w jednym, a Jasio w drugim. Tak trwało nasze małżeństwo 
przez rok. Wytęskniliśmy się za sobą bardzo. Mieliśmy wtedy po 21 lat.

red. Jan Pospieszalski: Skąd ta decyzja? 
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prof. Jan Duda: Z takiej prostej zasady, którą przekazał mi ojciec. Żenić się 
trzeba wtedy, kiedy się znajdzie właściwą osobę. To jest najtrudniejsze. Wbrew 
pozorom, człowiek tak naprawdę nie ma wyboru, musi się zdać na Opatrzność. 
Absolutnie nie ma tu żadnego determinizmu. Trzeba spotkać kogoś, ten ktoś 
musi się otworzyć, trzeba zobaczyć w tym kimś człowieka. Trzeba rozpoznać, 
czy ma się coś takiego, co ja nazywam „synchronizmem dusz” czyli taką bardzo 
rozległą płaszczyznę duchowości, która, żeby się dobrze się razem żyło, „musi 
istnieć”. Wspólna duchowość. Dla nas oczywistym elementem tej duchowo-
ści była głęboka religijność, którą ja odkryłem u Jasi, Jasia u mnie po kilku 
pierwszych spotkaniach. Jeśli się spotka taką osobę, to jest bardzo poważny 
dylemat, kiedy się ma lat 20...

red. Jan Pospieszalski: … i ambicje naukowe.

prof. Jan Duda: Jakoś tutaj nie widziałem wówczas problemu, kolizji. 
Obserwowałem życie i widziałem, że osoby, które mają więcej obowiązków, 
łatwiej sobie z nimi radzą, więcej potrafią zrobić. Jako student miałem również 
zajęcia w studium wojskowym, więc jeden dzień miałem wyłączony na studium 
wojskowe. Moi koledzy, którzy nie chodzili na studium wojskowe, bo mieli od-
powiednie zwolnienie nic więcej nie zrobili. Kiedy się ma wiele obowiązków, 
to jest się w stanie dużo zrobić. Nie bałem się więc, że małżeństwo czy dom 
będą mi przeszkadzać w realizacji moich marzeń osobowych czy zawodowych.

red. Jan Pospieszalski: Potem pojawiają się dzieci. A tu akademiki, hotel 
asystencki. Jak sobie poradziliście?

prof. Janina Milewska-Duda: Gdy skończyłam studia, przyjechałam do 
Krakowa, bo tam Jasiek jeszcze przez rok studiował. Ze względu na to, że 
Kraków był „miastem zamkniętym”, mogłam tylko zostać zatrudniona na uczel-
ni, a ponieważ miałam dyplom z wyróżnieniem, wygrałam trzy konkursy: na 
Uniwersytet, na AGH i na Politechnikę Krakowską. Wybrałam AGH, bo my-
ślałam, że dostaniemy wspólny pokoik w akademiku. Proszę sobie wyobrazić, 
że myśmy przyjechali do Krakowa i znów dostaliśmy dwa oddzielne pokoje. 
Ja, jako asystent-stażysta jeden, a Jaś inny, mimo, że od roku byliśmy już mał-
żeństwem. Wtedy nie zamieszkałam u siebie, w akademiku, bo nie chciałam 
już na samym początku wprowadzać zamieszania, tylko od razu zwolniłam 
to miejsce i mieszkałam w hotelu na Oleandry. To był hotel turystyczny dla 
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wycieczek. Łóżka były piętrowe, więc mieszkałam na takim jednym łóżeczku 
w ośmio czy dziesięcioosobowej sali, no i dochodziłam sobie do Jasia. To trwało 
kilka tygodni, aż pan rektor zdecydował, że jednak dostaniemy wspólny pokoik 
w akademiku męskim. Mieszkaliśmy tam, gdzie zapalał się neon kina „Wolność”.

red. Jan Pospieszalski: I pojawia się pierwsze dziecko... 

prof. Janina Milewska-Duda: Akurat narodziny przypadły w maju. Zaczęły 
się właśnie Juwenalia. Obawiałam się, kto mnie zawiezie do szpitala, kiedy za-
cznę rodzić. Nie było tak łatwo wtedy o taksówkę. Kiedy więc mi się wydawało, 
że powinnam już iść do szpitala, to poszłam. Do akademika już nie wróciłam, 
bo w czerwcu już go zamykali i straciliśmy nasz pokoik. Andrzejek urodził się 
16 maja, w Andrzeja Boboli. Prosto ze szpitala pojechaliśmy do Jaworzna, do 
mamy, żeby nas tam przytuliła, przynajmniej przez wakacje, a potem będziemy 
myśleli dalej, gdzie mieszkać. 

prof. Jan Duda: Ja mogę powiedzieć, że nas nic nie zaskakuje. My jesteśmy 
przygotowani na różne zdarzenia. Tak jak zasugerowała już Jasia, najważniejszą 
dla nas zasadą było: Nie bójcie się! Zawsze sobie poradzicie i byliśmy tego abso-
lutnie pewni. Ani przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, mimo że jechaliśmy 
z Jaworzna do Krakowa trochę jak Maryja z Józefem do Betlejem.

prof. Janina Milewska-Duda: Dzięki temu, że byliśmy wierzący jechali-
śmy z dużym optymizmem. Nie mieliśmy mieszkania, mieliśmy tylko dziecko. 
Do tego nie przyznali nam hotelu asystenckiego. Żartowaliśmy, że rozbijemy 
namiot i zamieszkamy na Plantach. Chwilę pomieszkamy, rektor się zlituje i da 
nam mieszkanie. Kiedy jednak przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że już 
mamy zarezerwowany pokój.

red. Jan Pospieszalski: To jest takie stopniowanie szczęścia...

prof. Jan Duda: Szczęście osiąga się przez to, że człowiek ma jakiś cel, reali-
zuje wspólne cele, że po prostu życie ma jakiś sens. 

prof. Janina Milewska-Duda: Zawsze mówiliśmy, że do odważnych świat 
należy. Do dzisiaj tak uważamy.
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prof. Jan Duda: Natomiast to małe szczęście osiąga się przez postęp i na-
dzieję. Że jest postęp, czyli najpierw mieliśmy piętrowe łóżko w hotelu, potem 
mieliśmy hotel, w którym już było łóżko normalne i łazienka. Wózek, łóżeczko 
odkupiliśmy od znajomych, bo nie stać nas było na nowe, zresztą wtedy to było 
powszechne. Nie było tak, żeby kupić, co się chce. Najważniejsze było to po-
dejście, że ja sobie poradzę. Wiadomo, że jak nie tu to tam, gdzieś pójdę, coś 
załatwię i będzie. I jeszcze to, że potrafiliśmy się cieszyć, że coś się udało, że 
jest lepiej i że jest nadzieja, bo nadzieja trzyma. To, że mieliśmy 9 m² nie było 
problemem, bo była nadzieja, że będziemy mieli mieszkanie. Czekaliśmy w tej 
tak zwanej „kolejce”, wpłaciliśmy oczywiście swój wkład mieszkaniowy. W na-
szym przypadku czekaliśmy 10 lat. Inni, którzy działali politycznie, gdzieś tam 
bokiem dostali za trzy, ale my czekaliśmy spokojnie i... dobrze było. Mieliśmy 
taką zasadę, że my się po prostu nie sprzedamy. Posiedzimy sobie w tym aka-
demiku spokojnie, byle tylko szło do przodu. 

red. Jan Pospieszalski: Ten optymizm i nadzieja, które emanują z Państwa 
tu obecnych i które macie w sobie, jest chyba czymś odmiennym od tego, 
z czym Państwo się spotykacie? Zwracam się do Moniki i Marcina Gajdów. 
Przychodzicie w tych momentach, kiedy małżeństwa nie mają optymizmu 
i nadziei. Jak odmienne od tych usłyszanych przed chwilą są doświadczenia, 
z którymi wy się spotykacie? 

Marcin Gajda: Jeśli chodzi o szczęście między nami doświadczenia mamy 
bardzo podobne. Natomiast ludzie, którzy do nas przychodzą… – bo to nie my 
do nich, a oni do nas przychodzą...

Monika Gajda: To bardzo ważna różnica, ponieważ ci, którzy nie przycho-
dzą, często nie szukają pomocy. Ci, którzy trafiają, szukają i bardzo dobrze, 
bo jeżeli są jakieś trudności, problemy, to należy je rozwiązywać. Problemy 
nierozwiązywane, narastają.

red. Jan Pospieszalski: Powiedźcie, czym się zajmujecie. 

Marcin Gajda: Jestem lekarzem, Monika jest pedagogiem ogólnym i specjal-
nym, ale oboje jesteśmy teologami. Zajmujemy się terapią. Jestem akolitą, nie-
długo będę miał święcenia diakonatu. Od wielu lat prowadzimy też działalność 
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rekolekcyjną. Zdarza mi się też układać pieśni, na przykład „Miriam”. To jest 
taka pieśń, którą kiedyś dawno ułożyłem. 

Monika Gajda: Pracujemy trochę na styku psychologii i duchowości. 
Trafiają do nas osoby wierzące i niewierzące.

red. Jan Pospieszalski: Waszą misją jest między innymi pomoc małżeństwom. 

Marcin Gajda: Tak, jest to rzeczywiście coś, co towarzyszy nam od wie-
lu lat. Wynika to z osobistego doświadczenia piękna, jakie nas spotkało. 
Doświadczenia, w którym rozpoznaliśmy, że my nie jesteśmy tylko taką zwy-
kłą parą ludzi, ale wspólnotą w porządku świeckim, jak na przykład bracia czy 
ojcowie zakonni.

red. Jan Pospieszalski: Masz takie poczucie, że skoro nam się udało, skoro 
doświadczamy czegoś tak niezwykłego, to może trzeba podać te proste narzędzia 
ludziom, którzy borykają się z problemami, mają jakiś niedostatek szczęścia?

Marcin Gajda: To jest nasza droga. Stopniowo przekwalifikowaliśmy się na 
terapię, ale zawsze szukaliśmy integracji pomiędzy chrześcijaństwem a psy-
chologią. Nigdy nie mieliśmy doświadczenia konfliktu pomiędzy psychologią 
a teologią. Jeśli zobaczyliśmy, że coś nam się nie zgadza, okazywało się, że albo 
mamy jakiś błąd w psychologii albo w teologii. Istnieje prawda, którą możemy 
odkrywać. I rzeczywiście zaczęli pojawiać się w naszym życiu ludzie potrze-
bujący pomocy.

Monika Gajda: Są to rodziny, małżeństwa, zarówno wierzące jak i niewie-
rzące. Okazuje się, że sakrament małżeństwa, który my odbieramy jako rzeczy-
wistość nadprzyrodzoną, którą Bóg daje, jest obecny w tym sakramencie i On 
jest gwarantem jedności, nie jest jakąś rzeczywistością magiczną, która działa 
sama w sobie. Bierzemy sakrament małżeństwa i od tej pory będzie super, bo 
nasz związek jest pobłogosławiony przez Boga. Okazuje się, że owszem Bóg 
błogosławi, daje łaskę, ale potrzebna jest synergia czyli współpraca człowieka 
z łaską. Jeżeli małżonkowie nie podejmują tego wyzwania wobec daru, jakim 
jest małżeństwo, to nie ma szansy, żeby ono się rozwijało i trwało, żeby ta droga 
nie stała się taką drogą krzyżową. Jesteśmy unikalną wspólnotą w Kościele, dla-
tego że jest to jedyna wspólnota, w której jest rzeczywistość duchowa, cielesna, 
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psychologiczna i emocjonalna. Rzeczywiście małżeństwo domaga się pracy na 
tych wszystkich poziomach.

red. Jan Pospieszalski: Dlaczego ludzie są nieszczęśliwi? Z czym do was 
przychodzą? Gdzie, po doświadczeniach terapii, rekolekcji małżeńskich, widzisz 
przyczyny kryzysów małżeńskich?

Marcin Gajda: Pierwszy powód to zanik więzi. Więź, to jest takie zjawisko, 
które domaga się podlewania jak kwiatek. To nie jest coś, co się samo „pasie”. 
Powiem szczerze, że lekko poczułem niepokój, gdy usłyszałem od Państwa 
Półtawskich, że miłość to nie jest pocałunek, ani uśmiech, że tylko ofiara. Nawet 
Benedykt XVI w Deus caritas est niesamowicie dowartościował wymiar eros. 
Dawanie i przyjmowanie, powinno znaleźć się w równowadze. Jeśli chcę przyj-
mować miłość od mojej żony, to nie znaczy, że jestem egocentryczny, to są dwie 
różne rzeczy. Dawanie i przyjmowanie to rzeczywistość, która nie daje się roz-
dzielić. Jeśli popatrzymy na małżeństwo z tak zwanego świata, to rzeczywiście, 
ci ludzie często egocentrycznie podchodzą do związku. Jeśli jednak patrzymy 
na pary chrześcijańskie, nieraz głęboko zaangażowane w różne ruchy, to wśród 
tych par często trzeba dowartościować eros. Okazuje się, że nie mają poczucia, 
że jest potrzebna zmysłowość, czułość czy przyjemność. 

Monika Gajda: Rozumiana bardzo szeroko. Na przykład wspólny czas, 
świętowanie… 

Marcin Gajda: Tracenie razem pieniędzy… 

Monika Gajda: … i czasu… 

Marcin Gajda: Czasu i pieniędzy.

Monika Gajda: Koniecznie! To obowiązek małżeński. Pamiętam nasze 
wspólne wyjście, kiedy mieliśmy już dwoje dzieci. Pomagała nam opieka 
społeczna, bo byliśmy bardzo biedni. Poszliśmy do najdroższej restauracji 
w Szczecinie, gdzie mieszkaliśmy, ponieważ nasza więź zaczynała się roz-
padać, było między nami bardzo ciężko i potrzebowaliśmy chwili dla siebie. 
Wzięliśmy resztkę pieniędzy.
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prof. Janina Milewska-Duda: A ja jeszcze jako babcia i teściowa dodam, 
że my nawet dbamy o małżeństwa naszych dzieci. Zostajemy z dziećmi i da-
jemy im wolne dla siebie. Tak było z małą Kingą. Andrzej zabierał Agatkę 
i wyjeżdżali do Zakopanego. To jest bardzo ważne. Jeżeli rodzice mogą, niech 
pomagają. Zabawią wnuki a niech małżeństwo wyjedzie samo. Te chwile spę-
dzone tylko razem są bardzo ważne. Pamiętam, że jak latem Andrzejek jechał 
do rodziców do Starego Sącza, to ja mówiłam do swojego profesora: mamy 
teraz czas dla siebie. Jak to? To praca naukowa! Właśnie to, że jesteśmy teraz 
zwolnieni z obowiązków przy dziecku i będziemy działać razem naukowo, 
to ta praca dawała nam szczęście. Inne szczęście.

Marcin Gajda: Teraz widzimy, że potrzebna jest równowaga, że jednak po-
całunki i uśmiechy są ważne. Nie tylko miłość oblatywna, ale również przyj-
mowanie. Te dwa kierunki są bardzo istotne i nie może żadnego zabraknąć, 
by więź była trwała. 

red. Jan Pospieszalski: Z perspektywy doświadczenia lekarza, ale też dusz-
pasterza, Księże Arcybiskupie proszę powiedzieć, jakie największe zagrożenia 
dla trwałości związku pojawiały się w rozmowach ojców synodalnych?

abp Henryk Hoser: To jest ujęte w pierwszym rozdziale dokumentu posy-
nodalnego. Przedstawiono tam panoramę światowej sytuacji i przyczyny tych 
zagrożeń. Ujmuję je w dwa spojrzenia, a mianowicie: zanik stabilizatorów 
wewnętrznych i stabilizatorów zewnętrznych. Co to znaczy? To znaczy przede 
wszystkim osłabienie więzi, które zachodzi pod wpływem różnych przyczyn, 
ale również na przykład toksyczny wpływ środowiska, w którym się żyje i które 
rozkłada małżeństwo. A więc, jeżeli nie ma więzi wewnętrznych, które są na 
tyle silne, że są gotowe przeciwstawić się takiej mainstreamowej kulturze, która 
jest antyrodzinna, antymałżeńska, antywiernościowa, wtedy taka sytuacja jest 
rzeczywiście dużym zagrożeniem. Mówiliśmy również na synodzie, że przede 
wszystkim jest brak dobrego przygotowania do małżeństwa. Prowadzę kur-
sy dla małżeństw, które mają zostać instruktorami czy formatorami i oni mi 
mówią: dlaczego dotąd nikt nam o tym nie mówił? Jeżeli ukazuję genealogię 
małżeństwa, że Pan Bóg stworzył nas w relacjach, nie osobno i że rodzina jest 
właśnie jakimś odbiciem Trójcy Przenajświętszej, dlatego w sali wykładowej jest 
najpierw „Trójca Święta” Rublowa, a potem „Święta Rodzina przy stole” z sank-
tuarium w Studziannej i Matka Boża podaje gruszkę Panu Jezusowi, a św. Józef 
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coś do picia, a ich spojrzenia są zawsze na drugiego, nie na siebie. To samo jest 
u Rublowa. Tu widać, że rodzina jest ikoną Trójcy Przenajświętszej, strukturą 
miłości. Ale to trzeba wydobyć, o tym trzeba mówić, oczywiście ludzkim języ-
kiem, ja mówię trochę technicznym. Rodzina jest bardzo osłabiona i od środka 
i od zewnątrz. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, stąd ciągle wracał problem 
przygotowania do małżeństwa i towarzyszenia małżeństwu we wszystkich 
fazach jego życia. Już w dzieciństwie, ale potem przed zawarciem małżeństwa 
i w trakcie jego trwania, bo to jest stan, a nie tylko wydarzenie jednorazowe.

red. Jan Pospieszalski: Żyjemy w świecie, w którym, żeby wyjechać moto-
cyklem na ulicę trzeba mieć prawo jazdy, żeby obsłużyć koparkę, trzeba mieć 
licencję, certyfikaty, ukończyć specjalne kursy. Małżeństwo można zawrzeć tak 
po prostu. Może stąd te kłopoty? Kiedyś to przygotowanie przebiegało w sposób 
naturalny, o czym mówią rodzice pana prezydenta. Czy wy, zwracam się do 
Radka i Doroty, mieliście poczucie, że związek wymaga czegoś więcej niż tylko 
zauroczenie, radość i słodkie spojrzenia?

Dorota Chotecka: Mieliśmy czas, żeby się nad tym zastanowić. W dzisiej-
szych czasach nie mamy czasu dla siebie, a małżeństwo to przecież jest dialog, 
rozmowa, przebywanie ze sobą.

Radosław Pazura: Dla mnie to jest ta umiejętność stracenia czegoś dla 
drugiego człowieka. Niby „tracę” swój czas tylko i wyłącznie dla swojej żony, np. 
rezygnuję z oglądania czegoś dla swojej żony, bo chcę być z nią, chcę poruszyć 
ważne dla mnie tematy.

Dorota Chotecka: Ja muszę się wygadać.

Radosław Pazura: A facet jest od tego, żeby siedzieć i słuchać. To może 
nawet trwać godzinami i trzeba mieć do tego siłę. Sens jest w tym byciu ze 
sobą, co doprowadza do tego, że potem nie możemy żyć bez siebie i ciągle nam 
brakuje czasu, żeby być ze sobą, bo ciągle jeszcze coś jest niedogadane. 

Dorota Chotecka: Spotykamy ludzi, którzy mówią, że gdy pojadą na waka-
cje, to ze sobą pobędą. Ale nie mogą się udać takie wakacje, jeśli przez cały rok 
na nie nie pracujemy. Jeśli przez cały rok nie rozmawiamy ze sobą, a chcemy 
rozmawiać na wakacjach, to się to raczej nie uda. Dobrze mieć czas dla siebie. 
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To jest bardzo ważne, żeby małżonkowie mieli czas dla siebie. A jeśli chodzi 
o drugą rzecz, o którą Pan pyta, to pamiętam, że mieliśmy piękne przygotowania 
do sakramentu małżeństwa. Choć nietypowe.

Radosław Pazura: Niezwykłość polegała na tym, że my otrzymaliśmy łaskę 
narodzenia się na nowo, oczyszczenia. Wydaje mi się, że Duch Święty, który 
działa między innymi poprzez powtórzenie Ślubów Jasnogórskich, później ten 
sam Duch, który był przywołany przez św. Jana Pawła II, zadziałał również 
swoją mocą w naszym życiu. Tak ja to teraz interpretuję. Dzięki temu my mo-
gliśmy narodzić się na nowo. Polegało to na tym, że otrzymaliśmy taką łaskę, 
że chcieliśmy zdobyć się na tę odwagę. Zrobić porządek ze swoim życiem. 
Później po sakramencie pokuty i pojednania, jakby automatycznie wyrosła 
w nas chęć zawarcia sakramentu małżeństwa, jako gwaranta udanej relacji 
mężczyzna-kobieta. Pełna świadomość, że teraz mamy szansę w tej czystości, 
którą otrzymaliśmy na nowo, móc zawrzeć prawdziwy sakrament, to było nie-
zwykłe. Samo uczestnictwo w tych przygotowaniach było niezwykłym dla nas 
przeżyciem i niezwykłą pracą, poznaniem siebie prawdziwych, takich jakich 
stworzył nas Bóg.

red. Jan Pospieszalski: Mieliście szczęście, że trafiliście na dobrą osobę, 
która was przygotowywała czy sami ją wybraliście?

Dorota Chotecka: Siostry zakonne, obok których mieszkamy, a które są 
naszymi przyjaciółkami powiedziały nam, że już to załatwiły. Podały numer 
i poinformowały, że mamy wyjechać na trzy dni. Tam spotkaliśmy takich ludzi 
jak Marcin i Monika. Technicznie to wyglądało mniej więcej tak, że odpowia-
daliśmy pisemnie na pytania. Osobno ja, osobno Radek. Trzeba przygotować 
ludzi na to, co może ich spotkać w małżeństwie i oni muszą sobie na te pytania 
odpowiedzieć. Na przykład: czy jeśli zajdzie taka potrzeba będę chciała mieszkać 
ze swoją teściową? Czy jestem na to gotowa i co ja z tym zrobię? 

Radosław Pazura: Wydaje mi się, że takie pytania trzeba sobie zadać. Nawet 
jeśli odpowiedź w tej chwili brzmi: „nie”, to my te pytania złożyliśmy potem 
na ołtarzu podczas zawarcia sakramentu małżeństwa. Wiem, że one trafiły do 
Tego, który ma się później nami opiekować. Z Jego pomocą wiele z tych pytań 
może być potem rozwiązanych. Wiele z tych pytań, na które odpowiedzieli-
śmy wówczas „nie” już jest rozwiązanych. Ale stało się tak dlatego, że nawet 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

188

jeśli odpowiedź na niektóre pytania była negatywna, my to przyjęliśmy. Pomimo 
tego że, podejmuję świadomą decyzję, że chcę być z tą osobą i wierzę, że z Jego 
pomocą, te trudności pokonam lub je przyjmę, ale już wiem, że muszę się z tym 
liczyć, że to może tak wyglądać. Życie pokazuje później, to jest potęga sakra-
mentu małżeństwa i uczestnictwa w nim samego Pana Jezusa w tym naszym 
życiu, że On to pięknie rozwiązuje, prowadzi. I tak naprawdę z tych negatyw-
nych odpowiedzi są później same pozytywne. To dla mnie niesamowite i to jest 
właśnie potęga tego sakramentu.

red. Jan Pospieszalski: Zwracam się do Księdza Profesora. To też cytat 
z Księdza pracy: „Małżeństwo jako umowa na oddanie się sobie na wyłączność 
w celu zrodzenia i wychowania dzieci”. Dzisiejsza ideologia samorealizacji pew-
nie by oprotestowała coś takiego. Jak to?! My się tu pięknie kochamy, jestem 
zauroczony tą osobą, a tu nagle okazuje się, że moje małżeństwo ma być umową 
oddania się sobie na wyłączność, w celu – nie po, żeby nam było fajnie – ale 
żeby zrodzić i wychować dzieci. Co zrobić, żeby dzisiaj te słowa, ta celowość 
małżeństwa, to ukierunkowanie w dalszym ciągu do ludzi przemawiało? 

Ks. prof. Zdzisław Struzik: Myślę, że jest to sprawa naturalna. Piękno 
miłości polega na tym, że człowiek może dać drugiej osobie to, co jest naj-
piękniejsze, najważniejsze. To jest właśnie przekazanie życia. Na początku 
rzeczywiście, zwłaszcza w tej obecnej kulturze może się wydawać, że może 
to być kariera, zdobywanie środków czy inne przeszkody. Jednak po pewnym 
czasie Pan Bóg się upomina, miłość ludzka też musi być dopełniona tym wiel-
kim darem. Popatrzmy na te związki, gdzie nie ma potomstwa, jak one bardzo 
cierpią. Kultura śmierci, aborcji, niszczenia życia to coś bardzo strasznego, co 
w historii naszego kraju i w historii Europy się zdarzyło. Tylko w autentycznej, 
prawdziwej miłości rodziców jest nadzieja, że świat będzie miał przyszłość. 
Inaczej cywilizacja śmierci będzie ogarniać nas coraz bardziej. A potem są 
konsekwencje.

Jeśli ktoś nie pragnie swojego dziecka, nie pragnie żony, a żona męża, jeśli ktoś 
nie chce przekazywać życia, nie kocha swojego Narodu, nie widzi przyszłości. 
Tak to trzeba chyba rozumieć. A z punktu widzenia teologicznego, to przecież 
od samego początku Pan Jezus po to uczynił małżeństwo nierozerwalnym, aby 
zapewnić między innymi przekazywanie życia. To życie musi się urodzić, mieć 
warunki, mieć miłość przede wszystkim i perspektywy. 
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red. Jan Pospieszalski: „Naród tak długo utrzyma się na tej ziemi, jak długo 
będziemy mieć czyste matki i godne kobiety. Jak długo tlić się będzie iskra Boża, 
co ogrzewa serca. Uczy porządku i ładu”. To jest też cytat z Księdza Prymasa 
Kardynała Wyszyńskiego.

Siła woli i kształtowanie charakteru, dziś z perspektywy lat, jak ważne to było 
w wychowaniu dzieci?

prof. Jan Duda: Przede wszystkim wychowujemy dzieci na dobrych lu-
dzi. Ja mówię swoim wnukom: chcę, żebyś był mądrym, dobrym, zdro-
wym człowiekiem. Reszta to już twoja sprawa, jak sobie załatwisz. To, czy 
dzieci osiągną czy nie jakieś stanowisko, to jak sądzę, jest dla rodziców 
sprawa drugorzędna, bo przecież nie planuje się kariery swojego dziecka. 
Wychowuje się, a właściwie pomaga się wychować swojemu dziecku tak, żeby 
mogło się realizować, żeby znalazło swoją życiową drogę. My powinniśmy się 
najbardziej modlić o to, żebyśmy umieli odczytać swoje powołanie, bo Pan 
Bóg do nas mówi, przekazuje nam jakieś zadania, a my nie zawsze wiemy, 
czy to do nas jest adresowane. 

A propoś tego, na ile małżeństwo ma być przyjemnością, a na ile trudem. 
Ja powiedziałbym to w ten sposób: kiedy moje dzieci rozmawiały ze mną na 
temat swojej przyszłości między innymi w małżeństwie...

prof. Janina Milewska-Duda: W naszym domu rozmawiało się bardzo dużo 
z dziećmi. Właściwie cały czas po przyjściu z pracy poświęcaliśmy dzieciom.

prof. Jan Duda: Wbrew pozorom wcale nie zajmuje to aż tak wiele czasu, bo 
dzieci też nie chcą bez przerwy rozmawiać z rodzicami, też mają swoje życie. 
To jest kwestia pewnej dyspozycyjności. Masz problem, wówczas ja przerywam 
swoje zajęcia i rozmawiamy. To jest klucz do więzi, zresztą to samo dotyczy 
współmałżonka.

prof. Janina Milewska-Duda: Nawet gdy mąż pracował w domu, a Andrzej 
chciał grać w piłkę, Jan odrywał się od pracy i szedł grać w piłkę. Po prostu nie 
wolno tracić ani minuty, żeby nie być z dziećmi.

prof. Jan Duda: Nie można powiedzieć ani żonie, ani dziecku: przepraszam 
cię kochanie, o 17.45 będę miał dla ciebie 15 minut. To jest wykluczone. Układy 
we wspólnocie muszą być odformalizowane.
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Wracając do rozmowy z dziećmi na temat małżeństwa. Mówiłem im: nie 
licz na przyjemności, nie licz nawet na zrozumienie. To na co mam liczyć? Na 
sensowny trud, bo tak naprawdę małżeństwo to jest szansa na sensowny trud. 
Dla mnie osobiście, to była najważniejsza sprawa. Moja decyzja wynikała mię-
dzy innymi stąd, że mój trud będzie sensowny. Sensowny przez to, że zawsze 
jest trudem dla kogoś, co najmniej dla nas dwojga, jeśli będą dzieci, to więcej. 
Wydaje mi się, że jedną z przyczyn kryzysów w małżeństwie jest to, że małżon-
kowie nie zdają sobie sprawy z tego, że w małżeństwie będzie trud.

prof. Janina Milewska-Duda: Od początku byliśmy przygotowani także 
na trudne chwile. Chociaż jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwym małżeń-
stwem kryzysy nas nie omijały. Dzieciom też mówiliśmy: małżeństwo to nie 
miód. Decydujecie się, więc idźcie, bo to bardzo piękna droga, jeśli czujecie, 
że tą drogą macie iść.

red. Jan Pospieszalski: A jak się pojawił kryzys?

prof. Jan Duda: Myśmy nigdy kryzysów nie ukrywali tylko zawsze staraliśmy 
się je rozwiązywać.

prof. Janina Milewska-Duda: Ale zawsze patrząc w górę...

prof. Jan Duda: Najważniejsza sprawa, moim zdaniem, bo o wiele łatwiej 
się je przełamuje, kiedy stara się je rozwiązywać z Panem Bogiem. Czyli gdy 
wspólnie się modlimy. 

red. Jan Pospieszalski: A co, gdy są takie kryzysy, kiedy wspólna modli-
twa jest już niemożliwa, co wtedy? Czy przychodzą do was tacy ludzie, dla 
których zaproszenie do wspólnej modlitwy wydaje się trudnością niemożliwą 
do przezwyciężenia?

Monika Gajda: Bywają takie momenty w małżeństwie, że zranienia, które 
nawzajem sobie małżonkowie zadali są tak duże, że rzeczywiście ciężko jest 
usiąść razem do modlitwy. Jeżeli są to osoby wierzące, to odwołujemy się do 
tego, że w tym sakramencie jest działająca Trzecia Osoba. Jezus jest gwarantem 
nierozerwalności, bo my sami jesteśmy słabi. To odniesienie się do Boga jest 
bardzo pomocne. Nadzieja! Łazarz trzy dni był w grobie. Już cuchnął. Są takie 
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małżeństwa, które wydaje się, że już umarły, już śmierdzi. To jest naprawdę 
grób, naprawdę śmierć i nawet nie chce się odsuwać tego kamienia. Lepiej 
go nawet nie odsuwać, bo tam nie jest wesoło. Natomiast bez cudu światła 
Zmartwychwstałego Chrystusa może być ciężko, bo nasze ludzkie możliwo-
ści przebaczenia, wypuszczenia z rąk „atutu”, że: „ty wtedy to i to zrobiłeś” są 
ograniczone. Jako osoba skrzywdzona paradoksalnie mogę mieć przewagę, 
z której nie zechcę zrezygnować.

Marcin Gajda: Zakładamy, że ludzie którzy wchodzą w związek mają pewną 
dojrzałość. Mówienie o ofiarności, o stawianiu granic, wymagań, tych wszyst-
kich wartościach, to jest wymóg niezbędny, ale może być realizowany przez czło-
wieka dojrzałego czy dojrzewającego, świadomego, przytomnego. Dramatycznie 
często jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy znaleźli się w małżeństwie 
i są niedojrzali na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie emocjonalnej przede 
wszystkim. To są ludzie, którzy nie powinni być jeszcze w sakramentalnym 
związku.

red. Jan Pospieszalski: A dlaczego są niedojrzali? Nie mieli dobrego przy-
kładu w domu, nie mieli punktów odniesienia, nie mieli wzorców? 

Marcin Gajda: Aktualnie mamy na świecie taki deficyt miłości, że niedoj-
rzałość generuje niedojrzałość. Coraz rzadziej widzimy małżeństwa, rodziny, 
które tworzą warunki ku temu, żeby ludzie mogli w tych rodzinach dojrzewać.

Monika Gajda: Często jest to efekt braku wzorców z domu, ponieważ jeśli jest 
pewien wzorzec rozwiązywania trudności, konfliktów, to jest on często powie-
lany potem we własnym małżeństwie.

red. Jan Pospieszalski: Reprodukcja jakiegoś rodzaju niedostatku.

Marcin Gajda: Ale żeby trochę zrównoważyć, to powiedzmy, że szczególnie 
w środowiskach chrześcijańskich istnieje ryzyko, żeby dla rodzicielstwa złożyć 
w ofierze samo małżeństwo, czyli jesteśmy tak bardzo zaangażowanymi rodzi-
cami, że gubimy nasze małżeństwo. 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

192

Monika Gajda: Dzieci stają się jedyną rzeczą, która wiąże małżonków. 
Dzieci nas łączą, ale wychowujemy je do tego, żeby odeszły w świat, żeby zało-
żyły swoje gniazdo. A nie do końca żyły w naszym.

Marcin Gajda: Jest wiele par, które powiedzą: dla mnie dzieci są najważ-
niejsze w rodzinie. 

Monika Gajda: To są pewne nieporządki w rodzinie. 

Marcin Gajda: Dla mnie najważniejsza jest ta pani obok (wskazuje na sie-
dzącą obok żonę). I mam nadzieję, że ja jestem najważniejszy dla niej. Dopiero 
potem są nasze dzieci.

Monika Gajda: Potem są nasze rodziny pochodzenia, potem jest grono 
przyjaciół... Wszystko ma swoje właściwe miejsce. Jeżeli małżonkowie stracą 
swoją więź i poświęcą się wyłącznie służbie dzieciom, może tak być, że to nie 
będzie wcale im służyć. Dzieci nie będą miały poczucia bezpieczeństwa, że 
małżonkowie się kochają, że się nie rozejdą. Jeżeli dzieci są tym, co łączy mał-
żeństwo, ciężko im potem odejść, założyć własne rodziny. Łatwiej – wiedząc, 
że rodzice się kochają, że będą razem.

Marcin Gajda: Jeszcze jeden powód, o którym warto wspomnieć, to sama 
definicja miłości, to co ludzie rozumieją przez miłość. Wszyscy wiemy, że 
miłość to nie zakochanie, ale często gubimy świadomość, że miłość to dwa 
skrzydła: afirmacja i wymaganie. Czasem afirmacja jest, ale nie ma wymagań. 
Jestem również kimś, kto ma stawiać wymagania – sobie i współmałżonkowi. 
Są osoby gotowe zrobić wszystko, żeby tylko ta druga strona nie zostawiła, nie 
odeszła. Jakby była moim tlenem, moim oddechem. Wtedy wydaje się, że jest 
to wielka miłość. Nie chciałbym jednak być tak kochany. Muszę umieć postawić 
granice i wymagania. Czasem z miłości trzeba przebaczyć setny raz, a czasem 
z miłości trzeba powiedzieć, że jeśli dalej tak będzie, to wystawię ci walizki. 
To też jest trudna forma miłości.

Monika Gajda: Ostatnio miałam spotkanie z małżonkami, którzy byli w kry-
zysowym momencie, gdzie jedno z małżonków w końcu powiedziało: Stop. 
Żona powiedziała: Mam już tego dość. Po jakichś 10 latach bezskutecznego 
wołania o jego zmianę, o czas, o uwagę, obecność... W końcu powiedziała: 
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Stop. I nagle ten mąż się obudził. To był moment rzeczywiście kryzysowy, kie-
dy wydawało się, że więź pomiędzy nimi praktycznie nie istnieje. To był taki 
„rzut na taśmę”, przebudzenie, jak w przypadku Łazarza, który już był w grobie. 
Kiedy mówimy: Nie, dalej tak nie może być, mówię ci stop, to może być takim 
dobrym momentem do przebudzenia, do przemiany.

Marcin Gajda: Jest też taka tendencja: zgódź się, przyjmij swój krzyż, ofiaruj się...

red. Jan Pospieszalski: Zwłaszcza, kiedy słyszymy, że małżeństwo ma być 
darem z siebie. 

Marcin Gajda: To jest oczywiście prawda, tylko chodzi o to, że Jezus czy 
w ogóle Kościół również stawia wymagania. Na przykład z rękami w kiesze-
niach, żując gumę nie mogę przyjąć Komunii św., nikt mi jej tak nie udzieli. Nie 
dlatego, że Bóg mnie nie kocha, takiego jakim jestem, tylko że dojrzała miłość 
tego, kogo kocha, wynosi ku górze. Można powiedzieć, że po tym poznajemy, 
czy kochamy. Po tym czy się rozwijamy, czy ja się rozwijam i czy ta druga osoba, 
dzięki temu jak ja ją kocham, również ma szansę się rozwijać.

Monika Gajda: Jeśli mąż czy żona zgadza się na jakąś przemoc, na niewier-
ność, na jakąś nieuczciwość, to można powiedzieć, że zgadza się na jakieś zło, 
które czyni współmałżonek, wspiera to zło. W gruncie rzeczy nie kocha jego, 
tylko siebie, bo boi się reakcji, kiedy postawi się granice. Kiedy mówię, że nie 
zgadzam się na to zło, pokazuję, że bardzo ciebie kocham i nie mogę się na 
to zgodzić.

Dorota Chotecka: Chciałam się podzielić taką refleksją. Przecież to wszyst-
ko jest napisane. Jeżeli będziemy żyć z Bogiem i po Bożemu, to wiemy, że mamy 
być jednością. Wydaje mi się, że jakbyśmy wszyscy tego przestrzegali, takiego 
życia po Bożemu, wszystko byłoby łatwiejsze.

Radosław Pazura: Nie ma co owijać w bawełnę, jesteśmy w Sali Rycerskiej 
i trzeba po męsku powiedzieć. Kiedyś na falach Radia Warszawa usłyszałem 
słowa Jego Ekscelencji arcybiskupa Hosera, że budowanie naszej relacji z Panem 
Bogiem porządkuje wszystkie nasze relacje horyzontalne. Bez Niego, moim 
zdaniem, nie jesteśmy w stanie udźwignąć kryzysów, które siłą rzeczy będą się 
pojawiały w naszym życiu. Bez tej relacji, bez oparcia w Panu Jezusie, który 
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jest w sakramencie małżeństwa, nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. To jest 
podstawą podstaw. Nam było to dane zrozumieć i dana nam była łaska, żeby 
mieć czas i szansę pojąć to, otworzyć się na Niego. Wykonać pracę nad sobą, 
wymagać od siebie, tak jak On wymagał od nas. Pracować nad sobą po to, żeby 
móc budować związek od nowa, oparty na Nim.

Dorota Chotecka: To nie znaczy, że nie ma kryzysów.

Radosław Pazura: Problemy są, ale je się wtedy w pełni rozwiązuje, bo 
On pomaga przejść przez to, uzdrawia i puszcza dalej, piękniej. Pozwala też 
wydawać owoce. I to jest piękne, a to jest w naszej wierze. 

red. Jan Pospieszalski: W przypadku Radka i Doroty ta interwencja Pana 
Boga była radykalna. Czy dane wam było spotkać małżeństwo, którym udało 
się pomóc w kryzysie? Czy pamiętacie takie doświadczenie?

Monika Gajda: Oczywiście, że tak, inaczej nasza praca nie miałaby sensu. 
W takiej pracy terapeutycznej w gabinecie widzimy sensowność. Sam fakt, 
że ci ludzie przychodzą do takich osób jak my, już jest bardzo pomocny, bo 
to znaczy, że wykonują pewien ruch. Decyzja do zmiany, do pracy nad sobą jest 
konieczna. Decyzja dwóch stron. Czasami jest tak, że tylko żona chce zmiany 
albo tylko mąż i wtedy jest bardzo ciężko.

Marcin Gajda: Dodajmy, że są pary, które przychodzą, żeby sobie powiedzieć: 
byliśmy już u wszystkich terapeutów i to nic nie dało. Teraz możemy się roz-
wieść. Mam ciarki, kiedy słyszę, że „myśmy pomogli”. Nie ma takich terapeutów 
na świecie, którzy są w stanie przytrzymać dwójkę ludzi razem, jeśli ci ludzie 
sami tego nie chcą. Nie jest w stanie ich zatrzymać płacz dzieci, które widzą roz-
wód. Nawet świadomość, że jest to ślub sakramentalny. Jeśli ludzie tego nie chcą, 
to nic ich nie zatrzyma. Dorota i Radek przeżyli takie graniczne doświadczenie, 
które ich otworzyło na Boga, ale nie każdy, kto przychodzi do gabinetu, ma już 
takie doświadczenie. Często są to ludzie religijni, ale niewierzący. Mamy całkiem 
sporo praktykujących niewierzących. To znaczy, że spełniają religijne rytuały, ale 
nie mają doświadczenia Boga. To się bardzo często zdarza. Wówczas nie masz 
punktu odniesienia, bo oni są nominalnie sakramentalnym małżeństwem, ono 
jest prawdopodobnie ważnie zawarte, jest nierozerwalne, ale ta rzeczywistość 
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„nie dogania” tego, czym zostali obdarowani. Tu jest praca u podstaw, która 
czasem nawet zakłada indywidualną terapię. 

Monika Gajda: Czasem interwencja terapeutyczna polega na tym, żeby 
powiedzieć małżonkom: Jest między wami naprawdę bardzo źle. Jeżeli nie 
wykonacie państwo pewnego ruchu, to naprawdę nie rokuje. Czasem mamy 
takie interwencje, które wprowadzają właśnie taki moment graniczny.

red. Jan Pospieszalski: Dziś Polska przeżywa kryzys demograficzny. 
Wymieramy jako populacja, jako Naród. Pokolenie dzieci jest o połowę mniej 
liczne niż pokolenie rodziców. Jeżeli ten proces będzie postępował, a wszyst-
ko na to wskazuje, że idzie w tym kierunku – populacja będzie się kurczyła 
w sposób zastraszający. Sytuacja jest niezwykle poważna, nie tylko wobec tego, 
co się dzieje w Europie, w której przybywa osadników z krajów afrykańskich 
i azjatyckich, basenu Morza Śródziemnego. Czy chce się nam żyć? Co zrobić 
wobec kryzysu demograficznego, jak natchnąć te rodziny czy młode małżeństwa 
optymizmem, nadzieją?

abp Henryk Hoser: Przede wszystkim jest to wyraz niedojrzałości miło-
ści małżeńskiej, która powinna być udzielająca. Ci, którzy się kochają, chcą żeby 
ta miłość trwała w dziecku, które jest żywym pomnikiem ich miłości małżeń-
skiej. Myślę, że to jest bardzo ważne przeżycie, które dane jest małżeństwom 
posiadającym dzieci. Drugi aspekt to niesłychana mutacja kulturowa, która 
postawiła na „mieć”, a nie „być”. „Być” się nie liczy, liczy się tylko to, co mamy. 
Obawiam się, że kryzys demograficzny w krajach zamieszkałych przez etnicz-
nych Europejczyków jest nieodwracalny. Historia nie zna przykładu jakiegoś 
radykalnego zwrotu z takiej sytuacji. Można poprawić, można opóźnić, ale 
obawiam się, że ten kryzys będzie bardzo trwały. To są długoletnie tendencje, 
które się utrzymują, które zachodzą i nic spektakularnego nas nie czeka w tym 
zakresie. Niemniej my, chrześcijanie mówimy, że dziecko jest darem dla rodzi-
ców, mimo wszystko, mimo trudności. Proszę przypomnieć sobie taką piękną 
biblijną scenę, kiedy Jakub umierając błogosławi swoich synów i to dla niego 
jest dowodem, że to życie warto było przeżyć, i że odchodząc ma poczucie 
spełnionej miłości. To ważne, że druga tablica Dekalogu zaczyna się od przy-
kazania „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Właśnie za ich udzielającą się miłość. 
Oni ci dali miłość, oni ci dali wychowanie, oni ci dali start życiowy. Dzięki 
nim istniejesz i w związku z tym to jest bardzo ważne, pierwsze przykazanie 
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regulujące stosunki międzyludzkie, następne, z tak zwanej ekologii ludzkiej, 
są dopiero podporządkowane.

red. Jan Pospieszalski: To mało optymistyczna wizja. Czy nie jest 
jednak też tak, że w 1956 r., kiedy pojawiła się tu, na Jasnej Górze dele-
gacja Episkopatu i kiedy zostały wygłoszone Śluby Jasnogórskie, również 
wydawało się, że komunizm będzie trwał wiecznie, że podział świata na dwa 
obozy jest czymś nienaruszalnym. Jednak życie i nasza historia potoczyły 
się inaczej.

abp Henryk Hoser: Mówimy tu o dwóch rożnych rzeczach. Czym innym jest 
przekazywanie życia następnemu pokoleniu, a czym innym relacje polityczne. 
Pan był łaskaw wspomnieć rok 1956. To jest najbardziej tragiczny rok w naszej 
powojennej historii, dlatego, że wtedy wprowadzono ustawę aborcyjną, która 
się przełożyła na 800 tysięcy zabitych dzieci rocznie. My żyjemy w społeczeń-
stwie postaborcyjnym, gdzie szacunek dla ludzkiego życia jest niewielki. Proszę 
zauważyć, to jest zjawisko światowe, że życie ludzkie straciło wartość. Ludzi się 
morduje masami, codziennie, w sposób widoczny i niewidoczny. Dlatego nie 
powiem, że jestem optymistą – chociaż jestem, bo Pan Bóg zwycięży na końcu 
– bo taka jest rzeczywistość. To nie są tylko jakieś opowieści i przypuszczenia. 
To jest twarda rzeczywistość, w której żyjemy.

red. Jan Pospieszalski: Co my wszyscy możemy zrobić wobec tej ponurej 
perspektywy. Czy Ksiądz Prymas ogłosiłby nową nowennę?

Ks. prof. Zdzisław Struzik: To jest rzecz stale przez Kościół powtarzana. 
Teraz też chcemy powtarzać. To, co teraz robimy nawiązuje do tamtych wyda-
rzeń. 1956 r., to rzeczywiście był początek tragedii dla naszego narodu. Jak ostro 
potem przeciw temu Prymas Wyszyński występował, ile wysiłku go to koszto-
wało, ile nienawiści to spowodowało w czynnikach rządzących. A jednak podjął. 
Myślę, że w tej chwili trzeba wrócić do jego myśli, ale też do jego postawy. To, 
co teraz robimy, to jest takie obudzenie się. To, że tutaj się spotykamy, mówi-
my o tych tematach, to jest budzenie nas samych – przede wszystkim – i tego 
społeczeństwa. I jeżeli to widzimy, zagrożenia są widoczne, to można mieć 
jakąś nadzieję. Bo z chwilą kiedy my zakończymy nasze spotkanie bez nadziei... 
Zresztą dlaczego? My mamy takich nadzwyczajnych przewodników: Ksiądz 
Prymas Wyszyński i św. Jan Paweł II. Przecież to są najpiękniejsi teolodzy, 
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ludzie, powiem z wyprzedzeniem święci, którzy nam zostali dani przez Pana 
Boga. Jeżeli mamy takie wielkie dary dzięki nim, korzystajmy z tego.

red. Jan Pospieszalski: Jak przebić się do opinii publicznej z tym, co się 
dzieje? Uświadomić proces kurczenia się, zapaści demograficznej. Czy w sferze 
kultury możemy coś zrobić? Jak pokazać piękno wielodzietności, dowartościo-
wać rodziny, które przyjmują życie? Jak przekonać, że można zrezygnować 
z czegoś, ale otworzyć się na życie?

Radosław Pazura: Oczywiście, że można dużo zrobić, pozostaje kwestia 
chęci i środków, żeby to w dobry, mądry sposób przekazać. Moim zdaniem 
głównym problemem tej całej sytuacji, jest to problem globalny, to mylenie 
miłości z pożądliwością i traktowanie seksualności jako czegoś, co jest najważ-
niejsze, jako istotę miłości. Generuje to potem same problemy i blokuje nas 
przed otwartością na życie, na płodność. Myślę, że drogą do tego jest czystość, 
przekazywanie jej w kulturze, robienie filmów czy programów na ten temat. 
To, co oferuje Kościół. Namawia do tego, żebyśmy poznawali się, synchronizo-
wali się psychicznie, duchowo i fizycznie, zgłębiali siebie nawzajem, ustalali hie-
rarchię wartości, później tę miłość przysięgali przed innymi i przed Bogiem. 
Dopiero wtedy otwierali się na życie, na seks, który jest świętością, czymś nie 
do używania, tylko do przeżywania tajemnicy miłości i z tego może być tylko 
otwarcie się na płodność, na życie, a więc na tworzenie rodziny. Rodzina jest 
gwarantem, że my później możemy przekazywać dzieciom podobną hierarchię 
wartości, namawiać ich do czystości, by mogli się potem łączyć z innymi wy-
branymi, wymadlać ich, tak jak to robią niektórzy, przyjeżdżać na Jasną Górę 
i prosić o swojego partnera, partnerkę. Później znowu w czystości otwierać się 
na płodność, na budowanie rodziny i wtedy wyż demograficzny nastąpi.

red. Jan Pospieszalski: Czy jest możliwy duży program społeczny, duchowy, 
intelektualny, kulturowy, po to żeby pokazać rodzinę jako wielką wartość, jako 
nadzieję, jako coś, co daje siłę, optymizm?

prof. Jan Duda: Wspomniałem, że myśmy byli odważni. Odważnym jed-
nak można być wtedy, kiedy mimo wszystko dookoła siebie widzimy, że 
ta odwaga popłaca, że nie spycha się na margines społeczny kogoś, kto musi 
się zaopiekować dzieckiem, że jest jakieś wsparcie. Potrzebna jest gwarancja, 
że szanowana jest rodzina i dziecko, które się urodziło. W czasach, kiedy 
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ja dorastałem nie było polityki prorodzinnej, ale był dodatek tzw. „rodzinne”, 
potem nagle jakimś cudem zlikwidowano nawet „dodatek rodzinny” i to w III 
Rzeczypospolitej. Myślę, że my musimy poprzez media, poprzez nasz indy-
widualny przekaz mówić ludziom: nie bójcie się mieć dzieci, nie odkładajcie 
tego na potem, bo naprawdę nie warto. Życie jest jedno i właściwie nie ma 
takiego jednego momentu, w którym można by było powiedzieć: teraz jest 
idealnie, więc dziecko. Nie ma czegoś takiego. Zawsze coś przeszkadza. Trzeba 
wierzyć w to, że jeśli człowiek jest otwarty na życie, to, tak jak się mówi: Pan 
Bóg „daje dzieci – daje i na dzieci”. Żeby nie pomyślano, że jestem jakimś 
ciemnogrodem, to powiem to naukowo. Potrzeba podjęcia zobowiązania 
mobilizuje człowieka do aktywności, do pracy. Jeśli mam obowiązki, to więcej 
daję z siebie, kiedy wiem, że jestem odpowiedzialny za dziecko. Można nie 
wierzyć, ale nie ma większej radości niż obserwowanie dziecka, jego rozwoju, 
jego przywiązania do ludzi, tego zaufania, jakie ten młody człowiek ma do 
swoich rodziców i nie tylko.

prof. Janina Milewska-Duda: W naszym małżeństwie jeszcze na samym 
początku założyliśmy od razu tak, że jeśli nie będziemy mieć własnych dzie-
ci, to na pewno je adoptujemy. Od samego początku nasze małżeństwo nie 
zakładało bezdzietności. Dlatego dzisiaj mamy dzieci, które urodziły nam się 
w brzuszku i w serduszku. Mamy trójkę dzieci z rożnym doświadczeniem, co 
osiem lat. Bardzo nas te dzieci wzbogaciły. Pamiętam, że każdy stopień naukowy, 
który zdobywałam związany był z dziećmi. Jak zrobiłam magisterium to zaraz 
urodził się Andrzejek, doktorat broniłam w zaawansowanej ciąży z Anią. Po 
habilitacji odczułam taką pustkę, że nie mam trzeciego dziecka. Ania też bardzo 
chciała, żeby była siostrzyczka, dlatego jest Dominika.

prof. Jan Duda: Korzystając z tej debaty chciałbym powiedzieć naprawdę 
ważną rzecz. Musimy zachęcać młodzież do odwagi brania na siebie obowiąz-
ku rodzicielskiego, i to w miarę szybko, nie wolno tego procesu odkładać. 
Potem przeszkód jest coraz więcej. Natura nie daje się oszukać. Musimy 
to mówić głośno. Człowiek młody nie tylko ma większe szanse, żeby począć 
i urodzić dziecko, ale ma też więcej siły, elastyczności, kreatywności, otwarto-
ści. Żyjemy w takim modelu, że małżonkowie są zwykle w zbliżonym wieku. 
Kiedyś było inaczej, ale też było dobrze.
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Radosław Pazura: Panie Profesorze, jeżeli można, podam przykład na po-
twierdzenie tego, co Pan powiedział. My jesteśmy dowodem na to, że wszystko 
stało się za późno. Odkładaliśmy to. 

Dorota Chotecka: Urodziłam mając 42 lata, a mamy córkę, która ma 9 lat.

Radosław Pazura: Bardzo żałujemy, że to się tak późno stało...

Dorota Chotecka: Musimy mówić o tych pozytywnych aspektach, o któ-
rych wspomniał Pan Profesor. Wszystko to prawda. Nie wiem skąd nam, jako 
młodym ludziom,wpajane jest, że dziecko zabierze ci karierę, nie będziesz mo-
gła podróżować. A życie jest takie fajne... A to akurat jest zupełnie odwrotnie! 
Jeżeli jest dziecko, to potem dopiero zaczyna się kariera. Tylko, żeby ktoś mi 
wcześniej o tym powiedział...

abp Henryk Hoser: Chciałbym powiedzieć, że rozwiązaniem kryzysu de-
mograficznego są właśnie te małżeństwa, które tutaj siedzą, które po prostu są 
ikoną płodności, ale przede wszystkim miłości. A miłość jest udzielająca się, jest 
„zaraźliwa”. My jesteśmy zarażeni miłością Pana Boga i zarażamy innych. Kiedy 
przyjeżdżam do parafii na różne wizytacje wymagam zawsze, aby witała mnie 
rodzina wielodzietna. Oni są tak piękni, tak pociągający, że wszyscy to widzą 
i mówią: popatrzcie, jak oni się kochają. I to jest rozwiązanie problemu.

red. Jan Pospieszalski: Właściwie to mogłoby być puentą naszego spo-
tkania, ale jeszcze zapytam na koniec Marcina i Monikę, co zrobić wobec tego 
kryzysu demograficznego, jak możecie wpływać na ludzi, którzy do was przy-
chodzą, żeby mieli tę odwagę, o której mówił Pan Profesor?

Marcin Gajda: Może to zabrzmi banalnie albo strasznie dewocyjnie, ale 
ja uważam, że po prostu trzeba być świętym. Mamy być święci! Kiedy jesteśmy 
święci, Bóg jest w nas. Bóg jest z natury płodny. Mogą być programy pomocowe. 
Niech będą. My żyliśmy w czasach, w których nie było programów pomoco-
wych, kiedy było bardzo szaro w Polsce, ale na pierwszej randce planowaliśmy, 
że będziemy mieli szóstkę dzieci.

red. Jan Pospieszalski: Udało się?
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Marcin Gajda: Czwórka, jedno w niebie. Chodzi o to, że miłość w nas i do-
świadczenie Boga jest tak intensywne, że ono musi być płodne i w jakiś sposób 
wyrażać się płodnością w świecie. Tego nic nie jest w stanie zatrzymać. Uważam, 
że my po prostu powinniśmy być święci, że Bóg w nas wystarczy.

Monika Gajda: Ale z drugiej strony, słyszałam o jakiejś ankiecie: „Czego 
boją się młode Polki?”, na pierwszym miejscu była odpowiedź: „dziecko”, 
czyli coś, co jest realizacją kobiecości, tego co w nas jest. Więc ten lęk jest, nie 
można udawać, że go nie ma. Dlaczego ludzie nie mają dzieci? Bo konsump-
cjonizm, bo lęk, bo obawy... 

prof. Janina Milewska-Duda: Tu też apel do naszego pokolenia – dziadków. 
Czasem, w rodzinach wielodzietnych teściowa mówi: po co wam tyle dzieci? 
Trzeba raczej pomagać, a nie zabraniać. Jeśli są dzieci, to się cieszmy!

Monika Gajda: Chciałabym się podzielić naszym własnym maleńkim świa-
dectwem. My, już od mniej więcej półtora roku, jesteśmy teściami. Kiedyś 
siedzieliśmy z synową i ona pytała mnie, jak to jest. Powiedziałam jej szczerze: 
wiesz, dzieci to jest trud, ale z drugiej strony dzięki dzieciom umiemy kochać, 
być ofiarni, jesteśmy pięknymi ludźmi, bo to nas mobilizowało do pewnego 
działania. Synowa powiedziała mi, że właśnie to, że powiedziałem jej realnie 
o trudzie, że nie ukrywałam, jak to rzeczywiście jest, ale ukazałam też tę piękną 
stronę zaowocowało tym, że w drodze jest nasza wnuczka.

Marcin Gajda: Gdyby nie dzieci na pewno nie rozwijalibyśmy się tak, jak się 
rozwijamy. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze dzieci zadziałały jak mocny 
impuls na nasz rozwój zawodowy. 

Monika Gajda: Oboje skończyliśmy po dwa fakultety, pracowaliśmy... 
Warto o tym mówić, trzeba się tym dzielić. To wcale nie musi przeszkadzać. 
Przeciwnie, jest mobilizujące. Pomaga nam też realizować to, o czym tu mówi-
my – potrzebę człowieka, żeby kochać. Jeżeli jest to tylko egoistyczna miłość, 
nie możemy zrealizować pragnienia bycia szczęśliwymi, czyli kochać i być 
kochanym.

red. Jan Pospieszalski: Fundacja Mamy i Taty Pawła Wolińskiego zrobiła 
badania wśród małżeństw, które miały jedno dziecko. Zadano im pytanie: Czy 
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chcieliby mieć więcej dzieci? Sto procent deklarowało, że chcą mieć dwójkę, 
trojkę dzieci. Kolejne pytanie dotyczyło tego, co jest tą barierą? Wtedy pojawił 
się katalog różnych przyczyn, z których najważniejszą była: bo chcemy temu 
dziecku, które już jest, dać jak najwięcej. I wtedy zapytano te dzieci, co jest dla 
was tym „najwięcej”? „Braciszek albo siostrzyczka” – odpowiadały.

Marcin Gajda: Dużo lepiej się dzieci chowa, gdy się ma ich kilkoro.

red. Jan Pospieszalski: Coś na ten temat wiem. Nas było w domu dziewię-
cioro. Byłem trzeci z dziewięciorga dzieci Stanisława i Donaty Pospieszalskich. 
Bardzo nam pomógł Instytut Prymasowski. Pamiętam, jak wbiegaliśmy po tych 
schodkach na górę do Rodziny Rodzin, którą prowadziły „Ósemki”– Instytut 
Prymasowski. Byliśmy tam otoczeni opieką, również materialną, bo bieda była 
straszna. Z rodziną tworzyliśmy zespół muzyczny. Moja kariera muzyczna – 
grałem w zespole „Czerwone Gitary”, później „WW”, „Marek i Wacek” – brała 
się stąd, że miałem tę łatwość, którą wyniosłem z rodzinnego zespołu. Zawsze 
miałem przekonania konserwatywne, bo wychowałem się w rodzinie, która 
żyła Kościołem. To spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. 
Trafiłem do telewizji w momencie, w którym Walendziak poszukiwał konser-
watywnych liderów i byłem jedynym z branży rozrywkowej, który umiał się 
przeżegnać i wymienić parę modlitw. 

Marcin Gajda: Jest jeszcze ta rzeczywistość, że dzieci, gdy doświadczają życia 
Bożego swoich rodziców, nie boją się później żyć. Widzimy, jak nie boją się żyć. 
Nasze dzieci naprawdę idą w świat. My im nie musimy mówić katechez: uwierz 
Bogu. One po prostu mają to w sobie, one doświadczają, że to jest prawda.

prof. Jan Duda: Trzeba samemu być odważnym i uczyć odwagi, bo to jest 
bardzo ważna cecha. Tylko że ta odwaga też musi mieć oparcie. Tu wracam do 
pytania o wsparcie. Nie jest obojętne, czy rodzina, która decyduje się nawet na 
trójkę dzieci, jest skazana na bardzo skromne życie, czy też nie. Szczególnie nie 
jest obojętne dla tych ludzi, którzy planują życie, bo nędza przeraża młodzież. 
To jest prawda. My mamy w rodzinie kuzynkę i ona z mężem mieli dwanaścioro 
dzieci. Oni założyli sobie od razu, w dniu ślubu, że będą mieli tyle dzieci, ilu
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było apostołów. I rzeczywiście dwanaścioro dzieci wychowali, ale powiem, że 
żyli w przerażającej nędzy. Wszystkie się wychowały na bardzo porządnych 
ludzi. To była taka bardzo religijna rodzina z tradycjami.

prof. Janina Milewska-Duda: Tam Pan Bóg był zawsze obecny, a Aniołowie 
Stróżowie skrzydłami biły i chroniły te dzieci.

prof. Jan Duda: Tam się nikt nie przejmował, że dziecko wyszło boso na 
śnieg, po prostu hartowało się. Natomiast pilnowano, żeby był codziennie 
wieczorem pacierz.

prof. Janina Milewska-Duda: Tak, to było najważniejsze. Pilnowano ducha.

prof. Jan Duda: Ale ja bym nie chciał, żeby to był wzorzec, żeby aż tak ubogo 
było w rodzinach wielodzietnych, bo to jest wielka inwestycja społeczna. 

prof. Janina Milewska-Duda: Trzeba uruchomić taką politykę, która bę-
dzie służyła rodzinie.

abp Henryk Hoser: Jan Paweł II, którego uważam za mojego mistrza, powie-
dział: „Nie bójcie się uczyć tego, czego naucza Kościół o małżeństwie i rodzinie, 
bo to jest wszystko już zapisane w ich sercu”. Trzeba tylko to wydobyć. I taka 
jest prawda.



Rozmowa o. Michała Legana OSPPE  
z Wandą i Andrzejem Półtawskimi

o. Michał Legan: Mają Państwo za sobą sześćdziesiąt siedem lat małżeń-
stwa. Proszę powiedzieć, czy Państwo pamiętają, co czuliście w tamtym dniu, 
gdy trzeba było przysiąc sobie na całe życie wierność i miłość? Czy był lęk, czy 
raczej nadzieja, a może było to szczęście?

Wanda Półtawska: Ksiądz jest z innego pokolenia. Jak myśmy byli młodzi, 
nikt w ogóle nie wątpił, że małżeństwo ma być dozgonne. Nie brało się pod 
uwagę rozwodów. Po prostu było wiadomo, że małżeństwo jest na całe życie.

o. Michał Legan: Dziś bardzo wielu młodych ludzi staje z drżeniem serca 
przed ołtarzem: Czy podołam, czy to mnie nie zwiąże, czy jestem w stanie być 
wierny przez całe życie?

Wanda Półtawska: Dzisiaj młodzi, po prostu, kiedy stają przed ołtarzem, 
to właściwie wcale nie myślą o tym, jaką mają za to odpowiedzialność. Oni chcą 
być razem. Obecnie w ogromnej większości małżeństwa są zawierane zupełnie 
bezmyślnie. Oni nie tyle się boją, ile nie wierzą, że jest możliwa dozgonność.

o. Michał Legan: To jest kwestia wiary?

Wanda Półtawska: To jest oczywiście kwestia wiary, ale nie tylko. To jest 
także kwestia doświadczenia. Ci młodzi ludzie do małżeństwa już wchodzą jako 
ludzie z doświadczeniem niewierności. Przecież oni zdradzają żonę lub męża już 
na parę lat przed ślubem, ponieważ nie mają pojęcia, co to wstrzemięźliwość. 
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Przez całe młode lata korzystają z ciała jako źródła przyjemności i nie potrafią 
sobie w ogóle wyobrazić, że mogłoby być inaczej. To jest problem obecnej 
cywilizacji, która niszczy najważniejsze wartości osobowe i duchowe. Dlatego 
to pokolenie jest tak bardzo biedne. 

o. Michał Legan: A co to jest małżeństwo chrześcijańskie? Panie Profesorze 
kieruję pytanie do Pana, czym jest doświadczenie sześćdziesięciu siedmiu lat 
z ukochaną kobietą?

prof. Andrzej Półtawski: To jest, można powiedzieć, jakiś rodzaj spełnienia 
siebie samego.

Wanda Półtawska: Można powiedzieć, że męczeństwa.

o. Michał Legan: Właśnie, czy w małżeństwie chodzi o szczęście?

prof. Andrzej Półtawski: Oczywiście, człowiek chce być szczęśliwym. 
Myślę jednak, że zawierając małżeństwo trzeba być przede wszystkim, w jakimś 
„kontakcie moralnym”, że tak powiem, z tą drugą osobą, że razem będzie nam 
o coś chodzić. 

o. Michał Legan: Wspólny cel? 

Wanda Półtawska: Nie tylko. To jest też kwestia uczciwości, dotrzymania 
przysięgi. 

o. Michał Legan: Kościół mówi, że celem małżeństwa jest uświęcenie mał-
żonków. Jak Pan uświęca Panią Doktor? 

prof. Andrzej Półtawski: Taki jest cel małżeństwa, taki jest cel życia czło-
wieka, więc jeśli się realizuje wspólnie ten cel, jaki Chrystus wyraźnie określił, 
to wtedy można mieć perspektywy pozytywne. Jeżeli chodzi o rzeczy, które 
ludzie robią poza tym, to cóż z tego może być?!

o. Michał Legan: A trwałość małżeństwa to kwestia ludzkiego wysiłku? Skąd 
się wzięła trwałość Państwa małżeństwa?
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Wanda Półtawska: Jestem przekonana, że człowiek w stanie grzechu śmier-
telnego nie jest w stanie robić dobrze, jest sterowany przez diabła i w związku 
z tym nie ma żadnych szans, jeżeli nie ma współpracy z Bogiem. Jestem osobą, 
która sześćdziesiąt pięć lat prowadzi poradnię małżeńską. Tu, przy tym stole, 
ludzie siedzą i kłócą się. Ludzie, którzy nie dążą do świętości, to znaczy nie 
starają się być coraz lepsi. A jeśli nie starają się być coraz lepsi, to stają się coraz 
gorsi. W tej poradni widzę na przykład, jak dobry chłopak ożenił się z dobrą 
dziewczyną, a po latach rozwodzą się. Małżeństwo jako droga degradacji, bo 
oni nie chwycili w ogóle wspólnego celu. Poza tym są nieuczciwi. Za czasów 
naszej młodości było „słowo”, „słowo honoru” – on przysiągł, a teraz przysięgi 
się nie liczą. „Słowo honoru”? Kto to mówi, kto to dziś rozumie?! Młodzież nie 
rozumie! Jest więc problem zasadniczych założeń. Trzeba przed małżeństwem 
ustalić, do czego my zmierzamy, po co my się pobieramy?

o. Michał Legan: Jak wobec tego można tym młodym ludziom pomóc?

Wanda Półtawska: Być z nimi w kontakcie. Trzeba nawiązać przyjaźń z mło-
dzieżą. Młodzież jest na ulicy, pozostawiona sobie. Rodzice robią całkiem co 
innego – robią majątek. Sława albo forsa. 

o. Michał Legan: I nie dają świadectwa pięknego małżeństwa…

Wanda Półtawska: Nie tylko. Kiedy kobieta w poradni mi mówiła: „To jest 
moja córka”, ja pytałam: „Dlaczego moja, a nie nasza?”. Teraz nie pytam, bo 
teraz bywa: „moja”, „twoja” i „nasza”. W tej chwili dzieci mogą nie wiedzieć, 
kto jest ojcem, kto matką, kto siostrą, kto bratem. Na przestrzeni naszego życia 
postępuje degradacja rodziny, wszystko się zmieniło. Małżeństwo teraz jest 
zagrożone.

o. Michał Legan: Chce Pani powiedzieć, że na Pani oczach nastąpiła degra-
dacja małżeństw i rodzin, że stało się to w czasie jednego pokolenia?

Wanda Półtawska: Obserwujemy, jak ta degradacja cały czas narasta. Ksiądz 
Karol Wojtyła był z mojego pokolenia i myśmy to już widzieli. On cierpiał, 
patrząc na to, co dzieje się z rodziną. Ten proces wcale nie został zahamowany, 
jest coraz głębszy.
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o. Michał Legan: Karol Wojtyła wskazał nam jednak piękną metodę na 
uzdrowienie małżeństwa i rodziny. Czy mogą nam Państwo powiedzieć kilka 
słów o tym? 

Wanda Półtawska: Nie tylko małżeństwa, ale w ogóle człowieka, bo on myślał 
o zbawieniu wszystkich ludzi, żonatych i nieżonatych. Kochał wszystkich ludzi 
bez wyjątku, z każdym się spotykał, z każdym nawiązywał kontakt, w każdym 
człowieku dostrzegał obraz Boga, to, że każdy jest stworzeniem Bożym prze-
znaczonym dla nieba. On był optymistą. Uważał, że wartość poznania budzi 
powinność, że gdy człowiek pozna wartość, to za nią pójdzie. Ale jestem psy-
chiatrą i wiem, że jest wielu ludzi, którzy tego nie potrafią.

o. Michał Legan: Ani rozeznać dobra i zła...

Wanda Półtawska: Nie, jeżeli nie rozeznają, to są niewinni. Jeśli nie mogą 
rozeznać, to taki ich los, ale są niewinni. Inna sprawa, kiedy wartość odrzu-
cają, a młodzi ludzie odrzucają dobro, odrzucają Boga. Dlaczego? Chcą, żeby 
życie było wygodne, a życie nie może być wygodne, bo nurt życia pędzi przez 
świat, gdzie się dzieją różne, także trudne rzeczy. Ludziom brakuje realizmu. 
Żyją w jakiejś iluzji i przegrywają na tym, bo trzeba zobaczyć rzeczywistość 
taką, jaka ona jest.

o. Michał Legan: Panie Profesorze, czy można powiedzieć, że Państwa mał-
żeństwo, poprzez Wasz przykład, pomoże innym małżeństwom w odbudowaniu 
tej utraconej wartości?

Wanda Półtawska: Są przecież małżeństwa, które się nie rozwodzą. 
Telewizja pokazuje karykaturę świata. Nie wszyscy się zdradzają, nie wszyscy 
się rozwodzą, ale istotnie, nie jest to większość i do tego nie mają siły przebi-
cia. Telewizja nie pokaże pięknej rodziny, dialogu, nie ukaże dziewictwa jako 
wartości, jednego mężczyznę i jedną kobietę na całe życie. 

o. Michał Legan: Według planu Bożego.

Wanda Półtawska: Także według planu ludzkiego. Jestem przekonana, że 
dla dziewczyny największym szczęściem jest być jedyną w życiu kochanego 
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mężczyzny, a nie jedną z wielu. Po ludzku i po Bożemu, bo ludzki plan powinien 
odzwierciedlać Boży plan. 

o. Michał Legan: Jaki wpływ na Państwa małżeństwo miał Kardynał Wojtyła, 
później Jan Paweł II?

Wanda Półtawska: Poznaliśmy się, gdy już byliśmy małżeństwem. Myśmy 
się pobrali wcześniej, kiedy on był w Rzymie. Gdy wrócił, dostał od kardynała 
Sapiehy zadanie poprowadzenia duszpasterstwa lekarzy i duszpasterstwa mło-
dzieży akademickiej. Wtedy od razu rozpoczęłam z nim współpracę.

prof. Andrzej Półtawski: Pomagał nam przez samo pokazywanie sensu 
miłości, sensu wysiłku, sensu integracji człowieka.

Wanda Półtawska: Tak, ale nie dyskutował, tylko klękał i modlił się. Nie 
było nigdy żadnej dyskusji z młodzieżą, czy jest Pan Bóg, czy nie. Po prostu się 
modlił. Kiedy jako papież przyjechał do Krakowa, na Wawelu przetrzymał 
wszystkich godzinę, bo odmawiał brewiarz. Pokazywał, że Bóg jest wartością 
pierwszą i najwyższą dla wszystkich. Żył tym i to było widać. W jego obecno-
ści, to było wiadomo, że Bóg jest tu. Cała tajemnica jego polega na tym, że on 
naprawdę wiedział, że Bóg jest tu, i że człowiek zawsze w tym żyje.

o. Michał Legan: Powiedział Pan: „On nam ukazywał sens miłości”. Proszę 
więc przyjąć od smarkacza pytanie o sens miłości. Jaki jest sens miłości? To jest 
chyba najważniejsze pytanie na świecie. 

prof. Andrzej Półtawski: To jest służba, po prostu. To jest dobrze drugiemu 
życzyć. Nie uśmiechanie się, nie całowanie, tylko życzenie dobra temu drugiemu 
i wysiłek w tym kierunku, w kierunku jego dobra. To jest miłość.

Wanda Półtawska: Pięknie powiedział Paweł VI: „Dar siebie samego w celu 
ubogacenia drugiej osoby sobą”. Dar. I w tej koncepcji daru Korol Wojtyła 
pokazuje nam altruistyczną miłość. Nic nie bierz. Jeśli bierzesz, to jest egoizm. 
Masz wszystko dać.

o. Michał Legan: Może tego właśnie ludzie się najbardziej dzisiaj boją? Że 
będą musieli dawać, że coś będą tracić. 
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prof. Andrzej Półtawski: No właśnie... 

Wanda Półtawska: Boją się, bo są skąpi. Ludzie chcą zagarniać. To jest 
pycha, pożądliwość. Chcę mieć, mieć, mieć... Nie! Nie to, co masz, ale to, kim 
jesteś, o tobie decyduje. A oni chcą mieć. Co mieć? Naprawdę, to są śmiecie 
nic niewarte...

o. Michał Legan: Czy Pani Doktor mogłaby zdefiniować kim jest? 

Wanda Półtawska: W pierwszym rzędzie jestem kobietą. Urodziłam się ko-
bietą zanim byłam żoną. Każdy człowiek jest kobietą albo mężczyzną, Polakiem 
albo Polką, katolikiem albo katoliczką. Ja mam trzy warstwy. Kobieta, Polka i ka-
toliczka. A ponieważ jestem kobietą mężatką, jestem matką, babką i prababką. 

o. Michał Legan: Sześćdziesiąt lat temu naród polski klęczał na Jasnej Górze 
i przysięgał Panu Bogu i Matce Bożej rzeczy niezwykłe: obronę życia nawet 
za cenę przelania krwi, obronę małżeństwa ponad wszystko, wierność Bogu, 
wierność Kościołowi, wierność krzyżowi, wierność pasterzom. Państwo ob-
serwują ten okres w swoim dorosłym i świadomym życiu, proszę powiedzieć, 
co z tych ślubowań nam dzisiaj zostało. Próbujemy przez te kilka miesięcy 
Raportu Jasnogórskiego udowodnić, że to wszystko ma gwarancję Pana Boga, 
że to Pan Bóg pierwszy zawarł z nami przymierze, więc mimo wszystko mo-
żemy chyba patrzeć optymistycznie na przyszłość narodu. Chcemy też jednak 
realistycznej diagnozy, że wiele rzeczy po prostu zaniedbaliśmy.

Wanda Półtawska: Ksiądz Karol Wojtyła wierzył w ducha Narodu. Ja też 
w niego wierzę. Jest w człowieku dusza i nie da się jej wyrwać, natomiast szko-
da, że się nie powtarza tych Ślubów, bo jednak ludziom trzeba przypominać. 
Paręnaście czy parędziesiąt lat temu były w Kościele takie zwyczaje, że ksiądz 
proboszcz robił rocznicę ślubu na przykład po pięciu latach małżeństwa. Parę 
razy byłam na takich uroczystościach. Ludzie byli wzruszeni. Brali swoje ręce 
i jeszcze raz wiązali stułą, mieli łzy w oczach. Przypominali sobie, co to było. 
Paweł VI radził, żeby codziennie być w takim usposobieniu, jak w dniu skła-
dania przysięgi, bo wtedy mówisz „chcę”, a potem mówisz „muszę”, już ci zni-
ka „chcę”. Potem są dowcipy w stylu: „Gdzie byłeś mój Aniele Stróżu, jak się 
żeniłem?”. 
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o. Michał Legan: I gdzie był ten Anioł? Gdzie był Państwa Anioł w dniu 
ślubu? Trzymał was za ręce, żeby się udało?

Wanda Półtawska: W pewnym sensie można powiedzieć, że się udało. 
Jak człowiek zdaje egzamin, to mu się udało, bo bywają takie sytuacje, które 
mogą w tym przeszkodzić. Wtedy to, że się nie udało, nie wyszło, nie jest winą 
człowieka. Najczęściej jednak jest to zawinione, bo żeby zdać egzamin trzeba 
się nauczyć, trzeba się wysilić, trzeba pracować nad tym. Nie w minutę, tylko 
przez całe życie.

o. Michał Legan: Jest taka grupa na Facebooku, która się nazywa „Wierność 
jest sexy”. Wygląda na to, że człowiek wierny jest pożądany, że ludzie marzą 
o wierności, wbrew wszystkiemu.

Wanda Półtawska: To nie jest kwestia marzeń, to trzeba realizować. Z ma-
rzenia, to jest „guzik”. Oni wszyscy marzą, że będą razem przez całe życie, a po 
dwóch latach się rozwodzą. To nie jest do marzenia, to jest do zrobienia, do 
ciężkiej pracy, bo czasem są sytuacje bardzo ciężkie. Samo życie przynosi różne 
trudności, już nie mówię o tym, co przyniesie starość.

o. Michał Legan: Jakie widzą Państwo największe zagrożenia dla małżeń-
stwa dzisiaj? 

Wanda Półtawska: Egoizm.

prof. Andrzej Półtawski: Zagrożenia nadchodzą ze wszystkich stron i trud-
no powiedzieć, jakie jest największe. Myślę, że największe to odejście od miłości, 
którą się rozumie tak, jak tu już żeśmy powiedzieli. Ta miłość to jest to, co głosił 
Chrystus, a więc największym zagrożeniem jest odejście od Chrystusa, dlatego 
że człowiek sam sobie nie poradzi. Jeżeli nie ma relacji z Bogiem, można powie-
dzieć: jeśli nie zachowuje tej „higieny moralnej”, to cóż człowiek może zrobić?

Wanda Półtawska: Zajmuję się tym od sześćdziesięciu lat i tak zwyczajnie, 
praktycznie, po ludzku powiem, że największym niebezpieczeństwem jest to, że 
małżonkowie nie są razem, że nie stanowią „my”. „My” jest wtedy, gdy chodzi 
chłopak z dziewczyną, przed ślubem, mają wtedy dla siebie czas. W małżeństwie 
on pracuje gdzie indziej, ona gdzie indziej. Na dodatek on wyjeżdża, czymś 
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innym się zajmuje. Ksiądz Kardynał Wojtyła, a potem Jan Paweł II nauczał, że 
zadaniem małżonków, które gwaranatuje trwałość małżeństwa jest communio 
personarum, duchowe zjednoczenie małżonków. 

o. Michał Legan: Potem przychodzi moment, kiedy będący na skraju roz-
padu związek ma scementować dziecko, którym też na koniec będzie się trzeba 
„podzielić”, bo i ono nie połączyło małżonków. 

Wanda Półtawska: Przez rok prowadziłam statystykę, która pokazała, że 
najwięcej rozwodów było po pierwszym dziecku, bo dziecko przyniosło trud. 
Oni myśleli, że będzie im dobrze. Pobrali się, żeby było lepiej, a jest gorzej. 
Gorzej, bo dziecko przynosi trud, a oni szukają łatwego życia. 

o. Michał Legan: Jest takie chińskie przysłowie: „Jak chcesz być szczęśliwy 
przez godzinę, to ugotuj dobry obiad. Jak chcesz być szczęśliwy przez rok, to się 
ożeń, a jak chcesz być szczęśliwy przez całe życie, to załóż ogród”. Skojarzyło mi 
się to z tym, co Pani powiedziała, że małżeństwo trzeba pielęgnować, podlewać 
jak piękny ogród, trzeba się o nie troszczyć. Czasem pojawiają się chwasty.

prof. Andrzej Półtawski: Musi być pewna wspólnota wysiłku i wzajemnego 
dawania siebie, a nie żądania. 

o. Michał Legan: Co byście Państwo powiedzieli ludziom, którzy dzi-
siaj stoją przed takim wyborem? Czy mam się zdecydować na małżeństwo?  
Czy podołam, czy wytrzymam, czy sobie poradzę, czy nie zawiodę? Obawiam 
się tego, to jest najtrudniejszy wybór mojego życia.

Wanda Półtawska: Wczoraj siedziała tu kobieta, która płakała. Przyszła wła-
śnie do poradni, wymieniła szereg cech charakteru swojego narzeczonego, za 
trzy tygodnie ma być ślub. Po godzinnej rozmowie powiedziałam: „Dziewczyno, 
nie wolno ci iść do ślubu! To ma być decyzja świadoma, dobrowolna. Dlaczego 
się spieszycie? Do czego się spieszycie? Poznaj go lepiej”. Okazało się, że ona 
boi się rodziny. „Nie możesz jak mała dziewczynka nie wiedzieć, czy chcesz 
zabawkę czy nie”. Do małżeństwa trzeba się przygotować, wzajemnie poznać.

o. Michał Legan: Mimo, że często już ze sobą mieszkają.
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Wanda Półtawska: Cudzołożą ze sobą, niszczą się od razu. Co oni mogą 
wiedzieć? Biedne są te dzisiejsze małżeństwa, bo oni nie wiedzą, co czynią. 
Właśnie o to chodzi, trzeba ludziom przekazać prawdziwą wiedzę o istocie 
sakramentu.

o. Michał Legan: Ale jest trochę nadziei w tym wszystkim?

Wanda Półtawska: Zawsze jest nadzieja, bo Pan Jezus się narodził i nas 
odkupił, a poza tym dobre małżeństwo to jest po prostu szczęście.

prof. Andrzej Półtawski: Ale jest trudną rzeczą i wymaga pewnej pomocy, 
pewnego zaplecza.

Wanda Półtawska: Najważniejsze jest to, że trzeba wybrać odpowiednią 
osobę i naprawdę się kochać.

o. Michał Legan: Skąd wiedzieć, że ten mężczyzna jest właściwy? 

Wanda Półtawska: Trzeba go poznać, a nie od razu pierwszego chłopaka 
wpuszczać do łóżka, a potem muszą się żenić, bo ona jest w ciąży. Ile jest teraz 
takich sytuacji?! Trzeba się poznać. Ojciec Święty powiedział o moim mężu: 
„Andrzej jest zawsze na poziomie.”

o. Michał Legan: To jest recenzja! 

Wanda Półtawska: Trzeba dobrze wybrać, ale do tego potrzeba pewnej 
dojrzałości, małżeństwo jest zadaniem dla ludzi dorosłych, nie dal osiemna-
stolatków.

o. Michał Legan: A jak już się wybrało i już małżeństwo zaistniało, to... 

Wanda Półtawska: Nie wolno dyskutować! Co Bóg złączył, niech człowiek 
nie rozłącza!

o. Michał Legan: A w sytuacji, gdy ktoś powie: „Jestem od roku, od dwóch, 
trzech, czy piętnastu lat w małżeństwie i miłość się skończyła”? 
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Wanda Półtawska: To znaczy, że jej nie było, bo miłość jak jest, to wciąż 
rośnie, a jak jej nie ma, to nie ma. Ludzie nazywają miłością, to, co wcale nią 
nie jest.

o. Michał Legan: A w sytuacji, gdy „miłość się skończyła”, czy mimo tego, 
można podjąć decyzję: „mimo wszystko będę tę kobietę kochał”?  

prof. Andrzej Półtawski: Miłość nie jest uczuciem. Miłość jest pewną 
dynamiką, decyzją, wolą.

o. Michał Legan: Czyli miłość to jest wybór, decyzja, to pragnienie dawania. 
Czyli to nie jest nic, co by wynikało z uczuć.

prof. Andrzej Półtawski: Jeżeli to ma być dbałość o drugą osobę, o dobro 
drugiej osoby, to wymaga wysiłku, wymaga woli i tego, żebym ja potrafił sobą 
kierować.

o. Michał Legan: I czasami sam sobie i swoim pragnieniom zaprzeczył?

prof. Andrzej Półtawski: Oczywiście. 

Wanda Półtawska: Na to pytanie, co zrobić, jak „już nie kocham” ksiądz 
Woźny, który prowadził rekolekcje i wydał książeczkę na ten temat, dawał taką 
odpowiedź: „Proszę pana, przy ślubie, to pan tę żonę pierwszą kochał?”. „No 
tak”. „No więc jeśli możliwe jest u pana kochać-odkochać, to niech się pan teraz 
odkocha i na nowo zakocha w żonie”.

prof. Andrzej Półtawski: Panowanie nad swoimi uczuciami to też jest coś.

o. Michał Legan: Na koniec, w kilku słowach proszę opowiedzieć o waszej 
rodzinie, o waszym małżeństwie, o tym, jak to było przeżyć kolejne dzieci, 
kolejne wnuki, prawnuki. Ile mają Państwo dzieci? 

Wanda Półtawska: Córki mamy cztery, następnie mamy sześciu wnuków, 
dwie wnuczki, sześciu prawnuków i dwie prawnuczki.

o. Michał Legan: Czy to się nazywa szczęście? 
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Wanda Półtawska: Szczęście to jest to, że człowiek wie, że na pewno jest na 
swoim miejscu i robi to, co powinien, bo jeżeli robi co innego, to mu doskwiera 
sumienie. Natomiast kolejne przychodzące osoby w rodzinie przynoszą trudno-
ści. Całe życie ludzkie nie jest łatwe, jest pełne trudu i trzeba się na to zgodzić, 
zrozumieć sens tego trudu i wtedy wszystko jest dobrze. To właśnie poma-
gał zobaczyć Ojciec Święty, który w każdej sytuacji odnajdywał sens, mówił: 
sprawdźmy, co o tym mówił Pan Bóg i szukał w Piśmie Świętym.

o. Michał Legan: Kościół umieszcza małżeństwo i życie rodzinne w centrum 
nauczania o Ewangelii, jakby chciał pokazać, że Pan Bóg w tym sakramencie 
jest bardzo obecny, że ta obecność sakramentalna Boga w małżeństwie jest 
porównywalna do obecności sakramentalnej w Eucharystii.

Wanda Półtawska: Nadaje sens. Oczywiście, że tak. W sakramencie małżeń-
stwa jest ten sam Pan Jezus, co w Eucharystii. Jest z nami obecny, dlatego to jest 
małżeństwo. Nie wystarczy ślub cywilny, bo wówczas Go nie ma. To właśnie 
jest w Humane vite u Pawła VI. Ten dokument powinien być dany absolutnie 
wszystkim i za mało jest propagowany przez kapłanów. To podstawa etyki 
małżeńskiej. Nieraz ludzie mnie pytają: „Dlaczego ja tego nigdy nie czytałem? 
Dopiero Pani mi to mówi”. Wciąż to słyszę.

prof. Andrzej Półtawski: Wydaje się, że Kościół powinien dużo wymagać 
od kandydatów do małżeństwa zanim się pobiorą. Nie powinni traktować mał-
żeństwa, jako dobra dla wszystkich, którzy przyjdą i poproszą.

o. Michał Legan: Czyli małżeństwo to przywilej? 

Wanda Półtawska: Oczywiście, że przywilej. To jest dopuszczenie do stwór-
czej mocy Boga, mogą stać się rodzicami. To jest największy przywilej, po 
kapłaństwie.

o. Michał Legan: Nikt nie ma do tego prawa?

Wanda Półtawska: Nikt.

prof. Andrzej Półtawski: To jest kwestia dobra tych ludzi, żeby oni wie-
dzieli, co czynią.
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o. Michał Legan: Usłyszałem niedawno takie piękne sformułowanie z ust 
małżeństwa, które zawarło swój związek w czasie powstania warszawskiego. 
Tych małżeństw powstańczych było mniej więcej sto. Nie o wszystkich wiemy. 
I ci ludzie powiedzieli: „W naszym ślubie w ogóle nie chodziło o formę, a bardzo 
chodziło o treść”. A dzisiaj, niestety, jest na odwrót – bardzo chodzi o formę 
a mało o treść.

Wanda Półtawska: Dzisiaj wynajmują knajpę i to się nazywa wesele. 
Dzieci już są dorosłe, albo niedawno urodzone. Tu trzeba powiedzieć całą 
prawdę o małżeństwie. Cała prawda o małżeństwie, to nie to, że będzie wam 
łatwo, ale że podejmujecie bardzo trudne zadanie. 

prof. Andrzej Półtawski: Ale, jeżeli człowiek ufa Bogu przede wszystkim, 
wyrażając to w języku siostry Faustyny słowami: Jezu, ufam Tobie!, przyjmując 
taką zasadę życia, jeżeli rzeczywiście ufają, to mają ogromną pewność swojej 
pozycji w życiu. To zmienia ich pozycję. 

o. Michał Legan: Jezu, ufam Tobie! To jest piękne podsumowanie naszej 
rozmowy i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. 



Debata V   
24 stycznia 2016 r.

„Nowy Człowiek w Chrystusie”



Uczestnicy debaty
prof. Adam Regiewicz, Michał Lorenc, s. Anna Bałchan SMI, 
ks. abp Wacław Depo, Marek Kamiński



Abp Wacław Depo 
metropolita częstochowski 

Apel Jasnogórski 

Bogurodzico Maryjo! Jasnogórska Matko Kościoła na drogach jedności wiary! 
Nasz codzienny Apel przed Twoim Obliczem wskazującym na Syna, a jed-

nocześnie dostrzegającym każdą i każdego z nas, jest przypomnieniem sobie 
obowiązków ogólnonarodowych i ogólnoludzkich. Dopełnieniem tego swo-
istego rachunku sumienia, przed Tobą, jest piąta już debata z cyklu Raport 
Jasnogórski, który dzisiaj przebiegał pod hasłem: „Nowy człowiek w Chrystusie”. 
To On, będąc obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym wszelkiego 
stworzenia. I pierworodnym spośród umarłych, dając ludzkości, w tym i nasze-
mu Narodowi ochrzczonemu przed 1050 laty, drogę prawdy i łaski odkupienia 
z grzechu i śmierci. Chrystus wchodząc w dzieje człowieka i każdego z nas, 
streścił je w sobie i przywrócił nam utracone wskutek grzechu pierworodnego 
podobieństwo do Boga. I odtąd w Chrystusie możemy wołać do Boga: Ojcze. 
Przyjęty przez nas chrzest jest nowym narodzeniem i przyobleczeniem się 
w Chrystusa. A to oznacza zadanie ciągłego oczyszczania się i nawracania ze 
starego człowieka, budzenia się ze snu, przechodzenia z ciemności grzechu do 
życia w świetle, a wreszcie zjednoczenia się z Chrystusem poprzez tajemnicę 
krzyża i przejście z Nim z życia do życia. 

Królowo Polski, w każdym zmaganiu o prawdę i wolność, zarówno w ży-
ciu jednostek jak i narodu, wracamy do Ciebie, z wszystkich naszych dróg. 
Odnajdujemy Cię zawsze niezmienną w decyzji bliskości naszych spraw. Dlatego 
wołamy przez Twoje wstawiennictwo, bo jesteś dla nas pomocą przedziwną 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

218

i obroną, o miłosierdzie Boga nad nami, nad naszą Ojczyzną i Kościołem. 
Wracamy do Ciebie, Matko, z nowym żalem za zapomnienie o łasce chrztu i jego 
konsekwencjach. Wracamy z postanowieniem odrzucenia drogi zła i kłamstwa. 
Przychodzimy z nową nadzieją na pamięć trwałą i łaskę wierności. Bo czekające 
nas wydarzenia 1050-lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i obecność 
następcy św. Piotra, ojca świętego Franciszka, nie są tylko lokalnym wydarze-
niem zapisywanym gdzieś na marginesach społecznych wysiłków i pieniędzy. 
Jest to łaska ocalenia ducha, wartości nieprzemijających, kultury wiary i honoru 
polskiego. Dlatego wołał do nas Ojciec Święty: „Bez Chrystusa, człowiek nie 
zrozumie siebie. Ani kim jest, ani jakie jest jego powołanie, ani jakie jest jego 
przeznaczenie”. A cóż dopiero powiedzieć tajemnica cierpienia i śmierci? 

Po raz kolejny zwołało nas, Maryjo, światło Twojego oblicza i Twojego Serca. 
Ukazuj nam zawsze Chrystusa, bez którego życie człowieka na ziemi polskiej 
pozbawione byłoby sensu i korzenia, z którego wyrasta nasz Naród. 

Królowo Polski, czuwając przy Tobie odnajdujemy tajemnicę własnych po-
wołań i własnych misji. Prosimy dziś w sposób szczególny za ludzi mediów, 
aby służyli prawdzie i byli jej wierni. Aby nasza Ojczyzna rozwijała się w jej 
świetle i była świadectwem nowego życia w Chrystusie i przez Chrystusa. 
Maryjo, prowadź!



o. Arnold Chrapkowski OSPPE 
generał zakonu paulinów 

Homilia

Drodzy w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, uczestnicy piątej dysputy jasno-
górskiej. W dzisiejszej kolekcie mszalnej modliliśmy się o to, aby Bóg kierował 
naszym życiem według swego upodobania, abyśmy my mogli obfitować w do-
bre uczynki. To Boże upodobanie, Jego wolę względem każdego z nas rozpo-
znajemy przede wszystkim w Bożym objawieniu zawartym na kartach Pisma 
Świętego. Pismo Święte, to słowo nauczania wiary, słowo Boga, słowo Boga 
objawione i głoszone wszystkim narodom. Dzisiejsza liturgia zarówno I czy-
tanie jak i Ewangelia odnoszą się do tematyki księgi, w której zawarte są słowa 
prowadzące do wyzwolenia człowieka, do narodzenia się nowego człowieka. 
A to jest przecież tematem piątej dysputy jasnogórskiej, o czym przypomniał 
we wstępie o. Mariusz. 

I czytanie z Księgi Nechemiasza przeniosło nas w czasy niełatwe dla narodu 
wybranego. Po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej, trzeba było wszystko 
odbudować, a czasy nie były łatwe, brakowało bardzo wiele. Ludzie proszą kapłana 
Ezdrasza o odczytanie Księgi Prawa. W ten sposób bardzo, obrazowy jak słyszeli-
śmy, chwilami dramatyczny, autor przedstawia odczytywanie Prawa przerywane 
objaśnieniami tak, aby lud mógł Je zrozumieć. Pojawia się wzruszenie i płacz, nie 
ze względu na jakieś przerażające wymagania jakie niesie ze sobą Prawo. Ten płacz 
wynika z uświadomienia sobie wielkich dzieł Boga dokonanych wobec narodu 
wybranego. Dzięki temu naród na nowo odkrywa swoją tożsamość, swoją bo-
gatą historię, której jest spadkobiercą. To dlatego Ezdrasz i lewici zachęcają lud do 
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świętowania. Radość w Panu, jest ich ostoją, a Prawo, Prawo Pańskie pokrzepia 
duszę i uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. 

To czytanie przenosi nas także do dzisiejszej Ewangelii, która opowiada 
o pierwszym publicznym wystąpieniu Jezusa, które miało miejsce po Jego 
chrzcie w Jordanie i po pobycie na pustyni. Wiemy, że pierwszy cud dokonany 
przez Jezusa to cud w Kanie Galilejskiej. W dzisiejszym fragmencie Jezus po 
raz pierwszy publicznie zabiera głos w synagodze. Czyta fragment z Księgi 
proroka Izajasza i odnosi go do swojej misji. „Duch Pański spoczywa na mnie, 
ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych od-
syłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”. To jest Jezusowa misja, 
która prowadziła, i która prowadzi nadal do pełnego wyzwolenia człowieka. 
Ewangelie nieustannie przekazują nam opis wydarzeń mówiących o uzdra-
wianiu chorych, o tłumie idącym za Jezusem po to, aby chociaż dotknąć się 
Jego szaty. O szukaniu kontaktu z Jezusem, tak jak to miało miejsce chociaż-
by w przypadku Zacheusza, o przebaczeniu jawnogrzesznicy, o prostowaniu 
drogi życia Samarytanki, o wskrzeszeniu Łazarza. Tych fizycznych cudów, jak 
wiemy z kart Ewangelii, Jezus dokonał bardzo wiele. On szukał człowieka, by 
dać mu nowe życie. Ale nie tylko o fizyczne uzdrowienie chodziło. Jezus szedł 
wytrwale i pomimo przeciwności głosił Królestwo Boże i wzywał do nawró-
cenia. Te wszystkie dzieła podjęte przez Jezusa to nie jest tylko historia. Jezus 
mówi wyraźnie, że dziś spełniły się te słowa. To dziś trwa nieustannie. Ono 
nie ogranicza się tylko do przeszłości, ono jest aktualne nadal tak, jak aktualna 
jest Ewangelia. Ona jest przecież spotkaniem nie z martwym przekazem, nie 
z martwą literą księgi, ale Ewangelia daje nam Jezusa żywego. Jezusa, który wy-
chodzi nam na spotkanie. Wyzwala nas i leczy nasze rany. Ewangelia, radosna 
nowina jest przesłaniem wyzwolenia i to wyzwolenie dokonuje się dzisiaj. Jezus 
nam dzisiaj tak, jak sobie współczesnym, przedstawia program wyzwolenia 
człowieka, program radości o czym mowa w I czytaniu. 

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, ewangeliczne przesłanie ma człowieka 
doprowadzić do całkowitego wyzwolenia, do narodzenia się nowego człowieka 
w Chrystusie. Nie możemy w żaden sposób wyzwolenia ograniczać tylko do 
części człowieka, bo liczy się cały człowiek. I wiemy dobrze, że to wyzwolenie 
człowieka nie jest całkowite, jeśli ograniczymy je tylko do rozwiązania chociaż-
by problemu głodu, czy bezrobocia, a zapomnimy o głodzie sprawiedliwości, 
o poczuciu sensu życia. Z całkowitym wyzwoleniem mamy do czynienia wtedy, 
gdy człowiek może być tym, kim powinien być, gdy człowiek odzyskuje pełną 
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wolność dziecka Bożego. Gdy jest wolny od jakichkolwiek zniewoleń wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Wyzwolenie dotyczy zatem nie tylko sfery działania, ale 
dotyczy sfery bycia tym, kim jestem. Wiemy dobrze, że w naszym życiu nie 
liczy się tylko konsumpcja, użycie, rozrywka, liczy się to, kim jestem. W hi-
storii i współcześnie było i jest wielu różnych wyzwolicieli. Niejednokrotnie 
wprowadzali nas, jako Naród, z jednego zniewolenia w następne. Także i my 
sami czasami się bawimy w różnych „wyzwolicieli”, zapominając o tym, że wy-
zwolenie, które głosi Chrystus, zaczyna się od nas i my nie możemy wyzwalać 
innych, jeżeli sami pozostajemy zniewoleni. 

Bracia i Siostry, w Jasnogórskich Ślubach Narodu Kardynał Stefan Wyszyński 
pisał zwracając się do Bożej Matki: „Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztanda-
rem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi, najświętszy 
i najcięższy, bo walka o wyplenienie wad, naszych wad jest zawsze najcięższa 
i najtrudniejsza, bo walczymy z samymi sobą. Bo nie trzeba szukać tego pola 
walki zbyt daleko. Ono jest w naszym sercu, w naszych myślach, w naszej woli. 
Łatwo jest zwalczać nieprzyjaciół, ale pokonać siebie? A przecież największym 
bohaterem jest ten, kto siebie, a nie innych zwalczał. Zwycięstwo nad innymi 
może być często początkiem klęski, ale zwycięstwo nad sobą, jest zawsze po-
czątkiem chwały i tu na ziemi i w niebie”. Prymas Tysiąclecia nie ograniczał 
się tylko do wyliczenia naszych narodowych wad jak: lenistwo, lekkomyślność, 
marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Samo ich wyrugowanie nie odmieni 
Ojczyzny. Prymas miał pozytywny plan. Plan ukierunkowany na przyszłość. 
Trzeba czynić dobro, trzeba zdobywać cnoty. Nie wystarczy pozbyć się wad. 
Trzeba w to miejsce czynić dobro. Trzeba zdobyć cnoty. I jak mówił Prymas: 
„zdrowie Narodu, zależy od ilości dobra, które musi przewyższać zło”. 

To zobowiązanie zawarte we fragmencie wielkiego aktu zawierzenia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego trwa nadal, tak w aspekcie ogólnonarodo-
wym, jak i w aspekcie indywidualnym. Bo jeśli każdy z nas z osobna wyzbę-
dzie się wad i będzie budował dobro, wtedy gdy każdy z nas stanie się nowym 
człowiekiem w Chrystusie, to będzie jednocześnie tą małą cząstką w wielkim 
dziele przemiany naszej Ojczyzny. Amen.





Debata V

„Nowy Człowiek w Chrystusie”

Wielka Boga-Człowieka Matko! 
 Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!  

Królowo świata i Polski Królowo! 
Zwycięska Pani Jasnogórska!  

Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy  
i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. 

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 
 marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. 

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności,  
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, 

miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, Przewodniczący Rady  

ds. środków społecznego przekazu Episkopatu Polski
•	 s. Anna Bałchan SMI, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka 

społeczna pomagająca kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym 
przemocą, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymusowej prostytucji oraz 
ich rodzinom

•	 Marek Kamiński, polski polarnik, podróżnik, zdobywca obu biegunów, 
autor książek, wykładowca, założyciel Fundacji pomagającej osobom nie-
pełnosprawnym

•	 Michał Lorenc, kompozytor, autor muzyki do ponad 175 filmów, spekta-
kli teatralnych, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych, laureat wielu 
nagród w tym nagrody Totus Fundacji Episkopatu Polski w dziedzinie kul-
tury chrześcijańskiej

•	 prof. dr hab. Adam Regiewicz, wykładowca, dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej, kierownik kilku zakładów naukowych Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, muzyk, gitarzysta, animator kultury 

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

 
red. Jan Pospieszalski: Dzisiejsza, piąta debata odbywa się pod hasłem: 
„Nowy człowiek w Chrystusie”. Ksiądz Prymas odnosi się w Ślubach do naszych 
wad narodowych. Z jednej strony: obraz nędzy, upadku, moralnej zapaści, zła. 
Z drugiej strony pada słowo „cnota”. Słowo dzisiaj zapomniane, nieużywane, 
jakby wyjęte z lamusa, z arsenału pojęć nam odległych, przynajmniej w prze-
strzeni publicznej. Ślubujemy, przyrzekamy czyli obraz nowego przymierza. 
Od zła, poprzez nawrócenie, przymierze, ślub. Nowy człowiek w Chrystusie. 

abp Wacław Depo: Chciałbym zwrócić uwagę na to, że jesteśmy jeszcze 
w tradycji wiary Kościoła w okresie bożonarodzeniowym, do 2 lutego jeszcze 
świętujemy tajemnicę Wcielenia. Trzeba nam wracać do Ewangelii św. Jana, 
do Prologu, w którym czytamy, że Słowo, które stało się Ciałem jest właści-
wie w imieniu Boga pośrednikiem wszystkiego w stworzeniu i w odkupieniu. 
„Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało”. To zna-
czące zdanie św. Jana bardzo współbrzmi z listami św. Pawła Apostoła, który 
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powie o Chrystusie nie tylko jako o „obrazie Boga niewidzialnego”, ale przede 
wszystkim jako o „pierworodnym wszelkiego stworzenia i pierworodnym spo-
śród umarłych”. Mamy tu z jednej strony klucz, który otwiera i jednocześnie 
dokonuje zwieńczenia obrazu człowieka, który wyszedł z ręki Boga na Jego 
podobieństwo. Dzisiaj świat to neguje, nie zgadza się na to „pęknięcie” od 
wewnątrz, kiedy to człowiek odmawia Bogu miejsca w swoim życiu i tak jak 
w grzechu pierworodnym, chciałby ułożyć swoje życie wbrew Bogu i poza Nim. 
Ale Bóg nie zostawił nas w tej rzeczywistości oddalenia i źle użytej wolności. Dał 
swojego Syna, aby stworzył nas na nowo, za cenę Jego krwi, za cenę Jego śmierci. 
Ta krew, która jest dla nas uzdrowieniem i uleczeniem z ran, jest jednocześnie 
darem, ale i zadaniem, bo nie ma zbawienia poza wolnością człowieka. Bóg nas 
stworzył bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas. Nie ma innego sposobu, jak 
tylko przez Chrystusa i w Chrystusie. Dlatego w Nim jesteśmy nowym stwo-
rzeniem, bo On nas przeprowadza przez próg śmierci do nowego życia swoim 
zmartwychwstaniem i realną obietnicą powrotu, aby osądzić świat, żywych 
i umarłych i wtedy dopiero zamknąć rzeczywistość tej ziemi, a otworzyć nowe 
niebo i nową ziemię. W listach Pawłowych jak i w Apokalipsie św. Jana Apostoła 
czytamy, że „ani oko nie widziało ani serce człowieka nie zdoła ogarnąć tego, 
co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”. W Chrystusie jest „alfa i omega” 
dziejów każdego człowieka, każdego z nas.

red. Jan Pospieszalski: To, co Ksiądz arcybiskup powiedział nie odbywa się 
bez współpracy z nami. Jednym z elementów tej współpracy, tak przynajmniej 
odczytuję myśl Prymasa, jest pewnego rodzaju pedagogika narodowa: stanięcie 
w prawdzie wobec tego, co nam doskwiera, co nas dotyczy, co nas obciąża, tego 
potwornego balastu grzechu. 

Marku, podróżujesz, oglądasz Polskę z dachu świata, masz liczne kontakty na 
wszystkich kontynentach. Czy według Ciebie istnieje coś takiego jak polskie 
wady narodowe to, do czego odwoływał się 60 lat temu Kardynał Wyszyński? 
Jeśli tak, to czy Prymas miał, według Ciebie, rację? Jak to widzisz przyglądając 
się nam z zewnątrz?

Marek Kamiński: Patrząc z zewnątrz jestem dumny z tego, że jestem 
Polakiem, że urodziłem się w tym kraju, z taką historią, z taką kulturą i z całym 
jego bagażem historycznym. Jestem daleki od porównywania się do innych 
narodów, do innych ludzi. Ale patrząc na dzień dzisiejszy, to naprawdę nie 
mamy się czego wstydzić. Nie jest tak, że jesteśmy mniej pracowici, wręcz 
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przeciwnie, jesteśmy często bardziej pracowici niż inne narody, z którymi się 
zetknąłem. Jeśli chodzi o pijaństwo, to wcale wiele narodów nam w tym nie 
ustępuje. Oczywiście, widzę, że mamy takie wady jak na przykład skłonność 
do tego, żeby ułatwiać sobie życie, żeby ono było łatwiejsze, albo, żeby ule-
gać pożądaniu. Podążanie za łatwym życiem jest wszędzie na świecie i to nie 
jest szczególna wada narodowa Polaków. Zapewne w latach powojennych 
w Polsce, w kraju, który był zniszczony przez wojnę, te wady, być może, były 
bardziej widoczne. Z tymi wadami zawsze trzeba walczyć. Skłonność do 
grzechu zawsze jest w człowieku i z nią musimy walczyć w każdych czasach. 
To wezwanie do przemiany, wezwanie do nowego życia w Chrystusie, żeby 
być tym człowiekiem nie na zewnątrz, ale wewnątrz i do walki z wadami 
jest zawsze aktualne. Porównując nas do innych nacji, do innych narodów 
w Europie, w Azji, w Ameryce, na całym świecie, nawet na Antarktydzie nie 
mam kompleksów. Często mam wrażenie, że być może, za często się umniej-
szamy w stosunku do innych.

red. Jan Pospieszalski: Chciałbym przywołać fragment homilii, która była 
glosą Prymasa Wyszyńskiego do tego Ślubu. „Na obliczu naszym wypisane są 
wszystkie klęski i męki ciężkiej drogi dziejowej narodu. Jesteśmy obrzuceni 
błotem przez wszystkie burze świata. Siedzimy na rozdrożu wielkich zma-
gań narodu. Matko, niełatwe jest nasze życie. Ileż wad i nałogów naszych jest 
odpryskiem cudzych win. Chociaż bardzo biedni wołamy do Ciebie, Matko 
Miłosierdzia, One miłosierne oczy obróć ku nam”. Później Prymas mówi tak: 
„Uchodzimy za naród spokojny, pracowity, cierpliwy, zgodny, dobrotliwy, go-
ścinny, bezinteresowny, ludzki, niezawodny. Nie jesteśmy samą raną, nie brak 
w duszy narodu wielu pięknych zalet. A jednak zarzucają nam: polskie nie-
dbalstwo, lekkomyślność – „jakoś tam będzie”, brak wytrwałości w wielu spra-
wach, dziwne rozproszenie i bierność umysłu i powierzchowność i płytkość 
i lenistwo i zmienność, wygodnictwo, rozrzutność, nietrzeźwość, niewierność 
i rozwiązłość”. Czy dziś, po pięćdziesięciu latach nadal pokutują te stereotypy? 
Czy, być może, Prymas dotyka jakiejś ważnej, bolesnej rzeczy w naszej duszy, 
w naszej tożsamości?

prof. Adam Regiewicz: To, o czym wspomina Prymas dotyka kwestii imago-
logicznej, czyli pewnego sposobu wyobrażania nas samych przez innych i tego, 
jak my myślimy o innych. Myślę, że to jest kwestia kulturowa. I w każdej kul-
turze znajdzie się takie imaginarium, które można by było wpisać w to, o czym 



DEBATA V

227

mówi Prymas, na przykład w kontekście stosunków międzysąsiedzkich czy 
między państwami. Ale chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Pan Marek 
Kamiński, bo to jest prawda. Pan Marek mówił, że jako Polacy nie mamy czego 
się wstydzić. Ważne jest, aby zobaczyć, że źródło tych wszystkich wad, o których 
mówimy, wszystkich problemów wszędzie pozostaje takie samo. To znaczy, że 
ostatecznie chodzi o to, że my mamy głęboko zranione serce. To jest efektem 
grzechu pierworodnego: głęboko zranione serce. Pewna „dziura”, którą mamy, 
po tym, jak zerwaliśmy więź z Panem Bogiem, która nieustannie domaga się 
zapchania, zassania, jakiejś miłości, bo oderwaliśmy się od Boga. I ta nieskoń-
czona, utracona miłość Boga powoduje w nas wyrwę nieskończoną, tak jak 
Bóg jest nieskończony. W efekcie my ciągle pragniemy. Proszę zobaczyć, kiedy 
dzisiaj po tych pięćdziesięciu latach patrzymy na naszą rzeczywistość, teraz 
już wolną – obojętnie czy idzie o moralność, obyczaje czy względy społecz-
ne – to widzimy, że ciągle mamy potrzebę „zapychania” tego serca. W końcu 
okazuje się, że nie jesteśmy w stanie niczym zapchać tej dziury. Przypominam 
sobie taką refleksję, którą słyszałem od misjonarzy z Afryki. Opowiadali, jakie 
ludzie mają tam problemy i okazało się, że to są te same zmagania, które my 
przeżywamy w Europie, i które mają ludzie w Azji, czy w Stanach. W gruncie 
rzeczy chodzi o to samo. O zazdrość, zawiść, o nieakceptowanie własnej historii, 
o nienawiść i tak dalej. Gdy docieramy do głębi zawsze chodzi o to samo, obo-
jętnie, czy biegamy po aligatorach, czy jeździmy samochodami. Myślę więc, że 
powinniśmy spojrzeć na problem z perspektywy, o której mówi Jezus Chrystus:  
Nie to, co z zewnątrz przychodzi, ale to, co wewnątrz nas czyni nieczystymi. 
Tu upatrywałbym idei nowego człowieka. 

red. Jan Pospieszalski: Trudno z tym się nie zgodzić. W sercu każdego 
z nas, indywidualnie trwa proces nawracania się, budowania nowego czło-
wieka, stawania w prawdzie wobec własnych błędów i wad. Wróćmy jednak 
do refleksji i aktualizacji programu dla całego Narodu, tej wielkiej pedagogiki 
społecznej, wielkiej pedagogiki narodowej. Prymas ma taką wizję, pedagogi-
kę, którą można również realizować we wspólnocie. On mówił, to co później 
powie również Jan Paweł II: z całej głębi tego tysiąclecia wołam wraz z wami 
wszystkimi jako syn narodu polskiego. Pokazuje, że ten Duch, który odnawia 
oblicze ziemi, tej ziemi, odnawia oczywiście każdego z nas, indywidualnie, ale 
to też dotyczy wspólnoty. Prymas mówi konkretnie: Naród, narodowe wady, 
narodowe pojednanie, narodowy konfesjonał.



DEBATY JASNOGÓRSKIE

228

abp Wacław Depo: Wróćmy jeszcze do tego pęknięcia, o którym mówimy. 
Grzech pierworodny jest wpisany w ludzką naturę. Z pomocą przychodzi nam 
św. Paweł, który powie, że tam gdzie rozlał się grzech, jeszcze bardziej obfi-
tuje łaska. On wskazuje na uprzedzającą miłość Boga, który wychodzi naprzeciw 
naszym wysiłkom do naszego wyzwalania się z nawarstwienia się zła, grzechu, 
słabości. Tylko trzeba w to uwierzyć. Ale bez pomocy Ducha Świętego nie roz-
poznamy prawdy o sobie. I tym bardziej nie przyznamy się do zła, z którego 
chcielibyśmy się wyzwolić ku nowemu życiu.

red. Jan Pospieszalski: Siostra pracuje z osobami zagrożonymi przemocą, 
z ofiarami przemocy. Ale jest Siostra przecież z wykształcenia mechanikiem 
obróbki skrawaniem, ale także magistrem teologii. Rozrzut zainteresowań 
i kompetencji dosyć znaczny...

s. Anna Bałchan: To wszystko się bardzo łączy.

red. Jan Pospieszalski: Prymas mówi w Ślubach o lekkomyślności, pijań-
stwie, marnotrawstwie. Czy to są typowo męskie cechy? Czy kobiety, z którymi 
Siostra ma kontakt, są ofiarami tych wad, tych niedoskonałości, grzechów, 
błędów?

s. Anna Bałchan: Na początku małe sprostowanie. Poruszamy się w prze-
strzeni zbawienia. Czyli „ofiara” to jest taka stygmatyzacja, pieczątka: „jesteś 
ofiarą”. Ja nie jestem ofiarą! Ja doświadczyłam przemocy, doświadczyłam ja-
kiegoś grzechu, ale ja nie jestem grzechem! Dlatego w Bogu, w miłości mogę 
z tego wyjść. Bóg swoją łaską umacnia mnie. Jeżeli myślę o sobie „ofiara”, jeśli tak 
myślę o tym to, to jest masakra! 

Kocham Kościół właśnie za to, że mam tu swoje miejsce. Nie dlatego, że 
jestem taka rewelacyjna. Jest nasz grzech, słabość, my bez Chrystusa jesteśmy 
leniwi, pożądliwi, zazdrośni i wiele można by wymieniać. To dotyczy i kobiet 
i mężczyzn. Nie ma tak, że kobiety tylko są biedne i są jedynie ofiarami. One 
też potrafią nieźle dołożyć. To nie jest tak, że mężczyzn to dotyczy, a kobiet nie. 
Co robić, żeby nie niszczyć? Zawsze mówię: Bez Chrystusa nie da rady! Dlatego 
kocham mój Kościół, bo w tym Kościele, każdy z nas ma miejsce. 

Naród, a kto to jest Naród? Naród się składa także i ze mnie. I to jest we-
zwanie dla nas wszystkich. Ponad trzydzieści jeden lat jestem w „wojskach 
mundurowych”. Nie widziałabym w tym sensu, gdybym nie doświadczała Boga, 



DEBATA V

229

który mnie uzdrawia. Doświadczenie mojego Boga miałam w wieku nastu lat. 
Doświadczyłam wolności. Nie przestałam być żebrakiem miłości i wszystkich 
innych rzeczy, których potrzebuję, ale tak mnie to doświadczenie uskrzydliło, 
że zaczęła się moja droga zakonna, chociaż była właściwie trochę wbrew mnie 
i logice. Bo co tam robi mechanik obróbki skrawaniem? Bóg sobie wybiera 
ludzi, którzy nie muszą być inteligentni. Tak mówiłam o sobie: Taka mało inte-
ligentna jesteś. Wyczytałam, że Ty mnie stworzyłeś, ukształtowałeś. Patrzyłam 
w lustro i mówiłam sobie: Boże, mogłeś się bardziej postarać! Ja naprawdę 
przeżywałam wielki dramat. Naprawdę modliłam się o śmierć, naprawdę z głębi 
serca. Bóg dotykał mnie poprzez muzykę, przez śpiewanie, przez słowo. Dzięki 
temu doświadczyłam poruszenia. Dlatego teraz mam odwagę towarzyszyć tym 
kobietom, czy rodzinom w naprawdę traumatycznych sytuacjach, po takich 
przejściach jakich doświadczyły. Bez doświadczenia miłości Boga, nie wiem, 
czy w ogóle bym żyła. Myślę, że nie. Mam odwagę być z tymi ludźmi, ponieważ 
to są Jego dzieci, ponieważ jestem świadkiem tego, jak Bóg uzdrawia, daje nowe 
życie. Niezależnie od tego, co wcześniej robili, bo przecież to są ludzie, którzy 
niejednokrotnie sami są przestępcami. Zrobiliśmy wiele zła – tak, ale kiedy 
uwierzę, że jestem złem i czynię tylko zło, to szatan mnie ma. Obojętnie, co 
się stało, Bóg daje mi nowe życie. Byłam świadkiem, kiedy sakrament pokuty, 
ten znak krzyża i słowa: „odpuszczam ci grzechy” był zabraniem całego tego 
ciężaru, tej kuli i dawał wolność. Nie dlatego, że był jakiś kapłan, który powie-
dział niesamowitą naukę, błyskotliwą, z mocą. Dlatego mam odwagę i błagam 
mojego Pana, żebym dzisiaj mogła być świadkiem, być Jego narzędziem. 

Już nie mam kompleksów, że jestem mało inteligentna, że nie mogę się czegoś 
nauczyć, czy, że nie jestem Miss Polonia. Jestem fajna miska i mało tego – czuję 
się królową! Czuję się godna i nawet jeśli rzucają przekleństwa w moją stronę, 
to ja wiem, że Bóg mnie ochrania. Czekam i modlę się o to, żeby rozpoznać Jego 
znak, żeby dał mi czytelny znak. Jestem świadkiem i zaświadczam przed wami, 
że Bóg dotyka. Czy to w więzieniach, czy gdzieś, gdzie ludzie doświadczają by-
cia niewolnicami, czy niewolnikami. W XXI wieku jest praca niewolnicza 
i handel ludźmi. To są czasy, w których jest najwięcej niewolnictwa i używania 
ludzi. Bo ci, którzy mają pieniądze myślą: Mogę cię używać. Nie potrafią wejść 
w normalną relację kobiety z mężczyzną, więc idę do agencji towarzyskiej, na 
fitness, do fryzjera. Nie masz prawa używać człowieka! Nie masz prawa, cho-
ciaż masz jakieś wysokie stanowisko. Nie masz prawa. To ci nie daje prawa, 
żeby używać i niszczyć innego człowieka. I tylko w Bogu tak naprawdę może-
my zrobić coś pięknego i tylko w Bogu możemy się narodzić. I tylko w Bogu 
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możemy powiedzieć: „nie”, przeciwstawić się złu. Dlatego kocham mój Kościół 
i Chrystusa. Nie ma innej drogi. Owszem, ciągle się uczymy, ja też skończyłam 
szkołę terapeutyczną i wciąż się uczę. Ale, gdy stajesz wobec człowieka, wobec 
jego tajemnicy, to wciąż jesteś głupi, wiesz niewiele. Nie jesteś w stanie dać prze-
pisu na życie, tylko Bóg może go dać. Ty możesz słuchać, możesz towarzyszyć 
ludzkiemu cierpieniu, ale to On uzdrawia i On pokazuje drogę wyjścia. I tylko 
ty jesteś specjalistą od swojego życia. 

Czasami jest i tak, że tych ludzi odprowadzałam na cmentarz. Ktoś młodo 
zaczął brać narkotyki. Osiem lat spędziłam na ulicy pracując wśród dzieci uli-
cy, młodzieży, kobiet, które stały na ulicy. Wielu z nich odprowadzałam na 
cmentarz. Można powiedzieć: bez sensu, po co to wszystko? Ale ja wiem, że 
to nie jest bez sensu. Dlaczego? Bo On mi tak powiedział. Bo ja nie wiem, co 
się działo, kiedy ktoś umierał. Może w ostatnim momencie powiedział: Jezu, 
ufam Tobie. Może dzięki temu, że rozmawialiśmy, że doświadczył szacunku 
i godności, że byłeś z człowiekiem kiedy był w więzieniu, on doświadczył Boga, 
doświadczył światła, nawrócenia. 

Cały czas myślę: co ja tu jeszcze mogę zrobić? I Pan mi daje łaskę, żebym 
mogła żyć inaczej. I tak się dzieje. Dzieją się też cuda, nawet te, których nie 
widzę, ale wierzę w to, że Bóg to czyni, bo to są Jego dzieci i Jego dzieło. Mam 
dwa wyjścia: albo zawierzam, albo dostaję obłędu. Póki co, wolę zawierzyć.

red. Jan Pospieszalski: To zawierzenie też jest udziałem Michała. Miałeś 
na swojej drodze różne doświadczenia, niemniej przyszedł w twoim życiu taki 
moment, w którym nastąpiła przemiana i ona wciąż następuje.

Michał Lorenc: Tak. Jechaliśmy tutaj razem samochodem i pokłóciliśmy się 
kilka razy, dlatego, że ja jestem człowiekiem, którego Jezus wydobył, do życia we 
wspólnocie neokatechumenalnej. Przedtem nie wiedziałem co to jest Kościół, 
nie wiedziałem kto to jest Jezus Chrystus. Mam swoją własną odpowiedź na 
pytania, które postawiłeś na początku o wady narodowe. Znajduję siebie we 
wszystkich tych wadach, znakomicie się znajduję. Czuję się z tym źle i wiem, 
że wolałbym usłyszeć inaczej postawione pytanie. Czy widzę szansę na wyj-
ście z tego? Zgadzam się z tym, co słyszę od Siostry, że jest szansa. To jest to, 
co chciałem Państwu powiedzieć z całą mocą. Nie umiem mówić, nie umiem 
się komunikować, natomiast widzę w moim środowisku filmowym słabość 
przepowiadania miłości Jezusa Chrystusa do grzesznika. Widzę, że to jest 
autentyczny problem. Nie chodzi o pouczanie moich przyjaciół, znajomych 
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o tym, że są leniwi, krnąbrni i fałszywi. Problemem jest brak Dobrej Nowiny, 
nieumiejętność komunikacji, nieumiejętność znalezienia wspólnego języka, 
skłonność do pouczania, do werbalnego wychowywania. Gdybym poznał Śluby 
Jasnogórskie jako zagadnienie, z którym mam sam się zmierzyć, sam, bez Jezusa, 
to bym uciekł do czarnej dziury. Szczęśliwie spotkałem ojca Jarosza, który mi 
od razu wytłumaczył, że jest zupełnie inaczej. Rok temu jechałem razem z Tobą 
na pielgrzymkę do Ojca Pio i czytaliśmy te Śluby, nie wiem, czy pamiętasz, że 
mówiliśmy ile rzeczy się spełniło w Polakach? Cecha lenistwa, którą wtedy 
Prymas wypominał, jest rzadka w tej chwili, prawie nie spotykana, z uwagi na 
to, że zmienił się system.

red. Jan Pospieszalski: Nawet statystyki podają, że Polacy pracują najdłużej 
w Europie jeśli chodzi o tydzień pracy. Oczywiście jest jeszcze inna statystyka 
wskazująca na fatalny stan zatrudnienia, jak bardzo wielu Polaków korzy-
sta z urlopów, zwolnień, chorobowych, wcześniejszych emerytur, „pomostówek” 
i tak dalej. To jest inna sprawa.

Michał Lorenc: Jak pamiętamy polską rzeczywistość w młodości, którą 
wspólnie obserwowaliśmy, często widywało się ludzi, to były chyba soboty, 
czy 28 każdego miesiąca, kiedy miasta pijane leżały na ulicach, już w południe. 
To był normalny widok w Polsce. W tej chwili się chyba już w Niemczech czę-
ściej spotyka pijanych na ulicy, niż w Polsce. 

red. Jan Pospieszalski: Jest jakiś szczególny kontekst tego Raportu i jubile-
uszu 1050-lecia chrześcijaństwa w Polsce, przez fakt obecnego Roku Miłosierdzia. 
To Bóg miłosierny nas wyzwala, podnosi, pozwala nam pokonywać własną 
nędzę. Niemniej jednak hasło: „wyspowiadać cały naród” brzmi dosyć pro-
wokacyjnie. 

Panie Profesorze, jak to wygląda z perspektywy dzisiejszego człowieka? Jak 
ta pedagogika wspólnotowa, narodowa miałaby się w narodzie dokonać?

prof. Adam Regiewicz: Nie ukrywam, że jestem nieufny wobec wielkich 
kwantyfikatorów, tego, co tutaj Pan próbuje przedstawiać jako pewną ideę 
całości. W zupełności rozumiem i podzielam zdanie moich przedmówców  
Siostry Anny i Pana Michała Lorenca. Ja mam podobne doświadczenie osobiste. 
Rozumiem koncepcję  nowego człowieka przede wszystkim jako doświadczenie 
indywidualne. Bo Bóg nie przychodzi prywatnie, ale indywidualnie, bo wiara 
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i doświadczenie Boga nie jest istotnie czymś prywatnym, jest rzeczą publiczną. 
Ale przede wszystkim jest rzeczą indywidualną. Bóg przychodzi konkretnie do 
mojego życia. Okazuje się, że mamy bardzo podobne doświadczenie. Ja także 
jestem we wspólnocie neokatechumenalnej i również mam takie doświadczenie, 
że Bóg przychodził do mnie w takim momencie życia i sytuacji, kiedy ono było 
piekłem. Pracowałem w szkole, robiłem doktorat i byłem zupełnie zafiksowany 
na swoich sprawach naukowych. Tak naprawdę miałem już dziesięć lat stażu 
małżeńskiego. Miałem dwoje dzieci i wydawało mi się, że właściwie moje ży-
cie się skończyło. W sensie emocjonalnym, duchowym i na poziomie głęboko 
egzystencjalnym. I tak naprawdę cierpiałem jak pies i czułem się podobnie jak 
Siostra. Chciałem umrzeć. Wychodziłem „na miasto” i myślałem sobie, że nie 
chcę już wrócić do domu. Chciałbym umrzeć, chciałbym już nie żyć. I w takim 
momencie spotkał mnie Bóg. Konkretnie. Przyszedł do mojego życia. Może nie 
przez Matkę Bożą Częstochowską, ale też okazuje się, że przez Maryję. 

red. Jan Pospieszalski: Ale jeśli w Częstochowie to i tak w promieniu 
Jasnej Góry. 

prof. Adam Regiewicz: Jasne, wiadomo. Ale my bliżej mamy Piekary. 
Ja mieszkam w Zabrzu, na Górnym Śląsku. 

red. Jan Pospieszalski: A to przepraszam.

prof. Adam Regiewicz: Ale nawet nie ta Piekarska Matka Boża przyszła. Ale 
przyszła Matka Boża z Madrytu namalowana przez Kiko Arguello, która mó-
wiła, żeby tworzyć wspólnoty na wzór rodziny z Nazaretu. W tym wydarzeniu 
łączą się te dwie perspektywy, o których mówimy. Z jednej strony to, że Bóg 
przychodzi do nas indywidualnie. I faktycznie, odnowienie dokonuje się zawsze 
w sposób taki, na jaki my Panu Bogu pozwalamy. Bóg nigdy nie gwałci naszej 
wolności. Z drugiej strony, nie może się dokonać bez pomocy drugiego czło-
wieka. Dlatego mamy Kościół, mamy wspólnotę, bo wiadomo, że człowiek 
sam nie jest w stanie wytrwać. Ale też w pojedynkę nie można być chrześcija-
ninem. Musi być ktoś drugi, kto pokaże ci, kim jesteś, bo inaczej to ty myślisz, 
że kochasz wszystkich, a najbardziej murzynków w Afryce, bo są daleko i nie 
musisz się nimi przejmować. Ale jak przychodzi twoja teściowa na obiad, albo 
po raz piąty w tym tygodniu dzwoni i zawraca ci głowę, to po prostu miał-
byś ochotę ją zamordować. Mówię o swoim osobistym doświadczeniu. Przez 
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lata nie mogłem zaakceptować tej sytuacji i szczerze nosiłem nienawiść, to był 
powód, dla którego cierpiałem i faktycznie chciałem popełnić samobójstwo. 
Bóg przychodził konkretnie do mojego życia i właśnie poprzez tę rzeczywistość, 
jaką jest droga neoktechumenalna, pokazał mi Kościół na nowo, włączył mnie 
też do wspólnoty. W taki sposób widzę połączenie tych dwóch wymiarów: 
zbiorowego i jednostkowego. 

Mam wrażenie, że w debacie nieco bardziej przesunęliśmy akcent na zbio-
rowe oddziaływanie Ślubu. My – Polacy mamy taką tendencję do narodowych 
„hura powstań”. Ot, teraz się skrzykniemy i zrobimy coś wielkiego. Odnoszę 
wrażenie, że to jest ten wymiar, o którym mówił Kardynał Stefan Wyszyński: 
narodu w kontekście wspólnotowym. To znaczy, że ten drugi człowiek jest 
mi potrzebny po to, żebym ja mógł się przyglądać, kim jestem. Proces na-
wrócenia, o którym dziś mówił generał, to jest proces, który ja nieustannie, 
na co dzień, na nowo przeżywam, widząc kim jestem. Inaczej, bez tego, 
jeżeli nie będę miał pokory, żeby uznać kim jestem, to będę sądził wszyst-
kich. Dlatego widzę pewne niebezpieczeństwo w spłyceniu znaczenia Ślubu 
i sprowadzenia go do roli narzędzia, którym będziemy ludzi dzielić na tych 
kategorii A i kategorii B. Tych, którzy są prawi, uczciwi, nie są leniwi, nie są 
pijani… Nas, którzy jesteśmy super i tych innych. A to jest jakaś farsa. Tak 
nie mówi Chrystus. Prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy do bani! Tylko 
Jezus Chrystus daje nam pewną siłę, daje nam moc, żeby nas wyprowadzać, 
wyciągać z bagna. Myślę i mam takie doświadczenie, że cała ta koncepcja  
nowego człowieka może się powieść o tyle, o ile my pozwolimy Jemu działać, 
na ile otworzymy się na Jego działanie.

red. Jan Pospieszalski: Oczywiście, ten proces również dzieje się po-
przez drogę, poprzez wspólnotę, proces społeczny. Tu, na Jasnej Górze, 60 
lat temu około milion osób klęczy i krzyczy: „przyrzekamy, przysięgamy”  
podejmując pewną deklarację.

prof. Adam Regiewicz: Świetnie, to teraz trzeba by było pójść do tego mi-
liona osób, którzy wtedy krzyczeli i zobaczyć, gdzie teraz oni są. Bardzo wielu 
nie jest w Kościele.

red. Jan Pospieszalski: Odwrócę to pytanie. Jakby wyglądała dziś Polska, 
jakby wyglądał polski Kościół, jakby wyglądały polskie seminaria lat 70, 80? Czy 
byłby Jan Paweł II, który sam powiedział, że nie byłoby tego Papieża-Polaka, 
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gdyby nie Wyszyński? Chyba trudno dziś mówić o Kościele bez tamtego wiel-
kiego programu?

abp Wacław Depo: Tak, ale mówiąc o Kościele musimy wrócić do począt-
ku. Jan Paweł II w Gnieźnie, w czerwcu 1979 r. powiedział, że kto chce trwać 
w wierności, musi wracać do początku. Kontekst 1050-lecia Chrztu, kiedy 
będziemy nad Lednicą, czy w Gnieźnie, czy w Poznaniu, łączymy dzisiaj ze 
Ślubami kiedy mówimy o Raporcie Jasnogórskim. Bo Śluby Jasnogórskie wy-
pływały z tajemnicy chrztu. Początek zawsze był zapośredniczony w Chrystusie, 
poprzez Maryję i dlatego stamtąd rozpoczynamy nasze dzieje. Śluby króla Jana 
Kazimierza, do których musimy zawsze powracać, odnawianie tych Ślubów 
i do programu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj jesteśmy 
kolejnym dziedzicem tej całej historii. Nie możemy widzieć ich wyłącznie jako 
fragmentarycznych, epizodycznych, pięknych wydarzeniach, bez początku. 
Nie byłoby bez tego wszystkiego kolebki, nie byłoby Narodu. To są słowa Jana 
Pawła II, bez owego zanurzenia w tajemnicy chrztu, tam w Gnieźnie. Bez tego 
gniazda, które stamtąd dopiero rozeszło się na całą przestrzeń dzisiejszej naszej 
ojczystej ziemi i nie tylko.

red. Jan Pospieszalski: Stare przekazy dotyczące chrztu w baptysterium 
mówią, że polegał on na całkowitym zanurzeniu katechumena w wodzie. 
On prawie się topił, gdy wychodził z wody, brał głęboki oddech i to było jak 
nowe życie. 

Panie Marku, wykonuje Pan ekstremalne zadania, stawia Pan sobie ekstre-
malne wyzwania i przechodzi przez nie zwycięsko. Chciałbym zapytać, dokąd 
Pan idzie, albo przed czym Pan ucieka, idąc na przykład z Królewca do Santiago 
de Compostela? 

Marek Kamiński: Myślę, że nie uciekam. Mam taką nadzieję. Raczej podą-
żam za intuicją, za głosem. Akurat w przypadku drogi z Królewca do Santiago 
de Compostela, to nawet nie wiedziałem dlaczego. Ta droga mnie przyzywała 
już pewnie piętnaście lat wcześniej, już wtedy myślałem o Camino, zanim 
jeszcze to Camino stało się tak modne dzięki filmom i literaturze. Ten głos był 
gdzieś we mnie. I tak też było z wyprawą z Jaśkiem, czy z wyprawą na bieguny. 
Myślę, że to nie była ucieczka przed czymś. Być może było to poszukiwanie 
innej rzeczywistości, ale gdzieś głęboko wewnątrz siebie to był głos, który mnie 
przyzywał. I to był też sposób, w jaki próbowałem nadać sens swojemu życiu. 
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To było poszukiwanie sensu życia. Czasami gdzieś daleko, czasami blisko, ale 
tak naprawdę to była droga do samego siebie. Droga do wewnętrznej przemiany 
i też poszukiwanie Boga nieraz na krańcach świata. Ale dzięki temu zrozumia-
łem, że Bóg jest w nas, jest w naszym sercu, a nie gdzieś na zewnątrz.

red. Jan Pospieszalski: To, co mi się kojarzy z walką z wadami narodo-
wymi, to to, że jest to bolesny proces. Pan wchodzi w doświadczenie jakiegoś 
ekstremalnego wysiłku, udręczenia, jakiegoś rodzaju wielkiej pracy, która wy-
maga potężnej siły wewnętrznej po to, żeby pokonać trudność, pokonać drogę, 
pokonać kilometry. Czy da się coś osiągnąć za darmo, lekko?

Marek Kamiński: Szczególnie jeżeli chodzi o drogę duchową, to nie ma dróg 
na skróty. Nie ma takiej drogi, która by była lekka, to musi boleć, to musi być 
przemiana. Ale miałem takie wrażenie, paradoksalnie, że poznałem siebie, jako 
człowieka, właśnie na biegunach, w samotności. I rzeczywiście był to początek 
drogi. Ale tak naprawdę, to poznałem siebie bliżej dzięki innym ludziom. Dzięki 
drodze do Santiago de Compostela, dzięki temu, że mogłem rozmawiać z in-
nym pielgrzymami, że „ty” to byłeś inny „ja”. Oglądając swoje życie w oczach 
innych i dzieląc się swoim życiem z innymi, dopiero możemy poznać samego 
siebie, dzięki innym ludziom, dzięki wspólnocie, dzięki wspólnocie drogi, dzięki 
wspólnocie bycia pielgrzymem z innymi pielgrzymami. Być może te wyprawy 
na bieguny były wstępem. Rzeczywiście, warunki były ekstremalne, ale tam 
też można było doświadczyć obecności Pana Boga. W gruncie rzeczy jednak, 
Boga możemy poznać bliżej dzięki innym ludziom, nigdy nie w samotności. 
Nigdy nie w oderwaniu od innych ludzi, od siebie, od świata. Nieraz takie eks-
tremalne wyzwania mogą być pewną iluzją. Sukcesy, które się tam osiąga, mogą 
być iluzją spełnienia, mogą być iluzją siły, bycia ponad wszystkim, ale to jest 
wyłącznie iluzja, która bardzo łatwo się może rozpaść, bardzo łatwo może się 
zamienić w jakąś życiową porażkę i klęskę.

red. Jan Pospieszalski: Ale są przecież te bardzo efektowne osiągnięcia. 
Idzie za tym sława, znane nazwisko, popularność. Pan wszedł niejako w nową 
rzeczywistość zakładając Fundację. Pomaga Pan osobom niepełnosprawnym. 
Z czego to się bierze?

Marek Kamiński: Fundacja została założona już dwadzieścia lat temu, to nie 
jest nowa rzeczywistość. Myślę, że doświadczenie pomagania innym bierze się 
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z jakichś doświadczeń z dzieciństwa przede wszystkim, ale też ze zrozumienia 
pewnych rzeczy. Kiedy doszedłem na biegun północny w 1995 r., zrozumiałem, 
że życie nie polega na tym, żeby zdobywać bieguny dla siebie, żeby stawać się 
supermanem. I ten następny biegun, właśnie biegun południowy też w 1995 r. 
był poświęcony pomocy innym, pomocy dzieciom, konkretnie dzieciom 
w Gdańsku, szpitalowi dla dzieci chorych na białaczkę, który miał być za-
mknięty. I tak naprawdę, to tym prawdziwym biegunem dla mnie były wtedy 
właśnie te dzieci. Kiedy doszedłem na biegun południowy, to się rozpłakałem, 
kiedy przeczytałem wiadomości od tych dzieci, a nie dlatego, że doszedłem na 
biegun. Już wtedy zrozumiałem, że życie bez dzielenia się sobą z innymi, bez 
innych, bez pomocy innym, bo pomagając innym pomagamy też samemu so-
bie, że to nie ma sensu. To był początek mojej drogi – bieguny, kiedy mogłem 
bardziej poznać siebie, kiedy zrozumiałem, że te zewnętrzne sukcesy są iluzją. 
Sława w każdej chwili może zamienić się w coś całkiem przeciwnego. Jeżeli droga 
na bieguny nie jest drogą do własnego serca i do siebie samego, czy do miłości, 
do poczucia, że jeżeli nawet nikt nas nie kocha na tym świecie, to jest Pan Bóg, 
który nas obdarzył życiem i który będzie nas zawsze kochał, ta droga nie ma 
sensu po prostu. Droga na bieguny to była taka droga do zrozumienia pewnej 
iluzji tego świata zewnętrznego. Te wszystkie sukcesy, o których Pan mówi, 
sława, to wszystko to jest dym na wodzie i nic więcej, mgła, która w każdej 
chwili się może rozwiać. Jeżeli to nie ma zakorzenienia gdzieś wewnątrz. 

red. Jan Pospieszalski: Ale jest też narzędziem, które ułatwia pomaganie 
innym, daje pewną łatwość dotarcia, albo jest początkiem tej pomocy.

Marek Kamiński: Jest początkiem, ale ten początek musi być jednak w sercu. 
Jeżeli posługujemy tymi narzędziami, gdzieś musi być zakorzeniony głęboko 
w nas samych. Możemy się posługiwać tymi narzędziami, jeżeli za tym płyną 
jakieś intencje, jeżeli za tym płynie coś wewnątrz, bo inaczej można być bardzo 
sprawnym sztukmistrzem, który bardzo sprawnie posługuje się takimi narzę-
dziami jak sława, jak pomoc innym, jak działalność charytatywna.

s. Anna Bałchan: Zgadzam się z tym. Ja na przykład nie mam też czegoś 
takiego, mówiąc o pomaganiu. Co mi to daje? Może sława, może nagrody. Są 
to są, to fajnie, jest jakiś znak, ale naprawdę to szukamy sensu swojego życia. 
Pytają mnie: Czy Siostra tak kocha ludzi? No, nie. Tak bardzo, to nie. Robię 
to z czystego biznesu. Jak to? No tak. Chcę przeżyć sensownie życie. Chcę 
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doświadczyć Boga, który działa tu i teraz. Ja chcę zobaczyć co On robi, dlatego 
pragnę i o to proszę. I to jest ten głęboki sens! Jeżeli zatracę siebie i zatracę ten 
sens, no to co to będzie? Sztuka dla sztuki. To jest puste, to nie niesie życia. 
To nie jest nowe życie. Dlatego modlę się o to, żeby być z Bogiem, bo On nas 
nie opuszcza. Różne mam czasem pomysły. Moja modlitwa jest taka: Panie, 
trzymaj mnie! Ty mnie nie wypuszczaj! Ja przede wszystkim chcę sensownego 
życia. Pomaganie innym mnie cieszy, mądre pomaganie, mądre towarzyszenie. 
Żyję z Jego łaski, z Jego Opatrzności i jestem szczęśliwa. Po prostu uwielbiam to! 

Jeżeli cokolwiek robimy, czy to będzie muzyka, czy jeżeli Pan idzie na biegun, 
czy do Santiago, a przy tym wszystkim możemy jeszcze zrobić jakieś dobro, bo 
są jacyś sponsorzy, jeżeli ktoś zyska przez to jakieś fundusze na pomoc dzieciom, 
to super. Jeśli gram muzykę, to niech ona porusza. Jeżeli ja to w Bogu robię, 
w Nim to przekazuję wszystko, no to nie ma nic lepszego. Słowa nie wyrażą tego. 

Wielokrotnie byłam poruszona muzyką przez jej refleksję, czy obrazem, czy 
jakimś fragmentem filmu, który daje do myślenia, który nie daje mi gotowej 
papki, bo ten okres przerabialiśmy w niemowlęctwie. Nikt nie lubi, żeby mu 
mówić: Musisz zrobić tak i tak. Cały fenomen sztuki, fenomen tego, gdzie 
jesteś doświadczony Bogiem, daje nowe życie. Tak samo w naszym życiu, gdy 
się zatracimy, to będzie jakaś totalna pustka. Nie o to chodzi. Jeżeli umiesz 
tańczyć – tańcz, jeżeli robisz filmy – rób filmy, grasz – graj ile wlezie. Graj tak, 
żeby to poruszało serca i Bóg będzie działał przez nas. 

Nawet jeśli przyjdzie taki moment, kiedy nie będę już w stanie nic zrobić. 
To chociaż będę mogła popatrzeć z miłością. Chciałabym mieć taką łaskę, żeby 
móc patrzeć z miłością, żeby nie pamiętać złego, żeby też nie „bić się ze sobą”, 
żeby umieć sobie przebaczyć. Często spotykam ludzi, którzy ciągle walczą ze 
sobą: Zrobiłem coś złego, zrobiłem ludziom krzywdę, jestem mordercą, przeze 
mnie mnóstwo ludzi mogło umrzeć, byłem dilerem narkotyków. Jestem do 
niczego. Młodzi ludzie, którzy słyszą od własnych rodziców najgorsze rzeczy, 
zaczynają w nie wierzyć, myślą: Ja taki jestem, taki mój los. Wierzą w to, że 
są niczym. To jest szatańskie, to jest fatalne i niesie śmierć! Tylko łaska i Bóg 
daje życie, bo On cię wybrał, ukształtował, On jest. 

Czasami pytają mnie: Siostro, dlaczego ja się urodziłem w takiej rodzinie, 
a nie w innej, dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Jedno jest pewne, że Bóg cię 
wybrał. Możesz być kimkolwiek zechcesz. Ja w to po prostu wierzę. Mamy 
tutaj swój cel i sens. Trudno mówić do ludzi, jeśli nie masz o tym przekonania. 
Gdybym nie miała przekonania, że Bóg tak robi, nie dałabym rady mówić o tym 
ludziom, którzy byli molestowani przez swoich rodziców, bici, maltretowani, 
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sprzedawani, bo z takimi ludźmi się spotykam, takim ludziom towarzyszę. 
Masz przykazanie: Czcij Ojca swego i matkę swoją. Mówię wtedy: Panie, czy 
Ci się nie pomyliło? Ale przecież nie znamy historii tych ludzi, tych rodziców. 
Jedno jest pewne. Bóg mnie wybrał, bo otrzymałam największy dar: życie. 
„Tylko” albo „aż”. On jest naszym Ojcem. Mamy cel, mamy zadanie, On nas 
posyła i daje nam nowe życie. I to jest ta nadzieja, to miłosierdzie, czyli miłość 
za darmochę. Ludzie nie wierzą w miłosierdzie i ja czasami też łapię się na tym, 
że przecież na wszystko musisz zasłużyć. Jak będziesz grzeczny i miły, to cię 
nie wywalą. U Boga jest tak, że nawet jak się odwracasz, to On tylko czeka, 
kiedy będziesz mógł powiedzieć Mu „tak”. Możesz powiedzieć „tak”. U Boga 
nie ma nic na siłę. W miłości jest wolność. Ludzie mówią: Proszę Siostry, jak 
mam to zrobić, ja nie wiem, ja już nie wiem nawet jak się modlić, nie wiem 
jak to zrobić. Odpowiadam wtedy: To powiedz to Bogu właśnie tak. Tak, jak 
mówisz do mnie. Mówią: Proszę Siostry, niech się Siostra pomodli za mnie. 
Odpowiadam: A sama się pomódl. 

Najważniejsze to traktowanie Boga jako Osoby, bycie w Jego obecności, 
przekonanie, że mogę z Nim normalnie rozmawiać, że On mnie wyciąga z naj-
większej ciemności i tylko On mnie może reanimować. Tylko On. A On już 
drogę znajdzie. Przy okazji, bo nas teraz słuchają, chcę przede wszystkim po-
wiedzieć, że u Boga nie ma ludzi na marginesie. Jestem tego świadkiem. Znam 
wielu ludzi, którym Bóg dał nowe życie. Doświadczyłam tego. To właśnie On 
daje sens mojej muzyce, On daje sens mojemu życiu, mojemu mówieniu, mo-
jemu milczeniu, mojej chorobie, mojemu cierpieniu. I w chorobie ci życzę, żeby 
Pan był z tobą. Kiedy będziesz odchodzić, niech Pan będzie z tobą. Kiedy ci coś 
wychodzi, niech Pan będzie z tobą. Ale jak ci nie wychodzi, niech Pan będzie 
z tobą. Kiedy masz, no to super! A kiedy nie masz, to też jest dar. Nic nam się 
nie należy. Jeśli mówimy o wadach, to ja powiem o wirusie narodowym, a może 
ludzkim. Nazywa się „misie”. „Mi się nie chce” i „mi się należy”. Jak ktoś ma 
ostre zapalenie misia, no to licho.

red. Jan Pospieszalski: Siostra po tym poruszającym świadectwie, jednak 
potwierdza, że te wady są...

s. Anna Bałchan: Wirusy, wirusy. Nie mamy wad.

red. Jan Pospieszalski: Powiedziała Siostra o godności, o tym, że nie 
ma takiego „doła”, czy takiego dramatu ludzkiego, w którym można byłoby 
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powiedzieć: Ja nie mam godności dziecka Bożego. Wracam ciągle do tej ho-
milii i do tego miliona ludzi tu klęczących, na Jasnej Górze, którzy przysięgają, 
ślubują, wchodzą w przymierze z Panem Bogiem. Zobaczyliśmy siebie, jako 
Naród, zobaczyliśmy siebie lepszymi, niż sami o sobie myśleliśmy. To było 
wyciągnięcie nas i pokazanie: Jesteście tego godni, jesteście synami Bożymi, 
macie w sobie to dziecięctwo Boże. 

Czy to jest ważne, żebyśmy mieli poczucie tej godności, tej przynależności do 
Jezusa Chrystusa i z tego czerpali siłę, godność, odwagę do pokonania tych 
wszystkich wad, ograniczeń?

abp Wacław Depo: Chciałbym zwrócić uwagę, że przed udzieleniem chrztu, 
pojedynczego chrztu, ale myślę, że również chrztu Narodu, który się dokonał, 
pada bardzo zasadnicze pytanie: czy wyrzekasz się złego ducha i jego zwodniczych 
obietnic? Dopiero później, jest pytanie o wiarę czyli konkretne pytania zobowią-
zujące nas do uwierzenia w miłość Ojca, który daje nam Syna i Go poświęca. 
Jan Paweł II powie: Poszedł za daleko, bo przekroczył granice naszego ludzkiego 
rozumowania, że Go nie tylko dał, ale pozwolił Go zabić. Dopiero przez śmierć 
On daje nam nowe życie. Duch Święty to dzieło prowadzi i pomaga nam uwie-
rzyć. I to jest kolejne nasze zadanie, bo Bóg daje Siebie całego, w Swoim Synu. 

Pan Redaktor mówi o tym, wydawałoby się, anonimowym tłumie, zbiorowisku 
ludzi. Ale tam właśnie jest każdy, który ma własne imię, swoją własną historię. On 
tutaj przyszedł, żeby potwierdzić ten podstawowy dar: Kim ja jestem. Wspaniałym 
tego zwieńczeniem są słowa Jana Pawła II, kiedy tutaj przybył w stanie wojennym 
i powiedział: „Tutaj zawsze byliśmy wolni, wewnętrzną wolnością”. Nie chodziło 
tylko o granice, bo nam rozbiory zabierały wolność, niszczyły ludzi. Były wady, 
słabości, zdrady, prywata, takie czy inne grzechy. Ale właśnie tutaj odzyskiwa-
liśmy najpierw wolność wewnętrzną poprzez przyznanie się do zła, korzystanie 
z daru „konfesjonału narodu”, przez który Naród przechodzi. Tak, jak teraz, dzięki 
Bogu, przechodzimy przez bramę miłosierdzia. Możemy jej dotknąć i zanurzyć 
się w tajemnicy łaski i Bożego miłosierdzia, kiedy już klękniemy przed konfe-
sjonałem. Grzechy są grzechami, ale one w miłosierdziu Boga są już wymazane. 
Znak krzyża, który kapłan czyni nad nami jest naszym kolejnym wyzwoleniem 
i nowym życiem. I możemy stąd odchodzić znowu wolni, z godnością dziecka 
Bożego, z godnością Polaka. Bo tutaj Maryja jest tą przedziwną pomocą i obroną 
dla Narodu i dla każdego bez wyjątku człowieka.
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red. Jan Pospieszalski: Przemiana, o której mówimy, odbywa się nie 
w kontekście jakiejś statycznej relacji z Bogiem, który „z góry” to wszystko ob-
serwuje i jest obojętny. Michał porównał Go kiedyś do rydwanu. Miał poczucie 
jakiegoś ognia czy rydwanu, który jedzie po nim. Tak się ta przemiana dokonała. 

Michał Lorenc: Przed chwilą byliśmy tego świadkami. Siostra powiedziała 
rzecz dla mnie straszną. Powiedziała o „misiu”. Ja jestem taki „miś”. „Mi się 
należy” i „mi się nie chce”. To jest prawda. A ten rydwan przejeżdża i rozwala 
to po prostu. Oczywiście, mogę udawać, że tego nie słyszę, i że to jest do ciebie, 
a nie do mnie. To jest cud, że „ucho mam na chwilkę przynajmniej odetkane”.

prof. Adam Regiewicz: Chciałbym się odnieść do wysiłku w tym proce-
sie, o którym Pan Redaktor wspominał. To musi boleć. Zawsze jest to proces 
bolesny, bo uświadomianie sobie kim jestem, uznanie prawdy o sobie jest 
bolesne. Proces odkrywania jest bolesny. Chodzi o wysiłek. Mam wrażenie, 
że w słowach Siostry to wybrzmiało. 

Tak naprawdę to my jesteśmy zbawieni miłością Boga. Pan Bóg nas ko-
cha niezależnie od tego, jacy jesteśmy. Myślę, że jest w nas pewna pokusa, 
żeby traktować siebie jakoś wyjątkowo, bo my, Polacy mamy takie poczucie 
wyższości. I teraz zaczniemy patrzeć z góry na inne narody. Ale czy Bóg nie 
ukochał innych narodów? Bóg tak naprawdę kocha każdego. I tych, którzy nas 
wcześniej najeżdżali, palili nam domy i tych, którzy nas mordowali. I tak samo 
kocha tych, z którymi my robiliśmy to samo. Taka jest prawda. Mam czasem 
wrażenie, że mamy „kompleks narodu wybranego”. Chcielibyśmy na chwilę 
ich zastąpić, mamy niespełnione marzenia o „Polsce Chrystusie Narodów”. 
Ale to naród wybrany jest narodem wybranym i będzie aż do końca świata. 
Bóg nie odwołał tego Przymierza. My mamy zupełnie inny rodzaj przymierza, 
które ustanowił Jezus Chrystus. Problem polega właśnie na tym, że mamy 
poczucie, że musimy na miłość Boga zasłużyć, musimy coś wypracować, 
musimy się „napiąć” i własnym wysiłkiem coś osiągnąć. Prawda jednak jest 
taka, że, jak mówi jeden z Ojców Kościoła, jak się człowiek „napnie”, to mu 
tylko jeden wiatr wychodzi. 

Nie wiem jak Pan, ale ja mam doświadczenie, że zostałem ukochany przez 
Boga za darmo. Nie zasłużyłem na nic, bo jak patrzę na swoje życie, to byłem 
ostatni, którego to powinno spotkać. Czuję się zawsze jak ten sparaliżowany 
w Ewangelii, bo moje życie było właśnie już takie: leżałem i czekałem, aż mnie 
wyniosą. I przyszli tacy, którzy zanieśli mnie do Kościoła. Mieli wiarę, że tam 
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jest zabawienie, że tam można spotkać Chrystusa. I to jest to! Ja zostałem 
zbawiony za darmo! Bóg mnie ukochał za darmo. Tak samo ukochał każdego. 
Jeżeli patrzymy na to w ten sposób, że jesteśmy kimś lepszym, a tamci – nie, 
to to jest nieprawda, to jest oszustwo. Bóg kocha każdego.

red. Jan Pospieszalski: Panie Profesorze, ale jest też tak, że Pan Jezus robi 
błoto ze śliny i poprzez to błoto uzdrawia. Jednak pyta najpierw: „Co chcesz, 
żebym ci uczynił?” Potrzeba aktu woli, współpracy ze strony człowieka. 

prof. Adam Regiewicz: Zgoda, ale ten ślepiec, o którym Pan mówi, o nic nie 
prosił. To Bartymeusz krzyczał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Był 
niewidomy, w pewnym momencie swego życia stracił wzrok, ale ten, któremu 
Chrystus nałożył błoto, od początku, od urodzenia był niewidomy. On sobie 
siedział i prosił o jałmużnę. Było mu dobrze tam, gdzie był. Chrystus przechodził 
i tak po prostu nałożył mu błoto. To są fakty, które Bóg daje każdemu z nas.

red. Jan Pospieszalski: Ale innego posyła do sadzawki, każe mu przejść...

s. Anna Bałchan: Krzywdę zrobił temu Panu...

prof. Adam Regiewicz: Tak, bo on już miał ustabilizowane swoje życie.

s. Anna Bałchan: Miał biznes, a tu przejrzał! Zarabiał na rodzinę, a teraz co? 

prof. Adam Regiewicz: Miał swoje miejsce przy bramie, miał „miejscówkę”. 
A teraz stracił fach. Bóg przyszedł do niego i zrobił mu rewolucję w życiu. Ale 
to jest bardzo dobra nowina, bo Bóg przychodzi do każdego z nas w taki spo-
sób. On przychodzi i robi nam w życiu „konkretny kipisz”. Pojawia się tylko 
pytanie: Co my z tym zrobimy?

red. Jan Pospieszalski: Czy bez naszego wysiłku Jego plan się może zre-
alizować?

prof. Adam Regiewicz: Ja mam nieufność do tego typu wysiłku.

s. Anna Bałchan: Zgadzam się z Panem. Mówię to z mojego doświadczenia. 
Mam takie wrażenie, że jeśli ktoś się tak bardzo stara, różnymi technikami 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

242

próbuje ciężko pracować i w końcu sobie uświadamia: Nie, już nie mogę! Wtedy 
Bóg mówi: „No, nareszcie mogę coś zrobić”.

prof. Adam Regiewicz: Tak właśnie jest!

s. Anna Bałchan: Jeżeli mówię Bogu „tak” w swoim cierpieniu, we własnej nie-
mocy, to staję przed Nim jak dziecko. Jeżeli mówię Mu „tak”, to On mi daje moc.  
Sama z siebie jestem słaba. To On mi daje moc, że wstaję. To On mi daje łaskę, że 
mogę się do Niego zwrócić tak, że ja mogę powiedzieć słowo „Jezus”. 

Człowiek normalnie nie myśli, że coś się dzieje dzięki Jego łasce, na przy-
kład to, że mogę tu siedzieć. Nie bardzo wiedziałam „w co ja idę”. A tu nagle 
zdziwienie! Bóg posyła, więc idę. To jest fenomen.

Oczywiście, ciągle poznaję prawdę o sobie, we wspólnocie ją poznajemy. 
Wydaje mi się, że taka fajna jestem, a tu ktoś mi mówi co innego: Kurczę, 
wcale nie taka fajna! Czy mam jakieś własne przekonania o ludziach? Jeśli tak, 
to zaczynam się denerwować, gdy oni nie spełniają tych moich oczekiwań. 
Nawet jeżeli ktoś pracuje w tak zwanej „pomocy drugiemu człowiekowi” ma 
takie oczekiwania. Wydaje nam się, że jak się napracujemy, zdobędziemy fun-
dusze, zrobimy to wszystko to, to ci ludzie zaczną się zmieniać, pracować nad 
sobą. Denerwujemy się: czemu ty się nie zmieniasz?! No zmień się, żyj fajnie! 
To wcale nie o to chodzi. 

My pracujemy, towarzyszymy, ale w sposób mądry. To znaczy: W relacji 
z tym człowiekiem jest Bóg. To On daje wzrost, a my mamy siać. Czasami nie 
widzimy owoców. Fajnie jak Bóg nam pozwoli je zobaczyć. Na przykład, że 
dziecko nauczyło się grać, że wystąpiło publicznie. Ty wiesz, ile je to kosztowało. 
I to jest cud! To, że ktoś odchodzi z tego świata i jest pogodzony, bo doświadczył 
Boga. Cud! Fantastycznie! To, że ktoś wytrzymał jeden dzień bez picia, bo chciał 
się spotkać ze swoim dzieckiem, jest alkoholikiem, ale tak tęsknił, że wytrzy-
mał jeden dzień bez alkoholu, to też jest wielka sprawa. Wielka. Cud. Dobroć 
jest cudem. Dobroć, która jest taka jak ten „wdowi grosz” z przypowieści. Jest 
mnóstwo cudów wokół nas. 

Bóg mówi do nas, ale my też mówimy do Niego wspólnie tu, pod Jasną Górą, 
żeby nas przemieniał, bo my potrzebujemy wspólnoty. Widzę, że nie jestem 
sama, że stoi ze mną cała wspólnota. Bóg zrobił nam dowcip i zbawił nas we 
wspólnocie, ale powiedział, że do nieba wchodzimy pojedynczo. Ci, którzy są 
w małżeństwie, są z definicji we wspólnocie. Ale to jest też dla mnie, dlatego 
jestem we wspólnocie, dlatego pracuję we wspólnocie i tam wszyscy dla siebie 
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jesteśmy ważni. Przede wszystkim szukam człowieka, który doświadczył Boga. 
Kiedy mówisz o przestrzeni Boga, idziesz tak daleko, że nie wiem, czy dałabym 
radę pójść aż tak daleko. Po prostu szukam człowieka.

abp Wacław Depo: Idąc za tym, co powiedział Pan Profesor, Siostra i Pan 
Marek Kamiński o podążaniu przez ziemię, chciałbym powiedzieć za św. Pawłem: 
potwierdzamy, że to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania. Kiedy je-
steśmy tutaj, w tym szczególnym miejscu jakim jest Jasna Góra, wierzymy 
w szczególną obecność i zapośredniczenie łaski przez Maryję. Zauważmy, 
Maryja jest uprzedzająco obdarowana łaską Odkupiciela. Taka jest nasza wiara, 
że Niepokalane Poczęcie jest Jej przywilejem. Ale czy to zniosło Jej wolność, 
kiedy Anioł Gabriel przychodzi i mówi: jesteś Bogu potrzebna i Bóg wybrał 
Ciebie, Maryjo? Jesteś pełna łaski. Pan z Tobą. Poczniesz i porodzisz. Ona musi 
odpowiedzieć. Przepraszam: nie musi. Właśnie tu chodzi o wolność, nawet 
tak obdarowanej, wybranej od wieków w planie Boga Maryi, która jest wolna 
w swojej odpowiedzi na współpracę. Dopiero później widzimy, co oznacza 
ta współpraca i konsekwencja aż do, jak to Jan Paweł II nazwie, kenozy wiary 
pod krzyżem, wyniszczenia wiary w sercu człowieka. Bóg do tego dopuszcza, 
ale Ona przechodzi heroicznie przez tę próbę, aż do poranka zmartwychwsta-
nia. I dlatego jest nam tak bliska, bo Ona jest, tak jak Siostra powiedziała, 
w każdym doświadczeniu człowieka. Nie tylko nas, tutaj, teraz wybranych, 
obdarowanych, ochrzczonych, ale w każdym, bez wyjątku człowieku, bo nikt 
nie przejdzie przez życie do życia wiecznego inaczej niż przez Chrystusa.  
Do nowego życia, które On wysłużył.  

s. Anna Bałchan: Kiedy myślę o Maryi, to to, co mi się najbardziej podoba, 
że dla Maryi nie wszystko było takie oczywiste. Czasem tak sobie mówiłam: 
fajnie, Ona jest bez grzechu pierworodnego, Jej było lepiej, łatwiej. Ja już mam 
ten grzech i nie jest tak łatwo. Ale co mówi Maryja: Jakże się to stanie? Ona 
oczywiście wiedziała, że będzie Matką Boga, Ona wiedziała skąd się biorą 
dzieci. Ale mówi: Jak się to stanie? Moc Najwyższego osłoni Cię. To jest ten 
moment zawierzenia. Przecież Ona kochała Józefa i Józef kochał Ją. Jak mu 
to powiedzieć? No wiesz, za sprawą Ducha Świętego... Patrząc z ludzkiego 
punktu widzenia, to wcale nie jest takie proste. Chodzi właśnie o zawierzenie 
i dlatego też ta Matka jest nam tak bardzo bliska. 

Moje pierwsze przyjście tu, pod Jasną Górę, kiedy miałam naście lat, było 
dość anegdotyczne. Wszyscy mówili, że tu takie cuda są. Patrzę w lewo, w prawo, 
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ludzie płaczą. Co to za zbiorowość? Pomyślałam sobie: starsi to tak mają. Te ko-
biety może przemianę hormonalną przechodzą? Ubrałam się wtedy w naj-
lepsze dżinsy z Pewexu, które dostałam od mojej siostry. Stoję wśród tłumu 
wpatrzonego w Czarną Madonnę. Więc ja też patrzę na Czarną Madonnę, bo 
sobie myślę: Trzeba załatwić coś na życie, zastanowić się, co w życiu robić? 
Jeden z ojców, paulin, mówi, przerywając te moje pobożne rozważania: Proszę 
Państwa, nie wszyscy przyjeżdżają na Jasną Górę się modlić, proszę uważać na 
swoje rzeczy, bo kradną. I nagle czuję, że ktoś mi te spodnie pewexowskie ściąga! 
Wiedziałam, że kradną, ale, żeby aż tak! Jakaś starsza pani, gdy ruszył tłum, nie 
mogła wstać z klęczek, więc chwyciła się mnie, chwyciła za moje spodnie. Takie 
było moje pierwsze doświadczenie obecności Maryi i przerwanych rozważań.

Przychodziłam tu w różnych momentach. Czuwałam jako maturzystka 
i potem, kiedy już byłam w moim zgromadzeniu. I wtedy, kiedy umierała 
moja mama na nowotwór, kiedy prosiłam o cud. Byłam tu w różnych chwilach. 
Wciąż przychodzę na Jasną Górę i czuję się poruszona i płaczę. Pewnie gdy 
widzi mnie jakaś nastolatka, to też myśli, że przemiany hormonalne przecho-
dzę. Nigdy nie doświadczyłam jakiegoś spektakularnego cudu, że mi się Matka 
Boża pokazała. Natomiast doświadczyłam cudu sakramentu pokuty, cudu tego 
uwolnienia, cudu słowa, cudu doświadczenia, poruszenia przez muzykę, przez 
obraz, cudu ludzkich historii. Za to bardzo dziękuję. Za wszystkie świadectwa, 
przez które widać, jak Bóg działa, jak On wchodzi nawet w najciemniejsze 
historie naszego życia. Na moich oczach dzieje się ten cud i to daje mi życie. 
Wiem, że On jest. 

Chrzest Polski, w który jesteśmy zanurzeni i przez to mamy godność. 
Często to przypominam kobietom, którym to poczucie godności zostało 
zabrane. Mówię: przez chrzest my to mamy „w pakiecie”. Jesteś ochrzczona, 
to „w pakiecie” dostałaś godność. Teraz proś o cud, żebyś mogła jej doświad-
czyć. Proś, ale tak porządnie, tak spod dwunastnicy. Bo tego trzeba zapragnąć. 
Tak jak spragniona ziemia pragnie deszczu. No przyjdź, Panie Jezu, ja chcę Cię 
doświadczyć! To trzeba pragnienia, trzeba wołania z głębi serca, nawet płaczu. 
Gdy człowiek zostanie poruszony, to płacze, zostaje oczyszczony. Bóg poru-
sza. Jesteśmy silni wspólnotą, w Kościele, tak jak św. Paweł, on musiał być do 
Kościoła doprowadzony. Bo tu jest to źródło. Tu jest Chrystus.

Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej...



Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej  
z abp. Wacławem Depo 

metropolitą częstochowskim

Aleksandra Mieczyńska: Spotykamy się 24 stycznia wieczorem na Jasnej 
Górze na kolejną, piątą z zaplanowanych dziewięciu debat w ramach Raportu 
Jasnogórskiego 2016. Raportu, który wprowadził nas i prowadzi przez rok 
jubileuszowy rocznicy Chrztu Polski. Ale także przypomina Śluby Kardynała 
Wyszyńskiego, Śluby ważne dla Polaków, a z pewnością dla wierzących Polaków. 
„Nowy człowiek w Chrystusie” to temat dzisiejszej debaty. Nowy człowiek 
w Chrystusie to kto?  

Abp Wacław Depo: Odpowiadając nie możemy nie wyjść od samej 
daty Chrztu. Rok 966 to czas wieloplemienności na tych terytoriach, z któ-
rych wydobyliśmy się jako Polanie, dzisiaj jako Polska. Można powiedzieć że, 
otrzymaliśmy wówczas imię. Kiedy otrzymaliśmy chrzest, czyli wprowadzając 
nasz Naród w tajemnicę Chrztu jako wspólnoty uzyskaliśmy własne imię. 
Porównując to z człowiekiem, kiedy przyjmujemy nowego człowieka w darze 
jego życia, prosimy Kościół, który też jest dla nas pewnym domem i kluczem 
otwierającym nam szeroko drzwi ku Chrystusowi, również uzyskujemy, obok 
własnego imienia, imię „chrześcijanin”. Zarówno pojedyncza historia każdego 
z nas jak i historia wspólnotowa, w Chrystusie zyskuje życie i teraz dopiero 
możemy mówić o odniesieniach bezpośrednich do Chrystusa. To znaczy, że 
możemy Go przyjąć jako swojego Zbawiciela i jako Drogę, którą idziemy przez 
życie do życia wiecznego. Poza Chrystusem nikt nam, nie tylko nie obieca, ale 
i nie da życia wiecznego. Nasze pragnienie nieśmiertelności, które w ten czy 
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w inny sposób próbujemy osiągnąć. Wiemy, że to życie tutaj, na ziemi się kończy, 
przechodzimy przez śmierć i poza Chrystusem nie ma życia, nie ma nadziei.

Aleksandra Mieczyńska: Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian 
pisze o tym, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie jest „nowym stworzeniem”, to, 
co stare przemija i jest to, co nowe. My, Polacy w większości przypadków 
zostaliśmy wychowani w rodzinach katolickich, ochrzczeni jako niemowlęta. 
To jest ważny gest, ważna decyzja ze strony naszych rodziców, opiekunów. 
Później, jako dorośli ludzie mamy odpowiedzialność za dojrzały świadomy 
wybór.

Abp Wacław Depo: I tutaj dochodzimy do źródła, jakim jest Pismo Święte. 
To zdanie, które Pani przytoczyła należy „nałożyć” na pierwsze rozdziały Pisma 
Świętego – Księgę Rodzaju, gdzie człowiek ukazany jest jako korona stworzenia. 
Nie tylko tego, co się Panu Bogu „udało” w ciągu sześciu dni, ale jako jedyny 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest on jedynym stworzeniem, które 
reprezentuje Boga wobec świata. Wobec tego świata, który został mu poddany, 
którym ma „zarządzać”, który ma odkrywać po to, żeby mu służył. Na płasz-
czyźnie wiary przyjmujemy, że nastąpiło później to pierwsze pęknięcie, które 
nazywamy grzechem pierworodnym, to zerwanie więzi z Bogiem, z którego 
rąk wyszliśmy. W jednym ze swoich pism św. Jan Paweł II stwierdził, że grzech 
śmiertelny, który człowiek wybiera, jest „aktem samobójczym”, bo odcinamy 
się od źródła, które daje nam życie i w tym wypadku wiemy, że „pęknięcie” jest 
w nas i w naszej ludzkiej naturze, ponieważ człowiek chciał stanąć w miejscu 
Boga i nie być Jego reprezentantem, tylko konkurentem. Stał się Jego konku-
rentem przez zawiść diabła. Wejście Syna Bożego w nasz ludzki świat nie było 
jedynie wyrazem Bożej solidarności z ludźmi. On przyszedł na świat, żeby 
być z nami podobnym we wszystkim oprócz grzechu. On się narodził po to, 
żeby umrzeć. W tym wypadku, to ofiarowanie samego Syna Bożego za nas 
jest niezwykłym aktem miłosierdzia Bożego, ale właśnie otrzymujemy przez 
Jego ofiarę nowe życie i jesteśmy usynowieni i z powrotem wracamy do Boga.  
Św. Paweł znowu napisze, że „jesteśmy na nowo nabyci Bogu krwią Chrystusa” 
jako Baranka Bożego.

Aleksandra Mieczyńska: Ta „szczelina”, ta ogromna rana, która kiedyś 
powstała, jest po prostu „zaleczona”. A raczej: Może być zaleczona, jeżeli każdy 
z nas, osobiście sięgnie po ten ratunek. 
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Abp Wacław Depo: To jest bardzo ważne dopowiedzenie. Nie jesteśmy, jak 
powiedział Marcin Luter, tak zranieni, że nie do „naprawienia” i że uzyskuje-
my nowe życie w Chrystusie bez jakiegokolwiek naszego udziału, starań czy 
współpracy. To pęknięcie przypomina nam naszą obecną kondycję, kim my 
jesteśmy, ale jednocześnie wymaga ono wiary współpracującej z Bogiem, wy-
siłku umysłu, woli, całego naszego stylu życia. Wyboru: Czy jesteśmy wierni 
prawdzie, czy odchodzimy z dróg prawdy.       

Aleksandra Mieczyńska: I to jest nasza odpowiedzialność?

Abp Wacław Depo: To jest nasza odpowiedzialność.

Aleksandra Mieczyńska: Bóg zawsze czeka. On jest.

Abp Wacław Depo: Tak, niezależnie od wszystkiego.

Aleksandra Mieczyńska: Zmartwychwstanie się dokonało.

Abp Wacław Depo: Niezależnie od tego, w którym kierunku człowiek pójdzie, 
Bóg czeka. Obrazowo można powiedzieć, że jest jak ojciec, który wychodzi 
nam naprzeciw. Od naszej decyzji zależy, czy uznamy siebie, z owym dziedzic-
twem źle użytej wolności, czy też będziemy chcieli wrócić do Boga, którego 
odkrywamy, w tym roku zwłaszcza, jako Boga pełnego miłosierdzia.

Aleksandra Mieczyńska: Ta „dziura”, „luka” w naszym sercu pozosta-
nie, jeżeli nie wypełnimy jej Bogiem. Mój spowiednik mawia: „szmatą dziury 
w sercu nie załatasz”.

Abp Wacław Depo: Poruszyła Pani ważne sformułowanie pochodzące od 
św. Augustyna, że skoro jesteś, człowieku, ukierunkowany ku Bogu, bo On Cię 
powołał do życia, nie sobie zawdzięczasz życie, to twoje serce będzie ciągle nie-
spokojne, można powiedzieć właśnie „pęknięte”, dopóki nie spocznie w Bogu. 
Dopiero w rzeczywistości nieba już nie będzie tej próby, która nas od Boga 
oddala, tylko będzie już życie w Bogu, czyli nowe życie, którego dzisiaj sobie 
nawet nie potrafimy wyobrazić. Święty Paweł bardzo dobitnie to powiedział, 
że: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła 
ogarnąć tego, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”.         
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Aleksandra Mieczyńska: Święty Paweł też pisze, że: „już nie żyję ja, tylko 
żyje we mnie Chrystus”. Jeżeli sobie to uświadomimy naprawdę, decydując 
się na wiarę, ufając Bogu, to wtedy, być może, prostsze będą niektóre nasze 
życiowe wybory.

Abp Wacław Depo: Tylko trzeba ciągle, właściwie na nowo, prosić, przyznaję 
w pokorze, że każdego dnia to mówię do Pana Jezusa: Panie, przymnóż mi wiary. 
Mówię to zwłaszcza wówczas, kiedy przeżywam coś mocnego, jakieś wyda-
rzenie, którego nie potrafię sobie wytłumaczyć, albo którym jestem uderzany 
z zewnątrz. Wtedy mówię z perspektywy wiary, ja sam tego problemu nigdy 
nie rozwiążę. Pomoc z nieba musi być, wprost powiem, uprzedzająca, i trzeba 
w to uwierzyć, żeby podjąć kolejny wysiłek i zmaganie.               

Aleksandra Mieczyńska: Bo kiedy spojrzymy na nasze życie, popatrzymy, 
ile razy Bóg interweniuje, to to po prostu „działa”. 

Abp Wacław Depo: Wróćmy jeszcze do naszego wysiłku. Posłużę się tu przy-
kładem zaczerpniętym ze sportu. W ostatnim turnieju kwalifikacyjnym do 
igrzysk olimpijskich w siatkówce widziałem dwóch naszych zawodników, którzy 
mimo, że już byli poza boiskiem, poza linią, ratowali tzw. „beznadziejne piłki”,  
po to, żeby podać trzeciemu, który zetnie i zdobędzie ostatni zwycięski punkt. 
To jest właśnie nasza rzeczywistość. Nie tylko polska, sportowa, ale nasza du-
chowa rzeczywistość. Nigdy nie możemy zrezygnować z siebie, z walki o siebie. 
Kiedy już nawet leżymy na tym boisku, ale jeszcze możemy podnieść tę, czy 
inną, powiedzmy, swoją wolę do góry, to może się okazać, że to będzie wysiłek, 
który zdecyduje o zwycięstwie, kiedy się stanie już wobec Boga „twarzą w twarz”.

Aleksandra Mieczyńska: Przychodzi na myśl jeszcze jedno skojarzenie: 
gra zespołowa. To obraz wspólnoty. 

Abp Wacław Depo: Tak, jesteśmy sobie potrzebni, Pan Bóg nas wszystkich 
rzeczywiście pragnął, jak to stwierdza soborowy dekret z Konstytucji Gaudium 
et spes dla nas samych, ale człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak po-
przez bezinteresowny dar z siebie dla innych. Wspólnota musi się składać na 
tę sumę poświęcenia poszczególnych ludzi, bo jeśli nie ma poświęceń, nie 
ma nawet rezygnacji z siebie dla drugiego, to poczynając od własnego domu 
rodzinnego czy tworzonego we wspólnocie małżeńskiej czy rodzinnej, czy 
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wspólnocie duchowej, czy to prezbiterów, czy sióstr zakonnych, wtedy trudno 
mówić o wspólnocie. Wówczas jesteśmy jedynie jakimś stowarzyszeniem. Suma 
poświęceń buduje wspólnotę.                                           



Rozmowa o. Mariusza Tabulskiego OSPPE...



Rozmowa o. Mariusza Tabulskiego OSPPE  
z o. Józefem Płatkiem OSPPE, 

byłym generałem zakonu paulinów

o. Mariusz Tabulski: Ojcze Generale, Prymas Wyszyński, kiedy myślał 
o nowym człowieku w Chrystusie, to bardzo mocno myślał właśnie o Jasnej 
Górze, dlaczego?

o. Józef Płatek: Wiadomo, że przez sakrament chrztu świętego wszyscy 
stajemy się nowym człowiekiem w Chrystusie, umiłowanym synem i umiło-
waną córką samego Pana Boga. Ale sakrament chrztu nie odbiera nam we-
wnętrznej wolności i możliwości, tej czasem tragicznej możliwości: czynienia 
nawet zła. Przewidział to sam Jezus Chrystus. Zresztą, jak wiemy, św. Jan 
Apostoł w swojej Ewangelii słusznie zaznaczył, że Chrystus nie potrzebował 
specjalnego świadectwa o człowieku, bo wiedział, co się kryje w jego sercu. 
To prawda, że w sercu człowieka kryje się zdolność do heroizmu, ale i niestety, 
do bestialstwa. Nie mniej jednak Syn Człowieczy przyszedł, aby ocalić, ura-
tować tych, którzy się pogubili na swojej drodze i chce pomóc człowiekowi, 
wyprowadzić go z każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy traci godność dziecka 
Bożego i przestaje być tym nowym człowiekiem w Chrystusie, umiłowanym 
synem czy umiłowaną córką. Ustanowił sakrament pokuty, a ustanowił go po 
dokonaniu odkupienia, po swoim zmartwychwstaniu, kiedy przekazał boską 
moc swoim apostołom, a przez nich biskupom i nam, kapłanom. Tchnął na 
nich i powiedział: „weźmijcie Ducha Świętego”. Jest to boska moc, bo tylko 
dwa razy w Piśmie Świętym czytamy, że Bóg tchnął, czyli dał coś ze swojej 
wewnętrznej mocy ludziom, przekazał coś nadzwyczajnego. „Którym grzechy 
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odpuścicie, będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane”, dał 
im władzę rozgrzeszania i uwalniania ludzi z grzechów. Jest to sakrament 
uzdrowienia wewnętrznego. 

Wiemy jednak, że żeby człowiek mógł wrócić do Boga i skorzystać z Bożego 
miłosierdzia, musi dokonać procesu wewnętrznego nawrócenia. Ten proces jest 
bardzo skomplikowany. Odnowa człowieka w Chrystusie jest skomplikowana, 
dlatego, że współdziała tutaj z jednej strony Boża moc, Boża łaska, a z drugiej 
strony zaangażowany, wolny człowiek, który chce współpracować z Panem 
Bogiem. Wiemy, że Pan Bóg jest Ojcem najlepszym. W swojej wizji Rembrandt 
pokazał marnotrawnego syna, ale może jeszcze bardziej obraz miłosiernego 
ojca. Pokazał nam wspaniałą rzecz, że tego zagubionego syna, grzesznego, ojciec 
tuli do swojego serca i pokazuje sam artysta dwie ręce. Ręce ojca, męskie ręce 
i ręce matki. Boża miłość jest ojcowsko-macierzyńska. Tuli do serca tego biedne-
go, zagubionego człowieka, ale w procesie nawrócenia, działa wiele czynników. 
Trudno jest to nawet wyjaśnić do końca. Powiedziałem że, najpierw inicjatywa 
idzie od Pana Boga, On daje łaskę, On wychodzi naprzeciwko człowiekowi 
zagubionemu i chce go ratować. Ze strony człowieka jest potrzebna ufność, jest 
potrzebna pokora zwrócenia się do Pana Boga, by Go prosić o miłosierdzie. 
Wiemy, że w tym procesie uczestniczy nie tylko swoją wolnością sam człowiek, 
ale współdziałają jeszcze inni. Współdziała całe niebo, świat pozaziemski. 

Wiemy, że Pan Jezus powiedział, że z każdego nawróconego grzesznika 
będzie radość wielka w niebie, a więc i święci. Wśród tych świętych oczywiście 
Bogurodzica Maryja, jej macierzyńska troska o człowieka objawia się w szcze-
gólny sposób, o człowieka grzesznego, bo ją nazywamy Ucieczką grzeszników, 
Matką Miłosierdzia. Dlatego też sanktuaria maryjne są miejscami szczególnego 
Bożego Miłosierdzia, gdzie w szczególny sposób Bóg Ojciec pochyla się nad 
biednym, zagubionym i grzesznym człowiekiem, żeby mu przywrócić godność 
dziecka Bożego, żeby nadal chciał być tym właśnie odnowionym w Chrystusie 
i umiłowanym, jak Chrystus, człowiekiem. Oczywiście, wiemy, że w sank-
tuariach maryjnych ludzie szczególnie często przystępują do sakramentów, 
zwłaszcza do spowiedzi świętej. Jasna Góra jest ewidentnym tego przykładem. 
Od 6 rano do 20 wieczorem, w prawie każdy dzień powszedni konfesjonały są 
„oblężone”. Świadczą one o tym, że to jest miejsce wyjątkowego miłosierdzia, 
gdzie macierzyńska działalność Maryi w szczególny sposób się uwidacznia, 
pokazuje, że Ona ich tu niejako „przyprowadza” i pomaga im w tym trudnym 
procesie, bolesnym procesie nawrócenia się do Boga i porzucenia swoich grze-
chów.                                                                             
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o. Mariusz Tabulski: Ojcze Generale, znamy świadectwa ludzi, którzy 
mówią, że ze swoimi grzechami, to tylko na Jasną Górę mogą przyjechać. Po 
wielu latach nieprzystępowania do spowiedzi, ktoś przyjeżdża właśnie tu, na 
Jasną Górę, do sanktuarium narodowego, po to, żeby te jego, jak sam twierdzi, 
ciężkie grzechy, mogły zostać odpuszczone.

o. Józef Płatek: Właśnie, ukazał nam to sam Ojciec Święty, św. Jan Paweł 
II, który był spowiednikiem w mariackim kościele, a więc w sanktuarium ma-
ryjnym. Jestem świadkiem tego, że zasiadał często do konfesjonału jasnogór-
skiego. Mówił, że Jasna Góra jest „konfesjonałem Narodu”. On to zrozumiał, że 
to jest specyficzne miejsce, gdzie jest oddziaływanie Boga Ojca Miłosiernego 
pochylającego się nad biedą ludzką. Nawet powiedział takie znamienne słowa, 
że czasem tylko tu, w tym miejscu człowiek dźwiga się z najgłębszego upadku, 
nawet na szczyty doskonałości.

o. Mariusz Tabulski: Kiedy Prymas Wyszyński mówił o nowym człowie-
ku w Chrystusie, to w Ślubach Jasnogórskich wyraził się bardzo konkretnie: 
„Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, 
pijaństwu i rozwiązłości”. Czy są to charakterystyczne dla nas grzechy, wady 
narodowe?    

o. Józef Płatek: Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas 
Tysiąclecia, rozumiał doskonale charyzmat miejsca jasnogórskiego i dlate-
go, pisząc list z Komańczy do ojca generała, napisał znamienne słowa, że na 
Jasnej Górze nie można wyspowiadać tylko penitentów, pielgrzymów, tych, 
którzy tu przybywają. Jasna Góra musi wyspowiadać cały Naród. Co to zna-
czy? To znaczy, że Jasna Góra musi stawać się też amboną całego Narodu, musi 
współdziałać w procesie nawrócenia, bo ważną rolę odgrywa przecież Słowo 
Boże, ale także wydarzenia historyczne i osobiste człowieka. Wyspowiadać cały 
Naród to znaczy, że w programie Ślubów Jasnogórskich zawarte jest nie tylko 
przymierze z Maryją, ale jest cały program odnowy moralnej narodu polskiego. 
W tej wizji Prymas widział, że idzie nowe plemię, nowych ludzi, właśnie tych 
odnowionych w Chrystusie.

o. Mariusz Tabulski: Prymas mówił też, że mamy zdobywać cnoty wierno-
ści, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się samego siebie, 
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wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. To nie tylko 
uświadomienie sobie naszych wad, ale również zdobywanie cnót.

o. Józef Płatek: Przede wszystkim, ale w tej wypowiedzi Księdza Prymasa 
są wymienione wady narodowe, które się zakorzeniły w człowieku. Powiedział, 
że nie jest to łatwy proces, i że wymaga pewnego czasu. Chciał również ukazać 
blask nowego człowieka, który realizuje się w pełnym wymiarze w Bogarodzicy 
Maryi, która jest zatroskana o człowieka. Maryja pragnie, żeby był on podobny 
we wszystkich wymiarach do Jezusa Chrystusa, który jest umiłowanym Synem 
Ojca Niebieskiego.

o. Mariusz Tabulski: Prymas Wyszyński, Sługa Boży, mówił, że to jest bój 
najcięższy: zwalczyć swoje wady. Dlaczego?  

o. Józef Płatek: Dlatego, że opory są w każdym człowieku. On sam sobie 
nie poradzi. Ważna jest interwencja kogoś jeszcze z zewnątrz: to działanie 
i orędownictwo Bogarodzicy Maryi a nawet świętych. Potrzebni są nieraz lu-
dzie, którzy „podprowadzają” do tego procesu. Trud, czasem nawet bój, bywa 
długotrwały. Tym bardziej, Prymas na to wskazywał, że te wady mocno się 
zakorzeniły w Narodzie, że nie będzie ich łatwo wykorzenić.

o. Mariusz Tabulski: Prymas nawiązał swymi Ślubami  
w 1956 r. do Ślubów Jana Kazimierza, nawiązał też do wad, które przez całe 
pokolenia w narodzie polskim, w mentalności polskiej się zakorzeniły. Dziś 
okazuje się, że Śluby Prymasa, po 60 latach są wciąż aktualne.

o. Józef Płatek: Król Jan Kazimierz zauważył, że wszystkie problemy, które 
spadły wtedy na Rzeczypospolitą, w okresie tak zwanego potopu, zwłaszcza 
szwedzkiego, są właśnie pewnego rodzaju konsekwencją owych chorób Narodu, 
który utkwił w swoich wadach. W tych Ślubach król wyraźnie zobowiązuje się 
nawet, że poprawi zwłaszcza sytuację chłopów i będzie usuwał różne niespra-
wiedliwości życia społecznego.

o. Mariusz Tabulski: Mamy więc nadzieję, że wezwanie „nowy człowiek 
w Chrystusie”, jest okazją, żeby w Roku Miłosierdzia, można było tej „nowości” 
doświadczać?



ROZMOWA O. MARIUSZA TABULSKIEGO OSPPE...

255

o. Józef Płatek: I tego ludzie doświadczają! Ktoś powiedział, że idą na Jasną 
Górę smutni, a z Jasnej Góry wychodzą „jaśni”. Jasna Góra daje im „jasność”, 
idą po „jasność”, czyli po nadzieję i odnowienie wewnętrzne, żeby być tym 
„jasnym” człowiekiem, czyli nowym człowiekiem w Chrystusie. 

o. Mariusz Tabulski: Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź i za nadzieję, 
którą, jak sądzę, daje każdy spowiednik i obecność na Jasnej Górze.





Debata VI   
21 lutego 2016 r.

„Młodzież wierna Chrystusowi”



Uczestnicy debaty
ks. Artur Godnarski, Katarzyna Kucik, Mateusz Ochman, 
Barbara Pospieszalska, Iwona Czarcińska, dr Szymon Grzelak, Kalikst Nagel



o. Nikodem Brzózy OP 
Ruch „Lednica 2000”

Apel Jasnogórski

Matko Jezusa, stojąca pod krzyżem, płacząca, przebita cierpieniem. Dwie 
cięte od miecza rysy na Twoim Jasnogórskim obliczu w tajemniczy sposób wy-
rażają fizyczne i duchowe cierpienia Twoje i Twoich dzieci. My, wspólnota led-
nicka, stoimy, dziś przed Tobą, Maryjo, w II niedzielę Wielkiego Postu. Do apelu 
staje w niebie i łączy się z nami tu, na ziemi o. Jan Góra, który mawiał o sobie 
skromnie, że jest liniowym żołnierzem Chrystusa. Pragniemy tu, na Jasnej 
Górze, oddać Jezusowi dźwigającemu krzyż, cierpienia ludzi młodych i zaprosić 
ich jeszcze raz, na czerwcowe spotkanie młodych nad Lednicą, u podnóża Ryby 
– Bramy Miłosierdzia. Pragniemy też bardzo podziękować Bożej Opatrzności za 
promieniujące ojcostwo o. Jana Góry. Za jego pełne entuzjazmu twórcze życie 
dla Boga, za jego dobroć, za to, że codziennie mówił nam, swoim dzieciom, że 
nas kocha. Jego słowa i miłość nas wzruszały. Dziękujemy za niego. Za to, że 
był cały dla nas. Jego drzwi były zawsze otwarte, a on na nas cierpliwie czekał. 
Żył tak, że ludzie pytali go o Boga. 

Królowo nasza, pragniemy Tobie powierzyć nasze poczucie straty, żałobę 
po śmierci o. Jana, ale nade wszystko pragniemy iść w przyszłość prowadzeni 
przez Bożą Opatrzność. Pod Jej wpływem o. Jan napisał tekst zawierzenia 
przeznaczony na dzisiejszy dzień, który teraz przeczytam. 

„Najdroższa Matko i Królowo, przybywam do Ciebie w białym, dominikań-
skim habicie, bardzo podobnym do tych, które noszą paulini. Mówię Ci o tym 
na samym początku, abyś mnie nie pomyliła z paulinami. To oni tutaj się kręcą 
na co dzień. Opiekują się Twoim wizerunkiem i dbają o Twoje domostwo. 
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Przybywam ze szczególną intencją. Otóż w tym roku mija osiemset lat, jak po-
wstali dominikanie. Ten zakon mnie przyjął, przygarnął. Ten zakon stworzył mi 
warunki rozwoju i pozwolił pracować z młodzieżą. W czasie VI Światowego Dnia 
Młodzieży zostawiłem tutaj swoje serce śpiewając z młodzieżą: „Abba Ojcze”. 
Ten zakon umożliwił mi stworzenie ośrodka młodzieżowego nad Lednicą. 
Dziękuję za dominikanów. Dziękuję za Lednicę. W tym roku, 4 czerwca będzie 
już 20 spotkanie. Oddajemy je Tobie, podobnie jak wiarę polskiej młodzieży. 
Dziękuję za entuzjazm wiary na Polach Lednickich. Pragnę dzisiaj zawierzyć 
Ci Matko, moją posługę na Polach Lednickich. Do źródeł chrzcielnych Polski 
przybywają młodzi i starsi, dzieci i ludzie w średnim wieku. Pomóż mi dawać 
im Chrystusa. Pomóż mi nakarmić ich sensem. Pomóż mi odnowić z nimi, 
pielgrzymami lednickimi chrzest, który przyjęli w dzieciństwie. Niech apostol-
ski zapał dominikanów zajaśnieje na nowo i przyniesie owoce żarliwej wiary 
i entuzjazmu. Święty Jacek przybywając do Polski przyniósł jej w darze nową 
ewangelizację. Niech lednicki program, jaki zostawił nam św. Jan Paweł II, bę-
dzie skarbem, którym dzielimy się ze wszystkimi, którym zależy na osobistym 
rozwoju własnego człowieczeństwa. Chodzi bowiem o to, żeby tego człowieka 
w człowieku było jak najwięcej. Pójdziemy zatem drogą budowania serdecznych 
więzi z Bogiem i ludźmi, drogą odpowiedzialności za siebie i braci, drogą two-
rzenia wspólnot lednickich. Będziemy na nowo uczyć się Chrystusa, poznawać 
Jego Słowo oraz uczyć się uczestnictwa w Kościele i w społeczeństwie. Będziemy 
budować dojrzałość społeczną i modlić się o spełnienie nas samych w Bogu. 
Oto nasz program, który Tobie Matko przedstawiamy i zawierzamy. Zostawił 
nam go Jan Paweł II w poszczególnych przemówieniach kierowanych do mło-
dych nad Lednicą. To nasz skarb. To relikwie jego serca i umysłu. Daj nam siłę, 
abyśmy byli w stanie ten lednicki program realizować. Amen. Niech tak będzie. 
Amen. Pozwól Matko, aby dzisiejsi dominikanie, tak jak nasi braci w XIII w., 
byli obrońcami wiary i prawdziwym światłem dla świata. Nie pozwól nam się 
zestarzeć w wierze, ale odnów w nas pierwotną miłość i entuzjazm. O to prosi 
Cię Twój czciciel mocny mocą Twojego zaufania. Amen.”



o. Marian Waligóra OSPPE 
przeor klasztoru na Jasnej Górze

Homilia

Drodzy Bracia i Siostry, Ewangelia II niedzieli Wielkiego Postu prowadzi 
nas na górę. Można powiedzieć, że wyrywa nas niejako z naszej codzienno-
ści i prowadzi do innego świata. Ci, którzy wędrują po górach, mniej lub bardziej 
intensywnie, wiedzą o czym mówię. Wychodząc w góry człowiek czuje się jakby 
wchodził w inny świat niż ten, który go na co dzień otacza. To, co codzienne, 
dobrze znamy. Umiemy obracać się w naszym świecie, tu nas nic nie zaskakuje, 
mamy wszystko poukładane, mamy swoje ścieżki, wszystko jest zaplanowane. 
Tymczasem Pan właśnie w tych uczniach: Piotrze, Janie i Jakubie, wyrywa nas, 
z tego naszego poukładanego świata, z tej naszej, moglibyśmy powiedzieć, 
doliny i wyprowadza na górę. Wychodzi z nami na górę, jak zaznacza ewan-
gelista Łukasz, aby się modlić. Nie wychodzi tylko po to, żeby być w innym 
miejscu, ale wychodzi po to, aby się modlić. A modli się tak żarliwie, modli się 
tak intensywnie, że jak zaznacza ewangelista, wygląd Jego twarzy się odmienił, 
a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Mówimy: Pan doznał przemienienia. 
To wydarzenie zadziwia uczniów. Oni są zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Ale 
faktycznie również i nam trudno jest ubrać w słowa to, co tak krótko relacjo-
nuje św. Łukasz. Nam jest też trudno o tym mówić. Mamy jakieś przeczucie 
tego, co tam się wydarzyło, ale, żeby umieć to opisać dokładnie, analitycznie, 
tego nie potrafimy. Zresztą słyszymy jak Piotr próbuje w całym tym wydarze-
niu jakoś się odpowiednio odnaleźć. Próbuje powiedzieć coś mądrego, ale jak 
wiemy, w ogóle mu się to nie udaje. Jest tu jakieś wielkie zadziwienie, a przy 
tym trzeba powiedzieć faktycznie ogromne zaskoczenie, które dotyka serca 
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człowieka, dotyka serca ucznia, ale dotyka również, w tym uczniu, mojego 
serca. Pan, tą drogą, właśnie przez to zadziwienie, przez to zaskoczenie, chce 
zbliżyć się do mego wnętrza. Właśnie poprzez tę drogę zaskoczenia, zadziwie-
nia chce pokazać mnie i każdemu z nas, kim On jest naprawdę. Z kim ty masz 
naprawdę do czynienia. Dziś ojciec święty Franciszek w rozważaniu na Anioł 
Pański mówił o tym wydarzeniu. I zaznaczył, że Pan pogrążony w modlitwie 
na wysokiej górze pozwala, aby ujawniło się światło Jego Boskiej chwały przed 
trzema uczniami, zapowiadając w ten sposób swoje zmartwychwstanie. Pan, tym 
wydarzeniem na Górze Tabor pozwala, by światło, by blask Jego chwały, w ja-
kiś sposób ogarnął i dotknął serca ucznia, dotknął mojego serca. By to światło 
mocno przeniknęło do serca ucznia. My dzisiaj właściwie powinniśmy dzięko-
wać za te wszystkie oświecenia, wszystkie blaski chwały Pana, które w różnych 
wydarzeniach życia nas dotykają. Za te nasze małe góry Tabor, na które Pan 
nas wyprowadzał, czy wyprowadza, w których w szczególny sposób doświad-
czaliśmy Jego bliskości, kiedy Pan podnosił nas na duchu, dodawał sił, dodawał 
otuchy, umacniał. Dziś jesteśmy zaproszeni, by w II niedzielę Wielkiego Postu, 
podziękować za tę bliskość Pana, która w różny sposób nas otacza, dotyka nas. 
Owszem, jesteśmy podobni do apostołów, którzy, jak słyszeliśmy w Ewangelii, 
w pewnym momencie byli snem zmożeni: a więc doświadczamy zmęczenia, 
naszej ograniczoności, ale Pan na tym się nie koncentruje, tylko zabiera nas 
ze sobą, z naszymi różnymi doświadczeniami, słabościami, właśnie tymi znu-
żeniami i chce nam pokazać swój blask, chce nam pokazać kim On naprawdę  
dla nas jest. To nam jest potrzebne na drodze naszego życia chrześcijańskiego, 
na drodze wielkopostnej, kiedy w szczególny sposób wpatrujemy się w siebie, 
w swoje wnętrze, szukamy tej ścieżki odpowiedniej dla mojego nawrócenia. 
Pan pokazuje mi blask swojej chwały po to, bym zanurzał się w Nim, a nie 
tylko w sobie. Patrzył na siebie, chciał przemienić siebie, chciał tej przemiany 
nawrócenia, ale po to, by chodzić w Jego blasku. 

Za to dziś dziękujmy Panu. Dziękujmy za to tu na Jasnej Górze, bo w ja-
kimś sensie Jasna Góra i Kaplica Cudownego Obrazu, gdzie teraz jesteśmy na 
Eucharystii, niesie w sobie też Górę przemienienia. Właśnie tutaj, poprzez 
bliskość Maryi, Matki Syna Bożego, wielu doświadcza tego dogłębnego prze-
mienienia, blasku, jakiejś iluminacji Bożej, która przenika go dogłębnie. Poprzez 
sakrament pokuty, poprzez wspólnotę pielgrzymów, którzy tutaj nieraz w liczbie 
ogromnej się razem modlą i dają sobie wzajemnie świadectwo swojej wiary. 
Tu możemy doświadczyć i doświadczamy tego przemienienia, które Pan niesie, 
tego blasku, którym chce nas ogarnąć i za to dziękujmy, za to, że są takie miejsca 
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na ziemi, w których Pan wyprowadza nas na górę i daje doświadczyć swojej 
bliskości. Zresztą słowo z dzisiejszej Ewangelii, słowo Pana wypowiedziane 
z obłoku: „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”, niesie w jakimś sensie 
w sobie to echo Ewangelii, która tu jest najczęściej odczytywana, Ewangelii Kany 
Galilejskiej, wesela w Kanie Galilejskiej, w której to słyszymy, jak Maryja mówi 
do sług wesela: „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie, Jego słuchajcie”. Do 
tego wszyscy jesteśmy zaproszeni. 

Kiedy przychodzimy tu, na Jasną Górę, kiedy w takich szczególnych wyda-
rzeniach bierzemy udział jak dzisiejsza kolejna już debata Raport Jasnogórski, 
kiedy chcemy przyglądać się kondycji naszego Narodu, kondycji wiary naszego 
Narodu. Dziś przyglądając się wierze młodego człowieka chcemy doświadczyć 
tej przemiany, która przejdzie głęboko przez moje serce. Chcemy zgodzić się 
na to, że Pan mnie czymś zaskoczy, jeszcze czymś mnie zadziwi. Pozwoli, że 
tak jak Piotr będę rzeczywiście zaskoczony, że nie będę potrafił od tej wielkiej 
łaski, jakiej doświadczyłem, nawet nie będę wiedział co mówić. 

O to się módlmy, żebyśmy się pozwolili Bogu zaskakiwać, również przez 
te różne wydarzenia, które przechodzą przez nasze życie, czego dziś doświad-
czam przychodząc na Eucharystię. Przez te różne doświadczenia codzienno-
ści, też różne wyprowadzania mnie na miejsce osobne, na górę, w której Pan 
szczególnie chce do mnie przemawiać. A zatem jestem zaproszony, by zapatrzeć 
się razem z uczniami na Górze Tabor w Pana. Zasłuchać się w to, co On mówi 
i zacząć żyć Jego słowami. 

Niech Maryja nam w tym pomaga. Amen.





Debata VI

„Młodzież wierna Chrystusowi”

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Królowo świata i Polski Królowo!

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, 
bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii 
i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,  
bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 Iwona Czarcińska, Instytut Prymasa Wyszyńskiego, Wiceprezes  Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół imienia Prymasa Wyszyńskiego 
•	 ks. Artur Godnarski, Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do 

spraw Nowej Ewangelizacji, członek Stowarzyszenia Dyrektorów Katolickich 
Szkół Ewangelizacji, organizator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej 
„Przystanek Jezus”

•	 Katarzyna Kucik, koordynatorka sekcji Wolontariatu 31. Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016 

•	 Barbara Pospieszalska, tegoroczna maturzystka, córka Jana Pospieszalskiego 
•	 dr Szymon Grzelak, psycholog, profilaktyk, ekspert niezależny, autor badań 

i ekspertyz dla Parlamentu RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej, wicepre-
zes Zarządu Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, szef i założyciel 
Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, ojciec 4 córek 

•	 Kalikst Nagel, koordynator XIII i XIV Spotkań Młodych „Lednica 2000”, 
wychowanek o. Jana Góry OP 

•	 Mateusz Ochman, bloger, youtuber, dziennikarz Stacji 7, prowadzi 
blog „Bóg, Honor & Rock and Roll” oraz program „Brzytwa Ochmana” 

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: Witam bardzo serdecznie na kolejnej, szóstej od-
słonie naszych spotkań z cyklu Raport Jasnogórski. Spotykamy się, żeby roz-
ważać, modlić się, wspominać, ale również, na nowo przeżywać to wszystko, 
co wydarzyło się 60 lat temu na Jasnej Górze i miało miejsce przez kolejne lata, 
aż do maja 1966 r. Towarzyszą nam w tej dyskusji władze zakonu paulinów 
z o. Arnoldem Chrapkowskim na czele, o. definitorem Mariuszem Tabulskim, 
a także redaktor naczelna tygodnika „Niedziela” Pani Lidia Dudkiewicz. 

To spotkanie i rozważanie jest poświęcone młodzieży i naszej trosce o jej 
wychowanie w duchu wierności Chrystusowi. Nowenna trwała dziewięć lat 
i każdego roku miała inne zawołanie, inny cel. Jeden z nich Prymas poświęcił 
młodzieży. Dlaczego potraktował osobno i szczególnie wyróżnił młode poko-
lenie i cały rok poświęcił rozważaniu, modlitwie, debatowaniu, programowi 
duszpasterskiemu, który koncentruje się na młodzieży?
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Katarzyna Kucik: Chciałabym to powiedzieć krótko: bo młodzież jest solą 
ziemi. Rozwijając temat: Od młodzieży wiele zależy i to nie tylko w takim 
znaczeniu, że są sprawcami jakichś wydarzeń, ale oni pokazują, jakie były 
poprzednie pokolenia, jacy byli ich rodzice, jacy byli dziadkowie. Myślę, że 
Prymas chciał nam przekazać, że młodzi ludzie są „odbiciem” poprzednich 
pokoleń. To, w jaki sposób my będziemy ich wychowywać i w jaki sposób bę-
dziemy kształtować ich charakter, ich osobowość, takich młodych będziemy 
mieli. A później takich będziemy mieli obywateli dojrzałych, odpowiedzialnych 
i takie będziemy mieli nasze państwo. 

red. Jan Pospieszalski: Czujesz się wyróżniony, że w Nowennie jest mowa 
właśnie o młodych? Jest o rodzinie, o rodzicach, o Narodzie i nagle tylko mło-
dzież! Dlaczego nie górnicy, księża, zakonnice, ale właśnie młodzi?  

Mateusz Ochman: Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało egoistycznie, ale wy-
daje mi się, że ode mnie i od moich rówieśników, czyli od młodzieży właśnie, 
zależy wszystko to, co będzie się działo. Co będzie się działo w rodzinach, 
w Ojczyźnie i w Kościele. Nie możemy o tym zapominać. Pozwolę sobie tylko 
uzupełnić, bo właściwie wszystko Kasia powiedziała, co ja chciałbym powie-
dzieć, że nie możemy zapomnieć o tym, że sztafeta pokoleń trwa. Obecnie 
i zawsze bardzo wiele zależy od młodzieży. Jeżeli młodzież będzie pilnie się 
uczyła i jeżeli młodzieży przekaże się dobrze wiarę, to nie będziemy musieli się 
martwić o to, że w przyszłości źle będzie się działo w Ojczyźnie, czy w Kościele.

red. Jan Pospieszalski: Artur, jak ty to widzisz? Masz kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie kontaktu z młodymi ludźmi, dlaczego akurat młodzież jest tak 
wyróżniona?

ks. Artur Godnarski: Dlatego, że oni są naprawdę depozytariuszami całego 
dziedzictwa Narodu i wiary. Myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. 
Mianowicie to, że młodzi rosną na miarę swojego pokolenia, wyzwań, przed 
którymi stoją i są niesamowicie uzdolnieni. Patrzę z ogromną nadzieją na mło-
dych ludzi, z nimi żyjąc, mieszkając na co dzień. Widzę, jak w wielu sprawach 
ja się nie orientuję, a oni łapią to w mig. Prowadząc na przykład rekolekcje wśród 
kleryków w seminariach duchownych widzę, jak oni wnoszą do Kościoła rze-
czy, których my, starsi nie znaliśmy. Nieraz jest w nas strach o to z czym oni 
wchodzą. Ale ja naprawdę im ufam, wierzę, że ta szlachetność serca, która jest 
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w młodych ludziach spowoduje, że to, co oni znają, to, co oni odkrywają jako 
nowe i w czym się bardzo dobrze orientują, wykorzystają dla dobra przyszłości.  

red. Jan Pospieszalski: Wróćmy do Prymasa. Pani Iwono, miała Pani oka-
zję, jako nieliczna z nas, a być może jedyna w tym gronie, poznać osobiście 
Księdza Prymasa. Jak wyglądały jego spotkania z młodzieżą, jaki był wobec 
was, młodych ludzi?  

Iwona Czarcińska: Pierwszy raz zobaczyłam Księdza Prymasa, i właściwie 
od tego całe moje spotkanie z Kardynałem Wyszyńskim się zaczęło, gdy byłam 
w 7 klasie. Był to Wielki Czwartek, nabożeństwo wieczorne. Pierwszy raz uczest-
niczyłam w takim nabożeństwie, wszystko mnie tam zachwycało: atmosfera 
i słowa, które Ksiądz Prymas wypowiedział. Chyba najbardziej mnie wtedy 
zachwycił jego język, swoboda wypowiedzi. Ale to, co przykuło moją uwagę, 
to obrzęd umywania nóg. Dzisiaj udział w Triuduum Paschalnym jest dla wielu 
osób czymś oczywistym, ale ileś lat temu jeszcze tak  nie było, a zwłaszcza dla 
kilkunastoletniego dzieciaka to był szok. Ten wielki Prymas, który z takim 
dostojeństwem szedł do ołtarza, który tak wspaniale przemawiał, raptem klę-
ka przed starszymi mężczyznami, przed dziadkami, i całuje im nogi. Wtedy 
zrodziło się we mnie pytanie: Czy on musi tak robić? Czy to taki zwyczaj? Czy 
jest taki przepis? A może za tym przepisem, za tym zwyczajem kryje się jego 
osobista postawa, pełna szacunku do człowieka? To pytanie nurtowało mnie, 
więc zaczęłam chodzić na różne nabożeństwa, w których uczestniczył Ksiądz 
Prymas. Jako, że mieszkałam w Warszawie, tych okazji było sporo. Zaczęłam 
patrzeć jak Kardynał się zachowuje. Do ołtarza szedł zawsze skupiony, skoncen-
trowany. A kiedy wracał, widział wszystkich a zwłaszcza dzieci. Robił im znak 
krzyża świętego na czołach, miał zawsze obrazki. Kiedyś pobiegłam z bratem na 
tyły katedry zobaczyć, czy przychodzi pieszo, czy przyjeżdża samochodem. Była 
tam grupa dzieciaków. Okazało się, że Ksiądz Prymas w kieszeniach sutanny 
miał dla nas cukierki. Wydaje mi się, że był bardzo wrażliwy na młode poko-
lenie. Umiał rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą, umiał ich też słuchać. Kiedy 
poznałam go osobiście, wielokrotnie widziałam, że w ogóle nie krępował się 
tym, żeby właśnie z dzieckiem prowadzić rozmowę. Często mówił, że i od 
dziecka można się uczyć, i przywoływał przykład: Zagadnął kiedyś pewną 
dziewczynkę, która szła ze swoim młodszym bratem. Braciszek nie tylko był 
młodszy, ale i dużo niższy od niej, sięgał jej wzrostem do pasa. Ksiądz Prymas 
powiedział: O, proszę idzie półtora człowieka. Wtedy ona wzięła się pod boki 
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i powiedziała: O, nie, proszę Księdza – idą dwa „człowieki”, bo jak człowiek, 
to cały. Kardynał potrafił, odwołując się do tego przykładu, snuć cały wykład 
na temat godności człowieka, na temat jego Bożego pochodzenia. Mogłabym 
takie przykłady mnożyć. Z okazji matury miałam szczęście być na Mszy św. 
w prywatnej kaplicy Księdza Prymasa. Przyszliśmy dużo wcześniej, żeby się nie 
spóźnić, a on już był w kaplicy i modlił się. Po Mszy św., kiedy była okazja do 
rozmowy, Ksiądz Prymas przy każdym z nas się zatrzymywał i wydawało się, 
że ta chwila, jest po prostu tylko dla mnie i dla niego. Każdy z nas dostał Pismo 
Święte z jego podpisem. Mam je tu ze sobą. Może dzisiaj nie jest to taka atrak-
cyjna rzecz, ale w tamtych czasach, był to towar deficytowy. To nie tylko był 
wspaniały dar, ale podarunek, który wyznaczał kierunek naszego życia. Ksiądz 
Prymas mówił: To jest fundament waszego życia. Drugim darem był różaniec. 
Ksiądz Prymas zawsze przy sobie miał różaniec. To była jego ukochana modli-
twa. Pamiętam do dziś moją rozpacz, gdy po kilku miesiącach okazało się, że 
ten różaniec gdzieś zgubiłam, bo cały czas nosiłam go ze sobą. Kiedyś mi się 
wysunął i nie zauważyłam tego. To była wspaniała wskazówka Prymasa, takie 
wyposażenie młodych ludzi na przyszłość, żeby iść w życie ze Słowem Bożym 
i z modlitwą do Maryi.

red. Jan Pospieszalski: W swoim kazaniu dotyczącym tego ślubowania 
Prymas mówi o konieczności wychowania „całości” dziecka. Do tej „całości” 
należy: wychowanie fizyczne, higieniczne, wychowanie umysłu, woli, uczuć, 
wychowanie społeczno-zawodowe, narodowe, obywatelskie, moralno-religijne. 
Prymas widzi człowieka w całości, widzi go holistycznie, integralnie. 

Jest z nami dr Szymon Grzelak, profilaktyk, psycholog, człowiek, który zaj-
muje się młodymi ludźmi. Przypominam sobie nasze pierwsze spotkanie, było 
to lata temu. Przyszedłem do Twojego domu, bo dowiedziałem się, że jest taki 
młody naukowiec, który robi doktorat o zachowaniach młodzieży, o inicjacji 
seksualnej, o czystości młodych ludzi. To było dla mnie fenomenem, że jest 
w Polsce naukowiec, który to bada. To był początek lat 2000 i nikt nie chciał 
wtedy tego badać.

dr Szymon Grzelak: To mogło być nawet jeszcze w latach dziewięćdzie-
siątych. Myślę, że najlepiej powiedzieć od początku. Słyszę tutaj o sztafecie 
pokoleń. Spotkanie Pani z Księdzem Prymasem. Nie miałem Księdza Prymasa 
„pod ręką”, ale miałem babcię. Od babci mam Pismo Święte, z jej dedykacją, 
podarowane mojej mamie, wtedy, kiedy jeszcze była w ciąży. Był rok 1966, 
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kiedy miałem się urodzić. Czyli akurat 50 lat temu. I też dostałem różaniec 
i też go zgubiłem. Dostałem go od babci, nie od Księdza Prymasa. Nie byłem 
wierny Chrystusowi, ponieważ nie znałem Chrystusa. Rodzice, bardzo dobrzy 
ludzie, ale nie przekazali mi wiary. Nie chodziłem nigdy na religię, nie byłem 
u Pierwszej Komunii. Miałem tylko babcię. Babcię, która mieszkała w Toruniu 
i prowadzała mnie tam czasem do kościoła. Nauczyła mnie „Ojcze nasz”. To była 
młodzież wierna Chrystusowi z lat 20. XX wieku. Ta babcia zasiała jakieś ziar-
no, które dziesięć lat po jej śmierci wydało owoc. Gdy byłem nastolatkiem, 
to byłem taką młodzieżą niby pozytywną: harcerzem, antykomunistycznym 
działaczem studenckim, dobrym studentem. Ale w tym wszystkim była pust-
ka, jakaś rywalizacja, jakiś bezsens, jakieś zło. Bez wychowania religijnego nie 
potrafiłem w sobie tego nawet rozpoznać. Marzyłem o miłości, ale nie potrafi-
łem nawet zbudować przyjaźni. Marzyłem o czymś głębszym, ale nie umiałem 
wyjść naprzeciwko do jakiejś dziewczyny. I zacząłem szukać, bo coraz większy 
był bezsens, jakaś depresja w tym wszystkim. Szukałem odpowiedzi na pyta-
nia życia w różnych miejscach. W psychologii nie znalazłem, w filozofii nie 
znalazłem, w buddyzmie też nie znalazłem. Przyszedł 1 października 1989 r., 
kiedy jako student miałem odbywać praktyki. Wymyśliłem sobie to w ten 
sposób, że będę chodził z różnymi znanymi ludźmi, którzy coś fajnego robią 
dla młodzieży, bo interesowałem się pracą z młodzieżą. Zacząłem chodzić po 
warszawskiej Starówce za księdzem Andrzejem Szpakiem, salezjaninem. On 
tak chodził, a ja z nim. Poszliśmy do jakiejś kawiarni, to były początki AIDS 
w Polsce. Młodzi narkomani, no i ksiądz z nimi poszedł do Kościoła. W kościele 
siedzą ci narkomani. Ja też tam siedzę. No i przyglądam się pracy księdza.

Red. Jan Pospieszalski: To była obserwacja naukowca, socjologa, psychologa...?

dr Szymon Grzelak: Psychologa, który zaczyna szukać duchowo. Ale zanim 
bym czegoś zaczął szukać duchowo w Kościele, z tą obcą mi liturgią, z tym 
niezrozumieniem, czym jest Kościół, to by trwało całe lata. A w tym momencie 
ci narkomani zaczynają śpiewać pieśń: Panie Jezu, Chryste Synu Boży, zmiłuj 
się nade mną. I śpiewają to w kółko. To był przełom. Po prostu przełom całego 
życia. Nagle odkryłem, że jest Bóg, że mnie kocha, że kocha mnie z całym moim 
złem, że ja się nie muszę niczego bać. Poszedłem bez żadnego przygotowania 
do spowiedzi świętej z całego życia i do Pierwszej Komunii. Zacząłem iść drogą 
wiary, małymi krokami poszukiwałem tej Miłości. Byłem nawrócony na wiarę 
w Boga, ale jeszcze nie rozumiałem tego, o czym mówił Prymas w Ślubach 
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Jasnogórskich, to znaczy nauczania Kościoła o miłości, o seksualności, jaką 
drogą iść. Poznając się z Agnieszką, dzisiaj moją żoną a wtedy dziewczyną, 
odkrywałem, że droga, którą wskazuje Kościół, to jest dobra droga, że trzeba 
czekać z seksem, że wtedy się dopiero buduje mądrze relacje. Przyszedł moment, 
w którym poznałem moją żonę, stało się to dzięki Maryi. To też było niezwykłe 
zdarzenie na drodze Bożej.

red. Jan Pospieszalski: To jest ciekawe. Poznałeś dziewczynę dzięki Maryi?

dr Szymon Grzelak: Byliśmy ze znajomymi na wędrówce po górach Bułgarii. 
Coś między nami zaiskrzyło. Więc nagle rzuciliśmy grupę znajomych i tę całą 
wyprawę w góry. Powiedzieliśmy sobie: chcemy zapytać Boga, czy to, byśmy 
byli razem, jest Jego wolą. To był sam początek znajomości. Ale mnie wtedy nie 
interesował żaden związek z dziewczyną, jeśli to nie będzie na całe życie i „na 
poważnie”. A ona była wierząca i też chciała tylko „na poważnie”. Wobec tego, 
zostawiliśmy grupę i autostopem pojechaliśmy z Bułgarii w pierwsze miejsce, 
które nam się kojarzyło z Ewangelią. Mieliśmy małą mapkę konturową Turcji, 
były na niej oznaczone ruiny starożytnego miasta Efez. Przypomnieliśmy sobie 
List do Efezjan i uznaliśmy to miejsce za godny cel pielgrzymki, więc poje-
chaliśmy do Efezu – 1100 kilometrów autostopem, pociągiem, autobusem. 
Dotarliśmy  w środku nocy. Spaliśmy w jakichś krzakach nie mając pieniędzy na 
hotel. O świcie wskazano nam pobliskie wzgórze z informacją, że są tam jakieś 
siostry Maryi. Okazało się, że to jest Meryem Ana – Dom Maryi – w którym 
mieszkała Maryja pod opieką św. Jana. To nas zaszokowało. Czytamy tablicę 
informacyjną mówiącą o odkryciu tego domu. Odkryli go dwaj zakonnicy na 
podstawie objawień Anny Katarzyny Emmerich, tych samych, na podstawie 
których Mel Gibson nakręcił film „Pasja”. Data odkrycia to 29 lipca 1891 r. My 
tam byliśmy tylko przez jeden dzień, bo tyle mieliśmy czasu. I był to 29 lipca 
1991 r.! Byliśmy tam dokładnie w 100. rocznicę! Ja byłem świeżo bierzmowany, 
bo przecież niedawno się nawróciłem. Przyjąłem na bierzmowaniu imię Jan, 
od Jana Ewangelisty. Imię mojej żony z bierzmowania to Maria. Jakby tego było 
mało, 29 lipca to urodziny i imieniny Marty – mojej babci, która mnie uczyła 
wiary! Więc było to po prostu niezwykłe spotkanie z Bogiem i wielkie przeżycie 
dla nas dwojga na początku znajomości.

red. Jan Pospieszalski: Duch Święty ma poczucie humoru.
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dr Szymon Grzelak: Tak, Duch Święty ma poczucie humoru, a człowiek jest 
grzesznikiem, bo ja mimo tych znaków jeszcze przez dwa i pół roku się zasta-
nawiałem, jeszcze się wahałem, nie wiedziałem, jeszcze rozeznawałem drogę 
pomiędzy małżeństwem a kapłaństwem. Ale jak już rozeznałem w kierunku 
małżeństwa, to wiedziałem, że chciałbym, żeby ta moja droga w małżeństwie 
i rodzinie była połączona także z szerszą misją na rzecz miłości, małżeństwa, 
rodziny. Widzę tego owoce. W tej chwili mamy dwadzieścia dwa lata mał-
żeństwa i kochamy się. Jakieś kryzysy były, ale to wszystko przezwyciężamy 
z Bogiem, wierni Chrystusowi. Zaufaliśmy lata temu i sprawdza się. Mamy 
czworo doroślejących dzieci, które idą drogą Bożą. Nasz dom jest pełen piękna, 
ponieważ powołaniem mojej żony jest tworzenie piękna. Ona maluje, haftuje, 
szydełkuje, pisze książki. Książki, które pisze są pełne piękna. Bohaterki są na-
sycone pięknem. Mam taki cytat ze spotkania z młodzieżą Papieża Jana Pawła 
II w Paryżu: Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Ta propo-
zycja wydaje się nawet trudna, w niektórych przypadkach może nawet budzić 
lęk. Lecz pytam was, czy lepiej zgodzić się na życie pozbawione ideałów, na 
świat zbudowany wyłącznie na obraz i podobieństwo człowieka, czy ofiarnie 
szukać prawdy, dobra, sprawiedliwości. Pracować dla świata, który będzie 
odbiciem piękna Bożego, nawet za cenę ciężkich prób, którym trzeba będzie 
stawić czoła. Moja żona tworzy piękno, bo to jest bliskie kobiecemu sercu. 
Pisze książki, które są odtrutką dla kultury pełnej seksualizacji i zniszczenia. 
Dekorujemy dom na każdy Adwent, na każde święta. Mamy w rodzinie całe 
bogactwo obyczajów, swoje sposoby świętowania chrztu, Pierwszej Komunii, 
bierzmowania. Zrobiłem taki duży drewniany krzyż, na którym są wypalone 
daty wszystkich Pierwszych Komunii dzieci, ich bierzmowania. One chcą już, 
żeby wypalić ich daty ślubów. Chodzi o to, żeby w sposób widzialny, namacalny 
zaznaczać drogę Kościoła w tradycji rodzinnej.

A moje powołanie jest takie właśnie, żeby żyć w wierności Chrystusowi 
i temu, co „zasiała” babcia. Moją główną misją oprócz rodziny jest praca dla 
młodzieży. Dla mnie to jest coś przepięknego. O owocach tej pracy i o badaniach 
nad tym opowiem może nieco później.

red. Jan Pospieszalski: Znalazłem taki cytat w tym samym kazaniu, w któ-
rym Prymas Wyszyński tłumaczy istotę wychowania katolickiego, poświęca 
również akapit sztuce, mówiąc: „Dzieje kultury światowej dowiodły, że nie 
było wspanialszego okresu w dziejach sztuki niż ten, w którym artyści uwie-
rzyli w Boga”. Tak. „Kult” i „kultura” mają to samo źródło. 
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Przypomnijmy jak brzmiał tekst przyrzeczenia: „Przyrzekamy Ci wychować 
młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem 
i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”. Czy nie było dochowaniem 
tego wezwania i przyrzeczenia fenomen, jakim byli wielcy liderzy młodzieżowi 
w Polsce? Takim liderem był przecież Karol Wojtyła, jego kajaki, organizowanie 
duszpasterstw młodzieżowych. W ogóle duszpasterstwa akademickie. Ksiądz 
Franciszek Blachnicki i fenomenalny ruch oazowy. Ostatnio rozmawiałem 
z ks. Krzysztofem Pawliną, który robi badania socjologiczne. W latach 90. 
zrobił badania socjologiczne w seminariach polskich. Miażdżąca większość 
kleryków przeszła przez ruch oazowy. To, że były pełne seminaria w Polsce, 
to jest owoc wielkiej pracy Franciszka Blachnickiego, który realizował, wypeł-
niał Ślub, który tu, pod Jasną Górą został złożony. Kolejna postać: Jan Góra 
i inni charyzmatyczni kapłani, fantastyczni duszpasterze młodzieżowi, którzy 
przyciągali, szli z pielgrzymkami tutaj, na Jasną Górę. Prowadzili tu pielgrzymki 
młodzieżowe. Sam pamiętam pielgrzymki hipisów w latach siedemdziesiątych. 
Tu, gdzie teraz stoi Dom Pielgrzyma było obozowisko namiotów hipisów. 
Zawsze był z nimi kapłan. I to były te peryferia, o których mówi dzisiaj ojciec 
święty Franciszek! 

Można tu też wymienić walkę młodzieży o krzyże w Miętnem w stanie wo-
jennym. Postawa tamtych rodziców i duszpasterzy była właśnie wypełnieniem 
Ślubów! W Miętnem sześciuset uczniów Szkoły Rolniczej walczyło przez 100 
dni o krzyże w szkole. Była pacyfikacja przez ZOMO, szykany, zmykanie szkoły, 
wydalanie uczniów. Młodzież wygrywa. Dziś w Kaplicy Jasnogórskiej wisi krzyż 
z Miętnego przywieziony w pielgrzymce w 1984 r. To jest ta sama wojna, na 
której froncie ginie ks. Popiełuszko, bo to jest 1984 r. W marcu odbywają się 
strajki w Miętnem, a w październiku dochodzi do zbrodni na kapłanie. Jedna 
z wielu, które wtedy, w Polsce niestety ma miejsce. Jest też Włoszczowa. 

W 1990 r. „wybucha” w Polsce społeczne szkolnictwo, powstają małe nie-
publiczne szkoły, których organem założycielskim jest Kościół rzymskokato-
licki. Większość niepublicznych szkół zakładana jest w salkach parafialnych, 
przez stowarzyszenia katolickie: KIK-u, Przymierze Rodzin, i inne ruchy 
katolickie. To wielkie niezwykłe ożywienie robią rodzice dla swoich dzieci. 
Katolicy zakładają te szkoły. Niestety, w końcówce lat dziewięćdziesiątych 
zaczyna się liberalna presja, która ma na celu laicyzację społeczną. Dzieje się 
to poprzez media, wpływowe ośrodki opiniotwórcze, powstają wtedy stowa-
rzyszenia rodziców, które bronią się przed tym. Przypomnę tylko: Lucyna 
Podhalicz z Przemyśla organizuje inicjatywę obywatelską, która zbiera podpisy 
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za wyrugowaniem z mediów publicznych treści agresywnych, pornograficz-
nych. To są dwie matki: jedna z Przemyśla, druga z Krakowa. Jedna z nich 
jest nauczycielką, druga psychologiem. To nie dzieje się w Warszawie, nie 
robią tego szefowie KIK-u, to robią ludzie z peryferiów Polski, przychodzą 
ze swoją wiarą i mówią: nie chcemy się na to zgodzić. Za tymi inicjatywami 
idą kolejne. Państwo Karolina i Tomasz Elbanowscy uruchamiają wielki ruch, 
który owocuje zebraniem półtora miliona podpisów pod inicjatywą „Ratuj 
maluchy!” Na czym polega fenomen ich walki o sześciolatki? Nie chodzi o to, 
że ktoś chce zrobić na przekór minister edukacji. Chodzi o to, że to rodzice 
chcą decydować o wychowaniu swoich dzieci. To my chcemy decydować, 
kiedy to dziecko ma pójść do szkoły. Wcześniej mieliśmy inicjatywę zbierania 
podpisów pod hasłem „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci”. Jest również ak-
cja rodziców z Krakowa, na czele z liderami: Panem Grzegorzem Termeckim 
i Jackiem Gwiazdą. To są ludzie z takich środowisk jak: Neokatechumenat, 
Odnowa w Duchu Świętym, to jest świadoma, zaangażowana grupa ludzi, 
wielki żywioł katolicki, który realizuje swoje powołanie oddolnie, walcząc 
o dobrą edukację swoich dzieci. 

Kolejny przykład: Parafiada. Wielki ruch zakonników, między innymi  
śp. Józefa Jońca, który zginął w katastrofie smoleńskiej, który organizuje wielki 
ruch młodzieży idąc na boiska, z piłką, z tenisem, z pływaniem, z rowerami. 
No niesamowita rzecz! To często nie jest dostrzegane przez media.

Basiu, ty funkcjonujesz w kilku środowiskach. Z jednej strony jeździsz z nami 
do Iwieńca, o którym chciałbym, żebyś trochę opowiedziała, a z drugiej strony 
jesteś w normalnym „ogólniaku” Warszawskim, ani najlepszym, ani najgor-
szym. W zwykłej szkole publicznej. Jak wgląda twoje doświadczenie wiary 
w konfrontacji z tamtymi ludźmi? Jak ono wygląda w szkole? Czy czujesz się 
odosobniona albo osamotniona w twoim wyznawaniu wiary?

Barbara Pospieszalska: Tak, czuję się dość odosobniona, jeśli chodzi 
o środowisko w szkole. Co prawda moi koledzy i koleżanki chodzą na religię, 
bo to zależy oczywiście od katechety, czy ludzie przychodzą czy nie. Jeśli prowa-
dzi te lekcje ciekawie i w fajny sposób opowiada o tym, to wiadomo, że ludzie 
przychodzą. Ale, jak na przykład jest możliwość, że można w ogóle nie pójść, 
no to wtedy wiadomo, że lepiej pójść na kebaba po szkole lub wrócić do domu.

red. Jan Pospieszalski: Jak wygląda ta proporcja w Twoje klasie?
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Barbara Pospieszalska: U mnie na religię nie chodzi 5 osób z trzydziesto-
osobowej klasy. Ale i tak uważam, że to jest świetny wynik, bo mamy genial-
nego katechetę. On rzeczywiście przyciąga młodzież i nie jest tak, że on tylko 
na religii jest fajny, ale też organizuje na przykład jakieś spotkania po szkole. 
Często rozmawia z uczniami na korytarzach w szkole. Widać, że interesuje się 
życiem uczniów. Uważam, że takie osoby są bardzo ważne. To są przewodnicy 
duchowi.

red. Jan Pospieszalski: Masz poczucie, że on jest dostępny?

Barbara Pospieszalska: Tak, za każdym razem. Na wyciągnięcie ręki. 

red. Jan Pospieszalski: Masz jeszcze inne środowisko. Funkcjonujesz 
w środowisku jazzowym szkoły muzycznej, gdzie jesteś jedną z najmłodszych 
uczennic. Jak to wygląda tam?

Barbara Pospieszalska: Myślałam, że jak pójdę do tej szkoły, to będą tam 
artyści, którzy będą w jakiś sposób bardziej „uduchowieni” i sfera wiary będzie 
dla nich ważniejsza, ale niestety się zawiodłam. Widzę, że ich to po prostu nie 
interesuje. Żyją muzyką, żyją tym, że muszą ćwiczyć cały czas, ale niestety, jakoś 
specjalnie nie pogłębiają tego tematu. Czasami staram się poruszać te tematy, 
rozmawiać z nimi o wierze, czy ich relacji z Bogiem. Staram się to wprowadzać 
w te środowiska. Chociaż, o dziwo, u mnie w szkole pięć wokalistek jest bardzo 
żywo zaangażowanych w uczestnictwo w jakichś ruchach chrześcijańskich, czy 
festiwalach muzycznych. I właśnie one jakoś świadczą. One świadczą właśnie 
swoją muzyką. I to jest świetne, że jest nadzieja. 

red. Jan Pospieszalski: Zacytuję fragment z katechezy Kardynała 
Wyszyńskiego: „Przyzwyczajać dziecię do modlitwy, do oznak czci Bożej. Trzeba 
je przyuczać, by naśladowało rodziców i klękało do paciorka. Trzeba je znaczyć 
często znakiem krzyża świętego. Trzeba wcześniej wpajać w pamięć dziecięcą 
modlitwę dziecięcia: Modlitwę Pańską i Zdrowaś Maryja, trzeba też przyuczać 
je do śpiewu religijnego”.

Barbara Pospieszalska: Człowiek bardzo potrzebuje wspólnoty, gdzie 
może się dzielić i to nie może być tylko rodzina, to musi być coś poza nią. 
Jestem w Neokatechumenacie i tam rzeczywiście spotykam młodzież, z którą 
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mogę normalnie na ten temat porozmawiać, która tego nie wyśmieje, z którą 
mogę się razem pomodlić, razem mogę poczytać Pismo Święte i ona tego nie 
wyśmieje. To jest niesamowite i bardzo potrzebne doświadczenie. Jeździmy też 
na Białoruś z Tobą i z moim bratem i z kuzynami. Staram się jakoś zaangażować 
w tę rodzinę. Jeździmy tam dawać świadectwo i uczyć muzycznie młodzież na 
Białorusi, która jest zupełnie inna niż w Polsce. To jest takie miejsce, gdzie ja mu-
szę rzeczywiście pozbyć się swojej pychy i w ogóle przyzwyczajeń, jeśli chodzi 
o zachowanie młodzieży, ponieważ tam po prostu młodzież jest prawdziwa, ona 
jest zupełnie prawdziwa, zupełnie szczera. Nie ma tam konkurencji wśród tej 
młodzieży. To jest w ogóle niesamowite doświadczenie. To jest właśnie młodzież 
wierna Chrystusowi. Można się tam naprawdę nawrócić. Niby to ja tam jestem 
rekolekcjonistką, a naprawdę, to ja się tam nawracam patrząc na tych ludzi. 
To właśnie jest modlitwa i wierność przez muzykę. To jest niesamowite, że jest 
tłum trzystu osób i razem wszyscy możemy się modlić. Nikt nie myśli w taki 
sposób: O Matko, nie wypada uklęknąć w tym miejscu, albo upaść na twarz 
podczas modlitwy. Niestety tak trochę czuję, że młodzież jest skrępowana 
w kościele katolickim, gdyby ktoś nagle upadł na podłogę. My troszeczkę zapo-
minamy o tym, że Chrystus jest radością i trzeba się z tego cieszyć! Oczywiście, 
są piękne pieśni w kościele, ale czasami zapominamy o tym, że to jest radość! 
Podnoszenie rąk w kościele, to już jest: O Matko, jakiś uduchowiony człowiek 
przyszedł i patrzymy krzywo. A tam tego się nie wstydzimy. Tamta młodzież 
jest prawdziwa i widać, że ponosi ją ta radość.

red. Jan Pospieszalski: To doświadczenie wspólnoty poprzez śpiew, poprzez 
uniesione ręce, tę wrażliwość znakomicie wyczuł o. Jan Góra. Kim on dla ciebie 
był? Nauczycielem? Czy można tak powiedzieć?

Kalikst Nagel: Ojcem. Dla mnie i dla każdego z nas był ojcem. Zrodził nas 
do wiary. Myśmy mu pozwolili się zrodzić do wiary świadomej, do świadomego 
zaangażowania dla wiary, dla Jezusa, więc był dla nas w tym sensie na pewno 
ojcem. Myślę, że to jest właściwe słowo. Co do entuzjazmu, radości, przeżywania 
wiary w muzyce ojciec Jan podążał za św. Janem Pawłem. Ojciec Święty Jan 
Paweł II mówił ojcu Janowi, żeby tego „Gutenberga” przekładać na obraz, żeby 
wiarę przekładać na kulturę. Ojciec Jan starał się cały czas robić na Lednicy to, 
o czym jest tak pięknie, ale często niezrozumiale napisane w wielu książkach 
teologicznych: żeby przełożyć na taki język, który jest zrozumiały dla młodzieży.
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red. Jan Pospieszalski: Co cię urzekło, co to za iskra była w tym pierwszym 
spotkaniu z ojcem Janem?

Kalikst Nagel: To jest cały zespół czynników. Jak się przebywało z ojcem 
Janem, widać było, że on jest cały dla Chrystusa. Cały oddawał siebie Jezusowi. 
Nie miał nic poza życiem dla Jezusa. Po drugie, to jest to, co udawało mu się 
realizować. Mówił, że przekaz wiary musi mieć coś z uroku. Kiedy mówi-
my o Jezusie, to musi mieć to swoisty urok. Przywoływał często wieczerzę 
w Emmaus, skoro oni poznali Jezusa przy łamaniu chleba, to w tej wieczerzy 
musiało być coś niesamowitego. W tym byciu z Jezusem musiało być dla tych 
dwóch uczniów coś, co zostało im na całe życie. Taki urok był w przebywaniu 
z ojcem Janem. Kolejna rzecz: miał dla nas zawsze czas. Nawet jeżeli nie miał 
czasu, to mówił: Dla ciebie mam. Chodź, robimy to, mów, co się dzieje, w czym 
mogę pomóc? Siedział cały dzień w swoim pokoju i czekał na nas.

red. Jan Pospieszalski: Ojciec Jan Góra obiecał nam we wrześniu, że tu do 
nas przyjedzie. On miał tu być dzisiaj na tej debacie. Czy miałeś poczucie, gdy 
zmarł, że teraz nie możecie tego tak zostawić? Że trzeba ten depozyt chronić, 
kontynuować?

Kalikst Nagel: Tak. Ojciec Jan podkreślał, że sercem Lednicy, fundamentem 
Lednicy jest wybór Chrystusa. Tak. My go dokonujemy świadomie. Jest to akt 
metafizyczny najwyższej rangi, który kształtuje nas, stanowi o tym, kim jesteśmy. 
My tego wyboru, razem z ojcem Janem, dokonywaliśmy. Konsekwencją tego 
wyboru dla nas jest Lednica, wszystko to, co się dzieje pod szyldem „Lednica 
2000”. Spotkania młodych, spotkania seniorów, spotkania dzieci, całoroczne 
działanie ośrodka Jana Pawła II na Polach Lednickich. Tak. Jeżeli my to razem 
robiliśmy, to nie możemy teraz tego zostawić. Jeżeli ja jestem jego dzieckiem, 
on był moim ojcem, to nie mogę zostawić tego, co on rozpoczął, bo jaki byłby 
ze mnie syn?

red. Jan Pospieszalski: Muszę zacytować kolejne słowa Kardynała 
Wyszyńskiego: „Wzięliśmy Dobrą Nowinę od naszych pradziadów, którzy 
bronili jej mieczem i wiarą. Brońmy Ewangelii naszymi czynami i życiem zgod-
nym z jej duchem. Chcemy ją przekazać naszym dzieciom, by nowe tysiąclecia 
państwa naszego ujrzało Polskę wierną Ewangelii Chrystusowej”. To jest właśnie 
ta świadomość. Skoro masz, jesteś zobowiązany ją przekazać.
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Kalikst Nagel: Tak. Ojciec Jan bardzo kochał Jana Pawła. Mówił za Janem 
Pawłem, że jesteśmy mocni świadomością celów, powinności i zadań, czyli wie-
my, co mamy robić i tym jesteśmy mocni. Jan Paweł II w pierwszym przemó-
wieniu lednickim powiedział: „Stoicie na polach lednickich jakby u źródeł 
chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej 
tradycji ojców. Nieście ją dalej w trzecie tysiąclecie”. Ojciec Święty mówił do 
młodzieży: To wy stoicie tutaj i wy pragniecie to wziąć. Ojciec Jan powtarzał 
też za Ojcem Świętym, że przyszłość będzie należeć do tych, którzy będą 
potrafili przekazać młodemu pokoleniu motywy życia i nadziei – to, dlaczego 
warto żyć. Jaka jest nadzieja życia. To jest to, o czym tu była mowa wcześniej. 
Dlaczego młodzież jest ważna? Ponieważ to jej zostaną przekazane te motywy 
życia i nadziei, po co warto żyć i jaki jest sens życia, co z tym życiem zrobić. 
Tak będzie wyglądała przyszłość. Jeżeli my przekażemy te motywy, które bie-
rzemy od Chrystusa, przyszłość będzie należała do Chrystusa. Jeżeli ktoś inny 
przekaże te motywy, ten po drugiej stronie, to przyszłość będzie należała do 
niego. Chociaż nigdy tak nie będzie, bo „bramy piekielne go nie przemogą”, 
ale jest jakieś ryzyko.

red. Jan Pospieszalski: Rozważamy tamtą Wielką Nowennę, przygotowu-
jemy się duchowo do przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski, gdzie jest w tym 
kontekście Lednica?

Kalikst Nagel: Na Polach Lednickich, u źródeł chrzcielnych Polski. Mamy 
XX spotkanie. W tym roku jest Jubileusz osiemsetlecia zakonu dominikanów, 
a o. Jan Góra był dominikaninem. Niesamowite „zgranie się” jubileuszy i źródeł 
chrzcielnych Polski.

red. Jan Pospieszalski: Na dodatek jeszcze Rok Miłosierdzia i Światowe 
Dni Młodzieży. 

Kilka lat temu mój przyjaciel, filozof Dariusz Karłowicz został zaproszony 
przez Unię Europejską ze swoją Fundacją Świętego Mikołaja do Paryża. Pojechał 
tam z grupą 68 polskich wolontariuszy. Jakie było zdziwienie w kampusie, 
gdzie wszyscy mieszkali: Belgowie, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Szwajcarzy, 
gdy w niedzielę rano ci wszyscy ludzie z Polski, kolumną poszli do kościoła 
rzymskokatolickiego. Znaleźli kościół w pobliżu i poszli na Mszę św. Tamci nie 
mogli wyjść ze zdumienia. Różne organizacje pozarządowe przyjechały, różni 
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wolontariusze i nagle okazuje się, że jest wolontariat zbudowany na chrześci-
jaństwie! Francuzów, Niemców, Anglików to dziwiło. Czy was to dziwi?

Katarzyna Kucik: Mnie to zupełnie nie dziwi. Wolontariat to służba, po 
polsku wolontariusz to jest ochotnik więc to, że oni ochoczo szli do kościoła 
mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie też to, że teraz w tym nadzwyczajnym roku, 
bo to jest Jubileusz, Rok Miłosierdzia, Rok Święty, są Światowe Dni Młodzieży 
i dużo, dużo okazji do tego, żeby świętować i cieszyć się swoją młodością. Nie 
dziwi mnie, że młodzi ludzie chcą być wolontariuszami na Światowych Dniach 
Młodzieży. A z drugiej strony myślę, że to nie jest łatwy czas dla młodzieży, by 
pokazać swoją przynależność do Kościoła. Mówiła o tym Basia, to potwierdza 
młodzież dzisiaj, właściwie wszędzie tam, gdzie się pojawimy. Bo w szkole dzisiaj 
niekoniecznie wszyscy wierzą, niekoniecznie chodzą do kościoła. W rodzi-
nach mają różny przykład, podobnie wśród znajomych, przyjaciół. W mediach 
oglądają, słuchają, widzą to, co widzą i mają mętlik w głowie. Powiem szczerze, 
że jestem bardzo zbudowana tym, że młodzież mimo wszystko, w jakiś sposób, 
coraz bardziej potrafi się w tym odnaleźć.

red. Jan Pospieszalski: Czy masz takie doświadczenia, że przychodzą na 
przykład dlatego, że coś się fajnego dzieje, bo jest fajna grupa? A doświadczenie 
religijne prawie żadne.

Katarzyna Kucik: Wyrosłam z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. My 
ewangelizowaliśmy poprzez sport, poprzez teatr, poprzez wyjazdy, kolonie, 
obozy. Dla mnie to było normalne, że Pan Bóg przyciąga do siebie w bardzo 
różnych okolicznościach: na boisku, na stoku i w sali teatralnej. Teraz to widzę 
właśnie przy okazji Światowych Dni Młodzieży, bo Światowe Dni Młodzieży 
kojarzą się z jednej strony ludziom zaangażowanym z ważnym wydarzeniem 
w Kościele katolickim, a z drugiej strony tym, którzy są gdzieś dalej z bar-
dzo dużym eventem, wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Krakowie. 
Wydaje mi się, że obie te definicje są prawdziwe. Nie należy się oburzać, że 
ktoś nazwał wydarzenia Światowych Dni Młodzieży eventem, bo być może 
przez ten event, poprzez to wydarzenie, młodzi ludzie przylgną do Kościoła 
i nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. Nie robię tego nachalnie, będąc 
koordynatorem wolontariuszy. Nie mówię, że to będzie dla nich nadzwyczajna 
okazja spotkania Pana Boga, bo nie wiem tego, ale wiem, że szansa jest bardzo 
duża. Wśród młodych ludzi, którzy dzielą się przeogromnym świadectwem, 
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mamy teraz młodych z całego świata. Oni działają już od roku w komitecie 
organizacyjnym. Młodzież polska patrzy na nich. Myślą, że to Polska jest 
ostoją chrześcijaństwa. Tymczasem przyjeżdżają młodzi ludzie z różnych 
zakątków świata i dają świadectwo swojej wiary. Mówią: Rzuciliśmy pra-
cę w Parlamencie Europejskim. Zostawiliśmy swoją rodzinę bardzo daleko 
w Nowej Zelandii na pięć lat, bo chcemy jeździć po świecie i ewangelizować.

red. Jan Pospieszalski: Radykalny wybór.

Katarzyna Kucik: Młodzi ludzie w Polsce patrzą na nich i mówią:  
„da się”. To jest bardzo piękne. Tych ludzi jest coraz więcej we wszystkich diece-
zjach w Polsce. W Krakowie pewnie będzie kulminacja, kiedy oni wszyscy tu przy-
jadą i ich zobaczymy. To jest niesamowita okazja do tego, żeby tych młodych 
ludzi zatrzymać w Kościele. Być może znajdą wspólnotę, która ich zafascynuje, 
bo Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym i inne ruchy będą obecne na 
Światowych Dniach Młodzieży. Być może to będzie dla nich przełomowy mo-
ment w życiu. Mówię „być może”, ale gdzieś w duchu jestem pewna, bo widzę, 
że tak już się dzieje. Zwłaszcza, że Światowe Dni Młodzieży i wolontariat nie są 
tylko dla tych, którzy są zaangażowani. Wśród nas są ludzie niewierzący. Mam 
długoterminowego wolontariusza, bardzo blisko, który nam tworzy grafiki na 
stronę internetową, który mówi: Ja nie wierzę, ale patrzę na was i wydaje mi się, że 
to jest prawda, że to jest autentyczne. Mam głębokie przekonanie, że tylko w ten 
sposób możemy ewangelizować, tą Prawdą. Młodzi ludzie to widzą, czują i dlatego 
myślę, że Światowe Dni Młodzieży są dla nich tak przyciągające.  

red. Jan Pospieszalski: Ta kondensacja młodych ludzi z całego świata, to chy-
ba jedna z największych, przepraszam za słowo, imprez ogólnoświatowych?

Katarzyna Kucik: Nie ma nigdzie indziej takiej imprezy. Ale to jest impreza. 
Pan Jezus też chodził na imprezy. Był na weselu w Kanie, więc myślę, że my mo-
żemy tak o tym mówić, bo młodzi ludzie, być może, przyjdą na imprezę, a później 
zostaną wiernymi wyznawcami Chrystusa. Dla mnie to jest taki przekaz.

red. Jan Pospieszalski: Czy to, co wydarzyło się 60 lat temu, tamto Ślubowanie 
było źródłem idei Światowych Dni Młodzieży? Prymas woła o wierność, o prze-
kazanie młodzieży wierności Jezusowi Chrystusowi, a ta idea się zrodziła do-
piero później. Kiedy powstały Światowe Dni Młodzieży?
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Katarzyna Kucik: W 1984 r. Myślę, że Jan Paweł II wyrósł na tym, na Ślubach 
Jasnogórskich, na tym co przekazywał Prymas Wyszyński i głęboko to w nim 
tkwiło. Dzisiaj, świętując 31. Światowe Dni Młodzieży, jesteśmy wdzięczni 
Janowi Pawłowi II, ale też musimy być wdzięczni Prymasowi Wyszyńskiemu 
za to, że Karol Wojtyła miał takie fundamenty. Wydaje mi się, że tak, jak Jan 
Paweł II wymyślając Światowe Dni Młodzieży, nie do końca był zrozumiany 
i nie wszystkie środowiska były przychylne Światowym Dniom Młodzieży…

red. Jan Pospieszalski: Nawet miał opozycję w kurii watykańskiej…

Katarzyna Kucik: … Duch Święty działa w Kościele i to jest najlepsze podsu-
mowanie. Tak jak kierował Prymasem Wyszyńskim, który najpierw uważał, że 
nie należy pisać tekstu Ślubów będąc w uwięzieniu, a dopiero z pomocą kogoś, 
kogo Pan Bóg posłał, gdy zdał sobie sprawę, że powinien…

Iwona Czarcińska: Posłał założycielkę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego...

Katarzyna Kucik: Właśnie. Te słowa powstały w takich okolicznościach. 
Duch Święty dobrze wie, co robi. Nie tylko ma poczucie humoru, ale również 
kieruje nami najlepiej, gdy się tylko otworzymy.

red. Jan Pospieszalski: Wejdźmy trochę w te „peryferia”. Mówimy 
o środowiskach, które są dosyć „bezpieczne”: Lednica, Iwieniec, Neokatechu-
menat, Instytut Prymasowski, Światowe Dni Młodzieży. Ale są „peryferia”, do 
których idą Mateusz i Ksiądz Artur. Co sprawiło, że zdecydowałeś się wejść 
w przestrzeń youTube`a, gdzie przekaz jest tam daleki od chrześcijaństwa?  

Mateusz Ochman: Ja w Internecie nie znalazłem się z dnia na dzień, ale też 
od dłuższego czasu zajmowałem się opowiadaniem o Panu Bogu. Już w przed-
szkolu pani przedszkolanka stawiała mnie na środku sali i kazała mi uczyć inne 
dzieci śpiewać piosenki religijne. Mój tata prowadził scholę. Mam również 
muzyczną rodzinę, może nie aż tak spektakularnie, ale zawsze. Od tego czasu 
w zasadzie całe moje życie wygląda w ten sposób, że opowiadam o Panu Bogu. 
Kiedy pojawił się Internet szerokopasmowy, już nie telefoniczny przez modem, 
to byłem w nim, korzystałem najpierw jako użytkownik. Chodzi o to, że to było 
dla mnie naturalne środowisko. Od małego miałem komputer i kiedy zaczą-
łem używać rozumu, zacząłem też korzystać z Internetu. Proszę nie wyciągać 
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z tego zbyt pochopnych i daleko idących wniosków, ale tak to wyglądało. Mając 
jedenaście lat zacząłem korzystać z Internetu. Najpierw to się ograniczało  
do Gadu-Gadu z kolegami, ale postęp technologiczny szedł do przodu i poja-
wiły się pierwsze blogi. Zacząłem pisać bloga w 2008 r., kiedy one jeszcze były 
traktowane jako dzienniki nastolatek. Zacząłem tam pisać o sobie, o wierze 
i wtedy zobaczyłem, że ludzi to interesuje, że to ich przyciąga.

red. Jan Pospieszalski: Facebooka jeszcze nie było, ale ktoś cię podlinkował 
mailowo...

Mateusz Ochman: Wtedy się jeszcze nie rzucało linków na Facebooka, 
tylko jako status na Gadu-Gadu. Zobaczyłem, że statystyki „ruszyły”, więc 
stwierdziłem, że to jest myśl. A przecież jako katolik jestem posłany do tego, 
żeby opowiadać o Panu Bogu, żeby iść na cały świat i ogłaszać tę dobrą nowi-
nę całemu światu. Kiedy to wszystko sobie zsumowałem, to stwierdziłem, że 
to jest chyba to, co powinienem robić. Odkryłem, a już trochę czasu upłynęło, 
że na Facebooku, na Twitterze są ludzie. To nie są tylko statystyki, tylko cyfry, 
to są ludzie. Internet nie jest jakąś cyberrzeczywistością, to nie jest fikcyjne 
życie, second life. Na Facebooku jest inny człowiek. To jest, jak mówi biskup 
Grzegorz Ryś, nowy kontynent i tam są normalni, zwyczajni ludzie. Jeżeli ktoś 
jeździ autobusem i korzysta z autobusu jako narzędzia, żeby przemieścić się 
z miejsca A do miejsca B, to nie nazywamy go „autobusowiczem”.

red. Jan Pospieszalski: Internet jest narzędziem relacji?

Mateusz Ochman: Tak i dlatego myślę, że musimy wchodzić do Internetu.

red. Jan Pospieszalski: Z czym tam wchodzisz? Co to jest video blog?

Mateusz Ochman: To jest videoblog, tekst i grafika, to jest wszystko to, co 
może drugiego człowieka przyciągnąć do Pana Boga. Internet jest właśnie taką 
przestrzenią, w której jest miejsce na wszystko. To ma też oczywiście swoje wady. 
Ale jeżeli jest tylko taka możliwość, żeby za pomocą różnego typu treści, przy-
ciągnąć człowieka do Pana Boga, to nie możemy się zawahać. 

red. Jan Pospieszalski: Internet jest też pełen śmieci, jest pełen szufladek, 
które trzeba wyciągać, żeby do ciebie dotrzeć. Co robisz, żeby ten komunikat 
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dotarł, był rozpowszechniony, jakimi narzędziami „siejesz” informację? A jesz-
cze ważniejsze, co jest w tej informacji?

Mateusz Ochman: W Internecie często, niestety, chodzi o formę. Dla nas, 
jako nadawcy dobrego komunikatu najważniejsza jest treść, ale musimy też 
zwracać uwagę na formę. Musimy przede wszystkim posługiwać się językiem, 
który jest zrozumiały dla danego odbiorcy, to znaczy znać memy, wiedzieć kiedy 
jaki mem można wykorzystać. Musimy robić filmy na youTube w taki sposób, 
w jaki wiemy, że będą odbierane przez tego właśnie odbiorcę.

red. Jan Pospieszalski: A przez to się pozycjonują wyżej i łatwiej do nich dotrzeć.

Mateusz Ochman: Ja z pozycjonowania byłem słaby, ale chodzi o to, że 
musimy mieć krótką formę. Ona powinna być przystosowana, zwięzła, trzy-
minutowa. Nagrałbym już trzy odcinki, odkąd zacząłem mówić. Musi być 
odpowiednia muzyka i montaż. Wszystko to, żeby odbiorca miał poczucie, że 
ma do czynienia z czymś, co jest zrobione na poziomie. Źle to zabrzmi, proszę 
mi wybaczyć: nie na poziomie formy religijnej.

red. Jan Pospieszalski: Czyli „kościółkowej”?

Mateusz Ochman: Niestety stereotyp jest taki, że to jest po prostu tandetne. 
Trzeba robić to w ten sposób, żeby media, przede wszystkim te w Internecie, 
wyglądały nie „kościółkowo”, jak Pan powiedział. Wiadomo, że treść jest waż-
niejsza, ale w Internecie przede wszystkim za pomocą formy docieramy do 
człowieka. Musimy ją przystosować do niego.

red. Jan Pospieszalski: Szybkość przekazu, o której mówisz, jest obarczona 
pewnym rodzajem napięcia.

W przypadku tego, co Artur robi, często jest tak, że to nie szybkość, ale bycie, 
czas, który poświęcasz temu komuś, ma najważniejsze znaczenie. Na „Przystanku 
Jezus” spotykasz ludzi, którzy są wręcz wrogo nastawieni do koloratki, do księdza. 
Jak byś scharakteryzował ten typ spotkań? Zanim otoczyła cię grupa ośmiuset, czy 
tysiąca ludzi – ewangelizatorów, zaczynałeś niemal sam, z niewielką grupą ludzi.

ks. Artur Godnarski: Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w naszym 
patrzeniu na Raport Jasnogórski uświadomili sobie jedną ważną rzecz. Padło 
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tu stwierdzenie, pewnie nieświadomie, żeby młodych ludzi zatrzymać w Kościele. 
A ja myślę, że jest odwrotnie. Chodzi o to, żeby ich nie zatrzymywać w Kościele, 
tylko, żeby oni z Kościoła poszli! O to samo walczy papież Franciszek: misyjność, 
misyjność! Jeśli odczytamy Śluby Jasnogórskie Prymasa Wyszyńskiego w taki 
sposób, że mamy pewne dobro, zachowajmy je, ochrońmy to dobro, to prze-
gramy z kretesem. Zamkniemy to w puszce, w konserwie i nam się to wszystko 
„ukisi”. Dlatego papież Franciszek wysłał teraz na świat misjonarzy miłosier-
dzia, aby poruszyć środowisko księży, byśmy odkryli na nowo wartość sakra-
mentu pokuty i pojednania, bycia z człowiekiem, poświęcenia mu czasu. Ten ruch 
jest bardzo dobry, bo to nakazuje nam nie siedzieć w konfesjonale i nie czekać. 
Gdybyście mi zadali pytanie: W jakim miejscu nie spowiadałem? Odpowiem: 
Mało jest takich miejsc. Spowiadałem już w kinie, sklepie, w centrum handlowym. 
Nie dlatego, że jestem bohaterem, tylko dlatego, że tam jest człowiek. Mówiąc 
o Światowych Dniach Młodzieży, o przyjściu młodych do Polski, musimy zmienić 
nasz punkt widzenia. Trzeba się zastanowić, co musimy zrobić takiego, aby ci mło-
dzi ludzie wyjeżdżając z Polski, albo zostając u nas, w Polsce, nie zostali w naszych 
kościołach, ale żeby poszli na „peryferia”, żeby poszli na ogródki działkowe, 
gdzie młodzi spędzają czas tak, a nie inaczej. Aby poszli na swoje podwórka, 
aby poszli tam, gdzie młodzi są w sieci. To jest kapitalne, co powiedziałeś! Mnie 
osobiście marzy się właśnie to, żeby od Światowych Dni Młodzieży rozpoczęła 
się w Kościele permanentna służba na rzecz młodych ludzi, którzy giną nam 
w Internecie. Wracając do twojego pytania, to prawda, że ważne jest, aby mieć czas, 
być, usiąść w kurzu, w pyle, bez jakiegoś wielkiego szacunku do swoich świętych 
„szmatek”, w które się jest ubranym, ze względu na tego młodego człowieka, aby 
pokazać mu to, co powiedział nam papież Franciszek, kiedy rozsyłał nas, jako 
misjonarzy miłosierdzia. Bardzo ważne są znaki. Powiedział nam: Stosujcie znaki 
miłosierdzia. Pierwszym znakiem miłosierdzia jest to, że masz czas dla drugiego 
człowieka. To jest pierwszy znak miłosierdzia. Drugie: Przytul tego człowieka, 
kiedy widzisz, że on jest obolały, że płacze, że jest cierpiący. Nie wolno nam się 
bać znaków miłosierdzia. Doświadczamy tego na „Przystanku Jezus”, wychodząc 
na „Przystanek Woodstock”. Pierwsza rzecz, którą ofiarujemy tym ludziom, jest 
taka, że patrzymy na nich, nie jako na godnych politowania.

red. Jan Pospieszalski: Najpierw musiałbyś powiedzieć, z kim mamy do 
czynienia, bo często są to ludzie, którzy trzy dni już się nie myli, mają w sobie 
hektolitr piwa, który przepuścili przez organizm. Często są to ludzie, z którymi 
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kontakt bywa utrudniony. Jesteście w sytuacji mało komfortowej, a ty jednak 
nie boisz się tego człowieka.

ks. Artur Godnarski: Nie. Myślę, że miłość się nie boi, chociaż ja jej mam 
ciągle za mało. Kiedy widzę takiego człowieka, nie wiem, czy macie taką wraż-
liwość, czy widzicie w człowieku, który na przykład stoi za tobą w sklepie 
i nieładnie pachnie, czy potraficie w nim dostrzec misjonarza?

red. Jan Pospieszalski: Kogo?

ks. Artur Godnarski: Misjonarza.

red. Jan Pospieszalski: A nie „obiektu misji”?

ks. Artur Godnarski: Nie, bo jeżeli założysz, że to jest twój „obiekt mi-
sji”, to cały czas masz „mentalność konserwowania”. Chcesz konserwować. 
Chcesz ciągle coś temu człowiekowi dać, żeby on to zachował. Chciej mu 
to tak dać, żeby on umiał to przekazać swoim kumplom, z którymi codzien-
nie pije. To jest właśnie ta batalia, która dzisiaj się toczy. I myślę, że dzisiaj, 
gdyby żył Kardynał Wyszyński, przyklaskiwałby temu, co pokazuje papież 
Franciszek. Potrzeba Kościół uczynić Kościołem misyjnym, wychodzącym 
„na peryferie”, nie po to, żeby się pokazać we fleszach aparatu, żeby uchwy-
ciły nas kamery. To jest zupełnie nieistotne. Tu chodzi naprawdę o tego 
człowieka, aby z niego uczynić misjonarza. Tylko wtedy wiara będzie prze-
kazywana. Jeżeli będziemy widzieli w tych młodych ludziach, którzy przyjadą 
na Światowe Dni Młodzieży ewangelizatorów, misjonarzy, którzy wrócą do 
swoich krajów i opowiedzą o tym wydarzeniu, nie o Światowych Dniach 
Młodzieży. Dlatego, między innymi, powołaliśmy Międzynarodowe Centrum 
Ewangelizacji. Po raz pierwszy w ramach Światowych Dni Młodzieży po-
wstaje Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, gdzie chcemy ewangeli-
zować, ale tak ewangelizować, aby ten kto będzie ewangelizowany potrafił 
podzielić się Ewangelią ze swoimi rówieśnikami. Czy to jest możliwe? Tak, 
odpowiadam od razu, to jest możliwe, dlatego, że ludzie, których spotykamy 
na „Przystanku  Woodstock” w ramach „Przystanku Jezus”, po tym jak głosi-
my Ewangelię, tworzą przepiękny ruch ludzi przechodzących z „Przystanku 
Woodstock” na „Przystanek Jezus”. Nie jako ci, którzy przyjdą i zachwycą 
się Eucharystią i tym, że podnosimy ręce do góry, klaszczemy i używamy 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

286

bębnów na modlitwie, ale dlatego, że oni wchodzą w szeregi ewangelizato-
rów, czyli misjonarzy i za rok idą razem z nami na pole woodstockowe, aby 
w środowisku, które bardzo dobrze znają, głosić Ewangelię. To jest sukces 
Kościoła, kiedy będziemy rodzić misjonarzy.

red. Jan Pospieszalski: To jest to olbrzymie wyzwanie, niesamowity postulat. 
Wracając do Światowych Dni Młodzieży, po ich zakończeniu młodzież 

wyjedzie i to doświadczenie im zostanie, ale wciąż będziemy mieli młodzież, 
która wypisuje się z lekcji religii, tych, którzy nie będą chcieli uczestniczyć 
w katechezie i wydaje się, że będzie ich coraz więcej. 

Szymon, prowadzisz od kilku lat badania dotyczące postaw gimnazjalistów. 
Opowiedz o tym projekcie.

dr Szymon Grzelak: Najpierw chciałbym się odnieść do tego, co Ksiądz 
Artur powiedział. Chodzi mi o takie spojrzenie na młodzież, jak na misjonarzy. 
W programie „Archipelag Skarbów”, który realizujemy taka jest właśnie nasza 
misja, takie jest nasze dzieło. Kilkudziesięciu współpracowników, ponad 30 
tysięcy uczestniczących co roku młodych. To jest program, który ma profesjo-
nalnych, odpowiednio przeszkolonych trenerów, zrobione odpowiednie bada-
nia, certyfikacje różnych ministerstw. Ale robota jest z ducha chrześcijańska, 
aczkolwiek treści chrześcijańskich tam nie ma, ponieważ nam chodzi o dotarcie 
z mądrym przekazem wartości do każdego młodego człowieka – wierzącego 
i niewierzącego. Mówimy o miłości na całe życie, o tym, żeby poczekać z seksem, 
żeby nie sięgać po alkohol i narkotyki, że lepiej się poukłada życie bez tego. 
Jakiś czas temu zaczęliśmy się zastanawiać nad kwestią: Kto jest przewodnikiem 
dla młodzieży? 

W pewnym momencie, w tym programie postanowiliśmy wpisać mło-
dych w rolę przewodników. Jedno z ćwiczeń w trakcie ośmiogodzinowego 
programu było takie, że mają się wczuć w rolę przewodników dla innych 
młodych ludzi. Robimy to, ponieważ poczuliśmy, że takiej tożsamości im 
potrzeba. To robił też Jan Paweł II. On każdemu, kto go słuchał, nadawał 
tożsamość misjonarza, widział w nim kogoś więcej, niż wydawałoby się na 
pierwszy rzut oka.

red. Jan Pospieszalski: Kalikst kiwa głową.
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dr Szymon Grzelak: Robiąc ten program, a potem prowadząc badania dla 
różnych gmin, szkół, okazało się, że jak to podsumować, to mamy wyniki badań 
dla próby liczącej kilkanaście tysięcy młodzieży.

red. Jan Pospieszalski: Jak to jest, wjeżdżasz do szkoły i co dalej?

dr Szymon Grzelak: Solidnie, porządnie przeprowadzone badania. Mamy 
przeszkolonych ankieterów, którzy robią badania ankietowe według wszystkich 
zasad dobrej metodologii. Wyniki badań przekazywaliśmy szkołom w for-
mie raportów, żeby widziały jaką mają sytuację. Przekrojowo: od relacji z ro-
dzicami, relacji ze szkołą, obraz różnych zagrożeń, pozytywny potencjał ich 
młodzieży. Trzeba na to patrzeć całościowo, bo człowiek jest całością. Co z tego, 
że zachęcimy młodego człowieka do nieużywania dopalaczy, jeśli on zacznie 
oglądać pornografię? Chodzi o to, aby badać szeroko i działać przyczynowo. 
Częściowo dzięki projektowi ze środków Unii Europejskiej realizowanemu 
we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podległym MEN, a częściowo 
dzięki pomocy indywidualnych darczyńców, udało nam się opracować i wydać 
(2015) strategiczną publikację: Vademecum skutecznej profilaktyki problemów 
młodzieży. To jest poradnik dla samorządowców i dla praktyków. Opisuje on 
„siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”, które są zarazem najlepszą drogą dla 
skutecznej polityki młodzieżowej, czyli tej części polityki rodzinnej, która doty-
czy młodzieży i której powołania się domagamy. Nie będę mówił o dźwigniach, 
ale powiem o kilku wynikach badań, bo chcę „zarazić” takim spojrzeniem na 
młodzież.

red. Jan Pospieszalski: Tak, ale działasz w sytuacji, w której od kilku lat 
słyszymy, że szkoła ma być zredukowana do usługi „dostarczenia wiedzy”, 
ma rezygnować z przekazania jakiegokolwiek wymiaru wartości, czy jakiegoś 
systemu aksjologicznego.

dr Szymon Grzelak: Ta optyka chyba się już kończy. Mamy w Polsce wspa-
niały etos wychowawcy. Mamy w Polsce rodziców, którzy chcą wychowywać 
i którzy chcą się czuć odpowiedzialni. Nie chcą, żeby ktoś to zabrał. Sam po-
kazywałeś historyczne przykłady na to. 

Podam kilka przykładów z tych badań. Mam tu podsumowanie próby kilku-
nastotysięcznej z 10 województw, ze szkół publicznych, ostatnie dwa lata szkol-
ne, drugie klasy gimnazjum. W ciągu ostatnich 30 dni ponad 60% młodzieży 
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nie piło w ogóle alkoholu, nie upiło się ani razu ponad 80% młodzieży. Ponad 
90% młodzieży nie zażywało narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni, tyle również 
nie zażywało dopalaczy. Około 80% nie pali w ogóle papierosów. Ponad 90% 
młodzieży nie było po inicjacji seksualnej. O czym ja mówię? Mówię o szklance 
w ¾ pełnej. Mówię o sukcesie przekazu wartości na naprawdę szeroką skalę, 
odwrotnie niż to się często słyszy w mediach.

red. Jan Pospieszalski: Mówimy o czternasto-, piętnasto- i szesnastolatkach.

dr Szymon Grzelak: Spójrzmy jeszcze na inny wynik, mianowicie: postawy 
młodzieży. Ponad 90% młodzieży uważa, że dostęp dzieci i młodzieży do por-
nografii jest zbyt łatwy. Na pytanie: Jaką randkę byś wolał: czy taką z bliskością 
psychiczną i rozmową, czy z bliskością fizyczną, seksualną? 70% młodzieży 
odpowiada, że wolałaby randkę z rozmową i bliskością psychiczną. Część nie 
ma zdania. A tylko 13% młodzieży wolałaby randkę z bliskością fizyczną, sek-
sualną. To pytanie zadajemy od 20 lat i wyniki niemal się nie zmieniają. Takich 
przykładów pozytywnych postaw większości młodzieży mamy w badaniach 
o wiele więcej.

red. Jan Pospieszalski: W dyskrecji, poufności, z zachowaniem wszystkich 
procedur dających im wiarygodność. Ale jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy 
młodzież wypełnia ankietę na poważnie, to danej klasy nie włączamy do badań. 
Młodzież, która ma pozytywne, oparte na wartościach poglądy, jest większością, 
ale w grupie ich nie ujawnia. No dobrze, ale dlaczego tak duży odsetek młodzie-
ży ma pozytywne postawy? Od kogo otrzymała taki przekaz? Zaraz sprawdzi-
my, od kogo. Ale najpierw zwróćmy uwagę, że ten przekaz jest w ich sercach, 
a zarazem jest nieobecny w grupie rówieśniczej. Oni się tego wstydzą. Dobra 
praca z młodzieżą jest wtedy, gdy prowadzi młodzież do odważnego ujawniania 
swych pozytywnych postaw. Z badań CBOS wynika ważna rzecz. Zadaje się 
tam pytanie o najważniejsze plany, dążenia i aspiracje młodzieży. Z tych badań 
wynika, że jest to: miłość, przyjaźń, udane życie rodzinne i dzieci. Wszystko 
inne jest dalej. Finanse w ogóle gdzieś daleko. Kariera zawodowa też za miłością 
i rodziną. To oznacza, że ciągle ktoś przekazuje młodzieży jakiś „kościec” zasad. 
Ktoś przekazuje, co jest w życiu ważne. Przekazuje te motywy życia i nadziei. 
Kto to robi? Po pierwsze: rodzice. Gdy pytamy młodzież: Kto z ich otoczenia jest 
dla nich najważniejszym przewodnikiem życiowym, to na pierwszym miejscu 
wskazują mamę (ponad 80%), na drugim tatę, na trzecim babcię.
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red. Jan Pospieszalski: W grupie piętnastotysięcznej. Coś niesamowitego!

dr Szymon Grzelak: Młodzieży, która wskazuje jednocześnie dwoje rodzi-
ców jako przewodników jest 60%. A młodzieży, która nie wskazuje żadnego 
z rodziców jako przewodnika życiowego – 10%. Pozostałe 30% to młodzież, 
która wskazuje jednego z rodziców jako przewodnika. U tych, którzy nie wska-
zują nikogo z rodziców jako przewodnika życiowego mamy kilkakrotnie więcej 
wszystkich zachowań dysfunkcyjnych: narkotyki, seks, myśli samobójcze, al-
kohol, rozmaite problemy. A więc młodzież, dla której autorytetem są rodzice, 
jest chroniona przed wieloma zagrożeniami. Zaczęliśmy się zastanawiać, co 
z młodzieżą, która nie wskazuje rodziców jako przewodników, bo może są na 
emigracji, a może sami popadli w patologie. Kto ochroni, kto wzmocni ich dzie-
ci? Czy w skali społecznej istnieje jakiś przewodnik życiowy, który jest w stanie 
zrekompensować brak wsparcia rodziców? Okazało się, że jest. Wiecie kto?

red. Jan Pospieszalski: Rówieśnik?

dr Szymon Grzelak: Nie rówieśnik. Babcia! Chciałbym powiedzieć, że 
babcia jest naszym skarbem narodowym, strażnikiem przekazywania warto-
ści tam, gdzie brakuje rodziców. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczne pole do 
ewangelizowania młodzieży: inwestowanie w babcie! Bo okazuje się, że w gru-
pie młodzieży, która nie wskazała rodziców jako przewodników, wskazanie 
babci wiązało się z o wiele mniejszą ilością różnych problemów, niż wśród tych, 
którzy nie wskazali babci.  

Na koniec jeszcze o religijności młodzieży II i III klasy gimnazjum, 
czyli w wieku 14-16 lat. Zadajemy w badaniach pytanie: Czy wiara, religia jest 
dla ciebie ważna? „Nie jest ważna” odpowiada kilkanaście procent młodzieży. 
„Niezbyt ważna” – 22% młodzieży. „Jest dość ważna” – ponad 40% młodzieży 
i „jest bardzo ważna” – 25% młodzieży.

red. Jan Pospieszalski: Sumując, jest dość ważna i bardzo ważna.

dr Szymon Grzelak: Ważna dla ponad 60% młodzieży. Analizując to regio-
nalnie: we Wrocławiu to będzie ok. 50%, a na Podkarpaciu prawie 70%. Gdy 
zrobimy porównanie, jak się mają różne zachowania problemowe do tego, czy 
wiara jest ważna, czy nieważna, to widzimy, że tam, gdzie jest nieważna, upicia 
zdarzają się u 34% w ostatnim miesiącu, a tam gdzie jest ważna – 20%. Prawie 
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połowę mniej. Jeżeli popatrzymy na przykład na współżycie seksualne wśród 
dziewcząt, to jest u 16% pytanych, dla których wiara jest nieważna, a u 3% , dla 
których wiara jest ważna. Podobne wyniki obserwujemy przy wszystkich pro-
blemach młodzieży: przemocy, narkotykach, myślach samobójczych. Ta krzy-
wa rośnie równolegle. Najlepiej jest, jeżeli dla kogoś wiara jest bardzo ważna, 
troszkę więcej problemów, gdy jest ważna, a najwięcej zachowań ryzykownych, 
kiedy jest nieważna. Jedno z drugim idzie w parze.

red. Jan Pospieszalski: Czyli z punktu widzenia społecznego dla liderów 
samorządowych, dla państwa, dla instytucji państwa, które zajmują się profi-
laktyką, wiara się opłaca.

dr Szymon Grzelak: Wiara się opłaca. Rodzina się opłaca. Zwłaszcza ro-
dzice plus babcia, a babcię powinien kochać dziadek, żeby była skuteczniej-
sza. Oni wykonują za darmo gigantyczną pracę wychowawczą. Wspiera ich 
w tym Kościół i organizacje religijne. Przeliczenia kosztów ekonomicznych 
samych problemów alkoholowych, tytoniowych i związanych z samobójstwa-
mi w skali populacji całej Polski wskazują, że straty dla budżetu państwa, 
z wliczeniem utraty produktywności, wynoszą 70 miliardów złotych rocznie. 
Jeżeli podliczylibyśmy wartość ekonomiczną ochronnego wpływu na młodzież 
Kościołów i organizacji religijnych, to generują one miliardowe oszczędności dla 
budżetu państwa, których wielkość wielokrotnie przekracza wszelkie wydatki 
na fundusz kościelny, religię w szkołach, itp. Z tego nie wynika, że każdy ma 
być wierzący. Z tego wynika, że trzeba traktować organizacje religijne jako 
potężnego sojusznika społecznego i robić to z otwartą przyłbicą. A nie tak, że 
zastanawiamy się, czy na jakąś konferencję samorządową lub państwową w ogóle 
można zaprosić biskupa. Bo jest obawa, że jeżeli będzie tam biskup, to może 
już cała konferencja wyda się podejrzana i media „się przyczepią”. 

Jestem optymistą. Jestem optymistą, jeśli chodzi o młodzież i o młode po-
kolenie ludzi, którzy chcą profesjonalnie, z zaangażowaniem, z sercem iść do 
młodzieży. Jesteśmy zaangażowani w tę sztafetę pokoleń, robimy ją. Oby nam 
tylko nam nie zabrakło motywów życia i nadziei – przekonania, że ten człowiek 
z tyłu w sklepie, od którego nieładnie pachnie, to jest potencjalny misjonarz.

red. Jan Pospieszalski: Kardynał Wyszyński w swoim kazaniu mówi: 
„To znaczy skierować naturalne skłonności dzieci i młodzieży do Ojca 
wszystkich ludzi. To znaczy pomóc mu odszukać w sobie najszlachetniejsze 
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wartości złożone w duszy przez Stwórcę, czyli miłować świat i ludzi po 
Bożemu”. To jest tak dokładna egzemplifikacja tego, o czym mówił Artur. 
Z tej pustki w sobie wydobywa i odszukuje w sobie tę najszlachetniejszą 
wartość. Czy masz takie poczucie, że to, co dzieje się na Lednicy z ludźmi, 
to, co Jan Góra realizował, było kształtowaniem, wyciąganiem, ociosywaniem 
tych najpiękniejszych rzeczy.

Kalikst Nagel: Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co Szymon mówił, że 
jest optymistą w stosunku do młodzieży. Ojciec Jan też zawsze był optymi-
stą i patrzył na nas, na młodzież z wielką nadzieją. Lubił z nami rozmawiać, jak 
to mawiał, o przyszłości, bo my patrzymy w przyszłość. Do ojca Jana przycho-
dzili różni ludzie, z takimi problemami, z innymi, bardziej zdolni, mniej zdolni. 
Jedni umieli śpiewać, inni jakieś kwestie organizacyjne potrafili na siebie wziąć. 
Pomagał nam w sobie znaleźć siłę biorąc ją z Boga, aby razem robić to wielkie 
dzieło, którym jest Lednica. Bo przecież raz w roku wolontariusze, sami mło-
dzi, studenci, licealiści, czasem już absolwenci, organizują stutysięczne miasto. 
Nikt nam za to nie płaci, a przecież wiemy, że dostajemy nieporównywalnie 
więcej niż w to wkładamy. Tak, ojciec Jan wyciągał z nas to, co najlepsze tak, że 
chciało nam się razem z nim, pomagając mu, tworzyć tak niesamowite dzieła na 
pełnym profesjonalizmie. Bo tu nie ma miejsca na jakąkolwiek improwizację. 
Lednica jest od początku do końca zaplanowana. Wszystko jest profesjonal-
nie przygotowane. Nie może być inaczej. Jesteśmy przygotowani na to, żeby 
te sto tysięcy młodych ludzi przyjąć. Jeżeli chodzi o motywy życia i nadziei, 
to ojciec Jan mówił, że był szczęśliwy żyjąc w kapłaństwie, że kapłaństwo było 
dla niego absolutnie najlepszą drogą. Nikomu nigdy nie zazdrościł, bo żył 
blisko z Jezusem. Zachęcał nas wszystkich, żeby zawsze wybierać Jezusa. Nawet, 
jeżeli zdarzy się tak, że coś zrobimy wbrew temu wyborowi, to jednak doko-
naliśmy go i będziemy jednak starać się, żeby to, co zepsuliśmy naprawić. Aby 
temu wyborowi być dalej wiernym. Ten motyw ojciec Jan widział w Chrystusie, 
w Osobie, w relacji z Nim. Więź i relacja były słowami kluczowymi dla ojca 
Jana. To, było dla niego najważniejsze.

red. Jan Pospieszalski: Czy Lednica przetrwa bez ojca Jana?

Kalikst Nagel: Nie wyobrażamy sobie inaczej. Myślę, że tak.

red. Jan Pospieszalski: Macie taką siłę i determinację?



DEBATY JASNOGÓRSKIE

292

Kalikst Nagel: Jeżeli stałoby się inaczej, to myślę, że Ojciec Jan wstałby 
z tego grobu i skopał nam tyłki, więc z obawy o własne życie nie mamy wyboru 
i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby trwała cały czas. W tym roku jest 
XX Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem Amen, w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski, 800-lecie dominikanów. 

red. Jan Pospieszalski: Nie ma Kardynała Wyszyńskiego, Jan Paweł II też 
przeszedł już do historii, brat Roger też, ksiądz Blachnicki, teraz ojciec Jan Góra 
to też już historia. Jak przekazać tym ludziom, którzy przychodzą do was, do 
wolontariatu, że byli tacy liderzy, jak im przekazać to dobro, które oni w sobie 
mieli, ich myśl?

Katarzyna Kucik: Są dzieła, które po sobie pozostawili, one same mówią 
za siebie. Jeśli ktoś rzeczywiście był liderem, który pociągał za sobą tłumy, czy 
też poprzez to, co robił, pociągał tłumy za Chrystusem, jak to było w przy-
padku ojca Jana, to myślę, że nietrudno przewidzieć, widząc co się dzieje na 
Lednicy, co będzie dalej. Z perspektywy czasu mówimy, że byli tacy ludzie, że 
być może nasze czasy już są pozbawione takich liderów, ale jestem przekonana, 
że jeżeli sięgniemy za dwadzieścia, trzydzieści lat w przeszłość, to zobaczy-
my, że liderzy byli wśród nas i dokładnie tak samo będzie to wyglądało, jak 
wygląda dzisiaj.

red. Jan Pospieszalski: Mateusz, czy Ciebie nie martwi to, że jesteśmy po-
zbawieni tych wielkich, pomnikowych postaci, tych na kim by się można oprzeć?

Mateusz Ochman: Nie zgodziłbym się z tym, że to jest już historia. Dla mnie 
katolicyzm to jest taka sztafeta. Także sztafeta liderów. 

Ja jeszcze nic takiego wybitnego w życiu nie osiągnąłem, nie zrobiłem nic, 
co byłoby świetne. Mimo to, siedzę tutaj, więc ktoś uznał, że warto mnie może 
czasem posłuchać. Wpływ na to, co robię, jak myślę, miał przede wszystkim 
mój ojciec, moi rodzice. Ale ojciec jako męski wzór. Na mojego ojca wpływ 
miał jego ojciec, ale również taki bardzo święty kapłan ks. Marcin Aleksy. Dla  
ks. Marcina Aleksego wzorem był ks. Franciszek Blachnicki. Ksiądz Blachnicki 
czerpał z innych wzorów: z Wyszyńskiego, ale również przed swoim nawró-
ceniem z harcerstwa, z którego cały ten system myślenia wyciągał. Dla mnie 
katolicyzm jest taką właśnie sztafetą. To jest podanie pałeczki tak, jak ojciec 



DEBATA VI

293

Góra podał pałeczkę. Może nie wszyscy widzą, ale siedzą tu osoby w koszulkach 
z logo Lednicy. Wiemy, że ich jest o wiele więcej.

red. Jan Pospieszalski: Wielkie brawa! Jest Lednica.

Mateusz Ochman: Jeżeli popatrzymy na Jana Pawła II, to mamy dzieło 
nowego tysiąclecia. Zresztą myślę, że każdy Polak stara się w miarę swoich 
możliwości krzewić dziedzictwo Jana Pawła II. Nie zgodziłbym się z tym, że 
nie mamy takich pomnikowych postaci. Mamy i musimy o tym powiedzieć.

red. Jan Pospieszalski: Tak, musimy, i ten cenny ładunek, który oni prze-
kazali musimy zawieźć do portu. Pani Iwono, czy damy radę?

Iwona Czarcińska: Przywołam słowa Księdza Prymasa Wyszyńskiego, które 
były wypowiedziane do młodzieży pokolenia milenijnego, a więc w 1966 r. 
Ojciec Jan Góra bardzo je lubił i nawet nadał im formę muzyczną, nadającą się 
do śpiewania. Sama byłam świadkiem, jak uczył młodzież ze szkół im. Kardynała 
Wyszyńskiego tego hymnu. Śpiewaliśmy do znudzenia, pełną piersią, aż wszyst-
kim słowa te głęboko wyryły się w pamięć. Ksiądz Prymas mówił: „Żyjecie na 
grani dwóch tysiącleci. Wiecie jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam 
potężne wichry i szaleją burze. Trzeba mocno trzymać się pazurami rodzimej 
skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego 
męstwa, aby się ostać. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, 
wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli ku 
przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać 
nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły 
przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać 
żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”. To była 
nauka dla ówczesnego pokolenia i to są wskazania dla młodych dzisiaj, aby się 
doskonalili, rozwijali i stawiali sobie wysokie wymagania. W Polsce jest prawie 
trzysta szkół, którym patronuje Kardynał StefanWyszyński. Wiadomo, młodzież 
jest różna, ale myślę, że wszyscy próbują śpiewać: „Tylko orły latają wysoko” 
i brać to sobie do serca. Ten hymn śpiewa się też na Lednicy. To jest, jak sądzę, 
odpowiedź – czy damy radę? Damy radę!

dr Szymon Grzelak: Moje podsumowanie będzie w pewnym sensie pro-
testem. Są potrzebni liderzy, są potrzebne pomniki, ale nie patrzmy tylko 
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w tamtym kierunku. Armia amerykańska stoi na sierżantach. Nic nie wskóra-
my, gdy nie będzie szeregowców. Pracując ze szkolącymi się trenerami, którzy 
uczą się pracy z młodzieżą widzę, że oni patrzą na tych bardziej doświadczo-
nych, na tych, którzy coś więcej zdziałali. Wpatrują się w nich jak w swoje au-
torytety i to ich onieśmiela. A ja mówię: Słuchaj, każdy ma charyzmat bycia 
sobą. Odkryj to, co jest w tobie. Jeśli wiara jest dla ciebie ważna, to bądź blisko 
Boga. I wtedy rozkwitnie twój charyzmat bycia sobą. To jest charyzmat. Różne 
są charyzmaty, nie każdy musi być ogólnokrajowym liderem. A przecież li-
der nic nie zrobi, jeśli nie będzie miał kilkunastu pomocników obok siebie, 
którzy go wiernie wspierają. Mówię to dlatego, żebyśmy nie zaczęli dzielić 
świata na wielkich liderów dziejowych, których niewielu i na resztę, która ma 
się tylko w nich wpatrywać. Nie. Każdy z nas ma coś do wniesienia i myślę, 
że na tym trzeba się skupić. Trudniej czasami nie być liderem, bo to jest rola 
skromniejsza.

red. Jan Pospieszalski: Artur, jesteś niewątpliwie liderem. Jak, z Twojego 
punktu widzenia, Ty byś to posumował?

ks. Artur Godnarski: Myślę, że nie trzeba dodawać odwagi świeckim. 
Kiedy rozmawiałem z arcybiskupem Rino Fisichellą przewodniczącym Rady 
ds. Nowej Ewangelizacji zadałem mu pytanie o budzenie ludzi świeckich. 
Powiedział: Wiesz, chyba świeckich nie trzeba budzić. Chciałbym w takim 
słowie podsumowującym powiedzieć do moich braci kapłanów: Obudźmy się! 
To nas trzeba obudzić, to nam trzeba dodać odwagi, bo świeccy są obudzeni. 
Natomiast bardzo brakuje świeckim księży. Bardzo brakuje bratnich dusz, które 
będą miały otwarte swoje mieszkania. Moja misja, jako księdza rozpoczęła się 
od tego, że dałem klucze do mojego mieszkania młodym. Na tyle im zaufa-
łem. Rujnowali mnie, bo przychodzili na śniadania, ale bardzo cieszyłem się 
z tego rujnowania. I wcale nie rozpoczynaliśmy od modlitwy, bo oni jeszcze 
nie znali Boga. Chcieli po prostu zobaczyć takiego dziwaka księdza, którego 
zazwyczaj widzieli gdzieś tam, może przy ołtarzu, a później wszystko rozpoczęło 
się od przyjaźni. Jako księża mamy ogromne zadanie zaprzyjaźnić się z ludźmi 
i ludzi zaprzyjaźnić z Jezusem. To jest ogromnie ważne, to jest ogromne zadanie. 
Naszym zadaniem nie jest być liderami, naszym zadaniem jest być przyjaciółmi 
Jezusa i uczyć ludzi przyjaźni z Nim. Wtedy ludzie stają się przyjaciółmi dla 
siebie. Tak właśnie zbudowany jest „Przystanek Jezus”. Tak funkcjonują moi 
przyjaciele i dom wspólnoty, w którym żyję razem z ludźmi świeckimi. Mogę 
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to tutaj powiedzieć, bo są razem ze mną Krzysiek i Kuba, którzy przez tydzień 
mieszkają, chociaż są z Anglii. Tydzień spędzają u nas, w domu wspólnoty i wi-
dzą moich przyjaciół. Stali się chyba też naszymi przyjaciółmi.

red. Jan Pospieszalski: Dziękuję. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. 
To zadanie jest przed nami. To dzieło domaga się kontynuacji, bez względu 
na to, czy są liderzy, czy ich nie ma, ta armia sierżantów i szeregowych idzie 
w Polskę, niosąc przesłanie wiary. Nawet niewierzącym to się opłaca, państwu 
to się opłaca, a nam daje wielką ufność i nadzieję, bo wszystko inne, to jest 
„ściema”. W tej ufności jest chyba cała siła i źródło. 

Kalikst Nagel: Ojciec Jan spytał Ojca Świętego: Co robić? Jan Paweł II 
powiedział: Żyj tak, aby ludzie pytali cię o Chrystusa. To jest odpowiedź na 
pytanie, które padło na początku: Co było w ojcu Janie takiego niezwykłego? 
On był święty, jestem o tym głęboko przekonany, właśnie dlatego, że żył tak, 
że ludzie pytali go o Chrystusa. Myślę, że to nie jest zadanie tylko dla liderów, 
ale dla sierżantów i dla szeregowych, dla nas wszystkich. Powinniśmy żyć tak, 
aby ludzie pytali nas o Chrystusa.

red. Jan Pospieszalski: I dla kapłanów też.





Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej  
z Katarzyną Kucik 

koordynatorką sekcji Wolontariatu  
31. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

red. Aleksandra Mieczyńska: Do Światowych Dni Młodzieży jest już 
bardzo blisko i ten pędzący czas wszystkich, którzy są zaangażowani w ich 
przygotowanie, może przerażać.

Katarzyna Kucik: Ale też chyba daje nam siłę, żeby to wszystko przygotować 
na czas. To też rozwija nasze zaufanie do Boga, do tego, co On sobie zaplanował. 
Po ludzku wszyscy jesteśmy zdenerwowani i pełni lęku, ale jeśli jest to Boże 
dzieło, a głęboko wierzymy, że jest, ponieważ Jan Paweł II pod natchnieniem 
Ducha Świętego wymyślił Światowe Dni Młodzieży, to na pewno wszystko 
pójdzie z zgodnie z planem. Z Jego planem, bo pewnie nie będzie to nasz plan.

red. Aleksandra Mieczyńska: Jak Pani, jako koordynatorka wolontariatu, 
widzi tych młodych ludzi zaangażowanych zupełnie ochotniczo w tę wielką akcję?

Katarzyna Kucik: Jestem pełna podziwu. Każdego dnia i na każdym kro-
ku uczą mnie czegoś pięknego i myślę, że spotkanie z młodym człowiekiem 
w wolontariacie jest czymś, co daje ogromną siłę na każdy dzień. Młodzi ludzie 
są bardzo kreatywni. Mówię tak, jakby to byli „oni”, choć ja też zaliczam się 
jeszcze do młodych. Ci ludzie dają mi tę siłę, żeby pracować dla Światowych 
Dni Młodzieży i żeby wszystko przygotować tak, aby oni mogli świadczyć, 
mogli służyć. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy tu przyjadą, skorzystali jak najlepiej 
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duchowo i nie byli zawiedzeni wyjeżdżając z Krakowa, żeby wszystkie prze-
szkody organizacyjne, duży ruch, problemy z transportem, zrekompensował 
kontakt z drugim człowiekiem, z wolontariuszem, który swoim uśmiechem, 
swoim entuzjazmem, swoją energią, sprawi, że pielgrzym zapomni o trudach. 
Najważniejsze jednak będzie jego spotkanie z Chrystusem.

red. Aleksandra Mieczyńska: Uczestniczyła Pani dzisiaj w jednej z debat 
pod hasłem „Młodzież wierna Chrystusowi”. Co wyniosła Pani dla siebie z tej 
debaty?

Katarzyna Kucik: Zawsze uczę się z takich wydarzeń i dzisiaj też się nauczy-
łam, że Kościół jest bardzo różny, że jesteśmy bardzo różni w Kościele i bardzo 
różnie postrzegamy Pana Boga i nasze miejsce w Kościele. To pokazuje, że dla 
nas wszystkich jest w nim miejsce, że każdy z nas może się tu czuć, jak u siebie 
w domu. Bez względu na to skąd pochodzi, czy miał rodziców, którzy przeka-
zywali mu wiarę, czy wiary uczyła go babcia, czy jest wierzący i praktykujący, 
czy ciągle szuka. Wydaje mi się, że to, co Pan Bóg nam oferuje, jest przykładem 
nieskończonej wierności. Dzisiaj człowiek często jest zawiedziony, często zde-
rza się z niewiernością własną i innych, ciągle upadamy, inni nas zawodzą. 
Tymczasem jest Ktoś, kto jest zawsze wierny i zawsze te wszystkie przewinienia 
nam daruje. To jest niesamowite, że mimo, że upadamy wielokrotnie, to jednak 
On jest i czeka, aż skierujemy się w Jego stronę. Myślę, że to jest piękne w Roku 
Miłosierdzia, żeby tego doświadczyć.

red. Aleksandra Mieczyńska: Dzisiaj, podczas debaty, padły słowa, aby 
być misjonarzem Chrystusa, żeby być Jego świadkiem, także będąc młodym 
człowiekiem. 

Katarzyna Kucik: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”, pisze św. Paweł. 
Myślę, że wszyscy po to jesteśmy. Mamy szczęście, że możemy uczestniczyć 
w Światowych Dniach Młodzieży, że nogi same nas prowadzą w niedzielę do 
kościoła, ale są tacy, którzy tego szczęścia nie mają. Z różnych przyczyn. Z wła-
snej woli czy z uwarunkowań, czy z tego, że po prostu Pana Boga nie znają. Nie 
możemy tego tak zostawić. Musimy iść i tak jak umiemy: jedni przez uśmiech, 
inni przez ciężką pracę, trzeci przez swoje świadectwo, albo po prostu przez 
obecność – zbliżać innych do Pana Boga. Myślę, że tak pięknie jest to pomy-
ślane, że każdy z nas takim misjonarzem może zostać.
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red. Aleksandra Mieczyńska: Mówi to Pani w kontekście całego życia, 
a nie tylko w kontekście Światowych Dni Młodzieży? 

Katarzyna Kucik: Tak, mówię to w kontekście całego życia. Wielokrotnie 
na swojej drodze spotykałam ludzi, którzy – nigdy bym się nie spodziewała – 
swoim świadectwem zwrócili moje oczy ku Bogu, czy sprawili, że zastanowiłam 
się nad sobą. Wiem też, że niejednokrotnie ja sama w sytuacjach, w których 
najmniej bym się tego spodziewała, byłam świadkiem dla drugiego. Boży Duch 
„wieje kędy chce” i jeśli się otworzymy na Jego działanie nawet gdy to sobie 
inaczej zaplanowaliśmy, będziemy innych przyciągać do Boga. Nie wiadomo 
kiedy i nie wiadomo dlaczego.

red. Aleksandra Mieczyńska: Bóg zaskakuje nas tym, jak wybiera swoich 
świadków.

Katarzyna Kucik: Tak, to jest niesamowite, jak często są to ci „najmniejsi”. 
Zresztą Pan Bóg mówi, że ci, którzy są najmniejsi dla świata, dla Niego znaczą 
wiele. Jest takich przykładów mnóstwo, najbliższy mi to św. siostra Faustyna. 
Myślę, że każdy z nas powinien najpierw zobaczyć w sobie takiego „malutkie-
go”, kto być może nie jest godzien spotkać się twarzą w twarz z Panem i w tej 
pokorze iść do drugiego. Podsumowując, myślę, że ważne dzisiaj dla tych, 
którzy są świadkami, i którzy chcą mówić o Panu Bogu jest to, że dawniej mó-
wili o chrześcijanach: „zobaczcie, jak oni się miłują” i po tym ich rozpoznawano. 
Dzisiaj trochę tego brakuje. Myślę, że duża rola jest tu młodych ludzi, żeby tak 
było, żebyśmy pociągali sobą innych i aby przez to, jacy sami jesteśmy, ludzie 
pytali o Chrystusa.





Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej  
 z Kalikstem Nagelem  

koordynatorem Spotkań Młodych „Lednica 2000”

red. Aleksandra Mieczyńska: Jednym z uczestników debaty pt. „Młodzież 
wierna Chrystusowi” jest człowiek bardzo młody, związany z ruchem kojarzą-
cym się z ludźmi młodymi, mianowicie z Lednicą. Jaka to jest historia?

Kalikst Nagel: W 2007 r. trafiłem na Mszę akademicką do kaplicy akade-
mickiej u ojców dominikanów. Ojciec Jan przychodził tam codziennie o 6.30. 
Najpierw była jutrznia, potem o 7.00 zaczynała się Msza, potem było śniada-
nie i wspólna praca. Trafiłem na tę Mszę trochę przez przypadek, a trochę nie 
przez przypadek. Urok, z którym ojciec Jan opowiadał o Jezusie, i z którym 
zachęcał do wspólnej pracy, do wspólnego działania tak mnie przyciągnął, tak 
mnie przywiązał, że jestem do dzisiaj. Widzę w tym sens, staram się, jak mogę, 
pomagać w tworzeniu Lednicy.

red. Aleksandra Mieczyńska: Widzisz w tym sens. Jaki?

Kalikst Nagel: Dwojaki. Po pierwsze: sensem Lednicy jest wybór Chrystusa. 
Staram się Go wybierać i konsekwencją tego wyboru jest robienie czegoś dla Jezusa.

red. Aleksandra Mieczyńska: Mówimy o całym życiu? 

Kalikst Nagel: Tak, i wyrazem „robienia czegoś dla Jezusa” jest pomaga-
nie przy konkretnych dziełach. To jedno. A drugi sens, który widzę, jest taki 
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– niewielu ludzi ma okazję tego doświadczyć –  że gdy kończy się spotkanie 
i stoimy pod Bramą-Rybą, i patrzymy jak te sto tysięcy młodych ludzi przez nią 
przechodzi, patrzymy im w oczy i widzimy ich uśmiechnięte twarze. Te twarze 
dają nam siłę, żeby dla nich pracować. Mamy przekonanie, że ich szczęście i ich 
spotkanie z Chrystusem jest wartościowe i sensowne. Taki sens ma to nasze 
zaangażowanie.

red. Aleksandra Mieczyńska: Sens jest również w tym, że na jednym 
spotkaniu w roku się nie kończy.

Kalikst Nagel: Nie. Lednica oczywiście kojarzy się z tym spotkaniem, ale 
przecież my tam jesteśmy przez cały rok. To spotkanie trzeba przygotować. 
Pracujemy przede wszystkim w Poznaniu, przy klasztorze dominikanów, ale 
też na Polach Lednickich. Organizujemy również spotkania seniorów, dzieci, 
motocyklistów. Organizujemy wakacje na Polach Lednickich. Jesteśmy tam 
w każdą sobotę, gdzie odprawiana jest Msza św. W najbliższym czasie będzie 
tam sprawowane Triduum paschalne. Lednica to jest zaangażowanie na cały 
rok, związane nie tylko ze spotkaniem młodych.

red. Aleksandra Mieczyńska: Zawsze, kiedy myślę o ludziach zaangażo-
wanych mocno w życie Kościoła, robiących rzeczy spektakularne, wydaje mi 
się, że muszą mieć swoje własne, mocne „zaplecze duchowe”. Sami muszą się 
starać o własny rozwój, o to żeby mieć z czego czerpać. W jaki sposób Pan sobie 
układa życie na co dzień? 

Kalikst Nagel: Codziennie modlimy się razem z żoną i to jest klucz, bo je-
śli jesteśmy w małżeństwie, to jest ono już jakąś wspólnotą i ta modlitwa jest 
istotna. Staramy się odmawiać którąś z części liturgii godzin, najczęściej jest 
to kompleta. Tym, do czego ojciec Jan nas przywiązał, jest wybór Chrystusa, 
jako „akt metafizyczny wyboru najwyższej rangi”, jak on to mówił, który ma 
swoje konsekwencje w życiu. Staramy się jak najczęściej uczestniczyć we Mszy 
św. W niedzielę i przynajmniej raz w któryś dzień powszedni. To jest jedna z tych 
rzeczy bardziej, nazwijmy to, „formułkowych”. To, czego ojciec Jan nauczył nas 
przede wszystkim to to, żeby w każdej chwili starać się żyć w obecności Chrystusa. 
Mieć świadomość tego, że On jest przy mnie, w każdej chwili i w każdej możliwie 
chwili kierować do Niego swoje myśli. To kierowanie myśli do Jezusa jest osią 
każdego dnia: od początku do końca, od wschodu do zachodu.
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red. Aleksandra Mieczyńska: Czyli w gruncie rzeczy nie ma podziału na 
życie w Kościele i poza nim?

Kalikst Nagel: Nie, bo tego też nauczył nas ojciec Jan: Życie musi być spójne. 
Jeżeli dokonujemy wyboru, to nie ma rozdziału: Idę do kościoła, a potem robię 
coś innego. Całe życie musi być jednością, musi być koherentne: Dokonuję 
wyboru Chrystusa i cały czas żyję w Jego obecności.





Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej   
z księdzem Arturem Godnarskim,  

sekretarzem biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 
do spraw Nowej Ewangelizacji, organizatorem 

Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”

red. Aleksandra Mieczyńska: W kontekście dzisiejszej debaty „Młodzież 
wierna Chrystusowi” porozmawiajmy o zjawisku, jakim jest „Przystanek Jezus”. 
Czy można powiedzieć, że to jest miejsce spotkania?

ks. Artur Godnarski: Nie definiowałbym tego inaczej, ujęła to Pani naj-
lepiej, jak można. Przystanek to miejsce, gdzie ludzie się zatrzymują, a jest 
to szczególny przystanek, bo ten przystanek ma na imię Jezus. Jezus nie jako 
ktoś historyczny, ale jako wydarzenie, jako spotkanie, jako Osoba. Rzeczywiście, 
tam spotykają się młodzi ludzie, można powiedzieć nawet: dwa światy, chociaż 
ja bardzo nie lubię takiego podziału, dlatego, że żyjemy w jednym świecie. 
Niektórzy próbują dzielić młodzież na: młodzież „Przystanku Jezus” i mło-
dzież „Przystanku Woodstock”. Nie lubię tego podziału, dlatego że młodzież 
naprawdę jest jedna. To, że ktoś wcześniej spotkał Chrystusa nie uprawnia go 
wcale do tego, żeby myśleć o sobie, że jest lepszy od tych, którzy Go nie spotkali. 
Nie jest to więc spotkanie lepszych z gorszymi, tylko tych, którzy wcześniej 
spotkali Chrystusa, z tymi, którzy mają szansę Go spotkać. 
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red. Aleksandra Mieczyńska: Jaka jest ta młodzież? Obserwuje ją Ksiądz 
od wielu lat. Młodzież jest taka sama, czy się zmienia? Czy te pytania i poszu-
kiwania są takie same?

ks. Artur Godnarski: To jest jedno z najtrudniejszych pytań. Niektórzy 
próbują mnie namówić na jakieś analizy. Staram się od tego uciekać, z bardzo 
prostego powodu: Mogę mówić jedynie o sobie, a ja się przez te osiemnaście 
lat zmieniłem. Jeśli chodzi o młodzież, ona jest chyba bardzo zróżnicowana. 
Patrząc wstecz, widzimy pewne zmiany, chociażby takie, że młodzież przy-
jeżdżająca na festiwal „Przystanek Woodstock” jest coraz młodsza. Kiedyś 
przyjeżdżała młodzież zbuntowana i starsza. Dzisiaj widzimy niebezpieczny 
dla nas fakt, że przyjeżdża coraz młodsza młodzież, a właściwie nawet mamy 
do czynienia z dziećmi na polu woodstockowym. Wtedy te spotkania są, siłą 
rzeczy, inne. Myślę, że bardzo często rodzice w ogóle nie wiedzą, że młodzież 
jedzie na „Przystanek Woodstock”, a jest to jednak miejsce obarczone ryzy-
kiem i to nawet niemałym. Marek Kotański mówił, że w Monarze zawsze robią 
ankietę, w której pytają, gdzie było miejsce inicjacji, jeśli chodzi o narkotyki. 
90% młodych ludzi, którzy trafiali do Monaru po wakacjach wskazuje, jako 
to miejsce właśnie „Przystanek Woodstock”.

red. Aleksandra Mieczyńska: Organizując „Przystanek Jezus”, który jest 
częścią rocznej, nieustannej ewangelizacji, myśli Ksiądz o tym, w jaki sposób 
do tych coraz młodszych ludzi docierać, jakim językiem do nich mówić, żeby 
się na chwilę zatrzymali?

ks. Artur Godnarski: Tak, bo młodzież ewoluuje, jeśli chodzi o kwestie 
językowe. Prosty przykład. Młody chłopak, który idzie do spowiedzi i mówi: 
Paliłem trawkę. Starszy ksiądz mu odpowiada: No widzisz synu, a przecież 
ksiądz proboszcz czytał ogłoszenia Straży Pożarnej, żeby nie wypalać tej trawy, 
bo tam żyją robaczki. Widzimy śmieszność kontekstu tej różnicy rozumienia 
znaczeń.

red. Aleksandra Mieczyńska: Coś w tym jest.

ks. Artur Godnarski: Coś w tym jest, bo ewoluuje język, ewoluują pojęcia, 
slang, którym się ci młodzi ludzie posługują, ale nie to jest meritum sprawy. 
To, czego ja doświadczam na „Przystanku Woodstock”, to fakt, że miejsce   
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to przy całej swojej biedzie, bardzo różnych sytuacji dewiacyjnych, jest jednak 
przestrzenią w Polsce, w której udało się wypracować sposób spotykania się 
z młodymi ludźmi. Fenomenem „Przystanku Woodstock” bezwzględnie jest to, 
że tam ludzie mówią bez żadnej żenady, bez żadnych ograniczeń, barier o tym, 
jak się czują, jak myślą, co rozumieją, jak rozumieją.

red. Aleksandra Mieczyńska: Mówią wprost?

ks. Artur Godnarski: Mówią wprost, bez owijania w bawełnę. Nawet 
jest to kubeł żółci, który wylewa się im się zza skóry w kontekście Kościoła. 
My te klimaty bardzo lubimy. Często jest tak, że przy „kościółkowych” spo-
tkankach religijnych nie stwarzamy przestrzeni dla tych młodych ludzi, by 
mówili swoim językiem.

red. Aleksandra Mieczyńska: Jesteśmy trochę we własnym sosie.

ks. Artur Godnarski: Możliwe, że tak. Może też dlatego, że jesteśmy her-
metyczni w swoim języku. To jest coś, czego młodzież ta „niekościółkowa” nie 
znosi. Oni nie znoszą tego naszego języka.

red. Aleksandra Mieczyńska: Ale można chyba się spotkać gdzieś w pół 
drogi, bo też nie można się poddać całkiem ich modzie?

ks. Artur Godnarski: Zdecydowanie tak i dlatego jest to jakiś sposób po-
szukiwania takich miejsc i tworzenia przestrzeni spotkania z młodymi ludźmi. 
Mnie osobiście w Kościele bardzo tej przestrzeni brakuje, takiego właśnie 
szczerego spotkania się i dialogu z młodymi ludźmi.

red. Aleksandra Mieczyńska: „Przystanek Jezus”, który jest częścią 
„Przystanku Woodstock” wychodzi do tych ludzi, wychodzicie „otagowani”, 
jak ja to mówię, czyli w sutannie, koloratce czy habicie, a jeżeli jest to osoba 
świecka, to ma koszulkę, identyfikator. Widać Was. 

ks. Artur Godnarski: Niekoniecznie. Nie stawiamy tego typu wymogów 
ewangelizatorom. Są klerycy, czy księża, którzy czasem chcą doświadczyć jak 
jest przyjmowany człowiek, który nie jest „otagowany” i wtedy zdejmują sutan-
nę. W czasie obłóczyn w krakowskim seminarium „35 plus” biskup Grzegorz 
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Ryś, odwołując się do zapisu z XIV w. jednego z biskupów polskich, który za-
dedykował młodym, powiedział: Strój duchowny ma pomóc ci w pokazaniu, 
że jesteś człowiekiem dyspozycyjnym dla drugiego człowieka. Ale jeżeli ten 
strój będzie cię odgradzał od człowieka, czym prędzej go zdejmij, żebyś miał 
do niego śmiały dostęp. Niektórzy chcą mieć właśnie takie doświadczenie 
niebycia „oznakowanymi”, wejścia do normalnych ludzi, bycia odebranym, jak 
jeden z rówieśników po to, żeby nie być od razu zakwalifikowanym: Ty jesteś 
od Jezusa, będziesz teraz mówił same pobożne rzeczy. Przestrzeń spotkania, ten 
styk, jest taki bardzo ciekawy, oryginalny, bo młody chłopak, młoda dziewczyna 
odkrywa nagle ewangelizatora jako normalnego śmiertelnika.

red. Aleksandra Mieczyńska: Bo takim jest.

ks. Artur Godnarski: Takim jest, ale niesie ze sobą coś innego. Ktoś idzie 
za tym młodym i mówi: Ty jesteś jakiś inny, jakaś inna. Skąd ty masz taki pokój 
w sobie? Dlaczego się ciągle uśmiechasz? Czemu twoje oczy się śmieją? Czemu 
ty nie masz „plastikowego” uśmiechu, tylko naturalny? Dlaczego umiesz się 
podzielić, umiesz przytulić drugiego człowieka? Nie mówisz, że ktoś śmier-
dzi, tylko jesteś gotowa zatrzymać się i być z nim, po prostu siedzieć nawet 
w kałuży, po to, żeby z nim być? Nie ma to nic wspólnego z indoktrynacją. 
To jest właśnie miłość, którą pokazuje nam papież Franciszek, zatrzymując 
się przy ludziach najuboższych. Niesamowicie poruszające było zdjęcie pa-
pieża Franciszka całującego na Placu św. Piotra człowieka, którego ciało było 
całe w brodawkach. Myślę, że cały świat wziął głęboki oddech i zatrzymał się 
widząc coś takiego.

red. Aleksandra Mieczyńska: Przykazanie miłości bliźniego nie jest przy-
kazaniem miłości znajomego bliźniego, albo takiego, którego lubimy, tylko 
każdego bliźniego.

ks. Artur Godnarski: Pan Jezus idzie dalej, bo mówi nawet o miłości nieprzyjaciół. 

red. Aleksandra Mieczyńska: To nie jest łatwe.

ks. Artur Godnarski: Trzeba modlić się o to, żeby miłość w nas tak dojrzała, 
żeby nie była wynikiem napinania się, tylko właśnie dojrzewania, dorastania, 
bo jeżeli Jezus to powiedział, to znaczy, że jest to możliwe. On sam to zrobił.
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red. Aleksandra Mieczyńska: On nas do tego uzdalnia.

ks. Artur Godnarski: Tak. On sam to zrobił, bo kiedy umierał, modlił 
się za swoich nieprzyjaciół. Co więcej, wiemy, że to jest możliwe, bo później 
Szczepan, który był kamienowany, tak samo modlił się za swoich nieprzyjaciół. 
Wchodzimy tu w temat miłości trudnej, miłości nieprzyjaciół. 

My mamy na spotkaniach „Przystanku Jezus” do czynienia z młodymi, fan-
tastycznymi ludźmi. Uważam, że w ogóle młodzi są kapitalni, są fantastyczni 
i wszystko zależy od tego, jakie będą mieli środowisko i jakie będą mieli miejsce 
wzrostu, czym nasiąkną. Dzisiaj przyjechałem tutaj z dwoma młodymi chłopa-
kami z Halifax w Anglii. Trzy tygodnie temu, razem z bp. Grzegorzem Rysiem 
miałem okazję poznać ich rodzinę. Kiedy przypomina mi się jeden z tych dni, 
kiedy byli razem z nami w domu wspólnoty, to widzę jak oni pięknie nasiąk-
nęli tą miłością, którą dali im rodzice. Oni są naprawdę zupełnie inni, są otwarci, 
są dyspozycyjni, są chętni do pomagania drugiemu człowiekowi. Niosą w sobie 
ogromne bogactwo naturalnej, pięknej dobroci. To mi pokazuje, że jeżeli takie 
jest środowisko młodych ludzi, to oni tym nasiąkają. My, dorośli jesteśmy od-
powiedzialni za to, w jakim klimacie tym młodym ludziom zafundujemy życie. 
To od nas zależy, czym oni nasiąkną. Młody człowiek jest bardzo chłonny i tak 
jak roślina, zależnie od tego w jakim środowisku rośnie, tym nasiąknie.





Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej   
z Mateuszem Ochmanem 

 blogerem, youtuberem, dziennikarzem

red. Aleksandra Mieczyńska: Jest Pan młodym człowiekiem, który 
mówi do młodzieży i o młodzieży właściwie z równej perspektywy.

Mateusz Ochman: Tak, staram się mówić przede wszystkim do moich 
rówieśników. Nigdy nie stawiałem się w roli autorytetu, a raczej kolegi, kolegi 
z podwórka, dlatego staram się używać języka prostego, trafiającego do tych 
jeszcze młodych ludzi, żeby pokazać im, że wiara jest czymś tak naturalnym, 
jak piłka nożna, jak rozmawianie z kolegami przy piwie o kobietach, jak roz-
mawianie o sporcie.

red. Aleksandra Mieczyńska: Nie dzielenie świata na „kościółkowy” 
i ten „inny”.

Mateusz Ochman: Staram się nie dzielić tego świata, bo uważam, że to je-
den świat. To, że jestem katolikiem, członkiem Kościoła, to stanowi o moim 
życiu i nie ma rozgraniczenia: W niedzielę idę do kościoła, a od poniedziałku 
do soboty żyję zupełnie inaczej. Nie, te dwie strony życia się łączą. W zasadzie 
są czymś jednym. 

red. Aleksandra Mieczyńska: Mówienie językiem prostym nie oznacza 
upraszczania.
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Mateusz Ochman: Mówię językiem prostym, ale o sprawach często trud-
nych, ciężkich, bo o nich też trzeba mówić. Oczywiście, czasami mówię o spra-
wach łatwiejszych, ale to raczej do osób, które są już w Kościele zakorzenione, 
które w Nim są i nie bardzo wiedzą, co dalej. 

red. Aleksandra Mieczyńska: Albo skąd się tam znaleźli?

Mateusz Ochman: Tak. I nie wiedzą teraz którędy iść, jak rozpocząć przy-
godę z Panem Jezusem, jak rozpocząć przygodę z Kościołem. To wielka łaska, 
że sam wychowałem się w rodzinie głęboko zakorzenionej w Kościele i nie 
mam takich doświadczeń. Moje poszukiwanie Pana Boga nie miało jakiegoś 
spektakularnego przebiegu, więc takie kwestie staram się zostawiać osobom, 
które mają w tej sprawie więcej do powiedzenia, jak na przykład o. Szustak, 
dominikanin. 

red. Aleksandra Mieczyńska: A skąd się wziął program „Brzytwa 
Ochmana”? Z chęci, przez analogię, upraszczania, skracania?

Mateusz Ochman: Bytów nie mnożyć, fikcji nie tworzyć, a fakty tłumaczyć 
jak najprościej, więc nawiązanie do wielkiego filozofa Williama Ockhama 
i moje nazwisko dały tytuł. To staram się robić w moim programie, czyli tłuma-
czyć fakty w sposób jak najłatwiejszy, jak najprostszym językiem, na przykładzie 
jak najprostszych analogii i metafor.

red. Aleksandra Mieczyńska: Jak wygląda odzew na te programy, jak 
wyglądają informacje zwrotne?

Mateusz Ochman: Informacje zwrotne są takie, że wiele osób, które trafia 
na coś, co robiłem jakiś czas temu, mówi, że to im otwiera oczy. Rzeczywiście 
jestem wielkim miłośnikiem metafor i analogii, w ten sposób najłatwiej jest mi 
porozumiewać się z drugim człowiekiem. Za pomocą prostego odniesienia, 
czy to jest odniesienie do życia codziennego, czy nawiązanie do sceny z filmu, 
ludzie naprawdę odkrywają jakąś głębszą treść.

red. Aleksandra Mieczyńska: A Pana wpisy na blogach? Jak się poja-
wiają, kiedy pojawia się jakaś inspiracja? Nie pisze ich Pan codziennie, tylko 
co jakiś czas.
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Mateusz Ochman: Zazwyczaj to wynika z moich refleksji, które przy-
chodzą w autobusie, czy przed zaśnięciem. Problem, który w mojej głowie 
się pojawia, rozszczepiam na kolejne wątki i staram się odpowiedzieć naj-
pierw sam sobie na pytania, dlaczego coś funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. 
Motyw stołu, przy którym siedzimy, kojarzy mi się nie tyle z jedzeniem, co 
właśnie z rozmową. 

red. Aleksandra Mieczyńska: Te skojarzenia są chyba rodzinne, domowe 
w Pana przypadku?

Mateusz Ochman: Tak, właśnie na tej podstawie staram się przekazać. Bloga 
staram się tworzyć już w sposób zupełnie subiektywny. To nie jest youTube, 
gdzie staram się mieć jakiś odnośnik do dokumentów Kościoła, czy do sytu-
acji, które są obiektywne, prawdziwe. Blog jest dla mnie taką platformą, gdzie 
jestem całkowicie subiektywny i tam chodzi wyłącznie o moje przemyślenia. 
Staram się oczywiście, żeby one były prawdziwe, ale często zostawiam sobie 
taką otwartą furtkę. Hola! Tu mogę się mylić, bo to są tylko moje przeżycia, 
moje emocje, to, co ja czuję.

red. Aleksandra Mieczyńska: One mogą być ważne nie tylko dla Pana, 
ale także dla kogoś, kto te refleksje przeczyta i, nawiązując do stołu, być może 
ktoś zastanawia się przez chwilę. Ktoś, kto takiego stołu w swoim rodzinnym 
domu nie miał i tęskni za nim. 

Mateusz Ochman: Tak to właśnie wygląda. Ostatnio odkopałem jakiś starszy 
mój tekst o chlebie, który wrzuciłem po tym czasie na bloga i stwierdziłem, 
że kiedy otwieram lodówkę wstyd się przyznać, ile tam jest jedzenia przeter-
minowanego i muszę to wyrzucić, bo jest zepsute. Przypomniało mi się wtedy 
momentalnie, że moja babcia do takich sytuacji nie dopuszczała. Ona biorąc 
chleb, zanim go pokroiła, kreśliła na nim znak krzyża. Kiedy spadł jej jakiś 
okruszek chleba, podnosiła go i z czcią całowała, a ja dopuszczam teraz do ta-
kiej sytuacji, że mi się jedzenie w lodówce psuje. Odzew był gigantyczny. Ludzi 
to też natchnęło, żeby dzielić się swoimi wspomnieniami, jak to ich babcia ten 
chleb całowała, jak go wypiekała, jaki to rytuał był, taka swoista liturgia. To był 
taki czyn wspólny całej rodziny, żeby podziękować Panu Bogu, że oni ten chleb 
dostali. Więc rzeczywiście, to powoduje nie tylko odbiór ze strony czytelnika, 
ale również wywołuje jego własne refleksje. 
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red. Aleksandra Mieczyńska: Tak naprawdę to wszystko jest jedną wiel-
ką ewangelizacją: ewangelizacją w Internecie, który jest, jak niektórzy mówią, 
jeszcze jednym kontynentem, na którym trzeba też głosić.

Mateusz Ochman: Tak. Zazwyczaj ks. bp Grzegorz Ryś mówi o Internecie 
jako o nowym kontynencie. Chciałbym tu jednak zachować pewien dystans, 
ponieważ nie jestem pewien, czy to, co robię, to ewangelizacja. Bardzo bym 
chciał. Dążę do tego, żeby za pomocą tego, co robię, czy na blogu czy w mojej 
pracy, czy na youTube, tak było.

red. Aleksandra Mieczyńska: Inaczej mówiąc: bycie świadkiem? 

Mateusz Ochman: Jakiś czas temu ukułem takie zdanie, żeby odpowiadając 
na pytanie czym się zajmuję mówić, że staram się pokazać styl życia katolika. 
Styl, który nie jest stereotypowy: Że katolik cały dzień spędza na modlitwie 
i tylko pilnuje, żeby, nie daj Boże, nie złamać któregoś z przykazań. Ten styl życia 
polega u mnie na tym, żeby być blisko Pana Jezusa, żeby być koło Niego. Całe 
życie temu podporządkowuję. Mówiąc „całe życie”, mam na myśli dokładnie 
całe życie. Nawet na imprezie, gdzie czasami atmosfera jest gorętsza, niż być 
powinna, cały czas jestem katolikiem. Sięgam po jakąś lekturę, nie musi to być 
koniecznie „Duch Liturgii” Ratzingera, ale może to być jakakolwiek lektura, 
w czasie której staram się mieć jakieś odniesienie do swojego życia, do tego, co 
mogę zmienić. Bo życie katolika, ja je tak odbieram, to musi być forma samo-
doskonalenia, ale przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej.

red. Aleksandra Mieczyńska: Zatem ważne jest, czym się karmię?

Mateusz Ochman: Mówi się, że „jesteś tym, co jesz” i może rzeczywiście 
w perspektywie duchowej też jesteśmy tym, czym się karmimy.



Debata VII   
20 marca 2016 r.

„Abyście się miłowali społecznie”



Uczestnicy debaty
dr Dariusz Karłowicz, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, 
ks. abp Wojeciech Polak, prof. Krystyna Czuba, Grzegorz Górny



abp Wojciech Polak 
Prymas Polski

Apel Jasnogórski 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziś w Niedzielę Palmową, kontemplując Mękę 
Twego Syna, wśród postaci, które szły za Jezusem i były świadkami Jego cier-
pień i śmierci, spotkaliśmy osoby, dla których to bolesne wydarzenie okazało 
się szczególnym, nieomal namacalnym, doświadczeniem Bożego miłosierdzia. 
Był wśród nich Piotr, upokorzony swym grzechem zaparcia się Jezusa. W peł-
nym miłosierdzia spojrzeniu Pana odczytał jednak głębię przebaczenia, zdolną 
przywrócić go do nowego życia i pozwalającą z nadzieją patrzeć w przyszłość. 
Spotkaliśmy także nawróconego złoczyńcę, jak go określił dzisiaj w swojej 
Ewangelii św. Łukasz. Ten Ewangelista, jako jedyny, przytacza w opisie Męki 
Pańskiej historię Dobrego Łotra. Pozostali synoptycy ograniczają się w tym 
miejscu jedynie do stwierdzenia, że ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani, po 
prostu Go lżyli. Łukasz, ukazując dramat współwiszącego z Jezusem złoczyńcy, 
zwraca uwagę na pełne bólu wołanie o miłosierdzie: „Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swojego Królestwa”. W odpowiedzi Jezusa dostrzeżemy, że 
miłosierdzie otwiera Niebo. James Martin, autor książki podejmującej wyjaśnie-
nia siedmiu ostatnich słów Jezusa z krzyża, zauważy, że okazując miłosierdzie 
Jezus na krzyżu mówi Dobremu Łotrowi, a także nam, o przyszłości. Nawet 
w chwili śmierci przynosi człowiekowi swego rodzaju duchowe uzdrowienie. 
Jednym z ostatnich czynów Jezusa, przed Jego ziemską śmiercią, jest więc uzdro-
wienie, widomy znak Bożego miłosierdzia: Nie lękaj się, mówi, tam jest niebo.

Maryjo, Matko Bolesna, choć czytany dzisiaj opis Męki Pańskiej nie wymie-
nia Ciebie z imienia, wiemy doskonale, że to właśnie Twoja wierna obecność, 
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Twoja wiara, Twoja nadzieja i miłość najlepiej pomagają nam wejść w tajemnicę 
Wielkiego Tygodnia. Prosimy, abyś przewodziła nam w tym świętym czasie, gdy 
będziemy chcieli towarzyszyć Twojemu Synowi na Jego drodze do Jerozolimy.

Maryjo, Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, dzisiaj w ramach de-
baty jasnogórskiej dokonywaliśmy rachunku sumienia, wsłuchując się na nowo 
w słowa Prymasa Tysiąclecia, który w kontekście Jasnogórskich Ślubów Narodu 
wskazywał, że odznaczaliśmy się zawsze umiłowaniem wolności sumienia, 
duchem braterstwa i wspólnoty, usposobieniem pokojowym i wielką miłością 
Ojczyzny, i że z takim Narodem – dodawał – można bez wielkiego trudu wiele 
zrobić dla sprawiedliwości i pokoju społecznego.

Maryjo, Królowo Polski, ta wizja Prymasa Tysiąclecia zderza się dziś z tak 
trudną rzeczywistością. Dlatego prosimy, abyś uczyła nas powracać pod Krzyż. 
W tych dniach Paschy Jezusa, naucz nas powracać nie tylko do historii ukrzy-
żowanego Pana, ale nade wszystko do Jego zbawczej mocy i miłosierdzia. Tak 
bardzo nam tego potrzeba, również w naszym życiu wspólnotowym. Wyjednaj 
nam wszystkim łaskę wcielenia w życie tej prawdy, którą przypomina nam 
ojciec święty Franciszek, mówiąc: Miłość społeczna jest kluczem do praw-
dziwego rozwoju. Kiedy ktoś poznaje wezwanie Boga do uczestniczenia wraz 
z innymi w tych działaniach społecznych, powinien pamiętać, że jest to część 
jego duchowości, która jest realizowaniem miłosierdzia oraz że w ten sposób 
się uświęca i dojrzewa.



abp Wojciech Polak 
Prymasa Polski

Homilia1

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Niedziela Palmowa jak brama wprowadza nas w Wielki Tydzień, 

w ów Święty Tydzień, w wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Mówiąc czy też słuchając o nich, nie pragniemy ich jednak tylko 
skrzętnie zapisać i zachować w naszej zbiorowej pamięci. Nie zatrzymujemy się 
więc tylko nad ich rozpamiętywaniem czy pobożnym rozważaniem. Nie wspo-
minamy bowiem jedynie tego, co dla nas zrobił Jezus. To prawda – jak uczy nas 
Kościół – że w tych dniach „doświadczamy owej tajemnicy w sposób przema-
wiający do naszego serca”, do naszego wnętrza. A jednak jest ona nam dana nie 
tylko po to, abyśmy o niej po prostu pamiętali, ale po to, abyśmy się w nią, przez 
wiarę, zanurzyli, abyśmy dosłownie „weszli w mękę i śmierć Jezusa”, abyśmy 
i my wraz z Nim umarli dla grzechu i powstali do nowego życia, jak Chrystus 
„powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. Wiemy, że ta tajemnica naszego zba-
wienia, tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania, tajemnica darowanego 
nam nowego życia w Chrystusie, dostępna jest dla nas przez chrzest święty. 
To wówczas każda i każdy z nas dosłownie się w nią „zanurzył”. Umarliśmy dla 
grzechu, by żyć w wolności dzieci Bożych. Niedziela Palmowa ukazuje nam, że 
przybliża się już ten święty czas, czas męki i zmartwychwstania Pana, a wraz 
z nim i w nim dla nas „czas doświadczenia miłosierdzia Boga”. W Jezusie 
Chrystusie, umęczonym i zmartwychwstałym, Bóg najpełniej okazuje nam 

1 Homilia ukazała się również w: Otwarte drzwi Kościoła. Słowo pasterskie ks. abp. Wojciecha Polaka 
Prymasa Polski, t. 2, red. M. Kulczyński, Wyd. Gaudentium 2017, s. 45-49.
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przecież swe miłosierdzie. Tu rzeczywiście mamy przed sobą – jak określa mi-
łosierdzie papież Franciszek - ów „najwyższy i ostateczny akt, w którym sam 
Bóg wychodzi nam na spotkanie”. Tu dokładnie widzimy, że „na ogrom grzechu 
Bóg odpowiada pełnią przebaczenia”. Tu też poznajemy do czego zdolna jest tak 
naprawdę Boża miłość. Miłość – jak podkreślał jeszcze w Misericordiae vultus 
papież Franciszek – „która nie może być przecież abstrakcyjnym słowem, bo 
z samej swej natury jest konkretnym czynem”, jest – jak nam wskazuje papież - 
„odpowiedzialnością Boga za nas”, w której On „pragnie naszego dobra i chce 
nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem”. I dlatego krzyż 
– mówi papież Franciszek – „nie jest nigdy jedynie jakąś ozdobą, nie jest dzie-
łem sztuki z wieloma kamieniami szlachetnymi, jak to czasem widzimy: Krzyż 
jest tajemnicą unicestwienia Boga z miłości (…), bo zbawienie jest dziełem 
cierpienia Syna Bożego, cierpienia Jezusa Chrystusa.” Tak właśnie zapowiadał 
je – jak usłyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu - w swej „Pieśni o Cierpiącym 
Słudze Jahwe” prorok Izajasz. Mówił przecież o Tym, który dosłownie „obarczył 
się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści”. Prorok mówił o Tym, który 
w obliczu tej Bożej drogi zbawienia nie odrzucił jej i nie wybrał innej, „nie oparł 
się ani się nie cofnął”. Mówił nam o Tym, który, i to jak najbardziej dosłownie, 
„poddał grzbiet swój bijącym go i policzki swoje rwącym mu brodę, który nie 
zasłonił swej twarzy przed zniewagami i opluciem”. I za św. Pawłem możemy 
jeszcze dodać, że będąc Bogiem „uniżył samego siebie, stając się posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. I dlatego czas Wielkiego Postu, czas 
Wielkiego Tygodnia, który jest przed nami, święty czas męki, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, w Roku Jubileuszowym mamy przeżyć – jak 
prosił nas sam papież – „jeszcze bardziej intensywnie jako czas doświadczenia 
miłosierdzia Bożego”. Ono bowiem najpełniej się objawia w Jezusie Chrystusie 
cierpiącym, umarłym i zmartwychwstałym. W Nim rzeczywiście miłosierdzie 
„stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię. Nikt bowiem nie ma większej 
miłości niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich.”

Umiłowani Siostry i Bracia! Spróbujmy więc tak właśnie przeżyć ten czas, 
który jest przed nami Spróbujmy otworzyć nasze serca na „doświadczenie 
Bożego miłosierdzia”. Może to zrobić, i będzie mógł to zrobić jednak tylko 
ten, kto ma poczucie, że Bożego miłosierdzia potrzebuje, że go pragnie, że Bóg 
ma moc wybawić nas od grzechów i słabości, w których żyjemy. Spoglądając 
nad odczytywany nam dziś, w Niedzielę Palmową, opis Męki Pańskiej zauwa-
żymy, że wśród postaci, które szły za Jezusem i były świadkami Jego cierpień 
i śmierci, byli niewątpliwie i tacy, dla których to bolesne wydarzenie okazało 
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się szczególnym, wprost bezpośrednim czy wręcz namacalnym „doświadcze-
niem Bożego miłosierdzia”. Niewątpliwie jest wśród nich upokorzony swym 
grzechem, zaparciem się Jezusa, Piotr. W pełnym miłosierdzia spojrzeniu Pana, 
odczytał jednak głębię przebaczenia zdolną przywrócić go do nowego życia 
i pozwalającą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jest wśród nich także ów na-
wrócony złoczyńca. Tak określa go w swej Ewangelii właśnie św. Łukasz, który 
jako jedyny z Ewangelistów przytacza w opisie Męki Pańskiej historię „Dobrego 
Łotra”. Pozostali synoptycy ograniczają się w tym miejscu jedynie do stwier-
dzenia, że „ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani, po prostu Go lżyli i wyszydzali”. 
Łukasz, ukazując dramat współwiszącego z Jezusem złoczyńcy, zwraca uwagę 
na pełne bólu wołanie złoczyńcy o miłosierdzie. „Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa”. W odpowiedzi Jezusa dostrzeżemy, że 
miłosierdzie otwiera niebo. James Martin, Autor książki podejmującej próbę 
wyjaśnienia „siedmiu ostatnich słów Jezusa z krzyża zauważy, że okazując 
miłosierdzie, Jezus na krzyżu mówi Dobremu Łotrowi, a także nam, o plano-
wanej przyszłości. Nawet w chwili śmierci przynosi człowiekowi swego rodza-
ju duchowe uzdrowienie. Jednym z ostatnich czynów Jezusa przed ziemską 
śmiercią jest więc uzdrowienie”, widomy znak Bożego miłosierdzia. „Nie lękaj 
się – mówi – tam jest niebo”.

Moi Drodzy! Umierający na krzyżu Bóg odsłania przed nami głębię swego 
miłosierdzia. Okazując nam swą współczującą miłość, zachęca nas wszystkich, 
abyśmy zagłębili się w tej miłości, abyśmy doświadczyli jej wyzwalającej i uzdra-
wiającej mocy, abyśmy – jak ów złoczyńca z dzisiejszej Ewangelii – mogli do-
świadczyć, że w ten właśnie sposób dosłownie „otwiera nam niebo”. W tym 
doświadczeniu jest także klucz do naszej wzajemnej miłości. „Tak, jak kocha 
Ojciec, tak też powinni kochać synowie” – przypomni nam papież Franciszek 
i wezwie, abyśmy jak On jest miłosierny, byli miłosierni, „jedni wobec drugich”. 
W kolejnej jasnogórskiej debacie, która tego wieczoru będzie miała miejsce, 
zostaliśmy zaproszeni, aby przypomnieć sobie i na nowo odczytać wezwanie do 
życia w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było 
nienawiści, przemocy i wyzysku. Dobrze rozumiemy, jak istotne i jak ważne, 
dla całego naszego życia osobistego i społecznego, to wezwanie. Dobrze też 
wiemy, jak dziś, w rzeczywistości tak podzielonego narodu, trudne i wymaga-
jące. „Musimy ponownie odczuć” – pisze papież Franciszek w swej encyklice 
„Laudato si, w trosce o wspólny dom” – że potrzebujemy siebie nawzajem, że 
jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, że warto być dobrym i uczciwym. 
I przestrzega nas jeszcze, abyśmy pamiętali, że „zniszczenie podstaw życia 
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społecznego prowadzi zawsze do wzajemnej konfrontacji w imię obrony swo-
ich własnych interesów”. Zastanówmy się, ile w nas zostało dziś jeszcze z tego 
wezwania, z którym tak gorąco zwracał się do nas św. Jan Paweł II mówiąc, że 
solidarność, to znaczy jeden i drugi, razem, we wspólnocie, „wspólnie brze-
miona noście”, jeden z drugim, a nigdy „jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw 
drugim”, bo nie może być – tłumaczył nam wówczas – „walka silniejsza od soli-
darności, nie może być program walki ponad programem solidarności”. Może 
trzeba nam wrócić pod krzyż Jezusa, aby to jeszcze raz zrozumieć, aby na nowo 
przyjąć te słowa. Może właśnie tutaj, u stóp Ukrzyżowanego, jest to szczególne 
miejsce, to wyjątkowe miejsce, a w obecnej naszej społecznej sytuacji być może 
i to jedynie możliwe jeszcze miejsce, aby tutaj „dostrzec w bliźnim drugiego 
samego siebie”, aby przerwać niszczącą nas spiralę nienawiści, pogardy czy wza-
jemnych uprzedzeń. Cóż się więc z nami dziś stało, skoro Prymas Tysiąclecia, 
w kontekście Jasnogórskich Ślubów Narodu, wskazywał, że „odznaczaliśmy 
się zawsze umiłowaniem wolności sumienia, duchem braterstwa i wspólnoty, 
usposobieniem pokojowym i wielką miłością Ojczyzny, i dodawał, że z takim 
narodem można wiele zrobić dla sprawiedliwości i pokoju społecznego, bez 
wielkiego trudu”.

„Umiłowani! Można powiedzieć, że ta optymistyczna wizja Prymasa 
Tysiąclecia, zderza się dziś z trudną rzeczywistością. Wróćmy zatem pod krzyż. 
Wróćmy nie tylko do historii ukrzyżowanego Jezusa, ale do Jego zbawczej 
mocy. Tak bardzo nam jej potrzeba, również w naszym życiu wspólnotowym. 
„W Jezusie ukrzyżowanym” – przypomina nam papież Franciszek – „Bóg pra-
gnie dotrzeć do grzesznika, który odszedł najdalej, tam właśnie, gdzie się zagubił 
i od Niego oddalił. Robi to z nadzieją, że zdoła poruszyć zatwardziałość serca 
swojej Oblubienicy.” Amen.    



Debata VII

„Abyście się miłowali społecznie”

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!  

Królowo świata i Polski Królowo!
Zwierciadło Sprawiedliwości! 

Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy  
Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości – Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej  
wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie  
i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. 

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,  
aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, 

 bezdomnych i płaczących.
Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski
•	 dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog, doradca Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, członkini powołanej przez Prezydenta RP Narodowej 
Rady Rozwoju

•	 prof. dr hab. Krystyna Czuba, senator, profesor nauk teologicznych, me-
dioznawca

•	 Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, autor i współautor publikacji wydaw-
niczych „Fronda”, autor programów telewizyjnych, mąż i ojciec pięciorga dzieci

•	 dr Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, wykładowca akademicki, 
współtwórca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, współtwórca 
projektu Muzeum Powstania Warszawskiego, doradca Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, założyciel Fundacji Świętego Mikołaja
 

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: To już siódma debata z cyklu Raport Jasnogórski 
2016. Hasłem tej debaty jest: „Abyście się miłowali społecznie”. Na początek 
chciałbym zapytać Księdza Prymasa, czy widzimy dziś owoce tych Jasnogórskich 
Ślubów? Czy widać efekty tamtej wizji Prymasa Wyszyńskiego? Czy zdajemy 
sobie sprawę jak to oddziałuje na nas dzisiaj?

abp Wojciech Polak: To pytanie zadawałem sobie także w mojej diecezji. 
Rok temu zamiast uroczystej rocznicy ingresowej postanowiłem bowiem, 
że właśnie 6 czerwca rozpoczniemy nowennę przygotowującą archidiecezję 
gnieźnieńską do jubileuszu 1050-lecia Chrztu. W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca proponowaliśmy temat drogi chrzcielnej, ale chcieliśmy, żeby on był 
związany również z tym, na co wskazywał Prymas Tysiąclecia pięćdziesiąt lat 
temu, wprowadzając wówczas do obchodów Milenium Chrztu poprzez Wielką 
Nowennę. Muszę powiedzieć, że pierwsze zderzenie było takie, zwłaszcza 
kiedy z uwagą czytaliśmy teksty ówczesnej nowenny, kiedyśmy się nad nimi 
zastanawiali, czy one dla współczesnego człowieka nie będą wydawać się 
trochę odległe. Sam język, a nawet i przesłanie, wydawały się nam bardzo 
mocno związane z czasem, w którym powstało. Ale rozważając myśli i te-
maty, zagłębiając się w treść tego przesłania, zobaczyliśmy, że to jest jednak 
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przesłanie ponadczasowe. Ono rzeczywiście może i powinno do współcze-
snego człowieka przemówić trochę innym językiem. Przykład, który podam: 
otwórzmy encyklikę Laudato si papieża Franciszka, numer 231. „Miłość 
obywatelska i polityczna”. To piękne rozważania na temat miłości społecz-
nej właśnie na dzisiejsze czasy, pokazujące jak istotne dla budowania życia 
społecznego jest nie tylko życie w sprawiedliwości i pokoju, ale także życie, 
które będzie troską o dobro wspólne, oparte na umiłowaniu i zrozumieniu, 
czym tak naprawdę jest dobro wspólne. Patrząc więc na tę rzeczywistość 
tylko poprzez ten jeden fragment, który tu wspomniałem, wydaje mi się, że 
to, co było wówczas związane z przygotowaniem nas do Sacrum Poloniae 
Millennium, ma jednak swoją ponadczasową wartość. Dziś, owszem, musi być 
wyrażone innym językiem, bardziej współczesnym, ale podstawowe przesłanie 
pozostaje niezmienne.

red. Jan Pospieszalski: Można powiedzieć nawet „monumentalne”.

abp Wojciech Polak: Monumentalne, którego istota pozostaje niezmien-
na i ta sama. Co więcej, Prymas Tysiąclecia mówił między innymi, że Wielka 
Nowenna jest swego rodzaju rachunkiem sumienia przed Milenium, rachun-
kiem sumienia, który każda i każdy z nas powinien uczynić. Gdy w zeszłym 
tygodniu, w katedrze gnieźnieńskiej, w czasie X Zjazdu Gnieźnieńskiego w na-
bożeństwie piątkowym, dziękczynno-błagalnym za Milenium i za 1050 lat 
chrześcijaństwa staraliśmy się właśnie uczynić rachunek sumienia, zobaczyłem, 
że wiele elementów jest bardzo konkretnych i bardzo zbieżnych z tym, co 
mówił wówczas, w Wielkiej Nowennie, Prymas Wyszyński. Wydaje mi się, że 
to rzeczywiście jest wciąż jakaś szansa, aby to, co było, owszem, historycznie 
uwarunkowane, co ma już przeszło pięćdziesięcioletnią historię, nadal jed-
noczyło ludzi i pobudzało do dobrego duchowego przygotowania również do 
obchodów 1050-lecia Chrztu.

red. Jan Pospieszalski: W pierwszym akapicie czytamy: „Wsłuchując 
się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem 
Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym”. Prymas pisze o sprawiedli-
wości. Pisze to w Komańczy, będąc uwięziony. Wtedy, od ośmiu lat trwa, w spo-
sób zupełnie radykalny, przy użyciu terroru i wszelkich sił represji, przemocą 
realizowany pewien projekt sprawiedliwości społecznej. Prymas mówi też 
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o tęsknocie. Gdzie on sytuuje źródło tej sprawiedliwości, miłości społecznej 
czy sprawiedliwości społecznej?

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Wróciłabym jeszcze do szcze-
gólnego momentu historycznego, w którym ten tekst powstał. Ślubowanie 
Narodu i treść narodowych przyrzeczeń sformułowana została przez Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego z genialnym wyczuciem istoty zła ówczesnego 
systemu politycznego, w którym przeciwko miłości proponowano nienawiść, 
np. klasową. Z perspektywy izolacji Księdza Kardynała w Komańczy jest czymś 
niezwykłym, że w Jasnogórskim Ślubowaniu Prymas apeluje o przetrwanie tego 
czasu z miłością, a nie z nienawiścią.  

red. Jan Pospieszalski: Przemoc i wyzysk... 

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: To także swoisty sprzeciw wobec 
dominacji języka przemocy, wyzysku i walki jako uzasadnienia dla tej niena-
wiści. Prymas przypomina o wszystkich warstwach tworzących wspólnotę. 
Tę wspólnotę buduje także sprawiedliwość, czyli odwołanie się nie tylko do 
naszego wewnętrznego poczucia miłości do innych ludzi, ale także do pewnego 
porządku społecznego. Mam wrażenie, że w Ślubach Jasnogórskich mamy 
wyraźnie trzy poziomy, w których wyraża się osoba ludzka: katolik, Polak, 
chrześcijanin, ale także uczestnik wspólnoty narodowej i obywatel państwa. 
Państwa, rozumianego nie jako „władza” lecz współodpowiedzialność, bo 
słowo „sprawiedliwość” odwołuje się do sposobu funkcjonowania państwa, 
za które jesteśmy odpowiedzialni. Myślę, że to był taki moment historyczny, 
w którym Prymas świadomie proponował drogę budowania więzi społecznych, 
mocno akcentując wspólnotowe odniesienia. Ślubuję nie tylko ja, ale także 
wspólnota narodowa, czyli zarówno wierzący, jak i mający nadzieję, bo 
wszyscy przyrzekając wybierali wartości, które dawały nadzieję na zmianę. 
Powiedziałabym, że najlepszym sprawdzianem i dowodem, że te słowa były 
prorocze, jest to, że realna zmiana pojawiła się wraz z „Solidarnością”, z solidarną 
wspólnotą różnych branż, zawodów, regionów i warstw społecznych. W tym roku 
mija dwadzieścia pięć lat od pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do wolnej 
Polski w 1991 r. Wcześniej Prymas pisał o drodze ku lepszemu porządkowi 
świata, wskazując to, co na tej drodze jest najważniejsze, jakie wartości wybrać, 
do czego się odwołać i jak za nimi podążać, by odzyskać godność i wolność.  
Jan Paweł II, gdy przyjechał w 1991 r. do wolnej Polski zaproponował te same 
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wartości, tym razem jako program budowania odzyskanej Polski w zgodzie 
z wartościami, które pomogły nam wyprowadzić całą wspólnotę z opresywnego, 
nieludzkiego, wrogiego wobec chrześcijaństwa systemu. W czerwcu 1991 r., 
25 lat temu i 25 lat po Akcie zawierzenia Matce Boskiej Jan Paweł II apelował: 
„znad Bałtyku proszę, byście nigdy nie zapominali Dekalogu, tych dziesię-
ciu prostych słów, od których zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. 
Przyszłość Narodu, państwa, Europy, świata”. 

red. Jan Pospieszalski: Narodu i państwa też.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Tak więc do wolnej Polski, do Polski 
budującej swoje suwerenne państwo, Jan Paweł II przyjechał z przesłaniem 
wyraźnie nawiązującym do przesłania Prymasa Wyszyńskiego. Przesłaniem, 
które miało nam pomóc zbudować państwo sprawiedliwe. W książce „Polak 
i katolik. Splątana tożsamość” 2003, socjolog, autor badań, prof. K. Koseła pisze 
o naszej narodowej tożsamości, że jest splotem wartości narodowych i chrze-
ścijańskich. Innymi słowy, nasza tożsamość narodowa w pierwszych latach  
III tysiąclecia zdaje się wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu i zarazem 
spełnieniem prośby Jana Pawła II z 1991 r. Powiem językiem pragmatycznie 
socjologicznym: Śluby Jasnogórskie okazały się genialnym „instrumentem”, 
przepraszam, że tak mówię o tym dokumencie, który współkształtował naszą 
wspólnotę w zgodzie z tym, co ślubowano. Ale gdybyśmy zrobili rachunek 
sumienia dzisiaj, to czy rzeczywiście nie ma w nas nienawiści, a dominującym 
uczuciem jest miłość i wspólnotowe myślenie? Jak dzisiaj wygląda nasza wspól-
nota? To niełatwy temat i na pewno wart osobnej debaty. 

red. Jan Pospieszalski: Milenijne zawierzenie to był niesamowity, społeczny, 
ale i duchowy, sakralny nieprawdopodobny akt. Przymierze, jakie zawiązało 
się wtedy, podczas Ślubów i dopełniało się w akcie zawierzenia, było czymś 
zupełnie niesamowitym.

prof. Krystyna Czuba: Byłam obecna w 1966 r. na tym wielkim wydarze-
niu, ale byłam wtedy młodą dziewczyną, która stała trochę jak „kołek”. Nie 
bardzo rozumiałam różne rzeczy. Dopiero w momencie bardzo przełomowym, 
to znaczy po wyborze Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową, nagle otworzy-
ło się coś we mnie jako wielkie doświadczenie tamtego wydarzenia z 1966 r. 
Wydawało mi się, że to jest odpowiedź na nasze oddanie Matce Bożej za Kościół. 
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Ksiądz Prymas powiedział: Ofiarujemy się za Kościół i za Ojczyznę. To było 
takie przedziwne. To było odkrycie dla mnie. Myślę, że Ksiądz Prymas to był 
wielki wizjoner. Sam się nie przyznawał do tego, że był mistykiem. Zawsze 
mówił, że jest człowiekiem bardzo realistycznie patrzącym na świat i na życie. 
Myślę jednak, że był wielkim mistykiem, że był wielkim wizjonerem. Patrząc 
na to wszystko, co się dzisiaj dzieje, widzimy, że to zobowiązanie z 1956 i 1966 
było potrzebne. Było bardzo ważne. 

Kiedy mówimy o miłości i sprawiedliwości społecznej, to można powiedzieć, 
bez żadnej przesady, że Ksiądz Prymas był symbolem męża sprawiedliwego. 
Dlaczego? Bo sprawiedliwie odnosił się do wszystkich, dlatego, że obok spra-
wiedliwości stawiał zawsze miłość i mówił, że sprawiedliwość jest zaślubiona 
miłości. Uważał, że to jest klucz do tego wszystkiego, co chciał w Polsce po-
wiedzieć, nauczyć, przeprowadzić, pokazać i pomóc. Doświadczenie Ślubów 
Jasnogórskich widzę tak samo jak doświadczenie oddania w niewolę. To jakby 
ciąg dalszy, dopowiedzenie. Dopowiedzenie całego Narodu. Powiedział Pan 
o „koturnowym” języku. Pozwolę sobie z tym dyskutować.

red. Jan Pospieszalski: Tak go nazwałem. Wzniosłym. 

prof. Krystyna Czuba: Gdyby dzisiejszy nasz język, za dziesięć czy dwadzie-
ścia lat ktoś chciał scharakteryzować, to byłby język dużo bardziej koturnowy. 
To jest język nowomowy, z którego ludzie, może by już nic nie rozumieli. Język, 
którego używał Ksiądz Prymas, to był, w pewnym sensie, język tamtego czasu. 
Język historyczny. Natomiast co do tej „koturnowości”, to nie mogę się zgodzić. 
Myślę, że to był język, którym mówił Naród, którym mówiła Polska. Ksiądz 
Prymas zawsze tak mówił, że ludzie słuchali go, bo siebie słyszeli. Dlatego 
to było takie ważne! 

red. Jan Pospieszalski: Wróćmy do tego tekstu, widać tu pewną hierarchię 
zagadnień. Prymas mówi: Przyrzekamy Ci pracować nad… Najpierw mówi 
o sprawiedliwości, którą wywodzi ze źródła jakim jest Chrystus. Są to przecież 
czasy marksizmu. Następnie mówi, żeby wszystkie dzieci Narodu żyły w miło-
ści i sprawiedliwości. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Narodu, jesteśmy 
dziećmi Boga Ojca, ale też dziećmi Narodu, tej samej Ojczyzny. Czy dzisiaj 
ktokolwiek mówi o Narodzie? To jest pojęcie chętnie wycofywane. Po doświad-
czeniach holokaustu słowo „naród” jest lekko na cenzurowanym. Prymas głośno 
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mówi o synostwie Narodu, tej samej Ojczyzny i „ślubujemy wzajemną miłość, 
sprawiedliwość, zgodę i pokój”. Co to wtedy oznaczało, a co oznacza dziś?

dr Dariusz Karłowicz: Zastanawiała się Pani, czy można być mistykiem 
i człowiekiem „trzeźwym” jednocześnie. To mi przypomniało pewną historię. 
Do św. Teresy z Avila przyjechał jakiś wielbiciel jej pism, przekonany, że spo-
tka świętą, która medytuje. Kiedy wszedł do celi i zobaczył, że ona siedziała 
za stołem i jadła pulardę, powiedział: „Jak to, siostra je pulardę? A nie zaj-
muje się mistyką?”. Ona odpowiedziała na to: „Jak mistyka, to mistyka. Jak 
pularda, to pularda”. Myślę, że tak jest z Księdzem Kardynałem Wyszyńskim. 
On jednocześnie był ojcem duchowym w porządku Kościoła i wobec faktu, 
że wspólnota polityczna żyła wtedy w państwie, które nie było jej domem, był 
również przywódcą politycznym, w tym zasadniczym sensie. Dlatego wszystko 
to, co mówił, a polszczyzna daje taką możliwość, posiadało wymiar wspólno-
towy w sensie politycznym, narodowym, czy nawet duchowym. Polska była tej 
wyjątkowej sytuacji, rzeczywiście wyjątkowej, nawet w skali europejskiej rze-
czywistości, w której początek państwowości jest początkiem chrześcijaństwa. 
Ta kultura wyrosła w realiach, w których na samym początku, w państwowym 
arche, logos religijny stał się logosem polskiej polityki. Wszystko co mówimy 
o wspólnocie, daje się w związku z tym powiedzieć wielką literą i wówczas 
oznacza rzeczywistość duchową i odsyła do tego, co kryje się za postacią zjawisk. 
Kiedy mówimy wielką literą: Sprawiedliwość, Solidarność, Dobro, Miłość, to są 
to rzeczywistości duchowe, ale możemy to samo mówić małą literą i wtedy 
to odnosi się do naszego „tu i teraz”. Każdy to doświadczenie doskonale zna, 
prawda? Ono towarzyszyło nam przez ostatnie lata, towarzyszy nam dzisiaj, 
w nieco zmienionej formie. Zatem to napięcie wydaje mi się nie tak głębokie. 
Kiedyś zrobiło na mnie wielkie wrażenie, gdy Grzegorz Górny, mam nadzieję, 
że nie odbieram mu kwestii, było to podczas obchodów rocznic 1968 r., kiedy 
eks-hipisi mówili o sobie, że są „Pokoleniem 68. roku”, powiedział, że różnica 
w Polsce jest taka między rozmaitymi środowiskami, że my jesteśmy pokole-
niem roku 66. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, bo młodzi zawsze są 
„kołkami”, rzecz w tym, żeby ten „kołek” stał w dobrym miejscu. To jest rola 
dobrej szkoły, dobrej rodziny i roztropnych duszpasterzy. Do „wieku rozumu” 
dochodzi się po pięćdziesiątce. Wtedy dopiero człowiek zaczyna rozumieć, 
z grubsza biorąc. Dla mnie jest przejmujący w Ślubach, w tych zestawieniach, 
fakt, że to są klasyczne terminy filozofii politycznej, zarazem będące źródło-
wymi pojęciami teologicznymi. Jak wziąć sobie do rąk Politykę Arystotelesa, 
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to kategoria sprawiedliwości, pokoju i to, co jest rzeczą najtrudniejszą do zro-
zumienia dla nas, wywodzących się już tak z tradycji liberalnej filozofii polityki, 
miłość. Arystoteles powiada, że miłość jest niezwykle ważną kategorią w po-
lityce. W obliczu czego to się dzieje? To jest wypowiadane w czasie, w którym 
Polska doświadcza ciągle... 

red. Jan Pospieszalski: Opresji?

dr Dariusz Karłowicz: Najstraszniejszego ogołocenia, jakim jest doświad-
czenie dwóch totalitaryzmów. Dzieje się to w czasie, kiedy jesteśmy pod władzą 
sowiecką, której cechą istotną jest zaburzanie sensu pojęć. Deprawacja języka 
jest jednym z zasadniczych działań. Odnoszenie tego do Chrystusa, jako źró-
dła sensu jest operacją w podstawowym znaczeniu. Kilka dni temu moja żona 
zwróciła mi uwagę, przy okazji wszystkich sporów, które teraz szarpią Polską, 
że Niemcy zabijali mówiących jakimś językiem, a sowiecki totalitaryzm niszczył 
sensy. O tych, którzy walczyli z Niemcami mówimy: bohaterowie. Ale kiedy 
mówimy o tych, którzy walczyli z sowiecką przemocą, jesteśmy do dzisiaj w wiel-
kim zamieszaniu, bo deprawacja znaczeń w jakimś sensie ciągle w Polsce jest 
obecna. Ta deprawacja znaczeń, z którą się zmagał Ksiądz Kardynał Wyszyński.

red. Jan Pospieszalski: Dziękuję, bo to nam porządkuje słowa i pojęcia, 
przywraca ich sens. Stąd, być może u Prymasa ten język, który nazwałem „ko-
turnowym”, wzniosłym czy monumentalnym. Może dzisiaj dla nas tak brzmi, 
bo jest tak pryncypialny, ale też ustawia we właściwej hierarchii. 

Zanim się pojawia jakiekolwiek odniesienie do tego, co można by było na-
zwać „charytatywnym postulatem”, mamy jeszcze coś bardzo ważnego: zgodę, 
pokój, sprawiedliwość. Dalej: „Wyrzekamy się nienawiści, przemocy i wyzy-
sku”. Co to wtedy znaczyło? Jak to dzisiaj możemy rozumieć, na ile to może 
być aktualne?  

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Wypisałam sobie słowa konstru-
ujące te dwa światy, które w Ślubowaniach zostały zderzone ze sobą. Ten. który 
w latach 60.  był opresywny, odbierający nadzieję, odwołujący się do przymusu 
i przemocy i ten kształtowany przez chrześcijańskie wartości. I zrozumiałam, 
że mimo tylu zmian, te dwa światy wartości w naszym kraju wciąż ze sobą ry-
walizują. Wciąż mamy problem z nazywaniem bohaterami tych, którzy tamtego 
opresywnego systemu nie akceptowali, wciąż są tacy, którzy odwołują się wobec 
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nich do języka potępienia i pogardy. Proszę zestawić słowa, którymi Prymas 
Polski opisuje tę rzeczywistość, która nie daje nadziei: nienawiść, wyzysk, prze-
moc, walka, wrogość, złe zamiary, posądzenia. I porównać ze słowami, które 
tę nadzieję przynoszą: miłość, sprawiedliwość, praca, męstwo, umiarkowanie, 
roztropność, wspólnota, pokój. To jest instrumentarium, które nie tylko budzi 
nadzieję, lecz także pomaga budować lepszy świat, bowiem proponuje zestaw 
wartości, które wykraczają poza miłość „osobową” człowieka, proponuje war-
tości, które budują więzi i poczucie wspólnoty narodowej. Socjalistyczny PRL 
obiecywał świat bez wyzysku, a Prymas właśnie słowo „wyzysk” przypisuje rze-
czywistości Polski Ludowej. I proponuje byśmy jako Naród, jako chrześcijanie 
i katolicy znaleźli inne słowa i inne wartości, które zastąpią tzw. „walkę z wy-
zyskiem”, przykładowo: pokój, sprawiedliwość, miłość, wspólnotę.

red. Jan Pospieszalski: Solidarność…

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Dokładnie tak: solidarność. Gdy 
„odnajdziemy się” w tym języku, to runie cała tamta konstrukcja ideologiczna 
„wyzysku”, która uzasadniała przemoc, brak suwerenności, brak praw i wolno-
ści obywatelskich. Przypomnijmy, że w latach sześćdziesiątych, czy po 1956 r. był 
wyraźny powiew nadziei na zmianę. Okazało się, że można zmienić sytuację, że 
Prymas jest wolny i część skazanych wychodzi z więzień, więc jest jakaś szansa, 
jest jakaś droga, na której da się tamtą rzeczywistość zmienić, a nawet odrzu-
cić. Śluby Jasnogórskie odwołują się do wielkich słów, ale właśnie takie słowa 
były potrzebne. Język walki politycznej używany przez ówczesne władze był 
na plakatach, w podręcznikach, w mediach; język pełen wrogości, nienawiści, 
oskarżeń, posądzeń o złe zamiary. Być może w tamtym historycznym podziale 
i w tamtym języku wrogości tkwią źródła tego, co do dzisiaj dzieli naszą wspól-
notę, przedkładając walkę nad solidarność.

red. Jan Pospieszalski: Pozwala tym, którzy chcą.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Tak. Ciągle można się odwołać do 
takiego podziału, na którym można nienawiść i wzajemne posądzenia „nadbu-
dowywać”. Do czasu, gdy – mam nadzieję – przypomnimy sobie, że można 
inaczej. Szczęśliwie nie tylko w mediach, w dyskursie, w walce politycznej, lecz 
także w sondażach socjologicznych pytamy; kim jesteśmy, z czym się identyfiku-
jemy, co jest dla nas ważne? Wyniki badań pokazują trwałość naszych postaw. 
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Sondaże z 2007, z 2009, czy z 2012 r. potwierdzają wagę narodowych i wspól-
notowych identyfikacji. Na pytanie: Kim jesteśmy, odpowiadamy: „Jestem 
Polką, Jestem Polakiem” i to jest nasz najważniejszy, najczęściej dokonywany 
wybór. Drugi: Jestem kobietą, jestem mężczyzną. Trzeci: Jestem matką, ojcem. 
Czwarty: Jestem osobą wierzącą. Tak wygląda hierarchia naszych wyborów, 
w dalszej kolejności pojawia się jeszcze: Jestem obywatelem Polski. Odpowiedzi 
„Jestem Polką, jestem Polakiem” udziela 80%-90% naszych rodaków. Jeśli takie 
są nasze identyfikacje, to przyjmijmy do wiadomości tę prostą prawdę: Jesteśmy 
wspólnotą, jesteśmy Narodem.

red. Jan Pospieszalski: To ci, którzy próbowali słowo „naród” zdeprecjo-
nować, ponieśli totalną porażkę.

prof. Krystyna Czuba: Ksiądz Prymas nie tylko do Narodu i nie tylko 
z ambony używał takiego języka. Ksiądz Prymas tak samo pisał w memo-
riałach, tak samo pisał w listach do rządu, do partii i tak samo przekonywał 
tych, którzy mieli władzę. To był język jego samego, to była jego tożsamość. 
To nie było coś, co było do przekazania tylko dla ludzi wierzących, to było 
do przekazania dla każdego człowieka. Dlatego Prymas się nie wahał używać 
mocnych słów, twardych słów i chrześcijańskich słów języka Ewangelii, rów-
nież do tych, którzy od Pana Boga byli daleko. Myślę, że trzeba sobie z tego 
zdać sprawę, bo my się czasem boimy prawdy, która jest w tym momencie 
niewygodna, z powodu politycznej poprawności. Warto się uczyć od Księdza 
Prymasa, który mówił, że lęk jest największym przeciwnikiem apostoła. Lęk. 
Myślę, że dzisiaj też nam to jest wszystkim potrzebne, właśnie w kontekście 
sprawiedliwości społecznej. 

red. Jan Pospieszalski: Grzegorz, czy czujesz się „Pokoleniem 66”?        

Grzegorz Górny: Tak, bo myślę, że „Pokolenie 66” w większym stopniu 
nas ukształtowało, niż jak się często dzisiaj mówi w mediach „Pokolenie 68”. 
Wydarzenia 1968 r. dotyczyły tylko pewnych środowisk, można powiedzieć, 
tak wyspowo rozrzuconych po Polsce. Natomiast „Pokolenie 66”, wydarzenia 
Milenium i dziesięciu lat wcześniej, które przygotowywały do niego Naród 
angażował cały Naród. Wtedy Naród miał szansę się policzyć, miał szansę się 
zobaczyć w pewnej wspólnocie. Natomiast odnosząc się jeszcze do kwestii 
Narodu, zwłaszcza w kontekście Ślubów Jasnogórskich, to warto zaznaczyć, 
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że Prymas Wyszyński hołdował biblijnej koncepcji narodu. Dla niego historia 
to była przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem. Naród, także naród polski, 
był to lud pielgrzymujący przez dzieje i zawierający w swej historii przymierza 
z Bogiem. I tutaj można znaleźć analogie z ludem biblijnego Izraela. Sama 
struktura Ślubów Jasnogórskich jest taka, jak w Starym Testamencie.

red. Jan Pospieszalski: Czyli przymierze?

Grzegorz Górny: Patriarcha, prorok wypowiada pewną formułę, a zgroma-
dzony lud mówi: Przyrzekamy. To samo stało się tutaj, na Jasnej Górze. 

red. Jan Pospieszalski: Na tych błoniach klęczących milion osób... 

Grzegorz Górny: Jako patriarcha, prorok wystąpił Prymas Wyszyński i lud 
odpowiadał mu: Przyrzekamy. A prorok ma to do siebie, że jego słowa pozo-
stają aktualne także po latach, więc myślę, że powinniśmy profetyczny wymiar 
słów Prymasa nadal odczytywać.

red. Jan Pospieszalski: Niezależnie czy dotrzymaliśmy, czy wypełniliśmy 
te przyrzeczenia, choćby tylko częściowo, Bóg zawsze dochowuje wierności. 
Jan Paweł II, mówiąc o Ślubach Jasnogórskich, nazwał je Polską Kartą Praw 
Człowieka. Papież mówił o ślubowaniu jako o akcie przymierza i wielkim zo-
bowiązaniu narodowym. Czy Ksiądz Prymas tak to rozumiał?

abp Wojciech Polak: Myślę, że rzeczywiście można tak mówić. Jeżeli cho-
dzi o treść, one dotykają przede wszystkim tego, co znaczy być człowiekiem 
i jak godnie żyć. Jestem skłonny zobaczyć wielkiego proroka w osobie Księdza 
Prymasa i widzieć cały jego wysiłek, który zmierzał właśnie do tego, żeby 
kształtować tę Polską Kartę Praw Człowieka. W 1966 r. powstały dwa kapi-
talne przemówienia Księdza Prymasa. Pierwsze w Wigilię Paschalną. To jest 
najważniejszy moment 1966 r., dziękczynienie za Sacrum Millennium i podzię-
kowanie za chrzest. Wigilia Paschalna. Gniezno, katedra. Co Prymas wówczas 
mówi? Prymas mówi mniej więcej tak: Spowiadam się Wam jako Wasz biskup. 
Moglibyście mnie nie słuchać. Moglibyście mówić, że to co mówię, nie ma racji. 
Oznajmiam Wam, że do nikogo nie czuję wrogości. Wiecie, że w ostatnim czasie 
tyle się nacierpiałem. Mówi tak w 1966 r. To nie są trzy lata od jego uwięzienia 
w 1953 r. To jest rok 1966! To jest wszystko to, co się wydarzyło po 1965 r., 
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co było konsekwencją „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Tu Prymas 
mówi konkretnie: tyle się nacierpiałem i moglibyście mi nie wierzyć, gdybym 
nie powiedział, że osobiście nie niosę w sercu do nikogo wrogości, wszystkim 
przebaczam i was o to też proszę. 14 kwietnia, a więc w samą rocznicę Tysiąclecia 
Chrztu, najpierw klerycy otrzymują sutannę rano o godzinie siódmej, a po-
tem Prymas udziela święceń kapłańskich ośmiu księżom, których nazywa 
ośmioma błogosławieństwami dla naszego Kościoła. W jednym z fragmen-
tów homilii mówi znów mniej więcej tak: Nie wolno nam nienawidzić. Nie 
wolno wam nienawidzić. Wy macie iść i błogosławić, a nie nieść nienawiść. 
Myślę więc, że to jest swoiste serce przesłania, które także w Ślubach, ale rów-
nież i potem w całej duszpasterskiej pracy i posłudze Prymasa Tysiąclecia, tak 
mocno wybrzmiało. To znaczy, wezwanie do pojednania. To są tematy, które 
Pani Profesor tutaj bardzo jasno pokazała, jak w konfrontacji z całym syste-
mem nienawiści Prymas odwoływał się do czegoś innego. Odwoływał się do 
tych, którzy żyli w tej rzeczywistości, i którzy mieli ją zmieniać, ale nie drogą 
rewolucji, tylko drogą Ewangelii. Dlatego też tak mocno te słowa brzmiały. 
Myślę, że wielu ludzi je wyczuwało doskonale. Łącznie z ostatnim kazaniem, 
którego fragment już tyle razy w różnych okolicznościach sam przytaczałem. 
Chodzi o kazanie Prymasa Tysiąclecia z Ofiarowania Pańskiego z 1981 r., kie-
dy Prymas stawia sobie pytanie: O co tak naprawdę w Polsce chodzi? I wiecie 
jak na to odpowiada? Odpowiada: Nie, nie chodzi o to, żeby ludzi wymienić, 
żeby wyrzucić jednych, by przyszli inni. Chodzi o nowego człowieka, bo jak 
się człowiek zmieni, jak się wewnątrz zmieni, to i inni się zmienią. Politycy 
się zmienią, czy będą chcieli, czy nie. To są słowa Prymasa. To są słowa tego 
testamentu, które wzywają do wewnętrznej przemiany, a nie tylko do zmian 
czysto zewnętrznych. Oczywiście, socjologia pewnie powie: W etyce politycznej 
nie odwołujmy się tylko do wnętrza, bo potrzebne jest także to, co zewnętrzne. 
Chrześcijaństwo mówi o przemianie, ale nie ma zewnętrznej zmiany, jeśli nie 
będzie wpierw wewnętrznej.

red. Jan Pospieszalski: Instytucji, struktur.

abp Wojciech Polak: Zewnętrznej zmiany struktur poprzedzonej wewnętrz-
ną przemianą człowieka. Ale klucz jest taki, jak wyżej. Widzę go także w we-
zwaniu Prymasa zawartym w Ślubach Jasnogórskich, abyśmy byli wolni od 
nienawiści, od przemocy, od pogardy dla innych.



DEBATA VII

335

red. Jan Pospieszalski: Wyzysku.

abp Wojciech Polak: Od wyzysku też. Przytoczę jeszcze ostatnie słowa 
modlitwy ks. Jerzego Popiełuszki z Bydgoszczy: „Abyśmy byli wolni od niena-
wiści i od przemocy”.

red. Jan Pospieszalski: Po tym wszystkim dopiero pojawia się w Ślubowaniu 
odniesienie do dzielenia się ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby 
pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych, 
płaczących. Dzisiaj obecność Kościoła w zachodniej Europie jest postrzegane 
jako przybudówka do instytucji charytatywnych. Kościół jako wielki Caritas.

Grzegorz Górny: Chciałbym jeszcze odnieść się do słów Księdza Prymasa na 
temat nienawiści, ponieważ była to nienawiść polsko-polska. To było rozdarcie 
wewnątrz wspólnoty, pęknięcie naszej wspólnoty. Zauważmy, że przecież Prymas 
Wyszyński został aresztowany dopiero jesienią 1953 r. Komuniści chcieli go 
wcześniej aresztować, ale, co ciekawe, chronili go Stalin i Beria, którzy twier-
dzili, że nie można tego robić, bo inaczej Kościół polski zyska męczennika. 
Dopiero po śmierci Stalina w marcu i Berii w czerwcu 1953 r. polskie PRL-
owskie władze aresztowały Prymasa. To pokazuje, że było to pewne rozdarcie 
polsko-polskie. Bardzo piękny jest fragment zapisków więziennych z marca 
1956 r., kiedy Prymas Wyszyński ma sen, w którym Bolesław Bierut przepro-
wadza go na drugą stronę ulicy. Nazajutrz się dowiaduje, że Bolesław Bierut 
umarł i zapisuje w swoim dzienniku właśnie, że modli się za Bolesława Bieruta. 
To pokazuje, że przezwyciężanie nienawiści trzeba zaczynać od samego siebie. 
Tak właśnie jak Prymas Wyszyński opisał w swoich zapiskach.

dr Dariusz Karłowicz: Ja się ciągle zastanawiam nad tą jednoczesnością 
wymiaru politycznego i duszpasterskiego. Bo my kładziemy nacisk na element 
duszpasterski, chrześcijański. On jest oczywisty i to, że on się łączy z wewnętrzną 
przemianą, wydaje mi się też bardzo dobrym akcentem, ale proszę zwrócić uwa-
gę, że to jest odpowiedzialność interrexa za całość wspólnoty politycznej. To jest 
polityka przez wielkie „P”, tak jak Patria, nie tak jak partia. Prymas miał ciągle 
świadomość, że obowiązkiem proroka-interrexa jest przeprowadzenie wspól-
noty przez te straszliwe doświadczenia w stanie możliwie integralnym, nie zaś 
wykluczenie jakiejś części. Przecież te doświadczenia były bardzo dramatyczne, 
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reakcje samego Episkopatu na aresztowanie i potem nie były, powiedziałbym, 
budujące. To zostało przyjęte do wiadomości i przezwyciężone.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Tylko drobne przypomnienie. 
Ksiądz Arcybiskup przypomniał List polskich biskupów do niemieckich: 
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Przecież to także słowa głęboko 
zanurzone w chrześcijaństwie. Polityczne, perspektywiczne, odważne, bo 
te słowa padły w momencie, gdy wspomnienia wojny i niemieckiej okupacji 
były wciąż żywe. Proszę sobie uświadomić jak wiele było wtedy uzasadnio-
nej, może nie nienawiści, ale dramatycznych wspomnień, bólu, cierpień, ran 
niebywałych. Nie było rodziny, która nie opłakiwałaby swoich zmarłych, 
poległych i zamordowanych. To wezwanie było trudne, a mimo to zostało 
zaakceptowane. Biskupi stworzyli sytuację „słowami”, ale to nie były tylko 
słowa, lecz także konkretny gest polityczny, bo on miał i takie znaczenie, 
przynosząc konkretne owoce. 

Jeszcze o słowach i o „koturnach”. Uzmysłowiłam sobie w trakcie tej dyskusji, 
że piękne słowa budują pięknych ludzi. Ważne słowa budują ludzi z poczuciem 
własnej wartości, że to, co i jak mówimy, jakich słów używamy, to nas buduje. Ale 
może także degradować. Warto o tym pamiętać wtedy, kiedy się zastanawiamy, 
czy używać wielkich słów, czy nie są one zbyt wielkie… Nie są. Czasami właśnie 
takie słowa budują ludzi, na miarę ich człowieczeństwa i wspólnotę zdolną do 
solidarności i odpowiedzialności za innych.

Grzegorz Górny: Na mnie duże wrażenie zrobiło świadectwo wietnam-
skiego kardynała Van Thuana, męczennika reżimu komunistycznego, który 
napisał, że czynnikiem, który sprawił, że on się nawrócił na chrześcijaństwo, 
może to Państwa zdziwi, była katolicka nauka społeczna. To, że w jej cen-
trum jest pojęcie osoby, że ona jest ukierunkowana na osobę, że ma wymiar 
personalistyczny. W cywilizacji azjatyckiej pojęcie osoby nie istnieje. Nie 
istnieje w takim sensie jak w kulturze europejskiej, w religii chrześcijańskiej, 
że jest to integralny byt, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. W tam-
tej cywilizacji, gdzie powszechna jest wiara w reinkarnację, związek ciała 
z duszą jest przygodny, incydentalny. Dzisiaj dusza jest w człowieku, jutro 
w zwierzęciu, pojutrze w roślinie. Skoro więc nie ma osoby, nie może być 
praw człowieka. To odkrycie Van Thuana spowodowało, że się nawrócił na 
chrześcijaństwo i kiedy zaczął je zgłębiać, odkrył jeszcze głębszy wymiar 
osoby, to znaczy, że Bóg jest Osobą, że człowiek jest osobą i że między tymi 
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osobami zachodzi relacja. I w przypadku chrześcijaństwa mamy do czynie-
nia z najdoskonalszą relacją, czyli relacją miłości z najdoskonalszą Osobą, 
czyli z Bogiem. To pokazuje, że od katolickiej nauki społecznej można było 
dojść do kontemplacji Boga. Myślę, że Van Thuan przeszedł od przyczyn, 
skutków do źródła. Tutaj, w tekście Ślubów Jasnogórskich mamy właści-
wą hierarchię, czyli najpierw jest to źródło: Bóg, a dopiero potem skutki: 
czyli miłość społeczna. 

red. Jan Pospieszalski: Która ma owocować wspólnym dzieleniem się. 
Prymas w tekście, który jest glosą do samego Aktu Ślubowania mówi, że spo-
łeczna nauka Kościoła powinna być podstawą każdej reformy społecznej.

prof. Krystyna Czuba: Ksiądz Prymas opierał się na nauce społecznej 
Kościoła. Przede wszystkim opierał się na dwóch ważnych encyklikach, które 
wtedy uważał za źródło katolickiej nauki. To jest Mater et magistra i Pacem in 
terris. To były jego czasy i brał z tych encyklik to, co było najbardziej aktualne. 
Wtedy nawet wrogowie Kościoła zachwycali się Pacem in terris. Ksiądz Prymas 
to po prostu przekładał na język duszpasterskiego przygotowania dla wszyst-
kich. Wydaje mi się, że chciał też nas nauczyć tej sprawiedliwości w taki zwykły 
sposób. I o tym mówił. Mianowicie, był Sobór i Soborowe Czyny Dobroci, bo 
uważał Ksiądz Prymas, że sprawiedliwość to relacja do drugiego człowieka i do 
jego praw. Właściwa relacja wobec prawdy, wobec własności, wobec wolności, 
wobec dobrego imienia człowieka. To jest sprawiedliwość. Ksiądz Prymas tak 
tę sprawiedliwość nie tylko oceniał, ale po prostu tak ją rozumiał, tak o niej 
mówił. To jest bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli jego osobę w tej nauce. Pan 
o tym przed chwilą powiedział: O prawdzie, kim jest osoba, prawdzie o tym, 
czego Kościół chce nauczyć, bo najczęściej nauka społeczna jest widziana poza 
Kościołem. Ksiądz Prymas natomiast bardzo bazował na nauce społecznej 
Kościoła i mówił dziennikarzom: Tu jest źródło sprawiedliwości i miłości spo-
łecznej, nie ma poza tą nauką innej możliwości życia w sprawiedliwości.

red. Jan Pospieszalski: Mówił, że to podstawa każdej reformy społecznej. 
Przypominam sobie zachwyt francuskiego socjologa Alaina Touraine`a, który 
doświadczył tej solidarności, gdy przyjechał do Gdańska, wszedł do Stoczni 
i widział konfesjonały, księży. Po latach wspominał ten czas. Jeździł wiele 
po świecie, widział wiele różnych rzeczy, ale nigdy i nigdzie nie spotkał ta-
kich pięknych ludzi, jak ludzie „Solidarności”. Według niego „Solidarność 
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była najpiękniejszą rzeczą, która się przydarzyła nie Polsce, nie Europie, ale 
ludzkości w drugiej połowie XX wieku. Czy możliwa byłaby „Solidarność” 
bez doświadczenia „Pokolenia 66”? Czy to pokolenie później tak zakwitło 
„Solidarnością”? 

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Dziękuję za to pytanie, bo chcę 
coś powiedzieć o „Pokoleniu 68” i mam nadzieję, że będzie mi to darowa-
ne. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów, byłam tym „kołkiem”, który 
jeszcze nie wie, gdzie powinien się pojawić. Pojawiłam się na dziedzińcu 
Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca. Chciałabym dzisiaj „dać świadectwo 
pamięci”. Dla mnie oczywistym powodem pojawienia się na manifestacji była 
wola protestu wobec interwencji ambasadora rosyjskiego, który skutecznie 
doprowadził do zdjęcia Dziadów Adama Mickiewicza ze sceny w Teatrze 
Narodowym. Nic poza tym do mnie nie docierało. W tym sensie byłam, 
i to traktuję jako pokoleniowe doświadczenie, „kołkiem”, który się „ruszył” na 
pierwszym roku studiów, bo dowiedział się o interwencji rosyjskiego, może 
raczej sowieckiego ambasadora i o manifestacji studentów. I zareagował we-
dle identyfikacji narodowej i obywatelskiej. Potem nas wywieźli na badania 
powierzchniowe, byłam wtedy na archeologii, żebyśmy przestali bywać tam, 
gdzie mogą nas aresztować. Władze Wydziału Historycznego tak starały się 
zapobiec rozwiązaniu wydziału i wyrzucaniu ze studiów. To à propos poko-
lenia. To nie były protesty „środowiskowe”, pokoleniowe, tylko normalny 
sprzeciw obywatelski i narodowy przynajmniej części uczestników tamtej 
manifestacji. Chodziło o Dziady i o sowieckiego ambasadora.

red. Jan Pospieszalski: Esencję kultury narodowej.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Wracając do słów, w których jest 
postulat wspólnoty z tymi, którzy są biedni… 

red. Jan Pospieszalski: Bezrobotnych, płaczących...

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: „Solidarność” była rzeczywiście 
doświadczeniem niezwykłym. Powiedziałabym, że geniusz „Solidarności” po-
legał na tym, że walkę z komunizmem podjął i wygrał związek zawodowy. 
Dzięki temu, że nie używano żadnych klasowo-lewicowo-socjalistycznych ar-
gumentów, lecz ważną rolę odegrali duszpasterze. Strajkujący wieszali krzyże, 
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odwoływali się do wartości ewangelicznych, słuchali homilii Jana Pawła II. Może 
ślubowanie było wydarzeniem, które „kołki” nie do końca rozumiały, ale gdy 
padają  ważne i piękne słowa, to zostają w społecznej i osobistej pamięci. Potem 
pojawiają się w dyskursie publicznym, zaczynają krążyć, nawet niedokładnie 
rozumiane, ale mimo to budują tę solidarnościową tożsamość. Przypominam 
także „Solidarność” Rolników Indywidualnych, o którą walka trwała dłużej. 
Zarejestrowano ją dopiero w maju 1981 r. I przez cały ten czas przy rolnikach 
stali bardzo wiernie duszpasterze i hierarchowie Kościoła.

red. Jan Pospieszalski: Biskup Tokarczuk, ksiądz Czesław Sadłowski.  

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Timothy Garton Ash pisał, że 
to jest niemożliwe, by sprzeczność interesów między robotnikami i rolnikami 
została przełamana.

red. Jan Pospieszalski: Pomiędzy „Solidarnością” rolniczą a robotniczą.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Timothy Garton Ash był 
w Rzeszowie, w Ustrzykach i był autentycznie zdziwiony wsparciem udzielo-
nym rolnikom przez „Solidarność” pracowniczą. Otóż pozwoliłam sobie napisać 
kiedyś taki tekst, w którym zacytowałam, za publikacją IPN, słowa tajnego 
współpracownika SB, który tłumaczył swojemu oficerowi prowadzącemu dla-
czego strajk rolników tak długo trwa. Jego diagnoza brzmiała: to religia i gniew 
z przeszłości.  Miał rację – zarówno pracownicza, jak i rolnicza „Solidarność” 
powstały jako wspólnota ludzi, których łączyła religia i gniew z przeszłości. 
Stoczniowcy pamiętali rok 70, 56, 76. Rolnicy pamiętali kolektywizację, re-
presje i więzienia z lat 50. A wedle publikacji IPN te represje były znacznie 
bardziej powszechne, niż sądziliśmy. Przykładowo w 1953 r. co drugi więzień 
był chłopem, który siedział z wyrokiem za „propagandę antysocjalistyczną”, bo 
był przeciwnikiem kolektywizacji ziemi. A przecież mieszkańcy wsi „siedzieli” 
także z innych powodów.

red. Jan Pospieszalski: Za wsparcie dla żołnierzy wyklętych. 

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Tak, nie przetrwaliby bez pomocy 
mieszkańców wsi, którzy byli ich naturalnym zapleczem, które dawało żywność 
i schronienie. „Solidarność” była pamięcią „gniewu z przeszłości” i wyborem 
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wartości: wiary i chrześcijaństwa. To był niezwykły fenomen, dla zachodnich 
lewicowców nie do przyjęcia, kompletnie niezrozumiały. Bo jak to: Powstaje sil-
ny związek zawodowy, odwołujący się do chrześcijaństwa i budujący wspólnotę, 
a nie konflikt klasowy z klasą posiadającą? 

prof.  Krystyna Czuba: Nie byłoby „Solidarności” bez Ślubów Jasnogórskich, 
bez Księdza Prymasa. Pierwsze rozmowy Wałęsy, czy rolniczej „Solidarności”, 
to były rozmowy na Miodowej. To Ksiądz Prymas je prowadził i wspierał. 
Wspierał, bo wiedział, że trzeba wesprzeć ten ruch. Tam pracował jeszcze 
jako młody kapłan z robotnikami. Dla „Solidarności” był wielkim wsparciem, 
chociaż wiadomo też, że jednocześnie ostrzegał „Solidarność” przed wielkim 
liberalizmem, z którym mogą mieć do czynienia. To jest też bardzo ważne. 
Słuchali i nie słuchali Księdza Prymasa, tak jak Ojca Świętego w tamtym cza-
sie. Jest to jednak bardzo istotne, że właśnie społeczna nauka Kościoła, która 
była realizowana w miłości i sprawiedliwości, w jakiś sposób miała odzew 
w „Solidarności”. Nie możemy o tym zapomnieć, bo ten ruch solidarnościowy 
nie powstał z niczego. To było z ducha Narodu i z nauki Kościoła.

dr Dariusz Karłowicz: Jeśli można, bo istnieje niebezpieczeństwo 
przeoczenia tego, o czym mówi Ksiądz Prymas. On nie mówi o działalno-
ści humanitarnej, on nie mówi o działalności nawet dobroczynnej. On mówi 
o działalności charytatywnej.

red. Jan Pospieszalski: Mówi o podziale plonów, owoców pracy pod wspól-
nym dachem, żeby nie było głodnych, nie było bezdomnych i płaczących. 

dr Dariusz Karłowicz: Tylko rzecz jest, na pierwszy rzut oka, w skutkach. 
Często wydaje się być podobna, że ten rodzaj redukcji, o którym mówisz, 
ta próba sprowadzenia Kościoła do takiej wielkiej organizacji humanitarnej.

red. Jan Pospieszalski: Tak się dzieje przecież. Na Zachodzie to obserwuje-
my. Kościół jest akceptowany, jego misja jest akceptowana, najchętniej w szpita-
lach, w ochronkach, w domach starców, w domach opieki społecznej, ale broń 
Boże, żeby wszedł z nauczaniem, albo z moralnym radykalnym przesłaniem. 

dr Dariusz Karłowicz: Czyli taka część zorganizowanej opieki spo-
łecznej, tylko robionej przez ludzi z innych motywów, nie przez urzędników 
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państwowych. Prymas wzywając do postawy charytatywnej, wzywa do czegoś 
daleko poważniejszego niż tylko niebagatelne kwestie humanitarne. My żyjemy 
w kraju, w którym bieda, niedożywienie są rzeczywistością, więc ta sprawa nie 
rzuca się tak bardzo w oczy. Czytając na przykład Chantal Delsol, znakomitą fi-
lozof francuską, z kraju, gdzie opieka społeczna działa bez problemów, czytamy, 
że to za mało. Człowiekowi nie wystarcza przyzwoita emerytura, człowiek po-
trzebuje innego człowieka. Największym dramatem człowieka jest samotność. 
Przełamuje je tylko relacja osobowa, a tę można stworzyć tylko wtedy, kiedy 
człowiek odkrywa własną kondycję, a tą kondycją jest ludzka przygodność, 
słabość, nędza. Stąd istota chrześcijańskiej działalności charytatywnej polega na 
prawdzie, że dać może tylko ten, kto nie ma. Podzielić może się tylko ten, komu 
brakuje. Bez tego odkrycia, że sam potrzebuję pomocy, solidarności i wsparcia, 
bo jestem niedoskonały, bo jestem zraniony, nie jestem zdolny wejść w relację 
z innym człowiekiem. To jest zupełnie co innego niż podział nadmiaru dóbr, 
który jest rzeczą bardzo zacną i potrzebną, niezwykle istotną rzeczywistością. 
Obyśmy sobie jak najlepiej, jak najszybciej z tym w Polsce potrafili poradzić. 
Ale to są zupełnie inne rzeczy. Bez tego źródła, o którym mówił Grzegorz, od 
którego to się zaczyna, stać się nie może. Nie da się tych rzeczy oddzielić.

abp Wojciech Polak: Nasza intuicja jest kapitalna, bardzo pięknie ją wy-
jaśnia w Deus caritas est sam papież Benedykt, gdy pisze o działalności cha-
rytatywnej Kościoła i właśnie dotyka istoty tej rzeczywistości. Czym ona się 
powinna wyróżniać? Między innymi nie wystarczy tylko dzielić się tym, co 
jest konieczne, czego potrzebują nasi bliźni. Natomiast istotną rzeczą jest, że 
stajemy zawsze wobec konkretnego człowieka i możemy obdarzać go człowie-
czeństwem. Prymas Wyszyński powiedział kiedyś o tym mniej więcej w ten 
sposób: Możesz dać drugiemu człowiekowi bardzo dużo i serce zranić, a możesz 
dać niewiele, malutko i serce rozradować, jakbyś przypiął komuś skrzydła do 
ramion. To jest aforyzm, ale bardzo głęboka myśl jest właśnie w tym, że gest 
miłości i dobroci wyzwala, i prowadzi nas ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że 
to jest najbardziej istotna rzecz, która leży potem u podstaw także sprawiedli-
wego podziału dóbr i innych rzeczy, którą należy oczywiście promować.

Grzegorz Górny: Ja bym chciał odnieść się jeszcze do tego, co mówił Darek 
Karłowicz. Mianowicie: Dwa, trzy miesiące temu zostały opublikowane, nieznane 
do tej pory, listy Prymasa Wyszyńskiego do papieża Jana Pawła II z maja 1981 r.,  
w których Prymas Wyszyński szkicuje Ojcu Świętemu sytuację polityczną 
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w Polsce i sytuację Kościoła. Pisze tam o kilku zagrożeniach i jedno z nich do-
tyczy właśnie Kościoła i takiego „niezbawionego” aktywizmu. Zauważa on, że 
polskie duchowieństwo zaangażowało się w „Solidarność”, w sprawy społeczne, 
publiczne i on się obawia, żeby w tym wymiarze horyzontalnym nie zagubił się 
wymiar wertykalny chrześcijaństwa, odniesienie do Boga. Ono ma być zawsze 
na pierwszym miejscu, co oczywiście nie oznacza, że Prymas Wyszyński lekce-
ważył wymiar doczesny, o czym świadczy jego aforyzm, w którym stwierdził, 
że łaska powinna budować na naturze, ale na naturze najedzonej i wyspanej. 

red. Jan Pospieszalski: Skoro mówisz o wymiarze wertykalnym, to czy 
my nie popełniamy tego błędu, czy w nas nie ma takiej postawy w odniesieniu 
do Kościoła, czy do niektórych działań hierarchii czy duchowieństwa: Czy nie 
lepiej byłoby ten flakonik olejku nardowego sprzedać i za 300 denarów rozdać 
ubogim? Przecież ubogich tylu jest, tyle głodu, niedostatku, a zmarnowany ten 
olejek, cały piękny flakonik olejku. 300 denarów za czasów Chrystusa to było 
100 gram złota. 

Grzegorz Górny: Rzeczywiście, taka pokusa często się pojawia, jak już 
mówiłem, tego „niezbawionego” aktywizmu. Bardzo ciekawym przykładem 
może być postać św. Jana Marii Vianney’a, który najwięcej pieniędzy wydawał 
najpierw na wyposażenie kościoła, później na pomoc biednym, a sam chodził 
przez całe życie w jednej, wytartej sutannie, którą cały czas cerował i łatał. 
To pokazuje, że na pierwszym miejscu było u niego oddawanie chwały Bogu, 
na drugim pomoc bliźniemu, a o sobie praktycznie zapominał. On sam był na 
ostatnim miejscu.

red. Jan Pospieszalski: Wrócę do tego uniwersalnego charakteru Ślubów, 
że nie jest to jedynie akt historyczny. Być może sami nie wiemy, jak dalece on 
był owocny, bo skutki są dziś obecne, my żyjemy w tej rzeczywistości zanu-
rzeni jak ryba w wodzie, stąd bardzo trudno nam tę wodę opisać. Być może 
konfrontacja z innym światem, z inną kulturą ustawia nam inną perspektywę 
widzenia. Darek, Ty opowiadałeś o doświadczeniu wolontariatu na Zachodzie, 
gdy spotkaliście się jako NGO`s z innymi tego typu organizacjami w Unii 
Europejskiej. Obserwatorzy z Unii ze zdziwieniem stwierdzili, że ci Polacy, 
to jacyś dziwni. 
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dr Dariusz Karłowicz: Jedyną powszechnie akceptowaną definicją solidar-
ności, jest ta „Janowo-Pawłowo-Tischnerowa”, wzięta ze św. Pawła o noszeniu 
ciężarów, brzemion drugiego. Ona jest gruntownie teologiczna. „Solidarność” 
nie jest opisana jako pewien model redystrybucji, jako pewien model programu 
politycznego, czy społecznego, tylko jako pewien ruch w istocie mający cechę 
religijną u samego rdzenia. Te wezwania zbudowały element wspólnotowy, 
wprowadzając w język wspólnoty kategorię miłosierdzia. Polskie dzieje przez 
ostatnie sto lat płynęły przez bramę na Żytniej w Warszawie, gdzie siostra 
Faustyna wstąpiła do klasztoru, a potem przez bramę gdańską. To były te dwa 
momenty, kiedy się spotykały. 

red. Jan Pospieszalski: Sam jesteś czynnie zaangażowany: Fundacja świę-
tego Mikołaja, wiele innych dużych projektów. 

dr Dariusz Karłowicz: Tak. Jest taki rodzaj biadolenia, który Państwo 
doskonale znacie z mediów. Polacy są w tym biadoleniu straszni, koszmar-
ni, nie zajmują się sprawami społecznymi, w przeciwieństwie do… I tu pa-
dają rozmaite liczby. Zacząć trzeba od tego, że nigdy te porównania nie są 
porównaniami z Litwą, Czechami, Ukrainą itd. Nie wiem dlaczego. Tylko 
zawsze z Francją i Wielką Brytanią, gdzie dwóch totalitaryzmów nie było. Ale 
nawet pozostawiając to, zawsze, gdy się analizuje liczby dotyczące trzeciego 
sektora, bierze się pod uwagę zjawiska formalno-prawne, czyli tak zwanym 
trzeciosektorowym podmiotem jest coś, co jest zarejestrowane jako organiza-
cja pozarządowa. To nie są badania funkcji organizacji pozarządowej, tylko jej 
postaci prawnej i na tym buduje się wszystkie statystyki. Od 20 lat mówię so-
cjologom: Na litość Boską, przecież to jest absurd, badajcie funkcje! Okazuje się 
że, wokół każdej parafii jest od kilkunastu do kilkudziesięciu organizacji poza-
rządowych, bo epicentrum republikańsko-obywatelskiej aktywności w Polsce, 
mówię to jako mieszkaniec podwarszawskiego Józefowa, w którego parafii 
jest, 30, 40 rozmaitych podmiotów. Przepraszam, czym się różni NGO`s zaj-
mujący się medytacją transcendentalną, w sensie społecznego opisu, od koła 
różańcowego? Poza tym, że modli się do prawdziwego Boga. Czym się różni 
koło ministranckie od klubu gejowskiego? Oczywiście w sensie funkcji. Poza 
tym, że jedno wychowuje w prawdzie, a drugie inaczej. Gdy na to tak spojrzeć, 
to ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 

Doświadczenie, o którym mówiłeś, to rzeczywiście, kiedyś było takie spo-
tkanie ruchu hospicyjnego z Europy Środkowo-Wschodniej i z zachodu. Przez 
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salę przebiegał podział bardzo wyraźny, bo się okazywało, że właściwie wszy-
scy z byłego bloku wschodniego, kiedy przychodziło do dyskusji o motywach 
zaangażowania, mówili o Chrystusie. Po prostu.    

red. Jan Pospieszalski: A w niedzielę ta połowa sali szła do kościoła, z Polski, 
z Węgier itd. 

dr Dariusz Karłowicz: Tak. To była jeszcze śmieszniejsza rzecz.  

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Ja bardzo przepraszam, ale so-
cjolog chce powiedzieć, że są  badania socjologiczne, które ten fenomen 
zdiagnozowały.

dr Dariusz Karłowicz: Już są, ja wiem.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: I jest ich sporo.

dr Dariusz Karłowicz: Ale do świadomości się nie przebiły.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Nie przebiły się, bo do tego po-
trzebne są media, dziennikarze, eksperci, publicyści, którzy to wiedzą i o tym 
mówią. Może powiem więc kilka słów o badaniach nad kapitałem społecznym, 
którego kondycja ma ogromny wpływ na społeczną, charytatywną i obywa-
telską aktywność. Odwołam się do wyników sondażu CBOS-u z marca tego 
roku. Wiemy z wielu porównawczych, także międzynarodowych badań, że 
pozytywny wpływ na kondycję kapitału społecznego ma zamożność, dochody, 
wyższe wykształcenie czy przynależność do środowiska kadry kierowniczej 
i specjalistów. A Polsce dodatkowym czynnikiem, który kształtuje postawy 
prospołeczne i sprzyja aktywności na rzecz innych, jest wiara oraz praktyki re-
ligijne. Nie tyle deklaracja „jestem człowiekiem wierzącym”, lecz „jestem wie-
rzący i praktykujący co najmniej raz w tygodniu”. W Polsce zmienna: „praktyki 
religijne” odgrywa równoprawną rolę w budowaniu kapitału społecznego 
z zamożnością, wykształceniem i pozycją społeczną. Chcę dodać jeszcze jedną 
uwagę, która może być trudna do przyjęcia: Działalność charytatywna, jako 
postawa i jako forma wspólnotowej troski o innych, to w demokratycznym, 
wolnym państwie nie jest jedyna, chociaż bardzo ważna forma aktywności na 
rzecz innych. Myślę o poczuciu odpowiedzialności za instytucje i struktury 
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państwa, za sposób w jaki funkcjonujemy jako społeczeństwo. Jan Paweł II 
mówił o „grzechu społecznym”, czyli o pewnych społecznych mechanizmach, 
które tworzą sytuacje, w których nie myślimy o naszych rodakach i nie po-
szukujemy rozwiązań korzystnych dla całej wspólnoty. Tak, ta uwaga pro-
wadzi mnie do polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne. Pozwolę 
sobie przypomnieć ten ważny moment, gdy negocjowaliśmy wejście Polski 
do Unii Europejskiej i jednym z podstawowych problemów w negocjacjach 
było to, czy polscy rolnicy dostaną płatności bezpośrednie. Ile obraźliwych 
dla rolników opinii pojawiło się wtedy w prasie. Liczne „autorytety” pisały 
i mówiły mniej więcej tak: Nie możemy ryzykować fiaska negocjacji z po-
wodu roszczeniowych postaw polskich rolników. Europejscy rolnicy mogą 
otrzymywać płatności bezpośrednie, ale polscy rolnicy i tak je przepiją, bo 
na naszej wsi jest mnóstwo patologii.

dr Dariusz Karłowicz: Teraz dokładnie ten sam trop się pojawia.                                             

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Niestety tak. Mam nadzieję, że 
Państwo widzą analogię.

dr Dariusz Karłowicz: Jak ja zauważyłem, to wszyscy zauważyli.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Dziękuję. Te komentarze były 
przejawem postawy, w której wspólnota celów i interesów nie obejmowała 
wszystkich członków wspólnoty. I nie wystarczy działalność charytatywna dla 
„biednych rolników”. Poczucie odpowiedzialności wymaga akceptacji takiego 
mechanizmu, w którym polscy rolnicy, czy polska wieś stają się równoprawną 
częścią naszej wspólnoty i mają tym samym prawo do korzystania z unijnej 
polityki rolnej, tak jak korzystają z niej wszyscy pozostali europejscy rolni-
cy. Nauczyłam się na pamięć zdania z opublikowanego w czasach negocjacji 
w „Rzeczypospolitej” artykułu autorstwa wicepremiera prof. L. Balcerowicza. 
Zdanie brzmiało tak: „płatności bezpośrednie dla polskich rolników będą 
ich pyrrusowym zwycięstwem i klęską dla kraju”. Pytam dzisiaj: klęską? Po 
dwunastu latach, które minęły od wejścia do Unii Europejskiej, możemy od-
powiedzieć na to pytanie. Pomimo, iż płatności startowały w Polsce z poziomu 
trzydziestu paru procent – dodawano kolejne 5% co roku – rolnicy wykorzy-
stali je racjonalnie i efektywnie: Zmodernizowali gospodarstwa, poprawili ja-
kość produkowanej żywności, zmienili wieś, kształcą swoje dzieci na uczelniach. 
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Dzisiaj odsetek młodych ludzi urodzonych na wsi i kształcących się na wyższych 
uczelniach jest porównywalny z odsetkiem młodzieży pochodzącej z miast. 
To skokowy wzrost.

dr Dariusz Karłowicz: I to widać.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Proszę zobaczyć, jak wygląda 
dzisiaj polska wieś. Pomimo tego, że dochody rolników nadal są relatywnie 
niższe, niż mieszkańców miast, a w mediach i potocznych wyobrażeniach 
obowiązuje stereotyp: Rolnicy niebywale się wzbogacili na unijnych dotacjach. 
Wyniki sondażu CBOS z 2013 r. pokazują, że Polacy szacują średni dochód 
rolnika na 3.358 zł. Tymczasem z reprezentatywnych badań, zrealizowanych 
na dużej próbie badawczej, opublikowanych w Diagnozie Społecznej autorstwa 
prof. J. Czapińskiego i T. Panka wynika, że w 2013 r. średnie dochody rolników 
to 1.442 zł. To jest poprawa materialnej sytuacji rolników, ale nie zmienia to ich 
nadal niskiej pozycji w hierarchii dochodów poszczególnych grup społeczno
-zawodowych. Warto było walczyć o płatności bezpośrednie, bo nie zostały 
ani przepite, ani zmarnowane, tylko efektywnie wykorzystane, jak w każdym, 
normalnym, europejskim kraju.

dr Dariusz Karłowicz: Jeszcze słowo na ten temat. Nie chciałbym, żeby 
powstało wrażenie, że nie ma nic do zrobienia w sferze społecznego zaanga-
żowania i solidarności. Wydaje mi się, że to jest obszar, w którym są ogromne 
deficyty. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że bardzo często dochodzi do fał-
szywej diagnozy, bo rdzeniem problemów w Polsce jest ogromna trudność, 
nieumiejętność współpracy czy pracy zespołowej, a nie deficyt chęci zaan-
gażowania się. To są zupełnie różne rzeczy. Bardzo często jesteśmy oceniani 
przez proste „kalkowanie” kryteriów, a pamiętać trzeba, że niektóre wskaźniki 
w zachodniej Europie są efektem tego, że sfera społeczna zajmuje miejsce znisz-
czonej rodziny. Niedawno słyszałem informację radiową piętnującą Polaków 
starszego pokolenia sformułowaną w bardzo prosty sposób: Polacy są straszni, 
to jest punkt wyjścia znacznej części informacji. Ludzie starszego pokolenia 
w stosunku do swoich rówieśników na zachodzie, w znikomym stopniu, albo 
w ogóle nie zajmują się wolontariatem. Jeżeli 60%, jeśli się nie mylę, gospodarstw 
domowych w Niemczech dzisiaj to gospodarstwa jednoosobowe, to starsi lu-
dzie, mający potrzebę jakiegoś zaangażowania, nie zajmują się wnukami, tak 
jak starsi ludzie w Polsce, tylko zajmują się uczeniem dzieci cudzoziemców 
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w jakimś ośrodku adopcyjnym, czy wychowawczym. Stąd różnica liczb. Ale 
czy w związku z tym chcemy osiągnąć ten status najpierw likwidując rodzinę 
w Polce? To jest absurdalny pomysł, więc błogosławmy, nauczmy się błogosła-
wić starszych ludzi w Polsce, którzy poświęcają czas swoim wnukom, zamiast 
tęsknić do tego, żeby zamiast wnukami, zajęli się wolontariatem. To jest tylko 
jeden przykład takiej „młucki”, która jest częstą, codzienną praktyką, biorącą się 
z tego, że dane brane są z kserokopiarki, a nie z obserwowania rzeczywistości.

red. Jan Pospieszalski: Za kilka dni, 1 kwietnia będziemy obchodzili 360. 
rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, które były prefiguracją Ślubów Jasnogórskich 
Prymasa Wyszyńskiego. Znajdujemy tam akapit, w którym król mówi: „Skoro 
zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci, spadły 
w tym siedmioleciu na  królestwo moje, z rąk Syna Twojego, Sprawiedliwego 
Sędziego, plagi, powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślu-
buję, że po nastaniu pokoju, wraz ze wszystkimi stanami, wszelkich będę używał 
środków, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków 
wyzwolić”. To było trzysta sześćdziesiąt lat temu. Ta deklaracja króla Jana 
Kazimierza pokazuje nam głębię historycznego, społecznego projektu. Czy on 
został zrealizowany?

Grzegorz Górny: Myślę, że późniejsza abdykacja Jana Kazimierza wynikała 
z faktu, że miał on świadomość, że nie jest w stanie zrealizować tych ślubów, że 
nie jest w stanie przeprowadzić reformy państwa. Dlatego podjął taką bezpre-
cedensową decyzję, żeby zrzec się korony. Kaznodzieje w późniejszych dzie-
sięcioleciach interpretowali kolejne tragiczne wydarzenia w naszych dziejach, 
jak rozbiory, właśnie jako skutek niedotrzymania ślubów. To znaczy wskutek 
zaniechania pewnych reform, mających na celu, to, co było tutaj przed chwilą 
czytane: Poprawienie doli kmieci, czyli udawanie wspólnoty, w której ten drugi, 
bliźni usytuowany w drabinie społecznej niżej i jest przedmiotem naszej troski. 
Widać, że w naszej historii były nie tylko jasne momenty, ale także ciemne i za-
paść, która miała miejsce w XVIII wieku, była właśnie skutkiem warcholstwa, 
sobiepaństwa.

red. Jan Pospieszalski: Ucisku kmieci. 

Grzegorz Górny: Ucisku, a później zdrady, nie wahajmy się użyć tego słowa. 
Zdrady.
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red. Jan Pospieszalski: Jeśli już jesteśmy przy tak przykrych i smutnych 
doświadczeniach, to może spróbujmy spojrzeć na to, co dotyczy wzajemnej 
miłości, sprawiedliwości, zgody i pokoju, przeciwko nienawiści. Jak dziś wy-
glądamy jako społeczeństwo, jako Naród, jako wspólnota Anno Domini 2016? 
Instytucjonalnie Pani doktor Fedyszak-Radziejowska być może ma kłopot 
jako „czynnik państwowy”, żeby wypowiadać się, bo państwo jest podzielone 
i instytucje państwa są elementem tego sporu.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Państwo jest podzielone, bo 
w suwerennym i demokratycznym państwie wiele środowisk politycznych 
i opiniotwórczych ma odmienne pomysły na rozwiązywanie wspólnotowych 
problemów. Ale nasz podział jest poważniejszy, to decydują nie tyle różnice 
programowe i merytoryczne, ile narzucony schemat „wyższości” i „niższości”. 
To nie jest podział horyzontalny, wedle argumentów, lecz wertykalny, wedle 
prestiżu tych „lepszych” i tych „gorszych”, którzy, przykładowo nie mieli prawa 
wygrać wyborów. Czyżby wciąż kołatał się w naszych głowach mit „kierow-
niczej roli jednej partii i jednej ideologii”? P. L. Berger, socjolog amerykański 
pisze, że najbardziej skutecznym, wykluczającym mechanizmem społecznym 
jest pogarda. My tę pogardę wprowadziliśmy do potocznego języka rywalizacji 
politycznej, do merytorycznych debat o społecznych, ekonomicznych, etycz-
nych problemach Polski. Nie chcę cytować i przypominać, ale mam nadzieję, 
że wszyscy mamy świadomość, że ten język narodził się jeszcze w PRL, w latach 
stalinowskich, po 1990 r. dzielił nas na „solidaruchów” i „komuchów”, a dzisiaj, 
z równą pogardą dzieli środowiska wyrosłe z „Solidarności” i odwołujące się do 
solidarnościowej tradycji. Czasami ta pogarda „lepszych” wymierzona w „gor-
szych” wydaje się bardziej ostentacyjna i bardziej boli. Ten chory i dramatycznie 
szkodliwy sposób uprawiania debaty publicznej pojawił się w nowej odsłonie 
w 2005 r. Dzisiaj zdaje się skutecznie kształtować postawy, w których łatwiej 
o nienawiść, pogardę i wykluczenie, niż o miłość, solidarność i poczucie wspól-
noty. Na poziomie języka jest to łatwe do wykazania, niestety po obu stronach 
sporu. W tak prowadzonych dyskusjach nie da się wypracować racjonalnych 
rozwiązań. Jeśli mówimy obelgami i inwektywami, to efektem nie będą mądre, 
racjonalne decyzje.

red. Jan Pospieszalski: Nie mniej jednak nie będę nikogo przekonywał, że 
symetrii tu nie ma.
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dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Tak, symetrii tu nie ma, tyle, że 
ta konstatacja nie rozwiązuje problemu. Wszystkie mamy wiedzą, że czasami 
kierują do swoich dzieci taką radę: Pamiętaj, ktoś musi być mądrzejszy i przestać. 
Mam wrażenie, że dzisiaj odnalezienie i odbudowanie wspólnoty jest już nie tyl-
ko wyzwaniem osobistym, ale obowiązkiem obywatelskim. Naprawdę uważam, 
że powrót do tego ducha, który był możliwy w czasach „Solidarności”, to nasze 
społeczne i moralne zadanie. Trudne, ale nie niemożliwe. W Europie prawo 
do własnego, suwerennego państwa buduje wspólnota narodowa. Podzielona 
nienawiścią staje się słabsza, podobnie, jak państwo, które ją reprezentuje. 

abp Wojciech Polak: Ciekawy jest ten fragment w komentarzu, który 
Ksiądz Prymas Wyszyński pozostawił do Ślubów Jasnogórskich, gdy mówi 
o szlachetności Polaków i między innymi o tym, że jesteśmy bardzo hojni, że 
otwieramy swoje serca, że rzeczywiście potrafimy niekiedy dać nawet więcej 
niż posiadamy. Pokazuje, że drzemią w nas naturalne pokłady dobra. Prymas 
nie tyle stawia diagnozę współczesnego problemu, co właśnie próbuje prze-
łamać impas na głębszym poziomie. Prymas pyta, gdzie zaczyna się tego 
typu sytuacja, gdzie jest podłoże problemu i, odpowiadając, wprost mówi: 
Wówczas, gdy odchodzimy od ducha Ewangelii. Kiedy pojawiał się wyzysk, 
ucisk, odeszliśmy od ducha Ewangelii. Rodzi się pytanie: Na ile rzeczywistość 
ochrzczonego Narodu stała się, czy staje się także dzisiaj, szansą na życie du-
chem Ewangelii? Czy w związku z tym wołanie Kościoła, Jana Pawła i papieża 
Franciszka o nową ewangelizację, nie jest także kluczowym wołaniem, nie 
tylko wewnątrzkościelnym o większą świadomość religijną, czy o większe 
odkrycie tego, kim jesteśmy, jako ochrzczeni, ale właśnie o to spoiwo, które 
zdolne będzie to, co rozdarte, rzeczywiście połączyć? To klucz do pojednania, 
do zgody narodowej, do przełamywania nienawiści. Jest on związany z tym, 
co my, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie uznajemy, gdy przyjmiemy 
Jezusa Chrystusa. Chrzest daje nam siłę do przełamania impasu w relacji do 
drugiego człowieka. My często nie potrafimy odnaleźć tego, że zakorzenie-
nie w chrzcie może dać nam podstawę do tego, żeby różniąc się zdaniami, 
opiniami, poglądami na rozwiązanie różnych kwestii, nie niszczyć jeden dru-
giego. Nie będziemy niszczyć drugiego. Głęboko wierzę, że na tym poziomie 
ewangelizacja ma szanse oddziaływać także na ducha wspólnoty, także na 
tego ducha zewnętrznego. Oczywiście, można powiedzieć, że dzisiaj żyjemy 
w kraju, który jest pluralistyczny, że nie każdy się będzie do wartości chrze-
ścijańskich odwoływał, że one nie każdego w równym stopniu przekonują, ale 
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trzeba chyba jednak powiedzieć jasno, że widzimy dziś niszczące nas spory, 
które są wśród ludzi odwołujących się do wartości chrześcijańskich. Z jednej 
i z drugiej strony. Tak, jak sam jestem wzywany do tego, by się „dokopywać” 
ciągle w relacjach wobec drugiego człowieka, do czegoś głębszego, tak myślę, 
że również cały wysiłek ewangelizacyjny Kościoła dzisiaj powinien iść w takim 
kierunku, żeby Kościół był zwornikiem narodowej zgody, że Kościół musi 
wzywać do narodowego pojednania, że Kościół ma obowiązek „zszyć” coś, 
co się tak łatwo „rozrywa”. Tylko na jakim poziomie? Jak ta mediacja ma 
wyglądać? Kościół ma Ewangelię. To jest rzeczywistość Kościoła. Nawracać 
ku Ewangelii. Jeżeli człowiek będzie nawrócony ku Ewangelii, to on na tym 
poziomie, gdzie zaczyna dokonywać wyborów zgodnych z Ewangelią, gdy 
zaczyna nią żyć, zachowując różnice w konkretnych rozwiązaniach, będzie 
potrafił żyć z drugim w miłości społecznej, szanując go i obdarzając miłością.

dr Barbra Fedyszak-Radziejowska: Socjologowie nie potrafią zmie-
rzyć duchowości, ale potrafią zmierzyć to, co nazwałam identyfikacją. W ba-
daniach Centrum Myśli Jana Pawła II z 2012 r., na pytanie: Czy czujesz się 
pokoleniem PRL? „Tak” odpowiada 42% Polaków. Czy czujesz się pokoleniem 
„Solidarności”? „Tak” odpowiada 43% Polaków. Na pytanie: Czy czujesz się 
Pokoleniem Jana Pawła II? pozytywnie odpowiada ponad 80% naszych rodaków. 
To jest ogromny zasób moralny i społeczny, który wzmacnia wspólnotę pomi-
mo podziałów.

red. Jan Pospieszalski: Jest terytorium, na którym możliwe jest spotkanie?

dr Barbra Fedyszak-Radziejowska: Może nie Ewangelia, może nie 
chrzest, ale tamta identyfikacja dotyczy większości z nas. Dobrze by było, żeby 
z tego coś wynikało.

dr Dariusz Karłowicz: Mam wielką niechęć, i wyczuwam ją też w wypo-
wiedzi Księdza Kardynała, do swego rodzaju nienawiści zwróconej na polskość, 
być może jest to pozostałość po PRL-u. To nienawiść modernizatorów wobec 
„tworzywa”, które nie odpowiada ich oczekiwaniom. Bo jest zbyt katolickie, 
ciemne i nie chce się zmienić.

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Jest tradycyjne, proste, normalne.
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dr Dariusz Karłowicz: Te komplementy, być może nawet nieco na wy-
rost, są formą duchowej terapii, kiedy mówi, że jesteśmy gościnni, żebyśmy 
nie wstydzili się tego. Oczywiście niedobrze by było zrezygnować z krytyki, 
ale krytyka musi iść ze środka, wtedy ona jest con amore. Nie jest nienawist-
na. Nie jestem socjologiem, nie lubię socjologii, ale spróbuję postawić taką 
tezę socjologiczno-teologiczną: Jeśli mamy problem w tej kwestii, to on ma 
swoje źródło w tej „diabelskiej” działalności komunizmu, czyli dzielenia. Nie 
na poziomie zapału do czynienia dobra, na poziomie współpracy. Dla mnie 
obrazem tego, co zostawił komunizm, jest obraz, który znają Państwo na pew-
no. Gdy w czasie wakacji jeździ się po Polsce, to widzi się przed każdą wsią, 
w rowach siedzą dziesiątki ludzi sprzedając jagody. Nie można zjeść pierogów 
z jagodami we wsi, do której się dojedzie, bo to by wymagało czegoś – tego 
czegoś, czego, właśnie brakuje. 

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Brakuje ustawy o sprzedaży bez-
pośredniej...  

dr Dariusz Karłowicz: Dobrze byłoby, gdyby brakowało tylko ustawy, ale 
to by znaczyło, że mamy bardzo złych parlamentarzystów, w co nikt przecież nie 
chce uwierzyć. W powieści C. S. Lewisa Podział ostateczny, piekło polega przede 
wszystkim na tym, że ludzie nie są zdolni ze sobą wytrzymać. To jest, moim zda-
niem, dzisiaj problem podstawowy, który nie ustawą, ale pewnymi ćwiczeniami 
daje się przezwyciężyć. Choćby takimi ćwiczeniami, które Anglosasi od wieków 
robią, stosując teatr jako metodę edukacji, bardzo janowo-pawłowy pomysł, 
prawda? Uczenie się współpracy. To jest ogromna robota przed nami.

prof. Krystyna Czuba: Sprawiedliwość nie polega przede wszystkim na 
równości, bo różny jest wkład, różne zdolności, różne zaangażowanie. Miłość 
wcale nie polega na akceptacji tego, co się dzieje wokół. Sprawiedliwość bez 
miłości jest bezwzględna. Sprawiedliwość bez prawdy, jest zakłamana. To jest 
oczywiste, bo jeżeli nie ma prawdy o człowieku, jeżeli nie ma prawdy o Bogu 
– to ja człowieka toleruję. A ja nie mogę człowieka tylko tolerować. Ja muszę 
kochać! Ale, żeby nie zrobić krzywdy, żeby pomóc, to muszę być sprawiedli-
wy wobec siebie, wobec każdego człowieka i wobec Pana Boga. Tak nas uczy 
Kościół. Tak nas uczył Ksiądz Prymas. Powiedzieć, że będę sprawiedliwy, kie-
dy podzielę sprawiedliwie jakieś dobra. Nie. To za mało! Kiedy Jana Pawła II 
Messori zapytał: Jakie jest najważniejsze zdanie w Ewangelii dla Ojca Świętego? 
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Ojciec Święty powiedział: Najważniejsze jest poznać prawdę, a prawda was 
wyzwoli. Tu jest klucz do budowania wspólnoty: bez zacietrzewienia, bez nie-
nawiści, bez niechęci. Można to powiedzieć i trzeba to powiedzieć, że prawda 
to jest klucz do budowania sprawiedliwości. 

red. Jan Pospieszalski: Gdzie może się pojawić wspólna przestrzeń dialogu? 

Grzegorz Górny: Prymas był prorokiem, który rzucał pewne słowa, na które 
Naród odpowiadał: Przyrzekamy. Warto te słowa odczytać dzisiaj. Jest mowa 
o zgodzie. Czy dzisiaj jest u nas zgoda? Jest też o nienawiści. Czy nie ma nienawi-
ści? Czy jest pokój, czy go nie ma? Każdy z nas widzi jaka jest rzeczywistość i widzi 
te niedostatki, deficyty. Widzimy jak w hierarchii dezaprobaty nisko lokuje się na 
przykład profesja polityka, czyli osoby odpowiedzialnej za nadawanie kształtu ży-
ciu publicznemu. Zdanie, nad którym się cały czas zastanawiam, i prawdę mówiąc 
nie jestem w stanie jeszcze do końca go zrozumieć, jest to powiedzenie przez 
Piusa XI, że polityka jest po kontemplacji najwyższą formą miłości.

red. Jan Pospieszalski: Czy dzisiaj to wezwanie z Jasnej Góry sprzed 60 lat 
ma szansę obudzić Polaków, przemówić do nich, do nas?      

abp Wojciech Polak: Myślę, że ono ma wciąż szansę, bo przecież odczytuje-
my je dziś jako ukonkretnienie przesłania Ewangelii. Ksiądz Prymas Wyszyński 
był człowiekiem Ewangelii, był człowiekiem Bożym. To, co przekładał na język 
współczesny sobie, było po prostu z ducha Ewangelii. A Ewangelia jest przecież 
w każdym czasie aktualna. W każdym czasie. Nie zawiera jakiś prawd abstrak-
cyjnych. Mocą tego przesłania jest to, że będzie wcielane w konkretne życie, bo 
jest z ducha Bożego, z ducha Ewangelii. Zresztą sam Prymas Tysiąclecia o taki 
właśnie fundament oparł Jasnogórskie Śluby Narodu, zaczynając od tego, że 
one są z ducha Chrystusowego. Jeżeli tak jest, to ten Duch Jezusa Chrystusa 
i moc Jego Ewangelii dziś też jest konieczny tak, jak poprzednio. I on wbrew 
pozorom, nawet jeżeli jest kontestowany przez różne prądy kulturowe, jest przez 
wielu również oczekiwany i jest głębokim pragnieniem. To jest Augustynowe 
pragnienie w sercu każdego człowieka: Niespokojne jest serce moje, dopóki 
w Tobie nie spocznie.                      

red. Jan Pospieszalski: Bardzo dziękuję, niech to nam wystarczy na po-
intę i będzie tym, z czym stąd wyjdziemy.



Debata VIII  
17 kwietnia 2016 r.

„Rodzina Bogiem silna”
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Ks. Marek Studenski  
wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej 
konsultor ds. wychowania katolickiego

Apel Jasnogórski

Wspaniała jest Boża pedagogia. Jej cechą charakterystyczną jest to, że Bóg 
zapowiadał najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia i starał się nas 
do nich przygotować. Twoje przyjście, Maryjo też zostało zapowiedziane. 
Zajaśniałaś na jednej z pierwszych stron Biblii, jako Niewiasta, której po-
tomstwo ma zdeptać głowę węża. Prorocy przygotowywali naród wybrany 
do kluczowych wydarzeń historii zbawienia. Tę Bożą pedagogikę podpatrzył 
Stefan Kardynał Wyszyński. Wiedział, że 1000. rocznica Chrztu Polski jest 
wydarzeniem tak ważnym, że nie może zostać zmarnowana. Z niesamowi-
tym wyprzedzeniem, aż dziewięciu lat, z wielkim rozmachem, rozmysłem, 
niesamowitą sumiennością i rzetelnością zaplanował dziewięcioletnią Wielką 
Nowennę. Ten program duszpasterski jest tak wspaniały, zakrojony na taką 
skalę, że dziś, nawet przy obecnym rozwoju mediów, informatyki, Internetu, 
trudno byłoby go wprowadzić w życie. Zastanawiamy się, dlaczego, nie uda-
ło się przeprowadzić laicyzacji, ateizacji w czasie trwania pięćdziesięciu lat 
zniewolenia, tak jak to nastąpiło u naszych sąsiadów bloku komunistycznego. 
Tu chyba jest odpowiedź. 

Idąc tym przetartym już szlakiem, ojcowie paulini postanowili w tym 
roku przygotować nas do 1050. rocznicy Chrztu, organizując debaty jasno-
górskie. Dziś przenieśliśmy się sercem do roku duszpasterskiego 1961 na 
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62, aby poszukiwać źródła, siły dla naszych rodzin. „Rodzina jest Bogiem 
silna”, podpowiada nam Prymas Tysiąclecia i potwierdza to doświadczenie 
rodzin i  duszpasterzy. Tylko Bóg jest źródłem siły dla rodziny. Jeśli rodzi-
na uwierzy w to, że jest samowystarczalna, że jest silna sama w sobie, jest 
o krok od upadku. Odbywało się na Jasnej Górze Forum Młodzieży Szkół 
Katolickich, świadectwo składali państwo Marcin i Aleksandra, dyrektorzy 
jednej ze szkół. Uczennica liceum stawia im pytanie: Jakby Państwo mieli jed-
nym zdaniem, tak bardzo krótko, przekonać nas młodych, że warto zawrzeć 
sakramentalne małżeństwo w czasach, w których tyle mówi się o wolności, 
o wolnych związkach, co by Państwo powiedzieli? Bez namysłu pan Marcin 
odpowiada: Bo wszystko, co wartościowe w naszym związku przyszło mocą 
sakramentu małżeństwa. 

Maryjo, Twoja rodzina, Święta Rodzina była Bogiem silna. Kiedy zburzyły 
się Twoje ludzkie plany w czasie Zwiastowania, kiedy musiałaś wraz z Józefem 
poszukiwać miejsca narodzenia Jezusa, gdy uciekałaś do Egiptu, źródłem 
Twojej siły był Bóg. W tych trudnych chwilach najpełniej objawił moc swe-
go ramienia. Bardzo wymownym znakiem naszego przywiązania do Ciebie, 
Jasnogórska Pani i Królowo, są sukienki, które każde pokolenie Polaków 
z niezwykłą pieczołowitością przygotowuje, aby Cię uczcić. Te sukienki są 
księgą. Można w nich wyczytać całą historię Polski. Bardzo wymowną jest ta, 
która została ofiarowana w roku 2010. Jest bogata w znaki. Są tam kamienie 
z przestrzeni kosmicznej, szczątki meteorytu mówiące o tym, że jesteś Panią 
Wszechświata. Jest fragment samolotu, który rozbił się w Smoleńsku, mówi 
o tym, że jesteś Królową Polski i towarzyszysz nam w najbardziej bolesnych 
chwilach. Ale jest też jeden szczególny motyw: obrączka ślubna. Tysiące 
obrączek, co roku pewnie, małżonkowie ofiarują na Jasnej Górze, ale ta jest 
szczególna. Jest rok 1942, pan Andrzej Skotarski znajduje się w transporcie 
do obozu Auschwitz. Przed oczyma staje mu żona i dzieci. Wie, że nie zdążył 
się z nimi pożegnać, ucieka się do desperackiego kroku, zdejmuje z palca 
obrączkę ślubną, bierze od współwięźnia ołówek, pisze na karteczce adres 
swojej żony i po raz ostatni mówi w tym liście, który pisze, że ją kocha. 
Wyrzuca ten list przez otwór w wagonie, zapewne nie licząc na to, że dotrze 
do adresatki. Przechodził tamtędy jakiś uczciwy rolnik, podnosi to zawi-
niątko, list dotarł, żona dowiedziała się, że mąż w ostatnich chwilach życia 
myślał o niej. Po sześćdziesięciu siedmiu latach od tego wydarzenia wnuki 
pana Andrzeja postanowiły ofiarować tę obrączkę na Jasnej Górze. Została 
wszyta w tę szczególną sukienkę.
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Maryjo, nie przychodzimy, by prosić Cię dzisiaj o Bożą pomoc, bo Bóg 
nam zawsze pomaga. Zawsze jest przy nas. Przychodzimy prosić Cię, byśmy 
otworzyli się na Jego obecność, żebyśmy przestali ufać sobie. Maryjo, daj 
nam bezgraniczne zaufanie do Twojego Syna, aby nasze rodziny, abyśmy my 
tu obecni, byli silni nie naszą mocą, która jest bezsiłą, ale by każdy z nas był 
Bogiem silny.





bp Roman Pindel 
biskup bielsko-żywiecki

Homilia

Mniej więcej od trzydziestu lat zadaję studentom pytanie: Jaki jest Twój 
ulubiony tekst z Pisma Świętego? Statystycznie najczęściej pada odpowiedź: 
Psalm 23. „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach”. Pytam: Dlaczego? Odpowiedzi można podzielić 
na trzy grupy, dosyć typowe. Jedni wskazują na piękno tego psalmu, piękno 
języka, obrazów, emocji, które wzbudza ten tekst. „Pan jest moim Pasterzem, 
niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi 
mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 
właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię”. 

Inni odkrywają, że słowa tego psalmu wzmacniają ich ufność, nie tylko 
w różnych chwilach życia, ale także ufność w obliczu śmierci, kogoś bliskiego 
albo w obliczu własnej śmierci. Przywołują wtedy słowa: „Stół dla mnie zasta-
wiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój 
pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy”. 

I wreszcie bodaj największa grupa wskazuje na wartość terapeutyczną tego 
psalmu. Odwołują się do doświadczenia, w którym było im trudno, ciężko, do 
chwil zwątpienia. Słyszeli albo sami trafili na ten psalm i czytając go odkrywali, 
że dzieje się coś z nimi, że są pocieszani, uspokojeni, że widzą inne perspektywy 
niż dotąd. „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. 
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Wielu odkrywało piękno, moc, niezwykłe oddziaływanie tego psalmu. Green, 
pisarz chrześcijański pisze o tym psalmie: „Te zdania tak proste zadomowiły 
się bez trudności w mojej pamięci. Widziałem Pasterza, widziałem ciemną 
dolinę śmierci, widziałem zastawiony stół. Była to Ewangelia w miniaturze. 
Ileż razy w godzinach trwogi przypominałem sobie laskę niosącą pociechę, 
która broni przed niebezpieczeństwem. Każdego dnia recytowałem ten mały 
poemat profetyczny, którego bogactw nie wyczerpiemy nigdy”.  Henri Bergson, 
filozof wyznaje: „Setki książek, które przeczytałem nie przyniosły mi tyle światła 
i pociechy, co właśnie te wersety Psalmu 23”. Święty Franciszek, przekraczając 
w 1219 r. granicę między światem chrześcijańskim a muzułmańskim, gdy 
wybierał się na spotkanie z sułtanem Egiptu, zdał sobie w pewnym momencie 
sprawę z niebezpieczeństwa, żadnych listów żelaznych, żadnej broni, żadnej 
ochrony… Zaczął recytować Psalm 23. 

Jest też taka scena z jednego z filmów, kiedy trwa lądowanie wojsk alianckich 
w Normandii 6 czerwca 1944 r. Stłoczeni żołnierze, szczękają zęby, nogi o nogi 
się obijają i ogromna cisza, straszliwa cisza, bo wszyscy zdają sobie sprawę, 
że za chwilę nastąpi jatka, może 90% z nich zginie, zanim zdobędą pierwsze 
umocnienia po stronie francuskiej. Wstaje żołnierz kanadyjski, otwiera Biblię 
i zaczyna czytać Psalm 23. Kamera najeżdża, z bliska pokazuje twarze żołnierzy, 
wyglądają już zupełnie inaczej niż przed chwilą. 

Moi Drodzy, Psalm 23 odwołuje się do ważnej potrzeby każdego człowieka. 
To jest poczucie bezpieczeństwa. Tego zaś poczucia potrzebuje każdy. Także 
małe dziecko, które pragnie, by rodzice kochali się i żeby kochali swoje dziecko. 
Poczucia bezpieczeństwa potrzebuje też człowiek rozpoczynający życie doro-
słe, gdy szuka dobrej pracy, gdy pragnie stabilizacji, gdy zastanawia się, czy 
może zaufać drugiej osobie, z którą ma zamiar założyć rodzinę. Takie poczucie 
bezpieczeństwa pragnie mieć ten, kto zaczyna budować dom. Takie poczucia 
bezpieczeństwa potrzebuje także człowiek starszy, gdy przechodzi na emeryturę, 
gdy siły go opuszczają, pojawiają się choroby. Chciałby by dzieci przychodziły 
do niego, by ktoś zapewnił mu opiekę, by starczyło emerytury na wszystko. 

Psalm 23 odpowiada na tę ludzką tęsknotę i potrzebę poczucia bezpieczeń-
stwa. Zwłaszcza, że to Bóg w tym psalmie gwarantuje, obiecuje to bezpieczeń-
stwo. Zapowiada nie tylko obfitość pożywienia, ale uciszenie lęków, ale także 
ostateczne spełnienie najgłębszej tęsknoty człowieka, aby zamieszkać w domu 
Pana na zawsze, po najdłuższe czasy. 

Ten motyw pasterza, który bierze w opiekę ludzi i zapewnia im pomyślność, 
pojawia się na wielu kartach Biblii, na wiele sposobów. Wzorcowy władca 
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w dziejach Izraela, jakim jest Dawid, najpierw jest pasterzem, ale właściwie 
niemal wszyscy przywódcy religijni Izraela i władcy są także określani tytułem 
pasterza. A jeżeli ci przywódcy, prorocy, królowie, dowódcy sprzeniewie-
rzają się swojej misji, gdy nie dość troszczą się o lud im powierzony, czy nad-
używają swojej władzy, albo korzystają z niej tylko dla siebie, to o nich prorok 
Ezechiel mówi w imieniu Boga: „Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie 
pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście siebie mlekiem, 
odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 
Słabych nie wzmacnialiście, o zdrowie chorych nie dbaliście, skaleczonej nie 
opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie 
odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi”. 

Przez proroka Bóg obiecuje, że to On kiedyś sam będzie pasterzem dla 
swojego ludu, aby także naprawić wszystkie niedociągnięcia ludzkich pasterzy. 
Mówi przez proroka: „Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie 
pieczę. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko, 
wyrocznia Pana. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał”. 

Ta zapowiedź proroka spełnia się ponad ludzkie oczekiwania. Kiedy przy-
wódcy Izraela zapomnieli o tych, którzy się zagubili, przychodzi Syn Boży, 
który staje się człowiekiem i staje się pasterzem według zapowiedzi proroków. 
To On troszczy się o wszystkich bez wyjątku, jak Dobry Pasterz. To On szuka 
ludzi zagubionych w Izraelu, narażając się na krytykę przywódców religijnych 
Izraela. Lituje się nad tłumem, który się gromadzi, bo są jak owce nie ma-
jące pasterza, karmi słowem o zbawieniu, ale także chlebem, gdy są głodni. 
Wskazuje także na potrzebę większych pragnień, w tym i takich, które dotyczą 
bycia na zawsze z Bogiem. Dlatego też karmiąc zwyczajnym chlebem, mówi, 
że da ludziom chleb na życie wieczne. Ale zwraca się do tych, którzy są moc-
ni, by ich jeszcze bardziej umocnić, o ile tylko są gotowi przyjąć Jego słowa. 

Naprawdę Jezus może o sobie powiedzieć: „Ja jestem dobrym pasterzem”. 
Ale najważniejsze słowa Jezusa Dobrego Pasterza zapisuje św. Jan: „Dobry 
pasterz daje życie swoje za owce”. Owszem, nieraz pasterz ryzykował swoje ży-
cie, aby bronić stada, czasami ginął, innym razem obronił owce. Jednak Jezus 
nie tyle ginie broniąc owce, co sam oddaje swoje życie po to, aby ocalić 
wszystko co stworzone, wszystko co przeznaczone na potępienie, wszystko 
co słabe i chore. Ginie, oddaje życie, płaci za to, aby ocalić tych, których Mu 
powierza Ojciec. 
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Dzisiejsza Ewangelia zwraca uwagę na dwa wymiary tego pasterzowania 
Jezusa. Najpierw idzie o Jego jedność z Ojcem, a przez to o pewność ocalenia, 
bezpieczeństwa, tych, którzy są powierzeni Jezusowi. Dziś Jezus mówi: „Nie 
zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi 
je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Tych słów potrzebują przede wszystkim 
Jego słuchacze, żydowscy słuchacze, którzy mogą nie widzieć w Jezusie Syna 
Bożego. Drugi wymiar pasterzowania Jezusa dotyczy nas. Bo padają tam słowa 
dzisiejszej Ewangelii: „Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je. Idą one za 
mną, a ja daję im życie wieczne”. Życie wieczne dostaje się więc tym, którzy 
rozpoznają sami w Jezusie pasterza, Dobrego Pasterza, który może ich ocalić. 
Życie wieczne dostaje się tym, którzy chcą Go słuchać, i którzy idą za Nim 
według Jego słowa i według Jego postępowania. Innymi słowy, jeżeli ja pragnę 
w pełni czuć się bezpieczny i być w bliskości Jezusa, trzeba, abym się zdał na 
Niego i na Jego kierowanie moim życiem. Owca nie robi nic innego jak tylko 
słucha głosu pasterza i idzie za nim, a w ten sposób jest i syta i bezpieczna. 

Moi Drodzy, dziś przeżywamy Dzień Modlitw o Powołania. Ten dzień 
został ustanowiony przez Pawła VI w 1964 r., zawsze w Niedzielę Dobrego 
Pasterza, teraz to wypada w IV Niedzielę Wielkanocną. Wtedy, kiedy usta-
nawiał papież ten dzień, Kościół ogarniało zwątpienie, bo wielu zakonników, 
wiele sióstr zakonnych, wielu kapłanów odchodziło z kapłaństwa. Wydawało 
się, że skończy się możliwość posługiwania w Kościele, że wiele parafii będzie 
opuszczonych. Taka sytuacja spowodowała potrzebę i zachętę papieża do 
modlitwy, aby nie zabrakło tych, którzy będą posługiwać w Kościele. Trwamy 
w tej modlitwie co roku, nie tylko w samą Niedzielę Dobrego Pasterza, ale 
także przez cały rok modlimy się, aby nie zabrakło tych, których Bóg powo-
łuje, aby usłyszeli, aby poszli za Nim. 

Tegoroczny Dzień Modlitw o Powołania jest już 53. odbywa się pod ha-
słem: „Kościół – Matką powołań”. Uświadamiamy sobie w tym roku, że tak 
jak matka oczekuje i troszczy się już przed narodzinami o życie swojego 
dziecka, tak Kościół winien szukać różnych wyrazów troski o powołania, 
które Bóg zechce wzbudzić, może za dziesięć, może za dwadzieścia, może 
za 30 lat, ale troszczyć się trzeba już dziś. Uświadamiamy sobie, że jakość 
powołań zależy od rodziny. Trzeba nam więc bardzo mocno modlić się za 
rodziny, o dobre rodziny, aby w nich wyrastali chłopcy i dziewczęta zdolni do 
usłyszenia głosu Boga, który wzywa do pójścia za Nim, aby byli dojrzali do 
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decyzji, tak ukształtowani, aby byli zdolni podołać trudom życia w zakonie, 
w kapłaństwie, na misjach, w świecie. 

Hasło: „Kościół – Matką powołań”, uświadamia nam także potrzebę modli-
twy o te środowiska życia Kościoła, w których młody człowiek jeszcze bardziej 
identyfikuje się ze wspólnotą Kościoła i może dostrzec w tych środowiskach 
swoje miejsce. Módlmy się więc o dobrych ministrantów, lektorów, ale o jesz-
cze lepszych opiekunów dla ministrantów, lektorów, dla animatorów, także 
o dobrą formację dla dziewcząt w różnych ruchach i grupach przyparafialnych. 
Niech nie zabraknie troski i modlitwy o księży, zakonników i siostry, którzy 
zajmują się dziećmi i młodzieżą, by tam gdzie są, dawali cały czas dobre 
świadectwo wierności wobec powołania, radości z tego, że są powołani i po-
sługują, by mieli odwagę zachęcić wtedy kiedy trzeba i umocnić tych, którzy 
usłyszeli w swoim sercu głos wzywający ich do pójścia za Chrystusem. Czynić 
będziemy modlitwę w tych różnych sprawach, bardzo konkretnych, pamiętając 
o tym, że Pan jest Dobrym Pasterzem i zależy Mu na owcach i zatroszczy się 
na pewno o to, ażeby powoływać i przysparzać tych, którzy będą Mu służyli.                                                           





Debata VIII

„Rodzina Bogiem silna”

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo Świata i Polski Królowo!
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności 

małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, 
aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, 
bronić Czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii 
i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,  
bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski, przyrzekamy!
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Uczestnicy debaty
•	 ks. bp Roman Pindel, biskup diecezji bielsko-żywieckiej
•	 Jadwiga i Jacek Pulikowscy, małżonkowie, audytorzy Synodu Biskupów na te-

mat powołania i misji rodziny, wykładowcy Studium Rodziny przy Wydziale 
Teologicznym UAM w Poznaniu, od około 30 lat czynnie zaangażowani 
w działalność Duszpasterstwa Rodzin, służą swoją wiedzą i doświadczeniem 
małżeństwom w kryzysie, przygotowują młodych do założenia rodziny, 
prowadzą kursy przedmałżeńskie, rodzice trójki dzieci

•	 Karolina i Tomasz Elbanowscy, inicjatorzy akcji: „Ratuj maluchy”, prowadzą 
fundację Rzecznik Praw Rodziców, dziennikarze, działacze społeczni 

•	 Bartosz Marczuk, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współ-
twórca Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007, ekspert z zakre-
su polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego i Związku Dużych Rodzin 3+

•	 Marek Wleciałowski, trener piłki nożnej i Beata Wleciałowska, wychowaw-
czyni w Szkole dla Dziewcząt Płomień w Katowicach. Małżeństwo afiliowa-
ne – związane z Instytutem Świętej Rodziny w Łomiankach. Współtworzą 
Ognisko Świętej Rodziny w Katowicach

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: To już ósma debata, która przygotowuje nas do prze-
żywania Jubileuszu, który świętujemy w tych dniach. Nasze spotkanie odbywa 
się pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna”. Uroczystości milenijne odbywały się 
w rocznicę 1000-lecia Chrztu Polski, wracamy także myślą do wydarzeń, które 
miały miejsce tutaj 50, 60 lat temu. Dziewięć lat przygotowań, jakie dokonały się 
za sprawą Kardynała Stefana Wyszyńskiego, towarzyszą nam, kolejny miesiąc. 
Rozważamy treści Ślubów Jasnogórskich, wskazując ich olbrzymią rolę, jaką 
miały, przygotowując nas, czyli cały Naród do Milenium. Podczas uroczysto-
ści w Poznaniu i w Gnieźnie obecna była kopia Cudownego Obrazu, która pe-
regrynowała wtedy, 50, 60 lat temu. To bardzo ważny, piękny znak, że bez Jasnej 
Góry, bez kultu Matki Bożej Częstochowskiej trudno zrozumieć i w kompletny 
sposób opowiedzieć nam tamto święto i przeżywać dzisiaj to święto. 

Rozmawiamy dzisiaj o rodzinie. Rodzina Bogiem silna. Dzisiejsze rozważa-
nia mają wiele aspektów. Kilka dni temu, 8 kwietnia ukazała się posynodalna 
adhortacja Amoris laeticia papieża Franciszka, długo oczekiwana. Wokół niej 
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były liczne kontrowersje. Po drugie, o czym jako dziennikarze mówimy od 
lat, ale też wielu specjalistów na to wskazuje, Polska doświadcza katastrofy 
demograficznej. Mamy jeden z najniższych wskaźników urodzeń, zajmujemy 
jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów demogra-
ficznych. O tym kontekście nie wolno nam zapomnieć rozważając wezwanie 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Trzecia sprawa, o której należy pamiętać: 
Jesteśmy świadkami bardzo poważnego kryzysu rodziny w Europie. Polska 
również tego doświadcza, zmiany społeczne nas również dotykają i to nas bar-
dzo mocno dotyczy. Kolejna rzecz, bardziej optymistyczna – od pięciu miesięcy 
mamy wreszcie ministerstwo, które ma w nazwie rodzinę. Przypominam, że do 
tej pory w legislacji polskiej słowo „rodzina”, pojawiało się tylko raz. Wiedzą 
Państwo, w którym momencie? W ustawie o przemocy w rodzinie, czyli rodzina 
była postrzegana przez rządzących poprzednich ekip jako siedlisko przemocy, 
gwałtu, Bóg wie jakiego nieszczęścia. Nareszcie dzisiaj mamy Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W komentarzu Prymasa Wyszyńskiego do tego akapitu Ślubowania, czytamy: 
„Wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi pochodzi od Boga. On, Ojciec, powołuje do 
życia, w swoim czasie posyła na ziemię dzieci”. Kardynał Wyszyński mówi, że 
w tym „depozycie” Boga Ojca są miliardy istnień, które On niejako przeka-
zuje rodzicom, którzy powołują je do życia. Dusza nieśmiertelna żyć będzie 
wiecznie, jaka w tym jest niesamowita godność rodziców. Bez zrozumienia 
tej teologii, trudno zrozumieć też teologię Narodu, którą Prymas Wyszyński 
nam proponuje. Jaki jest biblijny obraz ojcostwa i rodzicielstwa, małżeństwa 
i rodziny? Przecież Prymas nie wymyśla tutaj niczego nowego, on przywo-
łuje nauczanie Kościoła i Słowo Boże.

bp Roman Pindel: W pismach Kardynała Wyszyńskiego ojcostwo Boga 
odnosi się do człowieka. Rozumienie Boga jako Ojca dominuje w wielu jego 
tekstach, pamiętam jeszcze z czasów kleryckich, jego rozważania w książeczce 
na temat modlitwy „Ojcze nasz”. Tytuł „Ojciec” rozumiany jest bardzo szeroko 
i odnosi się do wszystkich ludzi, więc to, co znajdujemy w Ślubowaniu o ojco-
stwie Boga wobec ojca, wobec matki, wobec dzieci, wobec całej rodziny, to nie 
jest jakaś rzecz wyjątkowa. Oczywiście jest to zakorzenione w Biblii, ale chyba 
najbardziej w rozważaniu Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”. W tych rozważa-
niach Prymas Wyszyński czyni dziećmi Bożymi absolutnie wszystkich ludzi, 
także tych, którzy są wyznawcami innych religii. Oni także są dziećmi Bożymi, 
chociaż nie uznają Boga za Ojca. Myślę, że Modlitwa Pańska, modlitwa Pana, 
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czyli Jezusa, który nas uczy jak się zwracać do Boga, jest chyba najpierwotniej-
szym korzeniem myśli Prymasa Wyszyńskiego o powszechnym ojcostwie Boga 
wobec ludzi, wszystkich ludzi. Myślę, że ten tekst jest najbardziej źródłowy.  
 Drugim takim tekstem jest fragment z Księgi Rodzaju mówiący o stworzeniu 
człowieka jako mężczyzny i kobiety. W tym tekście można znaleźć uzasadnie-
nie roli Ojca-Boga, który najpierw wydobywa z niebytu mężczyznę i kobietę, 
a później sprawia, że są płodni, że są zdolni do poczęcia i do urodzenia dziecka. 
W tym pierwszym akcie, który jest opisany na początku Biblii, jest ojcostwo 
każdego człowieka, w każdej rodzinie, obecność Boga w wypełnieniu tego 
błogosławieństwa: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się.

red. Jan Pospieszalski: Bóg-Ojciec małżeńskiej miłości. Prymas mówi: 
„Między Wami małżonki i mężowie, stoi Bóg. Bogu idzie o miłość, dlatego stoi 
On między Wami, jako Bóg, Bóg-Miłość i Ojciec Waszej miłości, wszczepia 
w Wasze dusze miłość ciał i dusz”. Rodzi się pytanie, co księża-celibatariusze 
mogą wiedzieć o miłości, o rodzinie? Okazuje się, że fundamentalne rzeczy 
dotyczące życia małżeńskiego, płciowego pojawiają się właśnie w nauczaniu 
Kardynała Wyszyńskiego. Także później w książce Miłość i odpowiedzialność 
Karola Wojtyły wiele razy wracają te wątki. Także w nauczaniu Jana Pawła II. 
Również w Deus caritas est Benedykta.

W mniemaniu tych, którzy z Kościołem raczej nie mają wiele wspólnego, 
funkcjonuje taki stereotyp, że Kościół boi się płciowości, że sprawy seksu, 
miłości cielesnej są sferą oddelegowaną gdzieś w jakieś ciemne strony człowie-
czeństwa. Prymas Wyszyński mówi tak: „Między Wami, małżonki i mężowie, 
stoi Bóg. Bogu idzie o miłość. Dlatego stoi On między Wami jako Bóg-Miłość, 
i Ojciec Waszej miłości, miłości również cielesnej i wszczepia w Wasze dusze 
miłość ciał i dusz”. Jak to rozumieć? Czy Bóg jest Ojcem małżeńskiej miłości?

bp Roman Pindel: Same metafory, które pojawiają się w Starym Testamencie, 
gdzie Bóg jest najczęściej Ojcem, ale także ma cechy kobiece, pokazują właśnie 
tę łączność pomiędzy Bogiem, który jest aseksualny, a człowiekiem, który ma 
odzwierciedlać ojcostwo i miłość Boga w swoim życiu. Te metafory są nawet 
czasem brutalne, tak jak u Ozeasza, gdzie Bóg porównuje swoją miłość do 
narodu wybranego do miłości mężczyzny, który decyduje się wybrać na mał-
żonkę kobietę, która uprawia nierząd. Dzieciom, które się rodzą z tego związ-
ku nadaje imiona symboliczne. W taki sposób prorok Ozeasz chce pokazać 
niezwykle wierną miłość, pewnie rzadko zdarzającą się wśród ludzi, a jednak 
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właśnie tak ucieleśnioną. Autorzy biblijni nie obawiają się ukazywania miło-
ści, wierności, zdrady w kategoriach nie tylko miłości wewnątrz małżeństwa, 
ale także i takiej bardzo trudnej miłości, gdzie jest zdrada, gdzie jest odejście, 
gdzie jest przebaczenie, bo właśnie taka jest historia Izraela i w takiej metaforze 
można ją wyrazić.                      

red. Jan Pospieszalski: Często wraca pytanie albo też zarzut: Co księża 
mogą wiedzieć o małżeńskiej miłości, o miłości cielesnej, o seksie? Dlaczego 
oni nas z perspektywy swojego magisterium nauczają o życiu rodziny? Jaki 
mają mandat do tego, żeby nam „wchodzić pod kołdrę”? Tak często słyszymy. 

bp Roman Pindel: Po pierwsze: Święty Paweł chyba słusznie mówi o tym, 
że starsze kobiety mają ważne zadanie: Uczyć młodsze, jak kochać mężów. 
Wydaje się, że właśnie doświadczenie kobiety starszej, dojrzałej, matki jest 
dobrym punktem wyjścia do tego, ażeby córce przekazać właśnie to, co dotyczy 
życia w rodzinie, miłości, szukania, znajdowania, wyboru, akceptacji, ale także 
tych zwyczajnych, codziennych przejawów miłości właściwych dla małżonków. 
Po drugie, to słowa Karola Wojtyły z książki Miłość i odpowiedzialność. Tam 
właśnie to samo pytanie zadaje wykładowca etyki – Karol Wojtyła: Czy mam 
prawo pisać o miłości, także cielesnej, właściwej dla małżonków, ja, który jestem 
celibatariuszem? Odpowiada: Mam prawo. Dlatego, że tyle się nasłuchałem, 
dlatego, że tylu ludzi mnie powierzyło swoje tajemnice i doświadczenia, o tyle 
rzeczy pytali, że mam tyle doświadczeń człowieka i pytań natury etycznej, że 
mogę to w sposób właściwy uporządkować. Druga część uzupełnia tę pierwszą.

Jacek Pulikowski: Moja odpowiedź pokryje się częściowo z tym, co Ksiądz 
Biskup powiedział. Rzeczywiście, to pytanie się pojawia, zwykle w formie agre-
sywnej. Odpowiadam na to spokojnie: A co ty wiesz, chłopie o małżeństwie? 
Znasz jeden przypadek: Jednego chłopa z jedną babą, szczególny i jedyny.

red. Jan Pospieszalski: Dobrze by było, gdyby tak było. 

Jacek Pulikowski: Gdyby było z jedną, tak? Ale jeżeli mówimy o małżeństwie 
to z jedną, bo reszta to już nie jest małżeństwo. Możesz coś jeszcze wiedzieć 
o zdradach. O zdradach, o łajdactwach, ale o małżeństwie i jego problemach 
kapłan wie znacznie, znacznie więcej. Ma całe spektrum problemów przez 
konfesjonał. Kiedyś byłem świadkiem sceny: Po programie telewizyjnym, kiedy 
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ojciec Karol Meisner został napadnięty przez feministki. On bardzo pięknie, 
kulturalnie, ale jednoznacznie skanalizował dyskusję. Jego myśl przebiła wszyst-
ko, myśl głęboka, myśl mądra i zamknął buzię tym wszystkim krzykaczom. Ale 
po programie doskoczyły do niego: Co ksiądz, może powiedzieć o rodzinie?! 
Usłyszałem spokojną odpowiedź: „A dwadzieścia sześć lat życia w rodzinie 
to mało? A czterdzieści lat spowiedzi małżonków to mało? A trzydzieści lat 
terapii małżeństw to mało? Myślę, że mogę coś powiedzieć o małżeństwie i ro-
dzinie”. Myślę, że to jest kwintesencja. Kapłan, który ma dostęp do najbardziej 
intymnej wiedzy o problemach małżeńskich, z najróżniejszych małżeństw, 
może dużo więcej powiedzieć, niż przeciętne małżeństwo. Dlatego zawsze 
bardzo bronię kapłanów, których się w taki sposób napada i młodych kapłanów 
zachęcam do tego, żeby nie chowali głowy w piasek, jak ich takim argumentem 
próbują zbić. Kapłan naprawdę może dużo mądrego powiedzieć o zjawisku, 
jakim jest małżeństwo. A my możemy tylko powiedzieć o szczególnym przy-
padku jednego małżeństwa.

red. Jan Pospieszalski: Wchodząc tutaj przed naszym spotkaniem, rozmawia-
łem z Tomaszem Elbanowskim. Okazuje się, że mamy podobne doświadczenia. 
To tu, na Jasnej Górze, wiele lat temu jako kilkuletni berbeć zostałem przyprowa-
dzony przez tatę i mamę do środowiska Rodziny Różańcowej i Rodziny Rodzin. 
To tu, po tych schodach wbiegaliśmy do Instytutu Prymasowskiego. Tomek 
uczestniczył w takich zajęciach w Warszawie. Jak wyglądało to doświadczenie? 

Tomasz Elbanowski: To właśnie była wspólnota rodzin. Przede wszystkim 
wspominam to, o czym rozmawialiśmy, obóz koło Komańczy. Wczoraj mia-
łem okazję spotkać kapłana, wtedy kleryka, który się opiekował naszą grupą, 
a teraz, po tych dwudziestu paru latach spotkaliśmy się ponownie, właśnie na 
Jasnej Górze. Rzeczywiście było to bardzo ważne doświadczenie przygotowania 
do życia w rodzinie, można powiedzieć, właśnie we wspólnocie Kościoła, we 
wspólnocie innych rodzin. Teraz przeżywamy to w praktyce.         

red. Jan Pospieszalski: Przychodzi mi na myśl taki akapit, w którym Prymas 
Wyszyński pisze: „Wysoka godność i szacunek, który się kobiecie matce okazu-
je, bierze się stąd, że matka w pewnym okresie swojego życia ma w sobie dwie 
dusze: własną i swojego dziecięcia. To wskazanie, jak mąż ma się odnosić do 
swojej małżonki, jak ma ją miłować i szanować”. To współgra z przedwczoraj-
szym wystąpieniem Prezydenta Andrzeja Dudy, który w swoim wystąpieniu 
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przed Zgromadzeniem Narodowym wspominał dwukrotnie Jasną Górę: „Jasna 
Góra jako najważniejsze sanktuarium narodowe, w którym pokolenia Polaków 
nauczyły się szacunku do kobiety”. Kardynał Wyszyński jako promotor szacun-
ku do kobiety, szacunek zakorzeniony, osadzony w jej macierzyństwie. Jaką 
refleksję to budzi? 

Jadwiga Pulikowska: To, że kobieta ma swoje miejsce w rodzinie, to jest 
oczywiste. To, że ma swoje miejsce w Kościele, to też czuję od zawsze. Nie ukry-
wam, że jednym z najdziwniejszych pytań, które zadawano mi podczas Synodu 
o rodzinie, było pytanie: Czy jako kobieta nie czuję się w Kościele dyskrymi-
nowana? Szczerze mówiąc, na początku nie bardzo mogłam zrozumieć, czego 
to pytanie dotyczy. Wielu dziennikarzy próbowało to wysądować. Wskazywałam 
na bardzo prosty fakt. Otóż, co prawda ojcowie synodalni, czyli kardynałowie 
i biskupi biorący udział w synodzie, to byli sami mężczyźni, ale pośród audy-
torów świeckich dominowały kobiety, bo było siedemnaście par małżeńskich 
z całego świata i tam było po równo, ale pośród pozostałych audytorów zde-
cydowanie dominowały kobiety. Nie mamy więc się czego wstydzić, nie mamy 
się czego obawiać. Jest kobieta zauważana, jest doceniana.       

red. Jan Pospieszalski: Prezydent przypomina nam, gdzie rodzi się sza-
cunek Polaków do kobiety, do matki, wskazując na Ikonę Jasnogórską. To ma 
swoje przełożenie na życie państwowe, na rzeczywistość prawną i legislacyjną. 
Mówimy o tym, że, często się mówiło o przemocy wobec kobiet jako przemoc 
w rodzinie. Tworzy się taki rodzaj powiązania. W momencie kiedy uświadamia-
my sobie, jak głęboko w Narodzie, w polskiej tradycji szacunek dla kobiety jest 
obecny, widzimy, jak przedstawianie obrazu rodziny jako miejsca przemocy 
wobec kobiet jest nietrafione, albo bierze się z jakichś ideologicznych przesłanek.

Bartosz Marczuk: Będę większym entuzjastą niż ty. Cieszę się, że mamy 
wreszcie w nazwie ministerstwa „ministerstwo rodziny”. Rzeczywiście jest tak, że 
słowa opisują rzeczywistość, ale słowa też często rzeczywistość kreują i tworzą. 
Ja ogromnie jestem rad i ogromnie się cieszę, że rząd doszedł do wniosku, że 
wpisuje do obowiązków konstytucyjnego ministra słowo „rodzina”, bo to jest 
oczywiście ogromna wartość. Ja, jako człowiek zaangażowany w działalność 
Związku Dużych Rodzin 3+ i współtwórca rządowego programu polityki ro-
dzinnej za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007, mogę 
potwierdzić, że rzeczywiście mieliśmy kłopot z instytucjonalnym zawieszeniem 
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tych obowiązków. Właśnie przez to chcieliśmy podnieść rangę rodziny. To się 
udało. Nie są to już tylko pełnomocnicy, tylko konstytucyjny minister. Ostatnio 
w wywiadzie ktoś mnie pytał: Czy to jest dobrze? Tak. To jest bardzo dobrze. 
To jest pierwsza kwestia związana właśnie z tym instytucjonalnym myśleniem. 
Jeśli chodzi o ustawę, o której wspomniałeś, to mogę zdradzić, że rzeczywiście 
już pracujemy nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pojawia 
się w niej to słowo. 

red. Jan Pospieszalski: Czy nie można zmienić nazwy? Pokazując, że jest 
to po prostu przemoc domowa.

Bartosz Marczuk: Pracujemy nad zmianą tej nazwy. Nie wolno stygmaty-
zować. To jest rzeczywiście wartość słowa. Słowo opisuje, ale ono też kształtuje. 
Chodzi właśnie o kwestie takiego myślenia o rodzinie: jako o siedlisku, czy 
patologii.

red. Jan Pospieszalski: Dyskryminacji kobiety?  

Bartosz Marczuk: Albo o dyskryminacji kobiety, albo tego, że gdy ludzie nie 
potrafią sobie ułożyć życia, to czy państwo paternalistycznie ma to robić za nich. 
Przez ostatnie trzy miesiące pracowałem bardzo intensywnie jako wiceminister 
nad wdrożeniem programu 500+. Odpowiadam za ten program i wydaje się, 
że wciąż jednak jest znak równości pomiędzy rodziną wielodzietną i patologią. 
Wciąż mamy to w naszej mentalności. Widać wyraźnie, że w ciągu ostatnich 
kilku lat ten znak równości zaczyna się, dzięki Bogu, zamazywać. Na przykład, 
wracając do mojego doświadczenia z programem 500+, kiedy rozmawiało się 
jeszcze parę lat temu na temat wsparcia finansowego rodzin, to ogromne było 
przeświadczenie: Przepiją, nie będą wiedzieć co z tym zrobić, to państwo po-
winno decydować o finansach. Nie było podmiotowości rodzin. Teraz już jest 
inaczej. Myślę, że o tę podmiotowość rodziny będzie się toczył nieustanny bój 
i trzeba rzeczywiście walczyć o to, żeby rodzina naprawdę była podmiotem. 
Ona tutaj powinna decydować, a nie urzędnicy, państwo, czy w skrajnych wy-
padkach, jak w antyutopiach u Huxley’a, gdzie w ogóle nie ma rodzin. To jest 
nieprzypadkowe, że w Nowym wspaniałym świecie czy u Orwell’a rodzin nie ma, 
bo rodziny są czymś podejrzanym, bo przekazują wartości, tam pielęgnuje się 
wolność, pielęgnuje się te wartości.
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red. Jan Pospieszalski: Korzystając z tego, że pojawiło się hasło 500+, być 
może to jest temat na marginesie naszego spotkania, a może właśnie w jego cen-
trum, bo przecież dotyczy postawy: Co państwo może rodzinie dać? Jak może 
wobec rodziny postępować? Program rozpoczął się właściwie bezkolizyjnie. 
Słuchajcie, nagle się coś udało! Polak potrafi. Wielkie brawa. 

Bartosz Marczuk: Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście to było pospolite ru-
szenie, biorąc pod uwagę to, że program jest gigantycznym przedsięwzięciem 
organizacyjnym. 2,7 mln wniosków, które miały być złożone. Udało się nam 
to zrobić, bo kiedy jest wspólna idea i wartość to jest możliwe. Również dzięki 
wysiłkowi ogromnej rzeszy osób. To jest świetna współpraca z Ministerstwem 
Cyfryzacji, z Minister Anną Streżyńską i z kancelarią Premier Beaty Szydło, 
oraz z bankami, bo rzeczywiście uruchomiliśmy zupełnie nowy kanał dostępu. 
Dostępu do świadczenia. Wyszliśmy, jako administracja, z założenia pod-
miotowości rodzin, że to nie my mamy zmuszać ludzi, żeby gdzieś chodzili, 
zakładali jakieś bezpieczne podpisy, tylko to my mamy „usługowo” iść do tego 
środowiska, w którym oni funkcjonują. Jest bankowość elektroniczna i tam 
podstawiliśmy ten „wagonik” w postaci „500+”. W pierwszym dniu poprzez 
ten kanał wpłynęło do nas 100 tys. wniosków. 

red.  Jan Pospieszalski: System się nie zablokował, łącza się nie przegrzały.   

Bartosz Marczuk: Tak. To pierwszy tak duży program e-administracji, 
który nie dość, że został właściwie zbudowany od zera, to w końcu nic się nie 
zacięło. W tej chwili mamy już ponad 400 tys. wniosków. Jest dokładnie tak jak 
mówisz: nikt nie słyszał, żeby przy 400 tys. wniosków on-line i ponad milionie 
złożonych tradycyjnie, coś nie zadziałało. Dziś jesteśmy już za półmetkiem 
programu 500+. Ogromnie cieszę się, że wreszcie państwo w tak istotny sposób 
doceniło polską rodzinę, doceniło rodziny, trud wychowania. To jest naprawdę 
dla mnie wielka satysfakcja i wdzięczność, że rząd zdecydował się mi powierzyć 
to zadanie, że uruchamiamy ten program. On będzie miał ogromny wpływ na 
podmiotowość rodzin, śmiem twierdzić, może na wyrost, że politykę społeczną 
w Polsce będziemy oceniać z perspektywy przed 500+ i po 500+.              

red. Jan Pospieszalski: „Świętość życia rodzinnego – pisze Prymas 
Wyszyński – jesteście powołani małżonki i mężowie, aby z waszego związku, 
z tego zespołu, który sam Bóg uczynił dla waszych dzieci, w Jego zastępstwie, 
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rodziło się życie i obfitowało. Wasza rodzina z Boga poczęta ma mieć Boga 
w swoim łonie. Musicie więc dbać o dobro rodziny, o to, by Bóg był nie tylko 
gościem, ale Obywatelem i Ojcem”. 

W takim razie, czy motywacja religijna również stała za Waszą aktywnością 
społeczną? Inaczej: Czy była czymś, co przyświęcało Waszym działaniom? Czy 
jesteście na drodze neokatechumenalnej?

Karolina Elbanowska: Myślę, że to trzeba zostawić. Myśmy rozma-
wiali z Panem Bogiem na temat sześciolatków, zanim zaczęliśmy działać. I dosta-
liśmy zielone światło. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo myślę, że mogłabym 
kogoś zgorszyć mówiąc za pomocą jakiego medium to zielone światło dostałam, 
ale polecam naszą książkę. Tam jest wszystko szczegółowo opisane. Dzisiaj mogę 
powiedzieć o dwojgu patronów, którzy w tej akcji bardzo pomogli. To są św. 
Tadeusz Juda i św. Rita, oboje od spraw trudnych i beznadziejnych. I proszę 
nam wierzyć, że czuliśmy naprawdę przez te osiem lat prawie codziennie ciężar 
ich wyzwań, które oni codziennie dostają jako święci od spraw trudnych i bez-
nadziejnych. Okazało się, że sprawa naprawdę beznadziejna jest do załatwie-
nia i dzisiaj myślę, że możemy nawet im bić wielkie brawa, bo w tym miejscu 
to nawet wypada. Oni są patronami tej akcji. O tym się nie mówiło, a oni cały 
czas gdzieś z tyłu stali i załatwiali te sprawy, więc trzeba ich zauważyć.     

red. Jan Pospieszalski: Widzę w tym Waszym działaniu coś, co określiliśmy 
jako podmiotowość rodziny. Wy rozpoznaliście funkcjonujące prawo jako to, 
które ogranicza waszą podmiotowość, ogranicza suwerenność rodziny, i posta-
nowiliście powiedzieć: Nie. Rozpoczęliście akcję, która okazała się skuteczna, 
zebraliście ponad milion podpisów raz, potem drugi raz. W międzyczasie 
rodziły się wam kolejne dzieci. Jak poznaliśmy się osiem lat temu mieliście 
czwórkę, czy piątkę dzieci.

Karolina Elbanowska: Dzisiaj jest ośmioro.       

red. Jan Pospieszalski: Prymas Wyszyński pisze, że rodzina katolic-
ka jest gwarancją bytu narodowego i dlatego wrogowie, jeżeli kiedykolwiek 
chcieli zniszczyć Naród, zniszczyć Polskę, niszczą najpierw wiarę i moralność 
chrześcijańską. Wasz przykład pokazuje, że można być praktykującym chrze-
ścijaninem, uczestniczyć w życiu Kościoła i jednocześnie realizować program 
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społeczny i jeszcze wychowywać kolejno pięcioro, sześcioro, siedmioro, później 
ośmioro dzieci. Czy ten protest, ten bunt był dla własnych dzieci? 

Karolina Elbanowska: Zdecydowanie tak. Sprawa sześciolatków jest ta-
kim, można powiedzieć, „wyzwalaczem”. Nie wiem dlaczego akurat sprawa 
sześciolatków, mnie to też dziwiło, dlaczego akurat ta sprawa doprowadziła 
mnie do takiej złości, żeby zacząć mówić, że na to się nie zgodzę. W każdym 
razie, stwierdziliśmy z mężem, że musimy zacząć działać i się udało. Po tych 
ośmiu latach mogę stwierdzić, że było warto. Ponieważ działałam nie tylko 
dla moich dzieci. Ta motywacja oczywiście stopniowo rosła. Najpierw jednak 
działaliśmy dla tej piątki. Teraz już mamy kolejne sześciolatki, których wtedy 
nie było jeszcze na świecie. Udało się przy okazji wywalczyć prawo wyboru 
dla milionów dzieci w Polsce. Nie chcę tutaj przypisywać sobie żadnej zasługi, 
bo nie udałaby się ta inicjatywa, gdyby nie rodzice. Mówię to z pełną odpo-
wiedzialnością. Bez względu na poglądy, przekonania polityczne to byli po 
prostu polscy rodzice – od Gdańska po Zakopane – którzy powiedzieli: Nie. 
Tutaj my rządzimy. Tak, to są nasze dzieci i my uważamy, że to jest dla nich złe 
i my mówimy: Weto. To jest wspaniała sprawa. Wcześniej działy się w Polsce 
różne rzeczy i rodzicom nie udało się zrobić takiego wspólnego „palec pod 
budkę”. Może zabrakło motywacji? Nie wiem, ale w tym momencie okazało się, 
że dojrzeliśmy do tego jako społeczność, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, 
że jesteśmy w stanie działać wspólnie dla dobra naszych dzieci. Akurat w spra-
wie sześciolatków jest wielki sukces. Dzisiaj rodzice decydują, czy chcą posłać 
dziecko do szkoły wcześniej, czy chcą je pozostawić w edukacji przedszkolnej, 
tak jak to było zawsze i dzieciom bardzo dobrze służyło. To było „pospolite ru-
szenie” i przyniosło wreszcie sukces, choć wydawało się, że już nie ma szansy, 
ale na ostatniej prostej, z pomocą tych świętych, o których mówiłam, udało 
się i mamy wolny wybór. Mamy też dzisiaj podmiotowość rodziców, którzy po 
tych doświadczeniach, wydaje mi się, już nie pozwolą sobie wmówić pewnych 
rzeczy. Gdyby doszło do podobnej sytuacji nie będą szli, że tak powiem, jak 
„owieczki”, bo tak nam każą, więc tak będziemy robić. Nie. Myślę, że jesteśmy 
już o wiele bardziej świadomymi rodzicami, w skali globalnej, że przyglądamy 
się rękom rządzących, kontrolujemy, co się dzieje. Nic o nas bez nas. Tak mi 
się wydaje, to jest coś dobrego.    

Bartosz Marczuk: W sprawie podmiotowości dodam, że kiedy pojawił 
się pomysł wypłacania świadczenia 500+ na specjalnych kartach, na których 
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rodziny miałyby mieć kodowane, co mogą, a czego nie mogą kupować, to je-
den z pierwszych telefonów jaki odebrałem w tej sprawie był od Tomka, który 
zapytał, czy to jest prawda? Odpowiedziałem mu: Po moim trupie.

red. Jan Pospieszalski: Czyli znowu jakiś urzędnik decydowałby jak to bę-
dzie wydawane. 

Bartosz Marczuk: Już nie.

Karolina Elbanowska: Tak jak z żywieniem w stołówkach szkolnych. 

Bartosz Marczuk: To jest właśnie nieufność wobec rodzin. Jesteśmy już 
pewnie po drugiej stronie, ale rzeczywiście takie pomysły się pojawiają, że ja, 
jako urzędnik, miałbym decydować, na co rodzina ma wydawać pieniądze.

Karolina Elbanowska: Mamy tutaj bardzo szerokie spektrum tematów. 
Padło tu słowo o demografii. To się wszystko łączy, mimo, że jest tak wiele te-
matów. O programie 500+ czytam czasami różne komentarze. Będę się upierała, 
że jednak nie jest tak dobrze, jak mówi Pan Minister. Jest bardzo dużo złych 
emocji w społeczeństwie wobec tego programu: Jedni dostaną, inni nie dostaną. 
Pojawiają się głosy, że emeryci też bogaci nie są i potrzebują. Takich głosów 
i takiej „szarpaniny” jest dużo wokół programu. Kiedy rozmawiamy o godno-
ści kobiety i o otwartości na życie, i o przyszłości naszego kraju, to myślę, że 
żeby dzieci się pojawiały w Polsce, potrzebna jest nie tylko gotowość rodziców 
do tego, żeby to życie dzieciom dać, żeby mieć większą rodzinę. Dzieci to nie 
tyko radość, ale też ogromny wysiłek fizyczny, psychiczny, emocjonalny, to jest 
wielkie wyzwanie. To nie jest łatwe. Potrzebna jest dobra atmosfera wokół 
rodziny. To jest tak naprawdę apel do całego społeczeństwa: Do dziadków, do 
rodzin w szerokim rozumieniu, żeby nie negować tego programu. Mówimy 
o godności kobiety, ale jeszcze do niedawna było tak, że kobieta z kilkumie-
sięcznym dzieckiem była zmuszona do tego, żeby wracać do pracy i to dziecko 
zostawiać. Z babcią lub w żłobku. Jest to ogromny problem dla matki, ogromne 
rozdarcie. Trudno jest otwierać się na nowe życie, jeśli mamy świadomość, że 
za chwilę, z powodów ekonomicznych, muszę to dziecko komuś przekazać. 
Nie mogę się poświęcić temu dziecku, chociażby przez krótki czas, nie mó-
wię, że przez 18 lat, ale przez ten początkowy czas, który jest bardzo ważny. 
A tutaj wokół tego programu zaczynają się hasła o rynku pracy i o tym, że 
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kobiety zamiast pracować, będą się teraz zajmowały dziećmi. Bardzo dobrze, 
niech tak się stanie. Niech te kobiety się zajmą dziećmi, jeśli tego potrzebują, 
one i ich maluchy. Bądźmy otwarci jako społeczeństwo na to, że tak to właśnie 
powinno być. Miejmy też trochę zaufania do polskich rodzin. Jest potrzeba 
akceptacji w społeczeństwie. Mieliśmy przez lata PRL-u wdrukowany w głowie 
taki model, że rodzina to może być maksymalnie dwoje dzieci: 2+2. I gdy ktoś 
miał więcej dzieci, to był od razu traktowany jako patologia. Myślę, że ja nie 
wyglądam na osobę patologiczną, myślę, że Pan Minister też nie wygląda na 
alkoholika, który tylko myśli o tym, jak przepić 500 złotych. Mam więc ogromny 
apel do innych: Do dziadków, do cioć, do wszystkich, żeby bronili tego progra-
mu. Bo ten program daje szansę wyciągnąć z biedy miliony polskich dzieci, ma 
szansę przełamać demograficzny impas, w którym trwamy od lat, i jeśli teraz 
nie zostanie przełamany, to być może, a nawet na pewno, za kilka lat będzie 
za późno. Mamy w tej chwili roczniki wyżu demograficznego lat 80., które 
jeszcze mają szansę tę demograficzną bazę przynajmniej utrzymać. Za chwilę 
już na to nie będzie czasu. Jeśli dzisiaj nie zaczną się rodzić nowe dzieci, to za 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat ucierpi na tym cały kraj, bo nie tylko emeryci nie 
będą mieli emerytur, to jest pewne, ale po prostu gospodarka nasza nie będzie 
za niego w stanie funkcjonować jak w tej chwili, bo nie będzie konsumentów. 

red. Jan Pospieszalski: To jest laicki argument.

Jadwiga Pulikowska: Właśnie. Pytanie: co zrobić? Bardzo często się 
to pytanie pojawia: Co zrobić? Jako babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie. 
Powiedziałabym jedną rzecz: Po prostu się ucieszyć, jak tylko posłyszymy, 
że gdziekolwiek się poczęło dziecko. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. 
Ucieszyć się. Ucieszyć się i pomodlić za to dziecko świeżo poczęte i za jego 
mamę. Mam od wielu lat już taką propozycję dla wszystkich, którzy chcą coś 
dobrego dla polskiej rodziny zrobić, żeby w momencie, kiedy zobaczą mamę 
w stanie błogosławionym, nieznaną nawet sobie, na ulicy, w tramwaju, czy 
w pociągu, żeby po prostu się za nią pomodlić. Chociażby jedną „zdrowaśkę”.

red. Jan Pospieszalski: To piękny pomysł. Mówimy o świętości życia w ro-
dzinie, ja jeszcze wrócę do tego, co Prymas Wyszyński pisał o tym, jak państwo 
ma funkcjonować wobec rodziny. Prymas Wyszyński w swojej wizji, wtedy 
kiedy działał, kiedy nauczał, kiedy przygotowywał program Wielkiej Nowenny, 
stworzył z Kościoła „państwo zastępcze”, „duchowe”. Miał świadomość tego, że 
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władza komunistów jest powszechna, totalitarna i totalna i wobec nich innego 
oporu nie można wymyślić. On realizuje poprzez swoje nauczanie swoiste „za-
stępcze państwo duchowe” i całą teologię rodziny, konsolidowania Narodu 
przy Bogu, przy Kościele, przy Matce Najświętszej. W trudnej sytuacji mówi 
o chrzcie. Mówi, że nie tylko my, chrześcijanie jesteśmy ochrzczeni, my jesteśmy 
ochrzczonym Narodem, to jest bardzo ważna świadomość, którą dzisiaj sobie 
musimy przypomnieć w 1050. rocznicę. Jesteśmy ochrzczonym Narodem. Czy 
to się udało? Czy program Kardynała Wyszyńskiego został zrealizowany?

bp Roman Pindel: Wydaje się, że to jest właściwy opis, ponieważ władza 
po 1945 r. okazała się być jawnie przeciwna wierze Kościoła. Nie było także 
ciągłości z władzą, która była przed wojną, czy też ciągłości z państwem pod-
ziemnym. Prymas Wyszyński zdecydowanie postawił na kategorię „Narodu”, 
niejako stając na czele Narodu.

red. Jan Pospieszalski: Ukradli nam państwo, ale Narodu nie oddamy. 

bp Roman Pindel: Tak. Można tak powiedzieć. Usiłował tak skonsolidować 
Naród, jak Mojżesz, żeby przeprowadzić go przez Morze Czerwone. Myślę, że 
u schyłku swojego życia i na łożu śmierci mógł zobaczyć to zwycięskie przej-
ście. To jest, pamiętamy, trudny czas przełomu „Solidarności”, ale to jest jak 
stanięcie po drugiej stronie Jordanu i oglądanie, że po drugiej stronie jest już 
ziemia obiecana. Niewątpliwie mógł. Pan Bóg mu dał łaskę oglądania tego wy-
zwolenia, właśnie poprzez mądrość, że jeżeli się skonsoliduje Naród w Kościele, 
to można dużo „ugrać”. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie ta konsolidacja Narodu 
w Kościele, to moglibyśmy podzielić los Węgier, czy wielu innych krajów bloku 
wschodniego. Ten skonsolidowany Naród w Kościele był taką siłą wobec ko-
munistycznej władzy, że ta władza musiała się z tym podmiotem, posłusznym 
wobec Prymasa, bardzo liczyć, bo trzeba powiedzieć, że Prymas był jakby 
jedynowładcą w Kościele polskim i w Narodzie.

red. Jan Pospieszalski: Interrexem.

bp Roman Pindel: Tak i autorytetem, bo właściwie jego decyzje, program na 
dziewięć lat przygotowujący do 1000-lecia Chrztu Polski, to program autorski. 
To program, co do którego nikt nie miał wątpliwości. Jeśli już, to tylko władza 
komunistyczna usiłowała skopiować coś z tego programu.
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red. Jan Pospieszalski: Tysiąc szkół na tysiąc lat. 

bp Roman Pindel: Tak, na tysiąc lat państwa, ale program okazał się genialny, 
mówiąc najprościej. Polakom nie zawsze się długofalowe programy udają, ale 
zdaje się, że ten się udał.

red. Jan Pospieszalski: Dziękuję za ten obraz Mojżesza i za ten moment, 
w którym Ksiądz Biskup przypomniał, że odchodząc Prymas widział solidar-
ność. Tę solidarność ludzką i tę „Solidarność”, która powstała w formie zorga-
nizowanego ruchu, który objął dziesięć milionów Polaków. Widział na Stolicy 
Piotrowej swojego młodszego kolegę, który mu sam powiedział publicznie. 
Bez Ciebie, bez tego Prymasa nie byłoby Papieża. Widział pełne seminaria. 
Upłynęło ponad jedno pokolenie i ten świat wokół nas już nie jest taki pięk-
ny, choć z drugiej strony, nie ziściło się to, co wieszczyli wszyscy: Jak będzie 
transformacja, jak wejdziemy do Europy, jak będą pełne sklepy, będzie wol-
ność, to Polacy odejdą od Kościoła, nie będą chodzili do kościoła. Powszechna 
laicyzacja nie nastąpiła, ale obraz rodziny nie jest najlepszy. Rozwody, wzrost 
liczby urodzeń pozamałżeńskich, przemoc, konkubinaty, wspólne mieszkanie, 
życie przed ślubem, życie w związkach niesakramentalnych, odkładanie przez 
młodych decyzji o ślubie, apologia i promocja życia singla. Singiel jako abso-
lutna realizacja swojej wolności osobistej, samorealizacji, zachcianek, można 
zmieniać partnerów i tak dalej.                

Jacek Pulikowski: Chciałbym wrócić do analogii z narodem wybranym. Panu 
Bogu się udało tylko część uratować, powiedzmy – jedną dziesiątą. Reszta Izraela 
zdradziła. Prymasowi też się udała jakaś część. Część się pogubiła, część ode-
szła od Boga. To są koszty. My to widzimy teraz. Widzimy ludzi fanatycznie 
„zacietrzewionych”, widzimy ludzi pogubionych, ale widzimy też tę resztę, 
która się trzyma. Myślę, że tu jest jakaś ogromna nadzieja. Od kilkunastu lat, 
jeżeli nie więcej, jest taki zdrowy odruch polskich rodzin. Bliskich Bogu, którzy 
inwestują w rodzinę, w dzieci.          

red. Jan Pospieszalski: Mamy tu takie przykłady.

Jacek Pulikowski: To nie tylko Neokatechumenat, chociaż tam bez wątpienia 
jest czołówka świata. Jest cała masa rodzin wykształconych, inteligentnych, 
wierzących, które inwestują w dzieci. Od 30 lat powtarzam, że jedyne sensowne 
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i pewne zabezpieczenie emerytalne, to jest wychować, wykształcić gromadkę 
dzieci, bo cokolwiek się stanie, to oczywiście ci rodzice przetrwają. Druga, tro-
chę smutna nuta jest taka, że ci, którzy zdradzili, którzy odeszli, domagają się 
prawa do zabijania własnych dzieci. Oni w sposób naturalny wymrą. Oni już 
wymierają. Wystarczy dwa, trzy pokolenia i okaże się, że pozostaną ci, którzy 
nadadzą kształt Polsce. W tym sensie długoterminowy plan Prymasa Tysiąclecia 
się udał. Wszyscy demografowie mówią, że z takiej zapaści żaden Naród się 
jeszcze nie podniósł, a ja z optymizmem powtarzam: Ale nasz się podniesie. 
Właśnie dlatego, że pozostała ta reszta, która bardzo konkretnie inwestuje w ro-
dzinę, w dzieci i w wychowanie swych dzieci. Oczywiście, te wszystkie zjawiska, 
które zostały wymienione istnieją. Indywidualizm, czy chęć bycia singlem.

red. Jan Pospieszalski: To promuje się bardzo jako coś super modnego. 
To jest trendy.  

Jacek Pulikowski: Ilu dorosłych mężczyzn jest chłopczykami, którzy są 
dumni z tego, że są nieodpowiedzialni. Ale oni nie zostawią po sobie swoich 
dzieci. Oni nie mają komu tych fałszywych idei przekazać. Już nie mówię o róż-
nych nienaturalnych związkach, które też swoim dzieciom idei fałszywych nie 
przekażą, jedynie mogą wykraść trochę dzieci z porządnych rodzin. Ostaną się 
ci, którzy są właśnie przy świecie wartości. Jestem optymistą. Nie dożyję tego, 
ale jestem optymistą. Mam nadzieję, że z góry będę kiedyś patrzył, że jednak 
Polska nie zginęła, właśnie dzięki rodzinom Bogiem silnym.

Bartosz Marczuk: Ja chciałem też coś optymistycznego dodać. Gdy spo-
glądamy na badania społeczne w Polsce, to widzimy, że Polakom tak strasznie 
w głowach jednak się nie pomieszało. Jeżeli patrzymy na przykład na to, ile 
Polacy deklarują, że chcą mieć dzieci, to mamy ewidentnie, że jesteśmy wy-
różniający się w perspektywie europejskiej. Często przywołuje się przykład 
Niemiec jako kraju, który zainwestował w politykę rodzinną, ale nie przynio-
sło to efektu. Po prostu tam ludzie już nie chcą mieć dzieci. Bez względu na 
to, co zrobi państwo, efektu działań na rzecz rodzin tam nie ma. Obserwuję 
młode pokolenie, czytam o nich badania, raporty. To nasze młode pokolenie 
jest bardzo przywiązane do wartości, ono poszukuje bohaterów, na przykład 
żołnierzy wyklętych. Młode pokolenie nam się udało: Jest dość konserwatywne 
i przywiązane do wartości. Przeskakując do poziomu makro, z punktu widzenia 
mnie, jako osoby, która odpowiada za politykę państwa w stosunku do rodzin, 
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to irytuje mnie zawsze mówienie, że państwo nie może wybierać wartości, że 
państwo musi wszystkich „pogłaskać”. Patrząc jednak na to, nawet nie z per-
spektywy wartości, ale naszego interesu wspólnotowego, to po prostu państwu 
bardzo „opłaca się” zalegalizowane małżeństwo z licznymi dziećmi. Nie ma nic 
bardziej proinwestycyjnego i prorozwojowego. My wciąż powtarzamy, że poli-
tyka rodzinna jest polityką inwestycyjną i nie jest tożsama z polityką socjalną. 
Odżegnuję się od mówienia w kluczu poprawności politycznej, że politycy nie 
mogą wskazywać, że chcą wzmocnienia zalegalizowanych związków z liczną 
gromadką dzieci. Taki model po prostu nam, jako wspólnocie, się opłaca. 

Karolina Elbanowska: My pracujemy dla gospodarki.

Bartosz Marczuk: Nie tylko z perspektywy makro, ale również z perspek-
tywy mikro, to są kwestie związane z tym, że w takich związkach jest więcej 
dzieci, te dzieci są lepiej chronione prawnie, małżonkowie są nawzajem też 
lepiej chronieni. W konsekwencji państwo nie musi przejmować części ich 
obowiązków. Uważam, że państwo powinno sobie dawać prawo do takiego 
wyboru i go dokonywać.                        

red. Jan Pospieszalski: Czyli katolicka rodzina się państwu opłaca? 

Karolina Elbanowska: Myślę, że każda rodzina się państwu opłaca. Do tej 
pory państwo pełniło rolę, można powiedzieć, bardzo agresywną w stosunku 
do rodziny. Myśmy tego doświadczyli, chociażby w sprawie sześciolatków, ale 
to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Nowelizację, o której tu wspominano, 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzedzała inna nowelizacja, o prze-
mocy wobec kobiet, o której było ostatnio głośno w mediach, jeszcze z roku 
2010. Bardzo dużo się mówi o tym, że jest moda, żeby nie mieć dzieci, że młodzi 
są leniwi, że im się nie chce. Na pewno jest w tym dużo prawdy, jednak fakty są 
takie, to wynika z naszego doświadczenia, nie tylko w kręgu znajomych, ale już 
na poziomie makro, z pracy w fundacji, że bardzo wiele rodzin w Polsce ma 
pragnienie posiadania dzieci. Nie tylko w rodzinach katolickich. W ogóle ma 
pragnienie dziecka, to jest bardzo pierwotna ludzka potrzeba. Wiemy z dużą 
pewnością, że bardzo wiele rodzin nie mogło mieć dzieci ponieważ czuli, że 
przynosząc na świat nowe życie, nie będą w stanie mu dać wszystkiego tego, co 
by chcieli. I nie chodzi o to, że oni chcą to dziecko „ozłocić”, choć oczywiście 
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presja jest ogromna, wymagania wobec matki są ogromne: Dziecko musi mieć 
same piątki, musi być zawsze ładnie ubrane.

red. Jan Pospieszalski: Zajęcia pozalekcyjne, dowożone samochodem na 
tenis, jazdy konne i tak dalej.  

Karolina Elbanowska: Jest bardzo dużo wytycznych z Niebieskiej Karty, 
którą, jak myślę, Święta Rodzina z Nazaretu rówież miałaby założoną. Dlatego, 
że na przykład zgubili Pana Jezusa w świątyni. Już nie mówię o narodzinach 
dziecka w żłobie. Te wymagania wobec rodziny są ogromne. 

red. Jan Pospieszalski: Jakie wymagania? 

Karolina Elbanowska: Musimy spełnić pewien standard. Jeśli dziecko nie 
ma nowych butów, to jest to patologia.

red. Jan Pospieszalski: To nie tylko administracja, ale również środowisko. 

Karolina Elbanowska: Tak, również środowisko.

red. Jan Pospieszalski: Znajomi, teściowie... 

Karolina Elbanowska: Politycy też. To się dzieje na wielu płaszczyznach. 
Wymagania są ogromne.

red. Jan Pospieszalski: Media, pewne mody...

Karolina Elbanowska: Jednocześnie ci młodzi zdają sobie sprawę: Zaraz, 
zaraz, my mamy kredyt mieszkaniowy, nie damy rady. To się po prostu nie 
„styka”. Już nawet nie chodzi o jakieś luksusy, nie chodzi o nie wiadomo co. 
To się nie „styka”. Myślę, że ten program przyniesie bardzo wymierne efekty de-
mograficzne. Ludzie naprawdę chcą mieć dzieci, tylko bardzo często nie było 
ich na nie stać. 

Bartosz Marczuk: Karolina dotknęła sedna problemu. Polska ma jedno 
z najwyższych na świecie rozbieżności pomiędzy tym, ile deklarujemy, że chce-
my mieć dzieci, a ile mamy. Deklarujemy, że chcemy mieć dużo. Ponad dwoje, 
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a mamy nieco ponad jedno. W tym naszym nieszczęściu jest szczęście, ponieważ 
jeżeli zapytamy Polaków: Dlaczego nie macie tych dzieci, to oni we wszystkich 
badaniach w pierwszych pięciu wskazaniach kwestionariusza odpowiadają, że 
z powodów materialnych. I to właśnie jest szczęście, że jeżeli wprowadzamy 
politykę rodzinną, to ona musi mieć bardzo duże efekty. Celujemy nasz pro-
gram właśnie w tę lukę.  

red. Jan Pospieszalski: Czyli to nie jest program mentalny, kulturowy.

Bartosz Marczuk: To nie jest program przemiany kulturowej. Nie jesteśmy 
już po „drugiej stronie”, tak jak Niemcy. My cały czas jesteśmy społeczeń-
stwem, które chce mieć więcej dzieci. Jeżeli ten program adresujemy właśnie 
w te dokładnie potrzeby, to jest szansa, że nie przełamiemy całkiem impasu, 
ale że będzie lepiej. Pamiętajmy, że ten program nie ma tylko na celu działania 
pronatalistyczne, ale również inne dwa równorzędne cele: inwestycję w kapitał 
ludzki. Wychodzimy z założenia, że inwestycja w rodzinę jest inwestycją, która 
opłaca się społeczeństwu, bo to są lepiej odżywione, wyleczone i ubrane dzieci.

red. Jan Pospieszalski: Lepiej wyedukowane, przygotowane do zawodu.

Bartosz Marczuk: To jest po prostu wartość sama w sobie. I trzeci cel 
i rzecz ogromnie wstydliwa w Polsce, o której mało się mówi: wielka sfera biedy, 
a właściwie nędzy wśród dzieci. W Polsce ponad 800 tysięcy dzieci żyje poniżej 
minimum egzystencji. O tym się mało mówi. Co trzeci Polak, który żyje po-
niżej minimum egzystencji, jest w grupie najmłodszych. Wprowadzając ten 
program zmniejszyliśmy zagrożenie tak zwanym „ubóstwem relatywnym” 
wśród dzieci z 23% do 11%. Nigdy po 1989 r. tak fenomenalnego efektu nie 
osiągnięto. To jest ogromna wartość tego programu.

red. Jan Pospieszalski: Chciałbym teraz przytoczyć badania dotyczące de-
mografii, które zostały przeprowadzone przez Fundację Mamy i Taty, jest to fun-
dacja Pawła Wolińskiego. Zapytano małżonków, którzy mają jedno dziecko, ile 
chcieliby mieć dzieci? Mieli podać deklarowaną ilość dzieci. Wszyscy mówili: 
dwoje, troje. Na pytanie: Dlaczego nie jesteście w stanie zrealizować waszych 
marzeń, założeń, odpowiedź brzmiała: Ponieważ temu jednemu dziecku trzeba 
zapewnić wszystko, co najlepsze. Kiedy natomiast zapytano dziecko, co byłoby 
dla niego najlepsze, zawsze padała odpowiedź: brat albo siostra. A zatem jest 
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takie myślenie, że to moje dziecko musi chodzić na dwa języki dodatkowe, 
tenis, basen i kółko taneczne. Nie chodziłem na tenis, basen, kółko taneczne, 
ale tworzyliśmy zespół w domu – orkiestrę – i ta orkiestra gra do dzisiaj, bo 
nas było dziewięcioro.

Jacek Pulikowski: Zgadzam się z tym wszystkim, co tu zostało powiedziane, 
ale jest jeszcze jedna rzecz, niezmiernie ważna. A mianowicie: Trzeba odmienić 
mentalność ludzi, żeby zapragnęli mieć dzieci. Normalni ludzie pragną mieć 
dzieci. To nieprawda, że wszyscy pragną mieć dzieci, bo jest masa egoistów za-
nurzonych w hedonizm, w zabawowe życie, którzy nie chcą mieć dzieci. Można 
powiedzieć: Wymrą i spokój. Ale szkoda, bo może się jeszcze nawrócą, może 
jeszcze zapragną mieć dzieci, krótko mówiąc: Trzeba by podjąć jakieś kroki, 
ja je podejmuję od wielu lat, tak jak potrafię, żeby przemieniać mentalność 
ku chęci bycia rodzicami. Chęci, która jest największą radością, szczęściem 
człowieka, to właśnie płynie z rodziny. Kiedyś napisałem książkę: Warto być 
ojcem i podpisałem pod spodem podtytuł: Najważniejsza kariera mężczyzny.                 

red. Jan Pospieszalski: Rola życia.

Jacek Pulikowski: Aktor mówi: rola życia. Jestem przekonany, że największą 
wyrwą mentalnościową nie jest zagubienie kobiet, chociaż to też jest dramat, 
że uciekają od macierzyństwa do karier. Uwierzyła, że jak będzie bizneswo-
man w przemyśle zbrojeniowym, to będzie szczęśliwa. W to uwierzyły dzisiaj 
dziewczyny masowo. Jednak ważniejsze, że wyrwa ta dotyczy ojcostwa. To jest 
największa wyrwa w naszym myśleniu. Mężczyźni, którzy są chłopcami, którzy 
uciekli od ojcostwa, od odpowiedzialności. Jesteśmy najbardziej zniszczonym 
narodem w Europie w „warstwie” męskiej. Już nie będę wyliczał, wystarczy 
wspomnieć, że w II wojnie światowej kapłani, oficerowie, żołnierze na frontach, 
inteligenci, profesorowie wyższych uczelni, mężczyźni po prostu zostali wymor-
dowani. Potem czterdzieści parę lat komunizmu: Mężczyźni światli byli elimino-
wani. Zostawali przy władzy tacy jacy zostawali, nie będę używał negatywnych 
określeń. Jesteśmy Narodem potwornie zranionym w warstwie męskiej. By 
z tego się podźwignąć potrzeba biznesplanu, wizji. Niestety by powstać nie 
korzystamy z czegoś, co już mamy gotowe. Mamy genialną, cudowną wizję 
ojcostwa w Familiaris consortio z 1981 r. 
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red. Jan Pospieszalski: Skoro przyjąłem rolę przypominania i upominania 
się o nauczanie Prymasa Wyszyńskiego, przytoczę kilka jego myśli, które są ko-
mentarzem do tego, co Jacek powiedział. „Katolicka moralność jest siłą i mocą 
Narodu, najlepiej służy jego bytowi, całości i jedności. Dlatego wrogowie chcąc 
zniszczyć Naród, niszczą jego wiarę i moralność chrześcijańską. Wrogowie wie-
dzą co Narodowi służy, a co Narodowi szkodzi. Dlatego zawsze niszczyli Kościół, 
dlatego zawsze starali się Naród upodlić i rozpić. Dla Narodu najważniejszą 
siłą i bastionem jest rodzina”. On widział Naród jako rodzinę rodzin. „Kto jest 
przyjacielem Narodu umacnia rodzinę, kto jest wrogiem Narodu, niszczy ro-
dzinę. To w rodzinie, pod sercem matek kryje się Naród”. Czytam to dlatego, że 
żyjemy w czasach niebezpiecznych, żyjemy w czasach trudnych. Stajemy wobec 
zagrożeń, o których trudno nawet wyrokować, w którą stronę pójdą. Mamy 
kryzys związany z imigrantami muzułmańskimi, mamy wojnę na wschodzie, 
za polską granicą, mamy w ogóle potworną destabilizację systemu finansowego, 
wielką bańkę spekulacyjną, szaleństwo w cenach surowców. Żyjemy w czasach 
niepokoju i konia z rzędem temu, kto dzisiaj powie, co będzie za rok. U Was 
w rodzinie jest takie zagrożenie?

Tomasz Elbanowski: Właśnie. Czasami, gdy idę z dziećmi, spotykam się 
z takim pytaniem: Dlaczego Pan się nie boi? Przecież są takie straszne czasy? 
Jeśli to pytanie mi zadaje ktoś starszy, to patrzę ze zdumieniem: Przecież Pan 
żył w dużo gorszych! Przecież teraz pod wieloma względami jest dużo łatwiej 
mieć dzieci.

Snujemy refleksje na bardzo wysokim poziomie. Pan Minister mówił 
o Huxley’u, ale już od Platona były takie pomysły, żeby dzieci zabrać rodzicom 
i państwo, czyli ktoś kto jest bardziej odpowiedzialny, będzie wychowywało 
dzieci odseparowane od rodziców. Pewnie wielu z Państwa wie, że Platon miał 
okazję wcielać swoje idee w życie i został wypędzony z państwa, w którym 
próbował to robić. Wciąż mamy bardzo konkretne problemy i wciąż polskie 
rodziny są poddawane presji ideologicznej.        

red. Jan Pospieszalski: Są też olbrzymie, związane z rynkiem, aspira-
cje komercyjne.

Tomasz Elbanowski: Tak, to, co mówiła Karolina o Niebieskiej Karcie, to jest 
przemoc państwa wobec rodziny i wciąż się to dzieje. Na podstawie ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zeszłym roku odebrano rodzicom 



DEBATY JASNOGÓRSKIE

386

1300 dzieci. Bez wyroku sądu. Nasza fundacja z tym walczy od 2010 r. kiedy 
to prawo weszło w Polsce w życie.

red. Jan Pospieszalski: Jak duża to jest grupa dzieci? 

Tomasz Elbanowski: W zeszłym roku 1300 dzieci, bez wyroku sądu. 
Wszystkich dzieci poza rodzinami żyje ponad 70 tysięcy. W różnych pań-
stwowych formach opieki. 

Bartosz Marczuk: 50 tysięcy to są rodzinne formy opieki. 20 tysięcy 
instytucjonalne.

Tomasz Elbanowski: Ta liczba zbliża się do 100 tysięcy. Oczywiście część 
to są wypadki losowe, jakieś tragiczne zdarzenia, natomiast duża część tych 
dzieci, liczone w tysiącach, zostały zabrane rodzinom, które potrzebowały, 
być może, pomocy, a zostały pozbawione dzieci. My w fundacji prowadzimy 
telefon wsparcia rodziców. Co roku zgłasza się ponad 300 rodzin, które otrzy-
mują od nas pomoc prawną, żeby walczyć z przemocą państwa. Rozmawiamy 
o zmianie nazwy tej ustawy, ale to prawo musi być jak najszybciej wycofane, 
bo to nieszczęście dzieje się codziennie.

Karolina Elbanowska: Jest restrykcja, o której ja mówiłam. Restrykcja wo-
bec rodziny.  

red. Jan Pospieszalski: Czy Minister to słyszy? 

Bartosz Marczuk: Minister artykuł 12a dobrze zna. To jest słynny artykuł, 
który rzeczywiście daje pracownikowi socjalnemu prawo do zabrania dziecka 
z rodziny bez orzeczenia sądu. Wydaje się, że tutaj trzeba zastanowić się po-
ważnie nad całą konstrukcją tego ustawodawstwa.

Karolina Elbanowska: Jest naprawdę trudno, bo presja jest bardzo duża. 
Z jednej strony rodzina musi być perfekcyjna, idealna, gdy idę z dziećmi, to na-
prawdę drżę o to, żeby któreś się nie przewróciło, bo zaraz ktoś zobaczy i powie: 
O, proszę, matka zaniedbała. Przy ósemce to jest ogromne wyzwanie. Ale takie 
problemy dotyczą każdej rodziny. Ktoś z boku obserwuje: O proszę, ona tutaj 
na dziecko krzyczy, to już patologia, matka zła. Ta presja jest więc ogromna na 
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różnych płaszczyznach – ekonomicznej, kulturowej, że kobieta ma się realizo-
wać, musi mieć pracę, musi zarabiać. Z drugiej strony, jeśli kobieta zarabia na 
przykład jakąś minimalną pensję, jako kasjerka w Biedronce, to ja się pytam: 
Jaka to jest kariera? Czy nie większą i wspanialszą karierą jest bycie w tym 
momencie z niemowlęciem, które potrzebuje matki najbardziej na świecie? 
Ta presja jest z wielu stron. Właśnie od strony finansowej i od strony państwa. 
Państwo do tej pory było tylko restrykcyjne, w tej chwili zaczyna być trochę 
bardziej pomocowe, zaczyna wyciągać rękę do rodziny, widzieć jej potrzeby, 
nie ma progów dochodowych, w przypadku 500+ jest właśnie takim krokiem.

red. Jan Pospieszalski: Ufa rodzinom, bo to nie jest zasiłek socjalny.

Karolina Elbanowska: Myślę, że dzisiaj trzeba szerokiego pospolitego ru-
szenia, nie tylko rodziców. Trzeba otwartości całego społeczeństwa. To apel do 
wszystkich, żeby babcia, która słyszy o tym, że jest trzecie dziecko w rodzinie 
nie mówiła: o la Boga co to będzie? Jak wy sobie dacie radę? To przecież jest 
tak, jakbym odtwarzała z taśmy w głowie, bo to cały czas się słyszy: Jak wy dacie 
radę? To pomóż babciu! Przyjdź, ugotuj obiad.

red. Jan Pospieszalski: Czy są babcie na sali?

Karolina Elbanowska: Może trzeba jakoś pomóc tej rodzinie? W wycho-
waniu dzieci, w opiece nad nimi. To jest ogromne obciążenie dla rodziców 
i trzeba rodzinie pomóc.        

red. Jan Pospieszalski: Podsumujmy wątek państwo-rodzina, czyli  zobo-
wiązania państwa wobec rodziny słowami Kardynała Wyszyńskiego. Znalazłem 
następujący akapit: „Obywateli nie produkuje się w fabrykach. By mieć oby-
wateli i Naród, i państwo, musi się pokłonić rodzinie i powiedzieć: Dajcie nam 
obywateli. Bez rodziny Naród zniszczeje, Naród rodziną żyje i przedłuża swój 
byt. Do rodziny trzeba więc podchodzić ostrożnie, z wielkim szacunkiem, w ci-
szy, z pokorą, bez tupetu wobec jej praw i miejsca w Narodzie, z uznaniem jej 
chrześcijańskiego ducha i obyczajów. Naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie 
niż w granicach państwa”. To jest fundamentalne, wizjonerskie stwierdzenie: 
Naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa.
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Jacek Pulikowski: Tak, to profetyczne. Absolutnie. To potwierdza potem Jan 
Paweł II mówiąc: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”. Jeszcze bym po-
szedł dalej, bo my tu mówimy o rodzinie tak ogólnie: Przyszłość ludzkości idzie 
przez rodzinę, a przyszłość rodziny zależy od miłości, więzi między mężem 
i żoną, od dzietności. To są ściśle ze sobą związane, dwie rzeczywistości, bo 
jeżeli będzie piękna więź, to nie ma możliwości, żeby nie pragnęli przekazania 
życia. Jak coś jest piękne, to chce owocować. Więź między mężczyzną a kobietą, 
o której wspomniałem i do niej wracam, bo uważam, że to jest ogromnie ważne, 
Jan Paweł II nazywa „komunią”, na wzór komunii Osób Boskich. To szaleństwo 
pojęciowe: Papież używa słowa „komunia” dotyczącego obszaru sacrum, bierze 
to słowo do obszaru profanum, używa słowa „komunia”, które wcześniej doty-
czyło tylko Eucharystii, Najświętszego Sakramentu. Nikt inny tego w taki sposób 
nie użył. I on to mówi o komunii małżeńskiej, jako celu małżeństwa. Przypomnę 
jego słowa: „Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę 
komunii osób na wzór komunii Osób Boskich”. Trzeba odtworzyć więź między 
mężem i żoną, komunię między mężem i żoną, jako podstawę w ogóle rodziny 
i dzietności. Wszystkie kobiety z natury są ukierunkowane na komunię, na 
więź, bo są ukierunkowane na człowieka. Taki macie geniusz.   

red. Jan Pospieszalski: Relacje, ciepło... 

Jacek Pulikowski: Za darmo dostałyście od Pana Boga. Uczcie nas, męż-
czyzn tego. My jesteśmy „niekumaci” w tym względzie. Natomiast my, męż-
czyźni jesteśmy ukierunkowani na świat. Pan Bóg nam zaufał i trochę się 
chyba zawiódł. Uwierzył, że my mamy taki rozum, taki intelekt, taką zdolność 
myślenia, że mimo, iż jesteśmy ukierunkowani na świat i materię, potrafimy 
dojść rozumem do tego, że i tak ważniejsza jest relacja. W szczególności re-
lacja z żoną. Jeszcze do tego nie doszliśmy masowo. Trzeba mężczyznom 
w tym pomóc, żeby uwierzyli, że ponad walkę ze światem i materią trzeba 
budować relacje, że dla jego osobistego szczęścia, nie „z łaski” dla żony, czy 
dzieci, ale dla jego osobistego szczęścia, potrzebuje pięknej relacji z żoną. Jak 
to powtarzam mężczyznom, to się krzywią strasznie: Dopóki tego nie uznasz 
sam w cichości, dopóki nie przeżyjesz tego i nie złamiesz się, i powiesz: Tak, 
budowa więzi z żoną jest ważniejsza od budowy domu dla rodziny. Dopóki 
tego nie uznasz w środku serca, to ani żona nie będzie szczęśliwa z tobą, ani 
ty nie będziesz szczęśliwy, ani wasze dzieci nie będą szczęśliwe. Bo podstawą 
rodziny jest komunia męża i żony.                          
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red. Jan Pospieszalski: Ta prawda jest dziś kompletnie zignorowana 
przez olbrzymie grupy Europejczyków. Oni mówią: OK. Z tą nie zbuduję, 
to zbuduję z następną. Będę próbował do skutku, może to mi nie wyjdzie, 
ale dom i tak będę miał piękny, furę znakomitą, wezmę kredyt. To są też lu-
dzie, którzy płacą podatki na Kościół, chcą uważać się za chrześcijan, ale już 
dawno opuścili terytorium życia Kościoła. Wielu ludzi, wielu potencjalnych 
chrześcijan, katolików zrezygnowało z życia po chrześcijańsku w tej jednej 
kwestii: w kwestii rodziny. Opuścili terytorium Kościoła. Czy teraz Kościół 
tam trzeba przenieść, na to terytorium za nimi? Z biskupami, z sakramen-
tami, ze wszystkim?

Jacek Pulikowski: Sami się rozgrzeszycie. Nawet nie będziemy musieli was 
rozgrzeszać.     

red. Jan Pospieszalski: No właśnie, po co konfesjonał? 

Jacek Pulikowski: Jest to dramat bogatego, zachodniego świata. My 
to widzieliśmy wyraźnie. Chrystus powiedział, Chrystus nie Kościół, że 
kto oddala swoją żonę i łączy się z inną, cudzołoży. Kto łączy się z oddaloną, 
cudzołoży. I Chrystus powiedział: Cudzołożnicy nie wejdą do Królestwa. 
To nie jest jakaś nauka Kościoła, tylko są to wprost słowa Chrystusa. Są ludzie 
w Kościele, zaraz dojdziemy jacy, którzy wpadają na pomysł, że trzeba Chrystusa 
przerobić, bo jest nienowoczesny. Trzeba Go zliberalizować i powiedzieć, że 
w sumieniu mogą jednak cudzołożyć.    

red. Jan Pospieszalski: Wobec Pana Jezusa aggiornamento też trzeba zastosować.

Jacek Pulikowski: Mieliśmy okazję to widzieć na własne oczy. Skąd się 
wzięli pomysłodawcy takiej wizji, że trzeba grzech pobłogosławić, a nie wyciągać 
grzeszników z grzechu? Najbogatsze kraje o najbardziej zniszczonym Kościele. 
Z Europy: Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria, część Anglii.      

red. Jan Pospieszalski: I o najbardziej zniszczonej rodzinie. Patchwork family.

Jacek Pulikowski: Tak, bo to jest nierozłączne. Zniszczony świat wartości, 
to są zniszczone rodziny. Jeszcze byśmy dołączyli: Australię, Nową Zelandię 
i francuskojęzyczną Kanadę. Kiedyś najbardziej katolicki kawałek świata. 
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red. Jan Pospieszalski: A dzisiaj Mary Wagner kolejny raz idzie do więzienia 
za to, że promuje ochronę życia.      

Jacek Pulikowski: Kanada staje się najgorszym pod tym względem kra-
jem, właśnie francuska część. Dlaczego? Bo odeszła od Kościoła. Nie tylko 
od Kościoła, od świata wartości. Są wartości obiektywne: Nie zabijaj. Są słowa 
Chrystusa: Nie cudzołóż. Wydaje się, że ci, którzy zniszczyli swoje Kościoły, chcą 
zreformować Kościół powszechny swoimi sposobami. Efekty będą oczywiste. 
Smutno mi jest, bo przeczytałem uważnie dwa razy nową adhortację, zastana-
wiając się nad sformułowaniami. Jest tam piękne studium pedagogiczno-psy-
chologiczne biednego człowieka zagubionego w grzechu. Nie ma natomiast tego, 
o co my osobiście apelowaliśmy, żeby powiedzieć grzesznikowi: Wstań i nie 
grzesz więcej. Jest pochylenie się nad grzesznikiem, ale nie ma podania ręki, 
żeby go z grzechu wyciągnąć. Jestem przekonany, że liberałowie natychmiast 
z tego wyciągną wnioski, że papież pobłogosławił cudzołóstwo.            

red. Jan Pospieszalski: Czy będzie tak źle? Co z tym zrobić? Czy rzeczywi-
ście wobec niejasnych sformułowań stoimy wobec ryzyka, czy groźby zamętu, 
w tej bardzo ważnej kwestii?

bp Roman Pindel: Najpierw odpowiem na pytanie, które było skierowane do 
mnie i nie odpowiedziałem. Mianowicie: Czy nowy program? Powiedziałbym, 
że jeżeli był Mojżesz i było jedno wyjście zwycięskie, to jest potrzebne drugie. 
Ale jest w Starym Testamencie u Izajasza drugie wyjście, które ma zupełnie 
inny charakter niż pierwsze.    

red. Jan Pospieszalski: Ono jest bolesne. 

bp Roman Pindel: Nie całą grupą, tylko małymi grupami. Słuchając Państwa 
Elbanowskich, myślę, że dobrze, że w Polsce są takie małe grupy chrześcijan, 
którzy trzymają się wartości jak Neokatechumenat i sądzę, że sporo jest takich 
inicjatyw pasujących do tego modelu wyjścia, który proponuje Izajasz: Nie całą 
grupą. To jest inny czas: Nie ma Mojżesza, nie ma takich warunków jakie były 
kiedyś. Kościół i chrześcijaństwo ocaleje, ale w inny sposób niż dotąd, za czasów 
Wyszyńskiego. Widzę to w takim kluczu. Jeśli chodzi o adhortację, to trzeba 
sobie uświadomić, że jest ona dokumentem niskiej rangi w wypowiedziach 
papieża. To nie jest dokument Soboru, nie jest to dokument dogmatyczny 
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taki jak encyklika. Nawet w encyklice niektóre fragmenty kluczowe należy 
przyjąć z powagą. Adhortacja jest zachętą. Ta zachęta jest bardzo pozytywna, 
z wyraźnym akcentem na to „pochylanie się” i zajmowanie się ludźmi, którzy 
są w sytuacji nieuregulowanej albo daleko odbiegającej od ideału biblijnego. 
I z tym się trzeba zgodzić, że być może za mało na to zwracaliśmy uwagę, za 
mało było towarzyszenia ludziom, którzy są w takiej sytuacji. Jeżeli papież 
wzywa, żeby szukać takiej rodziny, która „nie radzi sobie z wartościami”, że 
trzeba ich szukać i na to na pewno należy zwrócić uwagę. To jest na pewno 
ewangeliczne i na pewno po myśli Jezusa, żeby podejmować starania i szukać 
tej jednej owcy wobec stu innych. Tego się trzeba trzymać, niewątpliwie. Rodzi 
się pytanie: Co wyniknie z takich sformułowań, które są nie do końca jasne, 
jednoznaczne albo pozwalają na różne interpretacje. 

red. Jan Pospieszalski: Nadinterpretacje nawet. 

bp Roman Pindel: Właśnie. Każdy czyta swoimi oczami. Może być z tą adhor-
tacją to, co zaobserwowałem kiedyś, kiedy prowadziłem w jednym z miast 
niemieckich rekolekcje dla Polaków. Rekolekcje, tak jak u nas, kończą się spo-
wiedzią. Spowiadałem, wraz z dwoma polskimi księżmi, przez trzy godziny. 
Nie zdążyliśmy wyspowiadać wszystkich, którzy przyszli wtedy do kościoła. 
Po mniej więcej dwóch godzinach odbywało się w prezbiterium tego kościoła, 
który był tylko użyczany Polakom, nabożeństwo pokutne. Była to parafia nie-
miecka, w której raz do roku odbywało się takie nabożeństwo zastępujące spo-
wiedź indywidualną. Było osiem osób i miejscowy proboszcz, który prowadził 
nabożeństwo. Na końcu wszystkich pobłogosławił i ludzie poszli. Wydaje się, 
że wskazania Kościoła są dosyć jasne, że takie nabożeństwo jest nadzwyczajną 
formą pojednania z Panem Bogiem, na przykład w sytuacji niebezpieczeństwa. 
Jest to dość dokładnie określone. To natomiast, co zrobiono w tym koście-
le na naszych oczach, było ewidentnym nadużyciem. Można było te osiem 
osób wyspowiadać. Moglibyśmy nawet pomóc, ale zamiast tego ten niemiecki 
proboszcz przyszedł i pomógł nam. Przypuszczam, że sformułowania, które 
znajdujemy w adhortacji, które dotyczą spraw niełatwych, że należy bardzo 
indywidualnie je oceniać, i w różnych krajach mogą być różnie rozumiane. 
Każdy czyta z własnej perspektywy.                                    

red. Jan Pospieszalski: Mamy jeszcze jednego gościa, to Marek Wleciałowski 
z żoną, który oprócz tego, że jest trenerem kadry narodowej, pracuje w Instytucie 
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Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Marek Wleciałowski: Jest również Wspólnota Świętej Rodziny, która 
organizuje rekolekcje dla rodzin, podczas których następuje „zjednoczenie 
małżeńskie”, to znaczy: Odbudowanie relacji małżeńskiej, wskazanie dróg, 
które powodują, że małżeństwo staje się najważniejsze, oddanie swojego życia 
Matce Bożej, formacja podczas rekolekcji dzieci, które przebywają ze swoimi 
rodzinami. Tworzenie klimatu.          

red. Jan Pospieszalski: Widziałem, jak się tulił do Cebie Twój syn. 

Marek Wleciałowski: Tak. To tworzenie takiego normalnego klimatu. 
My tam właśnie pojechaliśmy, przed dwudziestu laty, jako młode małżeństwo 
z problemami. Nie wiedzieliśmy jak sobie z tym poradzić. Dostrzegaliśmy na-
sze problemy relacyjne w małżeństwie, i tam właśnie zobaczyliśmy, że trzeba 
zwrócić się w stronę Matki Bożej, że trzeba iść w stronę ćwiczeń duchowych, że 
trzeba być razem. Tam zobaczyliśmy normalne życie, gdzie nie tylko małżeń-
stwa takie jak my, z dwojgiem dzieci, ale wielodzietne, świetnie sobie radziły 
z wydawałoby się bardzo trudnymi problemami. To był nasz pierwszy krok do 
tego, żeby patrzeć na życie właśnie w ten sposób. Tutaj, w tych wspólnotach, są 
wspaniali ludzie i wskazują drogę, którą należy podążać. Państwo Pulikowscy 
swoje życie poświęcili, żeby wskazywać rodzinom takim jak my, jak się rozwijać, 
jak tajemnicę małżeństwa i rodziny odkrywać, bo ona jest zawsze tajemnicą. 
Kościół przypomina, że można tę tajemnicę odkryć w Chrystusie. Staramy 
się to robić, wierzymy, że to nas uchroni przed trudnościami dzisiejszego 
świata i pozwoli rozwinąć się każdemu z nas i naszym dzieciom.

red. Jan Pospieszalski: Ale robicie to też dla innych.    

Marek Wleciałowski: Tak, bo to jest w pewnym sensie samonapędzające 
się koło. Jeżeli jedna rodzina, druga, trzecia się spotykają, to one promieniują na 
zewnątrz. Ktoś obok widzi, że to jest normalność, to nie jest żadna poza, to nie 
jest tworzenie jakichś fikcyjnych ideałów, ale to jest proza życia, która przyciąga 
tych, którzy szukają. Z jednej strony my coś organizujemy, ale tak naprawdę 
to my czerpiemy, bo za każdym razem coś nowego się rodzi, coś się tworzy, 
coś, co nas uczy i stawia w sytuacji, że kolejne drzwi się otwierają, za którymi 
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jest coś nowego, co nas cieszy i pokazuje, że w obliczu trudności codzienności, 
życie może być piękne. 

Beata Wleciałowska: Te rekolekcje są organizowane latem, raz w roku. 
Służą nam księża i osoby konsekrowane, które od lat pracują i przyjaźnią się 
z rodzinami, ale spotykamy się również na comiesięcznych dniach skupienia. 
To jest takie umacnianie się wzajemne i to nie jest fikcja, tylko pochylanie się nad 
codziennymi, rzeczywistymi trudnościami, mówienie o trudnych rzeczach, bo 
życie w rodzinie, w małżeństwie, gdzie są dzieci, nie jest łatwe. To jest pięknie, 
jest to olbrzymia wartość, ale za tą wartością jest trud. Żeby ten trud był sensow-
ny, potrzebne jest światło, które wskazuje drogę, żeby czasami nie okazało się, że 
błądzimy. Mamy dzieci powierzone nam i jesteśmy za te dzieci odpowiedzialni. 
I za współmałżonka. Pomyłka nie jest wskazana. Dlatego warto słuchać tych, 
którzy poświęcili swoje życie rodzinie, złożyli śluby, że będą służyć rodzinie. 
My czerpiemy z tego bogactwa. Jest wiele rodzin, które chcą czerpać i myślę, 
że nawet nie trzeba ich szukać. Światło samo przyciąga. Na swojej drodze wiele 
takich rodzin spotkaliśmy, które same przyszły, pytały, chciały się spotykać.                            

red. Jan Pospieszalski: Gdzie Was można spotkać i co to za inicjatywa?      

Marek Wleciałowski: Ognisko Świętej Rodziny przy Instytucie Świętej 
Rodziny. Jest tam wielu ludzi, którzy studiują w Instytucie Studiów nad Rodziną, 
a także osób konsekrowanych, które poświęciły swoje życie rodzinie dla nas. 
Warto też wspomnieć naszą genealogię. Jesteśmy związani z Kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim w ten sposób, że dr Marta Wójcik, wywodząca się 
z Instytutu Prymasowskiego, będąca podopieczną Kardynała, jest jedną z na-
szych założycielek.

red. Jan Pospieszalski: I całej koncepcji poradni życia rodzinnego.

Marek Wleciałowski: Arcybiskup Kazimierz Majdański, założyciel oraz  
dr MartaWójcik tworzyli podstawę tego instytutu. Takich środowisk jest bardzo 
wiele i my jesteśmy jednym z nich, cieszymy się, że ludzie, którzy szukają tego 
typu inicjatyw, mogą znaleźć miejsce dla siebie.

red. Jan Pospieszalski: Inicjatywa Elbanowskich nie udałaby się, gdyby 
nie olbrzymia pomoc ludzi zaangażowanych w Kościół. W najtrudniejszym 
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momencie referendum, przez całą niedzielę rodzice zbierali podpisy pod ko-
ściołami, od rana do wieczora, nawet po ciemku. To były rodziny z tych pa-
rafii, chrześcijańskie. To dzięki nim się udało. W Związku Dużych Rodzin 3+ 
nie ma właściwie niekatolików. Większość z nich to są zaangażowani w życie 
Kościoła ludzie, to są przede wszystkim aktywni najpierw katolicy, chrześci-
janie, a dopiero potem działacze społeczni. W Polsce powstało bardzo wiele 
stowarzyszeń, organizacji i instytucji służących rodzinie. Na przykład Tato.net 
to stowarzyszenie ojców chrześcijańskich.                            

Jacek Pulikowski: To bardzo optymistyczne. Niedawno byłem na spotkaniu 
liderów ruchów męskich. Było stu czterdziestu liderów ruchów.    

red. Jan Pospieszalski: I większość to są chrześcijanie? 

Jacek Pulikowski: Wszyscy.

red. Jan Pospieszalski: Wszyscy. Czyli gdybyśmy pytali dzisiaj czy dzieło 
Ślubów Jasnogórskich  Prymasa Wyszyńskiego, to, mówiąc językiem kolokwial-
nym: Wypaliło, zrealizowało się. Tysiące ludzi w różnych miejscach, oddolnie, 
w parafiach, w stowarzyszeniach, w takich miejscach, w instytutach, w szkołach, 
w ministerstwie realizują tę wizję. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, 
za Wasze świadectwo, za to co robicie na co dzień.        
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Wielka Boga Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiona 
Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo. 

Na początku maja Tobie w szczególny sposób poświęconego, wpatrujemy 
się intensywnie w Twój Cudowny Obraz. W tym Wizerunku, mówił Bułgakow, 
jest tyle nieskończonej potęgi, czystości i ducha ofiary, gotowości na cierpienie 
i dobrowolną mękę. Ten sam duch poświęcenia przenika z dziecięco głębokich 
oczu Dziecka. Oboje wiedzą co ich czeka, do czego są przeznaczeni i zdają się 
być ulegli woli Tego, który ich posłał. Ona, by przyjąć miecz boleści, On, by 
umrzeć na Kalwarii. Jakbym utracił świadomość – pisze Bułgakow, ten wy-
gnaniec z własnej Ojczyzny – poczułem zawrót w głowie, a łzy radości i bólu 
spływały z mych oczu. Odczułem jak mi się rozpływa serce. Podobne uczucia 
budzi w sercu człowieka obraz własnej matki. W oczach każdego dziecka matka 
jest zawsze najdroższa, najmilsza i najśliczniejsza. Dziecko chętnie spogląda na 
swoją matkę i tylko do niej wyciąga ufnie i z radością swoje ręce. Także człowiek 
dojrzały wzrusza się na wspomnienie swojej matki. Sierota zaś poświęca naj-
więcej czasu, na rozważanie tego jak wyglądała jego matka. W naturze bowiem 
istnieje w człowieku najsilniejszy związek pomiędzy nim a jego matką. 

Tego właśnie chciał Bóg. W tym względzie nie uczynił On wyjątku nawet 
dla Syna Bożego. Kiedy wysłał Go na ziemię, wyszukał Mu najpierw Matkę. 
Dzięki temu ujrzeliśmy Boga-człowieka w ramionach Maryi. Naród także nie 
może obyć się bez matek, uczył Kardynał Stefan Wyszyński. W życiu Narodu 
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pierwsze miejsce zajmuje matka. Najwyższa cześć w Narodzie należy się matce. 
Pierwsza pomoc całego Narodu należy się matce, każdej matce. Wszystkie 
bogactwa Narodu muszą służyć przede wszystkim matce. Cała służba społecz-
na Narodu winna być skierowana ku matce, bo w niej istnieje kolebka życia 
Narodu. Jest to jej główne i najbardziej zaszczytne zadanie życiowe, społeczne 
i narodowe. Niczego większego nie może kobieta dokonać na ziemi ojczystej nad 
to, że ofiaruje jej swoje dzieci. Dlatego modlimy się za wszystkie matki żyjące 
w naszej Ojczyźnie i oddajemy je Świętej Bożej Rodzicielce. Święty Bernard 
często zachęcał ludzi, by ofiarowali Bogu wszystko przez ręce Maryi. Mówił: 
Cokolwiek byś pragnął ofiarować Bogu, pamiętaj, byś ofiarował to przez Maryję, 
aby łaska wracała do Dawcy łask przez ten sam kanał, przez który przyszła na 
ziemię. Zapewne Bóg miał moc, aby rozdawać swoje łaski w duszach w inny 
sposób, ale sam wybrał właśnie tę drogę. Bóg przyszedł do nas przez Maryję 
i przez Nią my idziemy do Boga. Wszystko zaczyna się od Maryi. 

W takim duchu ślubowaliśmy 50 lat temu na szczycie Jasnej Góry, że uczyni-
my wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem 
Twoim i Twojego Syna, Maryjo, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, 
w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Przyrzekamy 
Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na 
straży budzącego się życia. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności mał-
żeństwa. Bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy 
nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby 
w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, 
w zgodzie i w pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. 
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczęd-
ności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawie-
dliwości społecznej. Przyrzekamy, że z wszelką usilnością będziemy umacniać 
i szerzyć w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do 
Ciebie. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie 
narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Bogarodzico Dziewico, 3 maja pragniemy ponowić nasze przyrzeczenia 
sprzed 60 lat. Chcemy Tobie oddać każde polskie serce, aby Twoja chwała nie 
ustawała na naszych ustach. Pragniemy Tobie oddać nasze serca, abyś zrodziła 
w nich Twojego Syna, byś Go tam pielęgnowała i stale Mu towarzyszyła. 

Oddać swoje serce Tobie, Maryjo, znaczy stać się Twoim niewolnikiem. 
Lepiej jest dla nas być Twoim niewolnikiem, niż stać się niewolnikiem żądz 
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tego świata, bo tylko służba Tobie uwalnia, podobnie jak Męka Twojego Syna, 
wyzwala świat. 

Tobie oddajemy każde polskie serce, a przede wszystkim nasze własne. 
Jeżeli możemy coś uważać na tej ziemi za swoje, to właśnie nasze serce. Tylko 
ono służy nam wiernie od pierwszego uderzenia, aż do ostatniego. Wierne 
człowiekowi, uczy nas wierności Bogu. Nasze serce mamy niejako w naszych 
dłoniach. Możemy je oddać każdemu, albo zachować je dla siebie. Oddajmy 
je Tobie, naszej najlepszej Matce, nasze liche serce, takie jakie posiadamy.  
Odmień je, Maryjo, według pragnienia Twojego Syna a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen.





Abp Wacław Depo 
metropolita częstochowski 

Homilia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech będzie uwielbione imię 
Maryi, Dziewicy i Matki i Królowej Polski. 

Bracia, w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego na 
czele z ojcami i braćmi z zakonu św. Pawła Pustelnika, wiernymi od pokoleń 
stróżami wiary i wstawiennictwa Maryi w tym miejscu. Drodzy w Chrystusie 
Pielgrzymi, uczestnicy tej Eucharystii, szukający od pokoleń tutaj, przy sercu 
Matki przedziwnej pomocy i obrony. Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy de-
baty jasnogórskiej i łączący się z nami za pośrednictwem Radia Jasna Góra.

Przeżywamy już VI Niedzielę Wielkanocną, która poprzedza tajemnicę 
wniebowstąpienia Pańskiego, a zarazem pielgrzymkę wiary do domu i szkoły 
Maryi. Uczestnictwem w tej Eucharystii potwierdzamy, że od momentu naszego 
chrztu, a w historii Narodu od 1050 lat, staliśmy się ludźmi Chrystusowej drogi 
do domu Ojca, na którą Chrystus wskazuje, i którą sam jest. 

Przez Jezusa stajemy się także dziećmi Maryi, Jego i naszej Matki. To Ona 
jest dla wierzących najpewniejszą drogą do Jezusa. Odkrył to w naszych cza-
sach w sposób dobitny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński i jego bliski 
współpracownik, a dziś już św. Jan Paweł II. Trzeba to mocno podkreślić, że 
bez daru łaski Chrystusa Odkupiciela i bez daru Bożego macierzyństwa Maryi 
ludzkość, a w tym i naród polski, nie miałby właściwej i prawdziwej historii, 
nie uzyskalibyśmy motywów życia i nadziei. 
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Teksty biblijne pouczają nas, że za macierzyńskim sercem Maryi, która po-
częła i zrodziła Syna Bożego Odkupiciela, i za Jej wstawiennictwem wzrastamy 
w łasce ufnej wiary. Jednocześnie przypominają nam o tym, że każda życiowa 
próba wiary może być rozświetlana od wewnątrz mocą Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie, które spisał św. Łukasz dobitnie podkreśliły, że to „Duch 
Święty i my, postanowiliśmy nie nakładać większych ciężarów na tych, którzy 
za łaską wiary uznają Chrystusa jako swojego Zbawiciela”. Od pierwszych 
chwil swojego istnienia Kościół jest znakiem obecności i działania Chrystusa 
kontynuując Jego zbawcze dzieło w mocy Ducha Świętego. Dla Kościoła więc 
wszystkie bariery, które ludzie stawiają pomiędzy sobą, a więc: rasy, granice, 
bogactwa, kultury, cywilizacje, nie mają żadnego znaczenia dla tego, co stanowi 
głębię istoty ludzkiej. Wyraził to św. Paweł w Liście do Galatów: „Wy wszyscy, 
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie 
ma już Żyda, ani poganina. Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie 
ma już mężczyzny, ani kobiety, wszyscy bowiem już jesteście kimś i to kimś 
w jedności, w Jezusie Chrystusie”.

To, co się stało z dekretem Soboru Jerozolimskiego, kiedy apostołowie 
z natchnienia Ducha Świętego, jak wspomniałem, nie nakładali już ciężaru 
obrzezania, dobrze streścił św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów: „Ku wolno-
ści wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na 
nowo pod jarzmo niewoli. Albowiem w Chrystusie Jezusie, ani obrzezanie, ani 
jego brak, nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

To Duch Święty, Duch miłości i prawdy posłany przez Ojca i Syna obdaro-
wuje nas prawdziwą wolnością serca, w której rodzimy się w Chrystusie jako 
nowi ludzie. To On, ogarniając nas swoją mocą z wysoka, czyni wszystko nowe, 
doprowadzając nas nie tylko do całej prawdy o Chrystusie, ale to On nas czyni 
świadkami wyznawanej wiary.

Drodzy Bracia i Siostry, św. Jan Ewangelista nie zawaha się wprost napisać 
w swojej ewangelii, którą odczytujemy właśnie w tym czasie wielkanocnym: 
Jezus miał umrzeć nie tylko za naród, ale tak, żeby rozproszone dzieci Boga 
zgromadzić w jedno.

Równocześnie doświadczamy, że owa jedność, która jest darem Bożym pozo-
staje wartością, o którą trzeba się zmagać każdego dnia. Przypominamy to sobie 
tutaj, wpatrując się w Oblicze Matki, że nie będzie prawdziwej jedności między 
nami bez odczytywania tej prawdy: Kim jesteśmy poprzez bycie obdarowanym 
przez Boga.
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Dar jedności bowiem zagrożony jest z dwóch stron. Wewnętrznie przez 
samego człowieka, jego ciało i krew oraz zewnętrznie, przez realia otaczające-
go nas świata. Potrzeba więc, byśmy za przykładem apostołów otwierali się na 
modlitwę, na obecność Ducha Świętego i pozwolili się obdarować Jego łaską. 
Ten proces modlitewnego oczekiwania na dary Ducha Świętego, tak bardzo 
charakterystyczny dla Kościoła apostolskiego, to nic innego, jak uprzedzająca 
wiarę łaska wypływająca z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Mamy tego 
dowód w dzisiejszej liturgii. Chrystus powiedział: „Ten mnie umiłuje, kto mnie 
pozna”.  Nie będzie Mnie miłował ktoś, kto Mnie nie pozna, bo wtedy zrozu-
miemy, że poza poznaniem i miłością wszystko to, co będzie od nas wymagało 
jakiegoś wysiłku, będzie ciężarem nie do uniesienia. To tak, jakby powiedzieć 
matce, która nosi pod sercem dziecko: Wszystko będzie łatwe, przyjemne, bez 
wysiłku, bez twojej ofiary i poświęcenia. Ale czy wtedy można by było mówić 
o miłości, że ktoś życie daje i staje się ofiarą dla tego, którego nosił? Tak nas nosi 
Chrystus i tak nas nosi Jego Matka, Maryja. Ten dar odkrywaliśmy przez te kil-
ka miesięcy, przygotowując się w Raporcie Jasnogórskim, żeby zrozumieć co 
to znaczy, że Śluby nadal nas zobowiązują. One nie są zamkniętą kartą noszenia 
przez tamto pokolenie wysiłku i zmagań z systemem, ale i z własną słabością.

Dużo mówi się dzisiaj o zagrożeniach ekologicznych, które są tragicznym 
wynikiem błędów i grzechów naszej cywilizacji. Ale wciąż jeszcze za mało mó-
wimy o zagrożeniach odśrodkowych, płynących z serca człowieka godzącego się 
na klęskę i odpowiadającego rozłamem, buntem, beznadzieją i w końcu niena-
wiścią. Warto w tym miejscu w naszej refleksji przywołać słowa wypowiedziane 
przez Sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w dniu 29 marca 1964 r., 
w Warszawie. Słowa, które ostrzegają: „Rozumiemy, co znaczy Bóg w dziejach 
Narodu i państwa. Bóg w programach, w prawach i konstytucjach Narodu i pań-
stwa, ale rozumiemy także, co to znaczy nieszczęście walki z Bogiem. Jest to nie 
tylko nieszczęście Kościoła, ale nieszczęście rodziny i każdej duszy. Nieszczęście 
państwa, Narodu, życia gospodarczego i społecznego. Wpierw, czy później, 
walka z Bogiem będzie katastrofą i ruiną całego ładu, nie tylko społecznego, ale 
gospodarczego i politycznego, będzie zagładą kultury i kresem dla pokoju, bo 
zrodzi chwasty nienawiści, a tego przecież nikt nie chce”. Czyż te słowa dzisiaj 
nie ostrzegają, wobec takich, czy innych zapowiedzi manifestacji na ulicach 
w tych dniach? Dzisiaj wychodzimy na ulice, ale czy jako ludzie prawdziwie 
wolni, trzymający się prawdy i łaski? Czy jako ludzie, którzy chcą tylko chleba 
i igrzysk? Tak jak to widzimy na naszych alejach, wprost przed Jasną Górą.
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Odpowiedź wiary na ten rodzaj zagrożeń serca powinna być następująca: 
„Duch Święty. On was wszystkiego nauczy, bo przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem. To On powie o miłości Mojej do was”. Bo nikt nie ma 
większej miłości, jak dać życie za tych, których się kocha.

Duch Święty jest więc na początku drogi każdego człowieka, zauważy  
św. Ireneusz biskup i męczennik. Najpierw, jako ledwo zauważalne inspirowanie 
człowieka, jak powiew wiatru, który pokazuje kierunek. On nas prowadzi do 
Ojca, przez Syna do Ojca.

Drodzy Bracia i Siostry, trwając więc na modlitwie dziękczynnej za nasze 
spotkania Raportów Jasnogórskich, prośmy Ducha Świętego o jedność wiary 
w naszych sercach i miłość  na co dzień, bo bez Chrystusa i nowego tchnienia 
Ducha Świętego wszystkie nasze porozumienia i fronty jedności, drogowskazy, 
zaprowadzą donikąd. Bez Ducha Świętego nie przestaniemy wytykać sobie po-
tknięć, licytować krzywd, wzajemnie się oskarżać, mścić i kaleczyć. Bez krzyża 
i mocy Ducha Świętego zawsze tak będzie.

Dlatego prośmy słowami św. Bernarda, szczególnego czciciela Najświętszej 
Dziewicy: O Maryjo, bądź zawsze na moich ustach i w moim sercu. Pragnąc 
uzyskać pomoc z Twojej modlitwy nie zapominam Twoich pouczeń. Idąc za 
Twoim przykładem nie pobłądzę. Wzywając Cię nie utracę nadziei. Myśląc 
o Tobie nie popadnę w błędy. Wspierając się na Tobie nie poślizgnę się. Dzięki 
Twojej opiece nie ulęknę się niczego. Dzięki Twemu przewodnictwu nie zmęczę 
się. Za łaską Twoją dojdę do celu i w ten sposób doświadczę sam na sobie, co 
znaczy Twoje imię, o Maryjo.



Debata IX

„Weź w opiekę Naród cały”

Wielka Boga-Człowieka Matko! 
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!
Królowo Polski! 

Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usil-
nością umacniać i szerzyć będziemy w sercach  naszych i w polskiej 

ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. 
Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczegól-

nie w Twej Jasnogórskiej Stolicy! Oddajemy Tobie, szczególnym aktem miło-
ści, każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała 

w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna 

i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum Narodu, 
milsze Ci od granitów i brązów.

 Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc  
naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
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Uczestnicy debaty
•	 ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, Przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski
•	 o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał zakonu paulinów
•	 o. Jerzy Tomziński OSPPE, były przeor klasztoru na Jasnej Górze, dwukrotny 

generał zakonu paulinów
•	 dr Barbara Stanisławczyk, Prezes Zarządu Polskiego Radia, autorka książek, 

publicystka, doktor nauk społecznych
•	 s. Alicja Rutkowska CHR, teatrolog, pedagog, koordynatorka ośrodków 

katechumenalnych
•	 Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna tygodnika „Niedziela”
•	 Rafał Porzeziński, dziennikarz, producent filmowy, dyrektor Programu 

I Polskiego Radia, mąż i ojciec

Prowadzący
•	 Jan Pospieszalski

red. Jan Pospieszalski: Ostatnia debata dotyczy hasła „Weź w opiekę 
Naród cały”, ale chcielibyśmy również sięgnąć do wszystkich dziewięciu spo-
tkań. Będziemy się także odnosili do uroczystości obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu i wspominali, czym ten chrzest jest dla nas, dla Narodu. W ostatniej 
części Ślubów słyszymy: Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy 
polski dom, każde polskie serce. Ale Prymas, Episkopat i kilkusettysięczny tłum 
ludzi na Jasnej Górze podjął bardziej radykalny krok: Oddanie w macierzyńską 
niewolę. Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, czy Akt Ślubów można porównać 
do swoistego przymierza?

abp Stanisław Gądecki: Z pewnością. To porównanie przychodzi z łatwo-
ścią, ponieważ w samym tekście jest nawiązanie do przymierza. Przypomnienie 
o przymierzu świadczy o tym, że od samego początku, od Chrztu Polski, 
istniała świadomość, że Naród, który wchodzi w związek z Chrystusem, 
wchodzi z nim w szczególne przymierze. Ta świadomosć, poprzez II woj-
nę światową i poprzez czasy stalinizmu, u wielu ludzi została „skruszona”, 
w przynajmniej nadwątlona. Dlatego właśnie trzeba było tego aktu z 1956 r., 
żeby z powrotem „postawić na nogi” Polaków i Polskę, z powrotem 
wrócić do historii, która nas niosła. Trzeba było przypomnieć, że nie 
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jesteśmy osamotnieni na tym świecie, że mamy duchową opiekę Maryi. 
Jest z nami Chrystus, jest Bóg, i tylko w przymierzu z nim można odbudować 
życie narodowe, społeczne i godność poszczególnego człowieka. Teraz zapew-
ne trudno jest nam to sobie wyobrazić. Starsi ludzie mają świadomość, czym 
był okres stalinizmu, jakiej presji zostali poddani ludzie i jak bardzo się ugięli. 
Dlatego akt z pięćdziesiątego szóstego roku był czymś nadzwyczaj odważnym, 
przełomowym, czego dzisiaj nie da się dosłownie powtórzyć. Przełomowe były 
Śluby Jana Kazimierza i przełomowe było ponowienie tych ślubowań. Dzisiaj, 
gdy ponownie staramy się do nich wrócić, mamy znacznie łatwiejszą sytuację 
aniżeli ta, w której znajdował się Ksiądz Prymas Wyszyński. Mimo tego, nasz 
powrót do przymierza i  naszego związku z Maryją jest nam tak bardzo potrzeb-
ny, dla umocnienia życia duchowego Narodu i umieszczenia go we właściwej 
przestrzeni.

red. Jan Pospieszalski: Jesteśmy pokoleniem ludzi, którzy żyli ze świadomo-
ścią towarzyszenia nam Jana Pawła II. Blask wielkiego Polaka był tak ogromny, 
że trzeba było niemal „mrużyć oczy”. Postać Prymasa trochę nam zniknęła. 
W ostatnim czasie zaznajomiłem się z myśleniem Prymasa, jego modlitwami, 
słowem i jestem pod ogromnym wrażeniem. Czy my, Polacy, doceniamy 
Prymasa Wyszyńskiego?

Rafał Porzeziński: Mogło się to wziąć z tego, że trudno jest nam uwierzyć, 
że na jednej ziemi, w tym samym wieku, przyszło na świat dwóch tak wielkich, 
wybitnych proroków. Nie tylko intelektualistów i duszpasterzy, ale proroków. 
Program, o którym mówiliśmy na tych spotkaniach, który przecież został 
napisany 50 lat temu, nie stracił nic na swojej aktualności. Prymas widział 
te wszystkie bolączki, które dzisiaj także rozbijają nie tylko Kościół, ale nasze 
rodziny. Na przykład śluby dawane, być może, zbyt pospiesznie, bez głębszego 
rozeznania, które kończą się rozwodami albo stwierdzeniem nieważności, czy 
pogarda dla życia, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, która mówi o tym, że 
człowiek jest człowiekiem od pewnego wieku, że gdy jest bardzo mały, to nie 
uznajemy go za człowieka tylko „podczłowieka”. Starego, poprzez eutanazję, 
można wykluczyć z grona ludzi. Także uzależnienia – mam szacunek dla tych, 
którzy pomagają w szukaniu drogi do wolności z różnych uzależnień. To już nie 
tylko alkohol czy narkotyki i dopalacze, ale na przykład praca, która wyrywa 
ludzi ze swoich domów na kilkanaście godzin czy uzależnienie od pieniądza. 
To wszystko jest bardzo aktualne. Sam dowiedziałem się o wielkości Prymasa 
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dzięki paniom z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, szczególnie dzięki Steni 
Nowickiej. To ona pierwsza, wraz z panią Dęblińską, opowiadała mi, kim 
Prymas był i jak bardzo nas kochał. One dawały mi te tropy. Prymas oddawał 
nas w macierzyńską niewolę, ale nie zapominajmy czego – miłości. Jan Paweł 
II i Prymas Wyszyński byli praktykami, w mniejszym stopniu pewnie także 
Jan Kazimierz, który też tu z nami jest. Ale Prymas Wyszyński 8 grudnia 1953 
r. w Stoczku oddaje się w niewolę Matce Bożej za sprawą traktatu św. Ludwika 
Grignion de Montfort. Wcześniej robi to Jan Paweł II jako Karol Wojtyła, 
w Solvayu, czytając niebieską książeczkę: Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny. Myślę, że wśród nas jest wielu ludzi, którzy od-
dali się w ową macierzyńską niewolę w duchu tego traktatu. Wiemy doskonale 
jak bardzo jesteśmy, mówię przede wszystkim o sobie, niewierni w wypełnianiu 
tego przyrzeczenia. Prymas na pewno miał tego świadomość, a jednak posta-
nowił właśnie w 1966 r. wszystkich nas, „hurtem”, dać w tę niewolę. Wiedział, 
że to może nas ocalić. 

red. Jan Pospieszalski: Bierze nas trochę jako zakładników. Nie bardzo 
pytał nas o zdanie.

Rafał Porzeziński: Jan Kazimierz też nas nie pytał, potem, jak wiemy, to się 
nie wypełniało i dziś się nie wypełnia.

red. Jan Pospieszalski: Ale miał na to mandat moralny. Mandat na to, żeby 
coś takiego zrealizować.

Rafał Porzeziński: O, niewątpliwie.

red. Jan Pospieszalski: Kilka miesięcy po zakończeniu Soboru Watykańskiego 
II, który w swoim założeniu miał uwspółcześnienie, zdjęcie tej „koturnowej”, 
monumentalnej twarzy Kościoła, Prymas Stefan Wyszyński dokonuje Aktu od-
dania w macierzyńską niewolę. Dla kogoś z zewnątrz mogło to wyglądać ult-
raradykalnie i konserwatywnie, jako akt dewocji, która jest kompletnie czym 
innym niż to, co głosił Sobór. Powiedzieć protestantom, na których Kościół miał 
się otwierać, że my z Obrazem Jasnogórskim Matki Bożej będziemy chodzili od 
parafii do parafii, to zaprzeczenie ekumenizmu. Jak to zrozumieć?
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abp Stanisław Gądecki: Może, jeśli ktoś powierzchownie patrzy na Sobór 
Watykański II…

red. Jan Pospieszalski: Celowo to uwypuklam.

abp Stanisław Gądecki: Można by odnieść wrażenie, że to był Sobór, 
który wprowadził liberalizm. Ale tak nie jest. Sobór był próbą wierniejszego 
odczytania Ewangelii w kontekście nowych czasów. Ojcowie Soboru, a wśród 
nich także Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, wiedzieli jak szybko zmie-
niają się czasy, ale z tego tytułu nie zmieniali nauki Kościoła. Faktycznie, 
nauka Kościoła nie może się zmienić nigdy co do swej istoty. Natomiast musi 
się ciągle rozwijać. Tak jak dziecko nie może zmienić się co do swojej istoty, 
bo zawsze pozostaje człowiekiem, ale jednocześnie każdego dnia się rozwi-
ja. Tak jest też z nauką katolicką. Ona nie jest sklerotyczna. Ksiądz Prymas 
uczestniczył w Soborze i wiedział dokładnie jaki jest tenor wypowiedzi so-
borowych, a ponieważ wielu powierzchownie zinterpretowało Sobór, to on 
starał się w Polsce podchodzić ostrożnie do nieopatrznych interpretacji, które 
doprowadziły do ruiny wiele Kościołów w Europie. On miał zmysł proroczy. 
Wiedział, że „co nagle to po diable” i że trzeba także reformę liturgiczną prze-
prowadzać w taki sposób, aby nie zniszczyć samej liturgii Kościoła. I to mu 
się udało. Myślę, że kult maryjny, który rozwijał i peregrynację z Obrazem 
Jasnogórskim, to nie było nic przeciwnego Soborowi. To było wracanie do 
do więzi miłości z Maryją, którą on właśnie odczuwał w taki sposób i była 
to dobra intuicja. Owoce tej peregrynacji pokazały, że ludzie rzeczywiście 
odrodzili się, zaczęli inaczej patrzeć na siebie, niejednowymiarowo, mate-
rialistycznie. Tego wszystkiego dokonał właśnie Ksiądz Prymas przez dzieło 
peregrynacji. Ono mogło się protestantom wydawać w tamtym czasie dziwne. 
Ale dzisiaj spotykamy książki autorów protestanckich, traktujące o Maryi, 
które są bardziej pobożne niż niektóre katolickie.

red. Jan Pospieszalski: Paradoksalnie komuniści pomogli nieco zrozumieć 
protestantom akt peregrynacji, uprowadzając obraz. Uwięziwszy go tutaj, na 
Jasnej Górze, doprowadzili do tego, że zostały same puste ramy.

abp Stanisław Gądecki: Tak zazwyczaj bywa, że tam, gdzie pojawia się jakiś 
radykalny ruch duchowy, tam jednocześnie rodzi się opór. Ta agresja jednak, 
zamiast zniszczyć ruch radykalny, przyczynia się do jego wzrostu.
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red. Jan Pospieszalski: Napisała Pani książkę: Kto się boi prawdy. Moją uwa-
gę zwróciła część o „zapaści semantycznej”. W Akcie Oddania Polski są słowa, 
które dla wielu ludzi były trudne do zaakceptowania. Słowa: „niewola”, „Akt 
oddania w macierzyńską niewolę” Maryi Narodu. „Naród”, „niewola”, czy te sło-
wa nie są dziś też podejrzane?

dr Barbara Stanisławczyk: One nie są podejrzane, została tylko pod-
jęta próba uczynienia ich podejrzanymi. „Przedefiniowanie” słów nastąpiło już 
w czasach komunizmu. Komuniści próbowali nadać słowom nowe znaczenie 
i ta semantyczna walka trwa nadal. Kontynuuje ów proces współczesna libe-
ralna lewica. Jest to element politycznej gry, która polega na walce o „duszę 
Narodu”. W procesie tym pojęcia zostały oderwane od ich pierwotnych znaczeń 
i zjawisk, które opisywały, przybierając formę arbitralnych osądów na uży-
tek polityczny. Stały się politycznymi etykietami, dezawuującymi tego, który 
je wypowiada. Chciałabym jeszcze wrócić do wątku wielkiego dzieła Księdza 
Prymasa Wyszyńskiego, które należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 
religijnej i państwowej, życia Narodu. Te dwa obszary, przynajmniej w przy-
padku naszego kraju, bardzo ściśle się ze sobą łączą. Nie tylko współcześnie, 
ale od wieków: od czasu Reformacji, kiedy nastąpiła próba rozbicia zarówno 
Kościoła, jak i społeczeństwa. Koterie magnackie oraz działania zewnętrznych 
mocarstw próbowały rozbić jedność narodową, jedność państwa. Wówczas 
zaczęła się ważna rola Kościoła – czynnika zastępującego państwo: przywódcy 
Kościoła jako tego, który zastępuje głowę państwa.

red. Jan Pospieszalski: Kościół podczas zaborów utrzymał ideę narodową.

dr Barbara Stanisławczyk: To się stało już dużo wcześniej. Śluby lwowskie 
to był właśnie ten czas. Król Jan Kazimierz zrozumiał, że jego słabość oznacza 
utratę kontroli nad państwem i nad Narodem i powierzył Naród i państwo 
mocy Boga. Cud, który się wtedy dokonał – zwycięstwo na Jasnej Górze – 
to był element, który miał nie tylko dać Narodowi siłę, ale miał go również 
zjednoczyć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, na który chciałabym, 
żebyśmy zwrócili uwagę. Już wtedy dostrzeżono, że Naród jest czymś więcej 
niż tylko szlachtą, magnaterią. Naród to jest również lud. W Ślubach lwowskich 
Jan Kazimierz przyrzekł poprawienie doli ludu, przynajmniej tego ludu, który 
walczył w obronie Jasnej Góry. Zrozumienie, że Naród jest szerszą społecz-
nością doprowadziło do formalnego zniesienia pańszczyzny i wówczas lud 
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został włączony w społeczność narodową. Nastąpiło jednocześnie zjednoczenie 
życia Kościoła i Narodu. Identyfikacja tożsamości: Polak-katolik. Przeciwnicy 
polityczni traktują tę identyfikację jako zarzut, a w wyniku wspomnianej za-
paści semantycznej, tej swoistej ewolucji pojęć, utożsamiają ją z faszyzmem: 
Polak-katolik-faszysta. Siła oskarżeń jest proporcjonalna do mocy tej tożsamo-
ściowej symbiozy. Na tę jedność Kościoła i Narodu, na kościół ludowy postawił 
również Kardynał Stefan Wyszyński. I wygrał. A wraz z Nim wygrał Naród. 
Nasza historia pokazuje, że zjednoczenie życia Kościoła i Narodu pozwoliło 
przetrwać najtrudniejsze momenty naszej historii. Tak było w czasie Reformacji 
i Kontrreformacji, w czasie Potopu szwedzkiego, tak było później w czasie 
Oświecenia i liberalizacji życia, prób rozbicia Narodu, która się zakończyła de 
facto zaborami. Tak też było później, w czasach komunizmu i tak współczesna 
liberalna lewica próbuje nas rozbić obecnie.

red. Jan Pospieszalski: Oświeceniowe zmiany, oświeceniowa rewolucja, 
która do Polski przychodzi, jest realizowana przez księży. Rewolucja francuska 
zaowocowała szubienicami i morzem krwi duchowieństwa. A u nas, po za-
przysiężeniu Konstytucji 3 Maja, ludzie poszli do katedry zaśpiewać Te Deum.

dr Barbara Stanisławczyk: Historia Polski jest szczególna. U nas się 
nie udało zniszczyć jedności Narodu i Kościoła i do tej pory się nie udaje. 
I co jest bardzo istotne – nie udało się zniszczyć pojęcia wolności, które ma 
swoje źródło w moralności chrześcijańskiej. Życie Narodu jest z pojęciem 
wolności bardzo ściśle związane, nie tylko w wymiarze państwa, w rozumie-
niu niepodległości państwa, ale też w wymiarze indywidualnym. Tego dzieła 
dokonał Kardynał Stefan Wyszyński odbudowując moralność narodową, ale 
też moralność w indywidualnym wymiarze. Był to moment, w którym ludzie 
poczuli odwagę. To było przywrócenie godności człowieka i przywrócenie 
odwagi. 20 lat później nastąpiło zwycięstwo „Solidarności”, to się stało dzięki 
czasowi Milenium, Nowenny i przygotowań do niej. Było to niejako przygoto-
wanie do zwycięskiej walki z komunizmem, ponieważ odrodziło się wówczas 
poczucie godności człowieka i poczucie wolności. Wolności, która płynie nie 
ze swobody obyczajów, czy polegającej na tym, że nikt nas do więzienia nie 
wsadzi – zewnętrznej, ale takiej, która płynie z wolności sumienia. A zatem 
takiej, która kształtowana jest tylko poprzez wiarę i jest zależna od sumienia 
kształtowanego przez wiarę i Boga. To jest wymiar wolności, który pozwalał 
przetrwać więźniom najcięższe kazamaty i nie poddać się. To jest ten wymiar 
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wolności, który pozwolił przetrwać, który zbudował wspólnotę, i który później 
ożył w „Solidarności” i pozwolił jej zaistnieć. Nie tylko jako ruch społeczny, 
ale jako wspólnota moralna. „Solidarność” była wspólnotą moralną. Ona się 
odrodziła, a początek dał właśnie Kardynał Wyszyński.

red. Jan Pospieszalski: W jednej z homilii, które towarzyszyły uroczysto-
ściom odnawiania kolejnych przyrzeczeń, Prymas mówił: „Ale najważniejsza 
jest praca moralna, która wspierając się na osiągnięciach przeszłości tworzy 
przyszłość. To jest właściwa praca Milenium, która nas wprowadzi w bramę 
drugiego tysiąclecia. W tej pracy nie tyle są istotne martwe pomniki przeszłości, 
ile żywe pomniki przyszłości Kościoła”. 

Wrócę jednak do pomników przeszłości. Takim pomnikiem przeszłości jest 
zapewne Potop Henryka Sienkiewicza, w którym autor pisze, wkładając w usta o. 
Kordeckiego, takie sformułowanie: „No choćby wszystkie cnoty w narodzie 
polskim już umarły, to pozostała cześć i miłość do Najświętszej Panienki, 
na którym to fundamencie reszta w Polsce odbudowana być może”. Czy jest 
to profetyczna wizja Sienkiewicza, geniusz literacki, czy stwierdzenie faktu?

o. Arnold Chrapkowski: Stwierdzenie faktu. Trudno mówić o historii 
naszego Narodu bez historii Kościoła. Wiemy, że Jasna Góra jest miejscem, 
sanktuarium szczególnym, wyjątkowym, którego dzieje całkowicie są związane 
z losami naszego Narodu. Kiedy przybywają tu pielgrzymi z zagranicy, niejed-
nokrotnie trudno jest im zrozumieć, dlaczego w tym miejscu mamy tak wiele 
pamiątek historycznych. A przecież wiemy o tym bardzo dobrze, że wszystkie 
wielkie wydarzenia z naszej historii zawsze związane były z Jasną Górą, zawsze 
związane były z Maryją. 

Przechodząc do tego, o czym była mowa wcześniej – do tych dwóch wielkich 
aktów z 1956 r. i 1966 r. – potwierdzają związek pobożności ludu i wyczucie 
pasterzy Kościoła owego związku z Jasną Górą. Przede wszystkim Kardynała 
Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły. Jest to coś wpojonego w nas i nikt tego nas 
nie musi uczyć. My to mamy w naszej krwi. Jan Paweł II powiedział przybywając 
na Jasną Górę: „Przybyć tutaj aby poczuć, jak bije serce Narodu w sercu Matki”. 

red. Lidia Dudkiewicz: Dzisiaj możemy powiedzieć, że maryjność to nasze 
„narodowe DNA”. Pielgrzymując tutaj, poprzez dzieje, wielcy Polacy wydep-
tywali nam drogę do Matki Bożej, oczywiście, na czele ze św. Janem Pawłem 
II oraz sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Gdy w tej sztafecie 
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pokoleń docieramy do naszego „dziś”, to wspomnę młodego człowieka z kraju 
dawnego ZSRR, który nie mogąc przybyć na Jasną Górę, prosił, aby zostawić 
tutaj w jego imieniu kartkę ze słowami: „Mając taki skarb, jesteście Narodem 
nie do pokonania”. Oczywiście, tym skarbem jest Matka Boża.

o. Jerzy Tomziński: Nie można mówić o Polsce bez Jasnej Góry, bez Matki 
Bożej. To jest sens. Pamiętam jak 15 sierpnia na Jasnej Górze było blisko 100 
tysięcy ludzi, a w tym samym czasie Telewizja Polska pokazywała kilkadziesiąt 
feministek, które w Warszawie szły ulicą i krzyczały: „My Polska, my Polska”. 
Pytam się: Czy śmiać się, czy płakać?

red. Lidia Dudkiewicz: Trudno tutaj nie odnieść się do geniuszu kobiety, 
który w swoim nauczaniu zauważył św. Jan Paweł II. Mówił on o łasce bycia 
kobietą i o tym, że kobieta, patrząc sercem, dźwiga innych wzwyż.

o. Jerzy Tomziński: Pytam: Gdzie jest Polska? Ktoś kiedyś powiedział: w ser-
cu. Ale dzisiaj, kiedy się o Polsce mówi, nie można pominąć Jasnej Góry.

red. Lidia Dudkiewicz: Arcybiskup Stanisław Gądecki 3 maja 2015 r., 
powiedział na Jasnej Górze, że Kościół i państwo to dusza i ciało – i muszą 
być razem. Trzeba zauważyć, że tutaj, na Jasnej Górze, najbardziej wyraziście 
spotykają się te dwie rzeczywistości. Tutaj każdego dnia dokonują się osobi-
ste akty zawierzenia Matce Bożej. A w ważnych momentach dziejowych tutaj 
właśnie dokonują się akty zawierzenia całego Narodu, który jest zjednoczony 
przez Jasną Górę.

o. Jerzy Tomziński: Jasna Góra była twierdzą narodową. Ona broniła Polski. 
To była twierdza narodowa. Klucze miał król. Zmierzam do tego, że Jasna Góra 
to jest sprawa Polski.

red. Jan Pospieszalski: Wśród tych 100 tysięcy ludzi, o których mówił  
ojciec Jerzy, pewnie była młodziutka studentka polonistyki i teatrologii 
z Dolnego Śląska siostra Alicja, wtedy jeszcze nie siostra, marząca o pedagogice, 
o nauczaniu ludzi. Co ciągnęło Siostrę na Jasną Górę od wczesnych lat młodości?

s. Alicja Rutkowska: Jak ktoś raz był na pielgrzymce, to będzie pierwszy 
raz i ostatni, albo pierwszy i zawsze.
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red. Jan Pospieszalski: I w przypadku Siostry było to drugie.

s. Alicja Rutkowska: Tak. Zaczęłam pielgrzymować skończywszy 8 klasę 
i od tej pory co roku „przedeptuję” Polskę, przychodząc do domu Matki. 

red. Jan Pospieszalski: Skąd, z jakich miejsc?

s. Alicja Rutkowska: Z różnych miejsc. Pochodzę z diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, a więc to jest Zielona Góra.

red. Jan Pospieszalski: Zielona Góra, a więc dalej może być tylko Świnoujście 
albo Bogatynia. 

s. Alicja Rutkowska: Z pielgrzymką koszalińsko-kołobrzeską również dep-
tałam, z toruńską, z paulińską, z sandomierską... Mam takie doświadczenie, 
w kontekście tych Ślubów, że chrzest jest przymierzem z Panem Bogiem. W tym 
chrzcie wchodzimy do Kościoła i tam zastajemy Matkę.

red. Jan Pospieszalski: My jako ochrzczeni tego doświadczenia nie jeste-
śmy w stanie czasem docenić. Siostra ma ten charyzmat, przywilej, że Siostra 
przeprowadza ludzi przez tę bramę. Jak to jest, jak widać Kościół, zanim się 
wejdzie na próg? Jak widzą to ci, którym Siostra towarzyszy? 

s. Alicja Rutkowska: Ich doświadczenie jest dla nas tak niesamowite i tak 
odświeżające, że nas, katolików, stawia „do pionu” i jak gdyby pokazuje, jak 
potężne mamy skarby.

red. Jan Pospieszalski: Do którego zgromadzenia Siostra należy?

s. Alicja Rutkowska: Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa 
Obecnego, w skrócie: jadwiżanki wawelskie, które w swoim charyzmacie 
mają służyć spotkaniu człowieka z Bogiem, doprowadzeniu go do pełni, a ta peł-
nia jest w sakramentach Kościoła. Nasze apostolstwo polega na tym, że przygo-
towujemy ludzi dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii, 
bo to wszystko dzieje się w jednym akcie liturgicznym – zazwyczaj podczas 
Wigilii Paschalnej.
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abp Stanisław Gądecki: Wydarzenie chrztu na stadionie poznańskim 
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski ukazało piękno tego sakramentu, a jed-
nocześnie było bardzo realne. Dziewczęta, które przyjęły chrzest, pięknie go 
przeżyły. Nie będę mówił o trudnościach, które musiała pokonać jedna z nich, 
żeby dojść do chrztu. Pragnęliśmy, aby w centralnych uroczystościach, w tej 
przeżywanej formie pobożności ludowej, zwrócić uwagę na to, że wszystko 
w Kościele rozpoczyna się od chrztu świętego. Wydaje mi się, że to się udało. 
Potem do mnie dotarło wiele głosów, że uczestnicy byli poruszeni właśnie tym 
momentem, który w tym dniu wybrzmiał bardzo pięknie.

red. Jan Pospieszalski: Jak wygląda Kościół, zanim się ten próg przekroczy?

s. Alicja Rutkowska: Wracając do pytania o motywy. My mamy takie do-
świadczenie, łaskę a nawet przywilej posługiwania ludziom, których wprowa-
dzamy do Kościoła, że wchodzą do niego w sposób bardzo świadomy. W ich 
przypadku to są bardzo poważne decyzje. Mamy do czynienia z osobami doro-
słymi, które odkrywają Pana Boga i chcą wejść do Kościoła. Mówi się, że Kościół 
kurczy się, my natomiast mamy inne doświadczenie: Kościoła, który rodzi nowe 
dzieci. Rodzi pięknych chrześcijan, zafascynowanych odkryciem Pana Boga 
w wieku dorosłym, chcących Go spotkać tam, gdzie On jest: sakramentalnie. 
Pierwsza rzecz, jaką ci ludzie doświadczają, to pustka egzystencjalna: Mam 
wszystko, ale czegoś mi brakuje. To jest wręcz trwoga metafizyczna. Mówią: 
Jestem zadowolony, ale tak do końca nie jestem szczęśliwy. Co ze mną będzie 
po śmierci? Druga rzecz to świadectwo chrześcijan. Oni spotkali w swoim ży-
ciu jednego czy drugiego człowieka, który ich pociągnął jakąś tajemnicą, która 
wskazywała na to, że ten człowiek inaczej myśli, inaczej postępuje, że jest jakaś 
głębia, jakaś tajemnica, jakaś logika, która im jest nieznana. Wiele osób mówiło, 
że jeżeli tacy są chrześcijanie jak pan czy pani, to ja też chcę być ochrzczony. 
I to jest niesamowite doświadczenie.

red. Jan Pospieszalski: Ile trwa takie przygotowanie, rodzenia się decyzji, 
cały ten proces?

s. Alicja Rutkowska: Od około roku do dwóch lat, bo jak każda relacja, 
także ta z Panem Bogiem, wymaga czasu, żeby się poznać, ułożyć. Należy 
podkreślić, że nie jest to poznanie intelektualne. To jest spotkanie z Panem 
Bogiem, który jest Osobą. Ta Osoba będzie do nich mówiła przez Słowo Boże, 
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będzie udzielała się im przez moc i łaskę sakramentów. W miarę poznawania 
tej Osoby zmieniają swoje życie, a to wymaga czasu. Bo warunkiem otrzymania 
chrztu jest osobista wiara i nawrócenie. To oznacza, że muszę „przemeblować” 
całe moje życie. Katechumeni robią to w sposób tak radykalny, że nas, jako 
chrześcijan będących w Kościele, zawstydzają. Stąd mówi się „gorliwość neofity”. 
Właśnie tak ufnie można wejść w prawdy Ewangelii. Oni „odświeżają” Kościół. 
To przygotowanie jest rozłożone na etapy, towarzyszą im inne osoby dorosłe, 
które są już Kościele. Na początku jako ci, którzy poręczają i wprowadzają do 
Kościoła, a potem jako przyszli rodzice chrzestni. Stopniowo, przez pewne 
obrzędy liturgiczne wyznaczone przez Kościół, udzielana jest łaska. Kościół, 
który w danej parafii się gromadzi na te obrzędy, może odkrywać, jakie skarby 
mamy jako chrześcijanie i szkoda, że tym w pełni nie żyjemy. Dzięki drodze 
towarzyszenia tym ludziom nasze chrześcijaństwo nabiera blasku.

red. Jan Pospieszalski: Milenium to jest czas, w którym chrzest powinien 
stanąć w centrum naszej uwagi, refleksji i próby zrozumienia. Czy my, zanurzeni 
w rzeczywistość Kościoła od dziecka, mamy kłopot z opisem tego, czym jest 
chrzest? Tak jak ryba nie jest w stanie opisać wody, tak my nie jesteśmy w stanie 
opisać tego, w czym jesteśmy zanurzeni. Czy to świeże spojrzenie pozwoli nam, 
chociażby przy okazji takiej rocznicy, mocniej i głębiej to przeżyć i zobaczyć?

s. Alicja Rutkowska: Myślę, że tak. Zawsze, gdy osoba, która przychodzi 
z zewnątrz, daje nam inną perspektywę oglądu. Nowo ochrzczeni mówią 
o sobie: Wyglądamy tak samo, ale nie jesteśmy tacy sami. Oni mają doświad-
czenie naprawdę nowego życia, nowego życia z Bogiem, nowej logiki, nowych 
wyborów. Mam w pamięci ciekawe doświadczenie pewnej studentki, która 
przygotowywała się do chrztu. Mieszkała ze swoją koleżanką, która skończyła 
psychologię. Ona mówiła, że to jest niemożliwe z punktu widzenia psycho-
logii, żeby dokonywać aż takich zmian w życiu w tak w krótkim czasie. Żeby 
w ciągu roku dokonała się taka przemiana. Ale to jest właśnie doświadczenie 
łaski Bożej. Katechumeni nam pokazują, czym jest chrzest i to nowe życie. 
Ja powiem: nowe przymierze. Oni mówią: My znamy świat bez Boga i tam 
nikt już nie chce wracać. Katechumeni znają ten świat. Wiedzą, że kiedy 
człowiek jest sam, to doprowadza go do nerwicy, frustracji. Przez chrzest 
otrzymują nowe źródło mocy i nadziei oraz przekonanie, że teraz mogę liczyć 
nie tylko na siebie. 
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red. Jan Pospieszalski: To jest rzeczywiście niezwykłe doświadczenie. 
Człowiek uświadamia sobie, że powinniśmy dziękować naszym rodzicom, że 
nas zanieśli do chrzcielnicy.

s. Alicja Rutkowska: Katechumeni mówią, że do tej pory opierali się tylko 
na swoich racjonalizmach. Gdy się nawracają, otrzymują zupełnie inny wymiar 
istnienia. Mówią: Brakowało nam Boga, żeby „usensownił” nasze życie.

red. Jan Pospieszalski: To przepiękne świadectwo, dziękuję Siostrze za to. Po 
chrzcie rozpoczyna się życie sakramentalne. Tu, na Jasnej Górze, dokonują się 
niesamowite rzeczy w konfesjonałach. Jasna Góra to „konfesjonał Narodu”. 
Jak to mamy rozumieć? Jak to wygląda z Waszej perspektywy, od wewnątrz?

o. Generał Arnold Chrapkowski: W czasie tych debat już wielokrotnie 
to określenie „konfesjonał Narodu” padało. Chciałbym przywołać tutaj list 
z 1955 r., który Prymas Wyszyński skierował do ówczesnego generała zakonu 
ojca Alojzego Wrzalika, czyli rok przed Ślubami Jasnogórskimi, w którym 
mówiąc o odnowie Narodu, mówi o kluczowej roli Jasnej Góry. W tym liście 
Prymas wskazuje wyraźnie, że trzeba wyspowiadać nie pojedynczego człowie-
ka, ale cały Naród. Skoro cały Naród tutaj, na Jasną Górę przychodzi, to cały 
Naród tutaj, na Jasnej Górze się spowiada. Dlatego to stwierdzenie o „konfe-
sjonale Narodu” jest bardzo aktualne i stanowi wyzwanie dla tych wszystkich, 
którzy tutaj posługują. To jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym odwołać się 
także do przemówienia papieża Jana Pawła II z 1983 r., które skierował do 
paulinów. Kiedy mówił o charyzmacie jasnogórskim i o naszym charyzmacie 
zakonnym, powiedział bardzo piękną rzecz. Mówi o doskonałości zakonnej 
i o tym, że jej celem jest miłość. Ta miłość ma się przerodzić w bliskość wobec 
drugiego człowieka. A przecież owej bliskości, chyba najbardziej intymnej, 
doświadcza spowiednik w czasie sprawowania sakramentu pokuty. To jest 
część naszego paulińskiego charyzmatu: Bycie blisko drugiego człowieka, 
wczuwanie się w jego potrzeby, jego braki, jego nadzieje. Chciałbym przywo-
łać pewne zdarzenie, które opowiadałem wielokrotnie moim współbraciom, 
którego doświadczyłem będąc w Stanach Zjednoczonych, w czasie poświę-
cenia naszego kościoła pod wezwaniem św. Marka na Florydzie. W każdym 
zgromadzeniu zakonnym zawsze są bardzo żywe, burzliwe dyskusje o tym, 
jaki jest charyzmat danego zgromadzenia. Tu jest na pewno wiele osób za-
konnych: habitowych i niehabitowych. Te osoby na pewno wiedzą o czym 
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mówię. Podeszła tam do mnie pewna kobieta, znająca zapewne rzeczywistość 
ojców posługujących w Stanach, którzy dyskutowali na temat charyzmatu: 
Czy jest charyzmat pauliński, czy go nie ma. Ta pani powiedziała bardzo uj-
mujące, bardzo ważne zdanie: Jeżeli wy nie wiecie jaki jest wasz charyzmat, 
to zapytajcie o to nas. Waszym charyzmatem jest to, że potraficie być blisko 
człowieka. Bardzo piękne i bardzo treściwe: „Potraficie być blisko człowieka”. 
To przecież jest wczucie się w sytuację drugiego człowieka. To jest rola spo-
wiednika. Jeżeli będzie on sprawował sakrament pokuty w sposób mechanicz-
ny, będzie traktował penitenta jako kolejnego, to on nigdy nie obdarzy tego 
człowieka tą miłością, którą ma przelać przez siebie w czasie sprawowania 
sakramentu pokuty. To jest bardzo ważna rzecz: Być blisko człowieka, czuć 
drugiego człowieka, jego potrzeby, jego troski, obawy i lęki. O tym wielokrot-
nie mówił Kardynał Wyszyński.

red. Jan Pospieszalski: Skoro Ojciec nawiązał do Jana Pawła, to jesz-
cze przypomnę jedno zdanie z homilii z 4 czerwca 1989 r., w której mówi: 
„Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkimi sprawami przychodzić tutaj, do swojej 
Matki”. Często przychodzą tutaj ludzie, którzy spowiadają się po wielu, wielu 
latach. To jest fenomen Jasnej Góry. To niesamowita cecha tego miejsca.

o. Generał Arnold Chrapkowski: To jest doświadczenie, które chyba 
gdzieś głęboko w człowieku tkwi, bo przecież człowiek zawsze czuje potrzebę 
otwarcia się przed Matką. A tutaj Matka prowadzi do Ojca, do Ojca pełnego 
miłosierdzia i chyba ta bliskość poczucia matczynej miłości popycha człowieka 
do tego, aby te swoje wszystkie łatwe, trudne i radosne sprawy Bogu powierzył. 
To jest fenomen tego miejsca.

s. Alicja Rutkowska: Ze względu na moje doświadczenie pielgrzymkowe, 
które trwa od lat, a więc mogę chyba powiedzieć to w imieniu wszystkich 
pielgrzymów, potwierdzam, że to jest tak bliskie, egzystencjalne, wpisane w du-
chowość, jeśli chodzi o Maryję. Czego my się uczymy od Maryi, idąc na Jasną 
Górę, przemierzając Polskę pieszo? Dlaczego my idziemy do Maryi? Bo Ona 
wskazuje na Syna, Ona mówi: Uczyńcie, co wam powie. Do tej pory nasza 
maryjność była „sanktuaryjna”, to znaczy, że idziemy, prosimy. Łatwo pójść 
z intencją. Co nam dał przez Maryję Kardynał Wyszyński? W swoich Ślubach, 
w Akcie Zawierzenia, w Akcie Oddania w macierzyńską niewolę Miłości? 
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On mówił, że daje nam Maryję jako wychowawczynię: Wychowałaś Jezusa, 
wychowaj dzieci, Naród.

red. Jan Pospieszalski: Mam ten cytat. Z jednej z homilii, która jest glosą 
do ślubów mówi: „Miłość i cześć do Matki Bożej, oddanie się Jej, uciekanie się 
do Niej, to cecha Polaków najbardziej Chrystusowa. Naśladujemy Chrystusa 
w Jego najgłębszym, najserdeczniejszym związku, jaki łączył Go na ziemi w więzi 
z Maryją w stosunku synowskim do Matki”.

Rafał Porzeziński: Czuję się bardzo ubogi w stosunku do Siostry w kwe-
stii pielgrzymek pieszych. Tylko raz szedłem do Częstochowy pieszo i to do 
Częstochowy Amerykańskiej, może to też się liczy? Ale przyjeżdżałem tu tyle 
razy, żeby dziękować i prosić. Potwierdzam to, co tutaj padało z ust Ojca 
Generała, że Jasna Góra rzeczywiście otwiera. To będzie intymny fragment. 
Kiedy postanowiłem moją żonę prosić o rękę, wiedziałem, że nie da się zbu-
dować ani narzeczeństwa ani małżeństwa na jakimś zafałszowaniu własnej 
historii. Jasna Góra była jedynym miejscem, gdzie odważyłem ową historię jej 
opowiedzieć, było to na wałach, na kolejnych stacjach drogi krzyżowej. To było 
trudne doświadczenie, ale jednocześnie konieczne, żeby mogło zacząć się coś 
więcej, żeby zacząć tworzenie jedności między nami. Gdy wracam wspomnie-
niami do tych dni, najpierw do katedry gnieźnieńskiej, potem do poznańskiej, 
gdzie Ksiądz Arcybiskup nas gościł, a potem przeżycie na stadionie, czułem, 
że Mieszko się nie pomylił i moi rodzice się nie pomylili. Byłem niezmiernie 
wzruszony, że mogłem usłyszeć o. Tomzińskiego chociaż z ekranu. Pamiętam jak 
nagrywaliśmy tu film „Tajemnica tajemnic”. To film, można by powiedzieć, o du-
szy polskiej. Podczas nagrania rozmawialiśmy z o. Tomzińskim, który mówił 
o Prymasie Wyszyńskim. Prymas znał duszę Polski. Wiedział co jest istotą duszy 
polskiej, że to jest Matka Boża. I nie pomylił się. Dzisiaj widzimy jak bardzo się 
nie pomylił. 50 lat po owym zawierzeniu, po Milenium, kiedy na czele polskiego 
narodu stoi prezydent, który nie wstydzi się uklęknąć przed tabernakulum, rząd 
jest kierowany również przez osobę obecną w Kościele, to widać, że nadeszło to, 
na co czekaliśmy. Tajemnica jaką mamy jako Naród to „boczne drzwi”. Bardzo 
oddany Jasnej Górze poeta polski – Ernest Bryll, którego wiersze kiedyś były 
umieszczone wzdłuż pięknej drogi krzyżowej autorstwa Dudy Gracza, mówi, 
że on liczy na to, że dla nas, łapserdaków, pogubionych w różnych mniejszych 
i większych grzechach, jest taka „droga kuchenna”, kuchenne wejście dla tych, 
którzy zawierzyli Maryi. Ona wpuści, może da po policzkach, ale powie: Dobra 
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siadaj, jest dla ciebie zupa, jest w porządku. Naprawdę życzę sobie, żeby choć 
tym kuchennym wejściem wejść. Bez Niej byłoby dużo trudniej, byłoby ciem-
niej, byłoby smutno.

dr Barbara Stanisławczyk: Chciałabym coś jeszcze dodać o duszy pol-
skiej, a przy okazji o zapaści semantycznej. Dotknął Pan bardzo ważnego ele-
mentu, który dostrzegł Kardynał Wyszyński. Mianowicie, że jest coś takiego 
w każdym Narodzie, jak „charakter Narodu” nazywany właśnie duszą, duszą 
społeczną, duszą Narodu. To jest element konstytuujący społeczność i Naród. 
Dostrzegli to i wiedzieli doskonale o tym i wiedzą nadal przywódcy wszystkich 
totalitaryzmów. Wiedział o tym również Kardynał Wyszyński i bardzo sku-
tecznie przeciwstawił się temu. Kardynał uderzył w podstawy totalitaryzmu. 
Mianowicie wiedział, że odnowiona, silna rodzina to jest właśnie coś, co każdy 
totalitaryzm próbuje zniszczyć. Komunizm i współczesne totalitaryzmy pró-
bują zatomizować społeczeństwo. W dużym stopniu im się to udało.

red. Jan Pospieszalski: To znaczy „napuścić” jednych na drugich, skon-
fliktować. Walka klas, walka grup…

dr Barbara Stanisławczyk: Uczynienie człowieka pojedynczym atomem, 
przeciwstawienie człowieka człowiekowi, oderwanie młodego pokolenia od 
pokolenia rodziców, skłócenie. Sprawienie, żeby człowiek czuł się osamotnio-
ny, by był tylko „sam dla siebie”, samowystarczalny, co jest oczywiście rzeczą 
niemożliwą. Ale taką obietnicę dawano człowiekowi wtedy i taką obietnicę 
daje człowiekowi dzisiejszy liberalizm, że każdy jest sam dla siebie niemalże 
Bogiem. Kardynałowi Wyszyńskiemu udało się tę atomizację zlikwidować i na 
nowo odbudować wspólnotę, odbudować rodzinę, moralność. To było wiel-
kie zwycięstwo, które na długo zaowocowało. Pytanie teraz: Czy nam się uda 
obronić przed kolejnym etapem atomizacji?

red. Jan Pospieszalski: Cztery z zawołań Nowenny dotyczą bezpośred-
nio rodziny. Obrona życia, obrona wierności i nienaruszalności małżeństwa, 
obrona obyczajów chrześcijańskich i rodzinnych, obrona młodego pokolenia 
przed deprawacją. Nie mówiąc o tych dwóch fundamentalnych, które dotyczą 
wierności Bogu, Kościołowi, krzyżowi, Ewangelii i łasce. 
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Skoro Pani poruszyła ten temat, posłuchajmy krótkiego fragmentu prze-
mówienia Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym o tym wspominał. Prezydent, 
który się nie boi uklęknąć przed tabernakulum.

Chrzest Księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach 
państwa i Narodu Polskiego. Nie był, lecz jest. Bo decyzja naszego pierwszego 
historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego 
kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski 
i każdego z nas, Polaków. Rozpoczynając te obchody jubileuszowe kieruje-
my nasze myśli ku uroczystościom poprzednim, ku obchodom Millennium 
Chrztu Polski w 1966 r. To właśnie wtedy Kardynał Wyszyński podjął myśl 
o tym, by ochronić naszą wspólnotę przed represjami, by ochronić ją przez 
wielkie narodowe rekolekcje. Zapoczątkowały je Śluby Jasnogórskie Narodu 
Polskiego z 1956 r., wprost nawiązujące do Ślubów lwowskich króla Jana 
Kazimierza. Po nich nastąpiła dziewięcioletnia Nowenna przygotowująca 
Polaków do obchodów Millennium. Przed pięćdziesięciu laty, w kwietniu 
1966 roku rozpoczęły się obchody Millennium Chrztu Polski. W dniu 3 
maja na błoniach jasnogórskich uczestniczyło w nich 250 tysięcy wiernych. 
Uroczystości trwały cały rok, gromadząc niezliczone tłumy Polaków. Śmiało 
można powiedzieć, że dzięki inicjatywie Prymasa Tysiąclecia cały Naród 
Polski umocnił więź łączącą go z całym chrześcijańskim dziedzictwem. Stało 
się tak mimo represji ze strony władz komunistycznych, które aresztowały 
wędrującą po kraju kopię Ikony Jasnogórskiej. Dzieło Prymasa Tysiąclecia 
otworzyło drogę do pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II i do pokojowej 
rewolucji „Solidarności”. Dzisiaj ów cywilizacyjny krąg wyznaczają nie tylko 
Ateny, Rzym i Jerozolima. Dzięki wysiłkom trzydziestu pokoleń Polaków 
na mapie christianitatis przybyły inne ważne ośrodki. Częstochowa – mia-
sto, które trzeba odwiedzić, aby zrozumieć szczególną pozycję i szacunek, 
jakimi cieszą się w Polsce kobiety. Miasto, w którym u stóp największego 
w Polsce obiektu kultu, przed Ikoną Jasnogórskiej Pani, rozbrzmiewa wciąż 
„Bogurodzica” – pieśń uważana za pierwszy polski hymn narodowy. Mamy 
wielki obowiązek. Mamy obowiązek strzeżenia fundamentu tradycji i naszej 
kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, budowania silnego 
państwa także jako wielkiej wspólnoty naszego Narodu opierając się na tym, 
na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano, na naszej wielkiej tradycji, 
wzajemnego szacunku, uczciwości, rzetelności. A jak trzeba, także boha-
terstwa w obronie Ojczyzny. Ale przede wszystkim budowania silnej Polski 
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nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych 
pokoleń. Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu. Dziękuję bardzo.

red. Jan Pospieszalski: To „wychylenie w przód”, wychylenie w przyszłość 
prezydenta pomoże nam na zakończenie naszej rozmowy zastanowić się, co 
z tych Ślubów wynika, co z Milenium wynika? Co z tych obchodów, które 
trwają w Polsce i będą jeszcze trwały, bo przecież mamy jeszcze wizytę ojca 
świętego, wynika? Żeby pokazać jak bardzo komplementarne jest to, co 
mówi Prezydent współczesnej Polski, z tym co mówił już 50 lat temu Prymas 
Wyszyński. 

Posłuchajmy jeszcze cytatu w kwestii odnoszącej się do Kościoła: „Do tej 
pory przywykliśmy u Niej szukać pomocy. Jest to nadal konieczne. Ale teraz 
nie możemy czekać, aż Ona sama za nas wszystko zrobi. Przybyło nam lat, 
wiele przecierpieliśmy. Stoimy na progu tysiąclecia. Jako dojrzały Naród teraz 
my stawać mamy Jej do pomocy, najpierw w dziele naszego odrodzenia, byśmy 
mogli potem stanąć przy Niej pod krzyżem Kościoła powszechnego i razem 
z Nią czuwać nad dziełem odkupienia”. Prezydent mówi: Dla przyszłych poko-
leń. Prymas idzie dalej i mówi: Musimy stać pod krzyżem Kościoła powszech-
nego. Niesamowita wizja zaangażowania Polaków, polskich wiernych na rzecz 
Kościoła powszechnego. Prosimy o komentarz do tej wybiegającej w przód 
refleksji.

abp Stanisław Gądecki: To jest bardzo uniwersalna wizja, którą repre-
zentował Ksiądz Prymas, uważany za konserwatystę, człowieka, który poza 
Polską niczego nie widzi. To było w jego naturze. W pewnym sensie to samo, 
co w swoich wizjach przekazała siostra Faustyna, on znał ją ze swego życiowego 
doświadczenia.

red. Jan Pospieszalski: Nie kłóciło się z teologią Narodu.

abp Stanisław Gądecki: W żadnym przypadku. Prymas doskonale zdawał 
sobie sprawę z tego, że „powszechność” to znaczy wielość narodów, różnorod-
ność narodów przy Chrystusie. Można mówić o wielości narodów w chrześci-
jaństwie, z których każdy wnosi coś innego i tym sposobem wzbogaca całość. 
Myśląc o chrześcijańskim uniwersum, wskazywał też na to, że Polska ma jakieś 
szczególne zadanie w stosunku do innych.
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red. Jan Pospieszalski: Zresztą w Akcie Oddania jest zawarta prośba o wol-
ność Kościoła w Polsce i w świecie.

abp Stanisław Gądecki: Prymas był uważany przez jego przeciwników za 
nacjonalistę. Tymczasem on wiedział, że istnieje jakieś zadanie, do którego jest 
zobowiązany nasz Naród. To zadanie, to niesienie Jezusa, niesienie Ewangelii, 
ale z pomocą Matki. Na przykład w sprawie pełnej obrony życia ludzkiego, 
inne narody czekają na polską reakcję. Mimo, że mają mocniejszą tradycję 
demokratyczną, oczekują od nas jakiegoś światła. Może to wyglądać na na-
rodową pychę, że jesteśmy w stanie coś ofiarować światu, czegoś go nauczyć. 
My sami z siebie niczego nie pokażemy, ponieważ sami z siebie jesteśmy mali. 
Jeśli jednak Polska będzie się wsłuchiwać w Ducha Świętego, ducha Ewangelii 
i wiernie realizować to czynem, to wtedy rzeczywiście może pomóc światu. 
W tym zagubieniu, może dać jakieś światło niezbędne dla zachowania nadziei.

red. Jan Pospieszalski: Ten piękny głos będzie niczym innym, jak wypeł-
nianiem tych przyrzeczeń, które my, jako Naród ślubowaliśmy.

abp Stanisław Gądecki: Jeśli tylko dochowamy wierności.

Rafał Porzeziński: Wymieniłeś cztery wielkie problemy, które dotykają ro-
dzin. Droga wyjścia została wypowiedziana w 1966 r.: Oddać się w macie-
rzyńską niewolę miłości. Problem polega na tym, że wielu z nas, nie mówię 
o tu obecnych, rozumienie miłości bardzo wykoślawiło, pomyliło z czymś, 
co nią nie jest. Na przykład z tolerancją. To jest w ogóle ulubione słowo zla-
icyzowanej Europy. Wszystko możemy tolerować, akceptować, ale nie mylmy 
tego z miłością. Tutaj chodzi o miłość „w pełni”, mądrą, wymagającą, która 
w momencie, kiedy dziecko idzie w pokrzywy, ratuje je. W momencie, kiedy 
mąż zaczyna pić, nie tłumaczy niczego, nie usprawiedliwia go, nie szuka 
kłamstw, żeby lepiej go przed jego szefem ochronić. Chodzi o miłość, która 
jest czuła, ale pomaga w rozwoju, czasem poprzez bardzo radykalne działa-
nia. To jest trop, który jest dla nas niewątpliwie dopiero do przejścia, a który 
Prymas Wyszyński już wtedy widział. Z jednej strony to radość dla nas, że 
on był prorokiem i to przewidział, z drugiej strony smutek, że to wołanie jest 
dzisiaj tak tragicznie aktualne.
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red. Jan Pospieszalski: W jednej z debat, jeden z biskupów porównał 
Księdza Kardynała Wyszyńskiego do Mojżesza mówiąc, że przeprowadził 
Polskę, polski Naród przez Morze Czerwone, morze komunizmu, ale również 
tak jak Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Widział ją z daleka, widział 
zapowiedź zwycięstwa, wolności. Ale co widział odchodząc w 1981 r.?

dr Barbara Stanisławczyk: To jest czas odrodzenia wielkiej wspól-
noty moralnej, o której mówiłam, czyli czas „Solidarności”. Odejście Prymasa 
Wyszyńskiego, w sensie zakończenia życia, nie oznacza końca jego dzieła. To jest 
tylko zakończenie pewnego etapu, niejako przekazanie następcy, wielkiemu   
Janowi Pawłowi II przygotowania do końca gruntu pod „Solidarność” i pod 
zwycięstwo, zarówno moralne, jak i zwycięstwo w sensie pokonania komuni-
zmu. Chciałabym też uczulić na lęk przed używaniem słowa „naród” i przed 
oskarżeniem, że epatowanie tym pojęciem oznacza nacjonalizm. Współczesna 
historyk Gertrude Himmelfarb, która się tymi zagadnieniami zajmuje i nie jest 
osobą o skrajnych poglądach, mówi, że nacjonalizmy mogą zostać „złagodzone” 
religią. Żyjemy w czasach, kiedy następuje właśnie odrodzenie nacjonalizmów 
i to może być bardzo groźne, jeśli zostaną oderwane od wartości moralnych. 
To, co się dzieje we współczesnym świecie, zwłaszcza fala migracyjna, rodzi 
bardzo duże lęki, jednocześnie każe się zamykać społeczeństwu i wówczas 
może zaowocować nie tylko nacjonalizmami, co szowinizmami. Religia jest 
właśnie tym elementem, który nacjonalizmy może złagodzić. Kiedy Prymas 
Wyszyński mówił o Narodzie, a później Jan Paweł II do tego nawiązywał, obaj 
podkreślali, że w wymiarze religijnym miłość do bliźniego nie pozwoli rozwinąć 
się szowinizmowi. Czym innym jest „szowinizm”, a czym innym „nacjonalizm”, 
tych obu pojęć, tak jak stojących za nimi zjawisk, nie można utożsamiać. Za 
pierwszym stoi nienawiść, za drugim szacunek i miłość.

red. Jan Pospieszalski: W kazaniu na Wielki Post w 1967 r. Prymas 
Wyszyński ostrzegał: „Trzeba zerwać z manią obrzydzania naszych dziejów 
i dowcipkowania z tragicznych niekiedy przeżyć Narodu. Nie lękajmy się naj-
milsi, że zejdziemy na manowce szowinizmu i błędnego nacjonalizmu, nigdy 
nam to nie groziło. Zawsze wykazywaliśmy gotowość do poświęcenia sie-
bie za wolność ludów”. Czy dokładnie tym nie jest przecież wezwanie zjazdu 
„Solidarności”, ludzi pracy do pozostałych krajów bloku socjalistycznego? 
Z polskiej „Solidarności” wychodzi list, przesłanie do narodów świata, do na-
rodów bloku sowieckiego, do ludzi pracy!
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dr Barbara Stanisławczyk: Dla systemu to było bardzo niebezpieczne, 
stąd taki szum. Polska była tym krajem, który obudził inne narody do tego, 
żeby również powstały i walczyły. Chciałabym też zwrócić uwagę na odwrócenie 
ról, które nastąpiło. To znaczy: „Solidarność” była kolejnym etapem, w którym 
robotnicy i chłopi przejęli rolę, którą w poprzednich latach pełniła inteligencja.

red. Jan Pospieszalski: Jaką rolę miał w tym Prymas?

dr Barbara Stanisławczyk: Prymas dostrzegł rolę ludu, Kościoła lu-
dowego. Nie po raz pierwszy, bo już w latach 50. i 60. XX w., elity zdradzały. 
Elity podążały za nowoczesnością. Tak było w XVIII w. W czasach komunizmu 
też w dużym stopniu elity zdradziły. Kardynał Wyszyński dostrzegł rolę ludu 
i Kościoła ludowego i zrozumiał, że na tym może się opierać siła, bo to jest 
część społeczeństwa, która nie ulega łatwo nowinkom, której jest bliski kult 
maryjny, i która zostaje wierna wierze, tradycji. Nie jest to tylko wielka siła 
liczebnie, ale wielka siła moralna. Jeżeli nawet zarzucić pojedynczemu, niewy-
kształconemu człowiekowi pewne słabości, niewiedzę, to społeczeństwo, które 
się „zsumuje”, masy, to jest potęga. Tę potęgę dostrzegł Kardynał Wyszyński 
i odniósł  zwycięstwo.

red. Jan Pospieszalski: Prymas Wyszyński w 1981 r. widzi pełne kościoły, 
pełne seminaria. Jak to dzisiaj z tym jest?

abp Stanisław Gądecki: Żydzi mają takie powiedzenie: Dlaczego Mojżesz 
nie wszedł do Ziemi Obiecanej? Czterdzieści lat ciężko pracował nad Izraelem, 
żeby stworzyć z niego naród. Dał mu konstytucję, przeszedł przez wszystkie 
możliwe utrapienia, lecz kiedy wszedł na Górę Nebo i spojrzał na tę nędzną 
Ziemię Obiecaną, jaką miał przed sobą, dostał zawału serca i umarł. Ksiądz 
Prymas Wyszyński przygotowywał grunt pod demokrację, Kościół w Polsce 
i Polaków na nowe czasy, ale przeczuwał, jakie będą nowe niebezpieczeń-
stwa. Kiedy rozmawiał z „Solidarnością” chłopską hamował ich i przestrzegał 
czym się może skończyć odwołanie się do przemocy. Mimo, że nie żył w cza-
sach demokratycznych, przewidywał inny rodzaj trudności, które powstaną. 
Dzisiaj widzimy te trudności: Osłabienie rodziny, która nie jest już płodna 
jak kiedyś. Środki antykoncepcyjne sprawiają, że zostaje jedno dziecko, góra 
dwoje. Powiadają, że w Polsce 50% dzieci to jedynacy. Oczekiwać, że w tej 
sytuacji będzie więcej powołań w seminarium, to jest nonsens. Jeżeli kiedyś 
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było kilkoro dzieci, a dzisiaj ledwie jedno, to nie można oczekiwać, że będzie 
więcej powołań. Często rodzice stają się dzisiaj pierwszymi wrogami powo-
łania swoich dzieci. Jeśli rodzice mają jedną córkę, a ona odkrywa w sobie 
powołanie zakonne, to pierwszymi wrogami jej powołania są rodzice. Czasami 
matka ustępuje, ale ojciec staje się nieustępliwym wrogiem powołania swojej 
córki. Czy ze środowiska pozbawionego wiary, można się spodziewać boomu 
powołaniowego? Trzeba najpierw odrodzić wiarę, a dopiero wtedy można li-
czyć na zdrowe „środowisko powołaniowe”, czyli takie, które jest otwarte i wie 
jak bardzo potrzebni są pasterze Kościoła. Jeżeli każdy z nas chce dziś dbać 
tylko o siebie, to nawet z pomocą Matki Bożej da sobie radę z trudem. Ona 
może wszystko, ale trzeba też powiedzieć, że istnieje nasza odpowiedzialność. 
Nie możemy tego, co sami powinniśmy zrobić, przerzucać na Matkę Bożą. 
Jeżeli my tego zadania nie wykonamy, to prawdopodobnie przyczynimy się 
do niszczenia Kościoła.

Rafał Porzeziński: Nie mogę zgodzić się z tą prawdą, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, że nikogo nie jest w stanie nikt inny zastąpić. Jeżeli my nie 
zrobimy tego, do czego zostaliśmy powołani, my jednostkowo, nikt tego nie 
zrobi za nas. W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest mowa o Duchu Świętym 
i nas. Jakie to jest piękne. Prymas Wyszyński doskonale to „podawał dalej”. 
Prymas mówił wprost: Kto nienawidzi, przegra; kto mobilizuje nienawiść, 
już przegrał. Ale zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, ten, 
kto miłuje. I to jest, być może, jakaś odpowiedź na tę mniejszą ilość powołań, 
na te niedostatki w rodzinach. Jeżeli tej żywej, szczerej miłości będzie trochę, 
to zwycięstwo przyjdzie, choćby dzisiaj było to pogardzone. Wierność jest 
niemodna, nawet niektórzy śpiewają, że wierność jest nudna. Trzeźwość, tak, 
ale bez przesady, bo Polak musi się napić. Jeśli tylko odwołamy się do tego 
źródła, bezpiecznego źródła, które jest tu, to nie mamy się co bać, tylko nie 
nienawidzić.

red. Jan Pospieszalski: Znalazłem jeszcze jeden cytat z homilii Prymasa, 
który współgra z tym, co zacytowałeś. „Wiele się zmieniło na naszej ziemi, 
ale rodzina pozostanie i pozostanie. Bo my, niemal odruchem, instynktem 
naszego zachowawczego dążenia, czujemy, że naród polski utrzyma się na 
tej ziemi tak długo, jak długo będziemy mieli czyste matki i godne kobie-
ty. Jak długo w ognisku rodzinnym tlić będzie się nie tylko iskra ognia, co 
ogrzewa zmarzłe członki, ale jak iskra Boża, która ogrzewa serca w miłości, 
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uczy porządku i ładu”. Tak pisał Prymas o kobietach. Jaka jest rola paulinów 
w kulcie maryjnym i w całym wielkim dziele, które towarzyszyło nam tutaj 
od dziesięcioleci?

o. Generał Arnold Chrapkowski: Dziękuję za to pytanie. To bardzo ważna 
kwestia. Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na zakon z pewnej perspektywy. 
W latach 50. i 60. w zakonie byli prawie w stu procentach Polacy. Niespełna 
dziesięć domów, niespełna stu zakonników. Wszyscy czuli to, co mówił Prymas, 
bo wszyscy czuli polską historię, to w nas było, w paulinach tamtych lat. Teraz, 
w XXI w. mamy ponad siedemdziesiąt domów, około pięciuset zakonników, 
między innymi: Chorwatów, Słowaków, Australijczyków, Kameruńczyków. Jak 
dzisiaj mówić o tych zobowiązaniach, które są wpisane w historię naszego zako-
nu? Jan Paweł II w 1983 r. wyraźnie powiedział tutaj do paulinów: Charyzmat 
jasnogórski stał się charyzmatem całego zakonu. Nasza tożsamość została nie 
tyle zdefiniowana, ile potwierdzona. Kult maryjny został wyniesiony z Węgier. 
W czasie, gdy tworzył się zakon, był kult Wielkiej Pani Węgier. Błogosławiony 
Euzebiusz, nasz założyciel, drugi ołtarz, który fundował poświęcił Bogarodzicy, 
dlatego kult maryjny był zawsze w nasz charyzmat wpisany. Bardzo ważna jest 
dla nas świadomość odpowiedzialności za maryjny kult i ona gdzieś głęboko 
w nas tkwi. Gdziekolwiek jesteśmy, zawsze jesteśmy postrzegani przez pryzmat 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Wystarczy przywołać dwa wielkie sanktuaria ma-
ryjne na ziemi australijskiej: Penrose Park i Marian Valley, sanktuaria założone 
przez paulinów czy słynne sanktuarium w Doylestown, gdzie także kwitnie 
kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Chorwacja, Węgry, Afryka, RPA, wszędzie 
tam Matka Boża z nami idzie, czy my z Nią. Nie możemy się od Niej wyzwolić. 
I dzięki Bogu. Szczególnie ważne w naszej formacji pozostaje pytanie: W jaki 
sposób innym narodom, innym współbraciom pochodzącym z innych nacji 
mówić o tym głębokim zjednoczeniu zakonu z historią Jasnej Góry? Co musi-
my przenieść na naszą posługę, gdziekolwiek jesteśmy, aby zostać wierni temu 
zleceniu, o którym nam przypomniał Jan Paweł II? Charyzmat jasnogórski, 
wspólny charyzmat całego naszego zakonu, czyli: ołtarz, konfesjonał i Matka 
Boża. 

red. Jan Pospieszalski: Pięknie Prymas opowiada o tym, dlaczego Polacy 
są tacy maryjni. Przypomina, że pierwsze polskie katedry i kościoły są pod Jej 
wezwaniem, to jakby „maryjna kołyska” chrześcijańskiej Polski. Jak pierwszym 
wyrazem, który dziecko wypowiada jest słowo „mama”, tak i my mieliśmy 
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swoje pierwsze, dziecięce narodowe wołanie, gdy nasz Naród zaczął śpiewać 
w chatach i na polach bitew pieśń „Bogurodzica Dziewica Bogiem sławio-
na Maryja”. Znowu sięgamy do początków chrześcijaństwa w Polsce i jego 
związku z Maryją.

abp Stanisław Gądecki: Katedra gnieźnieńska ma wezwanie Wniebowzięcia 
Matki Bożej, a poznańska św. Piotra. Dopiero później zostało nadane wezwa-
nie: św. Piotra i Pawła. Katedra poznańska ma wezwanie św. Piotra, ponieważ 
była pierwszą fundowaną diecezją i tak, jak inne pierwsze diecezje, otrzymała 
tytuł Piotrowy na znak związku z Rzymem. Katedra gnieźnieńska otrzymała 
tytuł Najświętszej Maryi Panny. To da się wytłumaczyć przez inną okoliczność. 
Mianowicie przez to, że Mlada, siostra Dąbrówki, w 965 i 966 r. była w Rzymie 
i stamtąd przywiozła pozwolenie Ojca Świętego na założenie zakonu bene-
dyktyńskiego w Pradze. Najpierw powstał tam kościół św. Jerzego, a przy nim 
klasztor Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gdy Dąbrówka przybyła 
do Gniezna, to „powieliła” Pragę: powstał kościół św. Jerzego i klasztor, a po-
tem katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ale 
rzeczywiście, Ksiądz Kardynał Wyszyński odwoływał się do tego najbardziej 
pierwotnego uczucia związku dziecka z matką, żeby łatwo być zrozumianym 
przez wszystkich ludzi. Chodziło o wspólne doświadczenie każdego człowieka. 
Z tej racji każdy jest więc w stanie pojąć „naturalność” swego związku z Maryją.

red. Jan Pospieszalski: Do najbardziej pierwotnego związku i relacji…

abp Stanisław Gądecki: Najbardziej pierwotnym związkiem dziecka jest 
związek z matką. Również dziecko z in vitro pragnie bliskości matki. Na spo-
tkaniach w szkołach ciągle podkreślam, że integralne wychowanie człowieka, 
to jest: wychowanie jego serca, wychowanie jego intelektu i wychowanie jego 
sumienia. Dopiero, gdy te trzy aspekty ludzkie są wychowane, mamy człowieka 
dojrzałego. Ale pierwsze jest wychowanie serca i to się dokonuje wyłącznie 
w rodzinie. Poza rodziną nie ma pełnego wychowania serca. Nawet w najlep-
szych domach dziecka z najlepszymi wychowawcami i psychologami, nie jest 
to możliwe. Wszystko można dziecku zagwarantować, ale nic nie zastąpi matki. 
Wychowawca, nauczyciel to nie matka, choć może istnieć matka patologiczna. 
Bez swojej winy takie dziecko wychodzi z tych instytucji ze złamanym sercem. 
To jest coś, co potwierdza przekonanie Księdza Prymasa Wyszyńskiego, że 
najpierw trzeba mieć dobrą matkę. 



DEBATA IX

429

red. Jan Pospieszalski: Tę Matkę dobrze dla nas wybrał. Czy można wy-
obrazić sobie współczesną historię Polski, albo to, kim dzisiaj jesteśmy, gdyby 
nie Prymas, gdyby nie Wielka Nowenna i Milenium?

dr Barbara Stanisławczyk: Wydaje się, że nie, choć wizje, jakieś wizje, 
można zawsze tworzyć.

red. Jan Pospieszalski: Teraz modne jest tworzenie „alternatywnej historii”.

dr Barbara Stanisławczyk: Tak, ale ja jakoś nie za bardzo to lubię. Wolę 
więc posługiwać się faktami, które znamy. Są to dwa „twarde” fakty. One wska-
zują na to, że jeśli byśmy przetrwali, co nie jest wcale takie pewne, to na pewno 
nie bylibyśmy taką jednością, wspólnotą, którą wciąż jeszcze, wydaje się, że 
jesteśmy. Mimo tego, że już się mówi o „dwóch narodach”. Wiara w to, że jako 
wspólnota przetrwamy jest we mnie silna. Praca, którą wykonał Kardynał 
Wyszyński a potem Jan Paweł II, jest nie do przecenienia. Nie do przecenie-
nia jest zwycięstwo nad komunizmem dzięki tym dwóm wielkim postaciom. 
Wielkim postaciom Kościoła i wielkim Polakom. I przetrwanie ducha Narodu.

red. Jan Pospieszalski: Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dziś Polskę 
bez Wielkiej Nowenny, bez obchodów Milenium?

s. Alicja Rutkowska: Idąc z pielgrzymką niesie się krzyż. Pod krzyżem 
jest litera „M”. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Przychodzimy do domu 
Matki i przeważnie mamy dwa ewangeliczne czytania: Albo o weselu w Kanie 
Galilejskiej, albo testament spod Krzyża. Kardynał Wyszyński patrzył na nas, 
Polaków, jako na ochrzczonych. Chrzest jest czymś, co jest bramą do wejścia 
do Kościoła. W bramie stoją tylko żebracy. My nie stoimy w bramie. My wcho-
dzimy do wewnątrz. Kościół nie tylko mamy stanowić, ale człowiek ochrzczo-
ny to jest też człowiek posłany. Naszą wiarę mamy dalej przekazać. Kardynał 
Wyszyński chciał, żebyśmy przenieśli to dziedzictwo wiary i przekazali przy-
szłym pokoleniom. Dlaczego dał nam Matkę? Można powiedzieć, że tak jak 
w Kanie, musimy dać się przemienić przez wiarę. Chodzi też o taki cud, żeby 
ci, którym czegoś brakuje w życiu: wiary, sensu, mieli skąd zaczerpnąć. Dajemy 
im to przez siebie. Co możemy dać najcenniejszego? Chrystusa. Maryja też 
nam wskazuje na Chrystusa. Mamy genialny pomysł prymasa Wyszyńskiego: 
Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi. Przynosimy więc Bogu 
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nie tylko swoje dzieła. Niewolnik to jest ten, którego życie należy do Pana. My 
swoje życie po prostu składamy w najlepsze ręce, najpewniejsze – Maryi. I pod 
najlepszym sercem, które może nas wychować.

abp Stanisław Gądecki: Czy da się wyobrazić, dzisiejszą Polskę bez 
Kardynała Prymasa i bez Ojca Świętego Jana Pawła II? Nie da się. Dendrologia 
dowodzi, że każdy rok przynosi nowe warstwy drzewa i w miarę jak ono rośnie 
ma coraz więcej kręgów, z których można odczytać historię drzewa. W bazylice 
poznańskiej jest chrzcielnica, drewno, które wchodzi w jej skład zostało zosta-
ło zbadane dendrologicznie. Pochodzi z ok. 960 r. Uważam, że podobnie jest 
z życiem Narodu, wielokrotnie porównywanego do dębu. Nie da się abstrahować 
od tego, co tworzy to drzewo. Są warstwy cieńsze, mniej nasłonecznione, potem 
szersze, które otrzymały więcej słońca. To jest w pewnym sensie „genetyka” 
naszego Narodu. Tak Ksiądz Kardynał jak i Ojciec Święty są częścią integralną   
„genetyki” naszego Narodu.

Rafał Porzeziński: Czy można wyobrazić sobie nasz Naród bez jego 
Królowej? Co prawda Jan Paweł II na inne pytanie odpowiadał: Można. 
Zasadnicze pytanie jest jednak: Czy wolno? Ile pychy musielibyśmy mieć, 
by powiedzieć, że jest inna droga niż ta, którą wskazał Prymas Wyszyński  
i Jan Paweł II. Prymas Wyszyński zostawił nas tylko z tym testamentem. Jeśli ja-
kiś program to: Ona. Wszystko postawiłem na Maryję. Jan Paweł II był cały Jej. 
Oczywiście, że można, ale czy wolno i w imię czego miało by być nam wolno?

red. Jan Pospieszalski: To piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Zanim 
poproszę Księdza Arcybiskupa o błogosławieństwo, spełniając jakąś głęboką 
własną intuicję i życzenie Instytutu Prymasowskiego, chciałbym, abyśmy po-
modlili się o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty, w swojej niewypowiedzianej dobroci powo-
łujesz ciągle nowych, apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź 
uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go 
do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie 
się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla 
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imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie 
kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając 
wrogom, zło dobrem zwyciężając. 

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko po-
stawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie 
wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go 
orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.








