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Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI 
z okazji XXVI Światowego Dnia Młodzieży - Madryt 2011 

 
„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7) 

 
 Drodzy Przyjaciele, 
 
 często, powracam myślami do Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Sydney w 2008 

roku. Przeżyliśmy tam wielkie święto wiary, podczas którego Duch Boży działał z mocą, tworząc silną 

wspólnotę między uczestnikami przybyłymi z całego świata. Teraz nasze spojrzenie kierujemy w stronę 

najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w sierpniu 2011 roku w Madrycie. Już w 

1989 roku, na kilka miesięcy przed historycznym upadkiem Muru Berlińskiego, pielgrzymka młodych za-

trzymała się w Hiszpanii, Santiago de Compostela. Obecnie, w chwili gdy Europa w szczególny sposób 

potrzebuje odnalezienia swoich chrześcijańskich korzeni, mamy spotkać się w Madrycie, podejmując te-

mat: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7). Zachęcam Was do wzię-

cia udziału w tym wydarzeniu, tak ważnym dla Kościoła w Europie i dla Kościoła powszechnego. Pragnę, 

by wszyscy młodzi ludzi, zarówno ci, którzy podzielają naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak i ci, którzy 

są niezdecydowani, wątpią lub nie wierzą w Niego, uczestniczyli w tym doświadczeniu, które może oka-

zać się decydujące dla ich życia. To doświadczenie Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i żyje,     

i Jego miłości do każdego z nas.  

 
 U źródeł waszych największych pragnień 

 

 Na przestrzeni wszystkich wieków, tak jak i teraz, wielu młodych ludzi doświadcza głębokiego 

pragnienia osobistych więzi naznaczonych prawdą i solidarnością. Wielu z nich pragnie zbudować auten-

tyczne przyjaźnie, zaznać prawdziwej miłości , stworzyć trwałą rodzinę, osiągnąć spełnienie osobiste i 

poczucie bezpieczeństwa, które są gwarancją jasnej i szczęśliwej przyszłości. Wspominając własną mło-

dość, uświadamiam sobie, że stabilność i bezpieczeństwo nie są kwestiami pierwszoplanowymi dla mło-

dych ludzi. Wprawdzie, ważnym jest, by mieć pracę, która zapewnia środki utrzymania, jednak lata mło-

dości to czas poszukiwania pełni życia. Patrząc w przeszłość, przede wszystkim pamiętam, iż nie chcieli-

śmy zadowolić się zwyczajnym życiem klasy średniej. Dążyliśmy do większych, nowych idei. Pragnęliśmy 

odkryć sedno życia, jego wspaniałość i piękno (…). Poszukiwanie czegoś więcej poza codziennością życia 

i pracy, pragnienie czegoś prawdziwie większego, jest naturalną częścią młodości (…). Kobieta i mężczy-

zna zostali stworzeni do rzeczy wspaniałych, do wieczności.  

 (…) zapraszam Was do pogłębienia Waszej wiary w Boga, ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Wy jesteście przyszłością społeczeństwa i Kościoła! (…) Jako młodzież, jesteście upoważnieni, by przejąć 

od starszych pokoleń stabilne punkty odniesienia, które pomogą Wam w podejmowaniu decyzji i na ba-
zie których zbudujecie swoje życie: tak jak młode rośliny, które potrzebują podpory, by potem zapuścić 

głębokie korzenie i przeistoczyć się w mocne drzewa, zdolne, by wydać owoce.  

 

 Zakorzenieni i zbudowani w Chrystusie 

 

 (…) budujcie swój dom na skale, jak ten człowiek, który „wkopał się głęboko”. Próbujcie każdego 

dnia podążać za słowem Pana. Słuchajcie Go jak dobrego Przyjaciela, z którym możecie dzielić drogę 

Waszego życia. U Jego boku odnajdziecie odwagę, by stawić czoła trudnościom i problemom, a nawet by 

przezwyciężyć rozczarowania i niepowodzenia. Nieustannie proponowane są Wam łatwiejsze wybory, 

które ostatecznie, jak sami wiecie, okazują się zwodnicze i nie przynoszą wewnętrznego spokoju i rado-

ści. Tylko słowo Boga może wskazać nam właściwą drogę i tylko wiara, którą przyjęliśmy, może być 

światłem na naszej ścieżce. Z wdzięcznością przyjmijcie dar ofiarowany Wam przez Wasze rodziny, usi-

łujcie odpowiedzialnie odpowiedzieć na wezwanie Boga i dążyć do wzrostu w wierze. Nie wierzcie zapew-



nieniom, że nie potrzebujecie innych, by ułożyć sobie życie! Szukajcie wsparcia w wierze tych, którzy 

są Wam bliscy, w wierze Kościoła, i dziękujcie Panu, że otrzymaliście i przyjęliście ją jako swoją! 

 

 Mocni w wierze 

 

 (…) częstokroć lękamy się Krzyża, gdyż zdaje Się być on zaprzeczeniem życia. W rzeczywisto-

ści jest jednak na odwrót! Jest on Bożym „tak” dla ludzkości, najwyższym wyrazem miłości i źródłem, z 

którego wypływa życie wieczne. W istocie, to z serca Jezusa, przybitego do Krzyża, zaczęło płynąć ży-

cie, na zawsze już dostępne dla tych, których oczy wzniesione są ku Ukrzyżowanemu. Mogą zatem je-
dynie ponaglić Was, byście przyjęli Krzyż, znak Bożej miłości, jako źródło nowego życia. Poza Jezusem 

Chrystusem, który powstał z martwych, nie może być innego zbawienia! Tylko On może uwolnić nas od 

zła i przywrócić Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości, do którego wszyscy dążymy.  

 

 Wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie widząc Go 

 

 (…) Zacznijcie i prowadźcie w wierze osobisty dialog z Jezusem. Poznawajcie Go przez lekturę 

Ewangelii i Katechizmu Kościoła Katolickiego; zacznijcie rozmawiać z Nim na modlitwie i złóżcie Mu 

swoja ufność: On nie zawiedzie Was nigdy! „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do 

Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg 

objawił” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 150) W ten sposób posiądziecie wiarę dojrzałą i trwałą, któ-

ra nie będzie zbudowana jedynie na uczuciu religijnym lub jakimś niewyraźnym wspomnieniu katechi-

zmu z waszego dzieciństwa. Będziecie mogli poznać Boga i żyć Nim autentycznie, jak apostoł Tomasz, 

kiedy wyznał z mocą swoja wiarę w Jezusa: „Pan mój i Bóg mój!” 

 

 Trwając w wierze Kościoła, by być świadkami 
 

 (…) Chrystus nie jest dobrem tylko dla nas samych, jest On najcenniejszym skarbem, którym 

mamy dzielić się z innymi (…) bądźcie na całym świecie świadkami chrześcijańskiej nadziei: jest wielu, 

którzy pragną tę nadzieję otrzymać! (…) Jeśli uwierzycie, jeśli będziecie potrafili żyć i świadczyć o Wa-

szej wierze  każdego dnia, staniecie się narzędziem, poprzez które inni młodzi będą mogli - tak jak wy 

- odnaleźć sens i radość życia, które rodzi się ze spotkania z Chrystusem! 

 

 W drodze na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie  

 

 Drodzy przyjaciele, jeszcze raz zapraszam Was do wzięcia udziału w Światowym Dniu Młodzie-

ży w Madrycie. Z głęboką radością czekam osobiście na każdego z Was: Jezus chce uczynić Was silny-

mi w wierze poprzez Kościół. Decyzja, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa i pójść za Nim, nie jest łatwa. 

Przeszkadzają jej nasze osobiste niewierności oraz liczne głosy, które wskazują nam drogi łatwiejsze. 

Nie dajcie się jednak zniechęcić. Szukajcie natomiast wsparcia w chrześcijańskiej wspólnocie, szukajcie 

wsparcia w Kościele! Przez nadchodząc rok przygotujcie się starannie nie spotkania w Madrycie wraz z 

waszymi biskupami, waszymi księżmi i odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieży w diecezjach, 
we wspólnotach parafialnych, stowarzyszeniach, ruchach. Jakość naszego spotkania będzie zależeć 

przede wszystkim od przygotowania duchowego, modlitwy, wspólnego słuchania Słowa Bożego i wza-

jemnego wsparcia (…) 

 (…) Światowe Dni Młodzieży są łaską nie tylko dla was samych, ale i dla całego Ludu Bożego. 

Kościół w Hiszpanii aktywnie przygotowuje się do przyjęcia Was i przeżycia z Wami tego radosnego 

doświadczenia wiary (…) Niech Maryja Dziewica towarzyszy tej drodze przygotowań. Ta, która przy 

zwiastowaniu anielskim z wiarą przyjęła Słowo Boże, która z wiarą zgodziła się na to, by Boże dzieło się 

w Niej dokonało. Wypowiadając swoje „fiat”, swoje „tak”, otrzymała dar wielkiej miłości, przez którą 

oddała całą siebie Bogu. Niech Ona wstawia się za każdym i za każdą z Was, abyście na najbliższym 

Światowym Dniu Młodzieży mogli wzrastać w wierze i miłości. Zapewniam Was o mojej ojcowskiej pa-

mięci w modlitwie i z serca Wam błogosławię 

 

Watykan, 6 sierpnia 2010, Święto Przemienienia Pańskiego 
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Niedziela, 7 listopada 2010 r.  

 Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwsta-
nia, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze 
czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbu-
dzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bez-
dzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W 
końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 
siedmiu bowiem mieli ją za żonę” Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za 
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w po-
wstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy 
Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.  

        Łk 20, 27-38 

 Ewangelia stawia wiele pytań związanych z życiem po śmierci, a zwłaszcza dotyczących 
ciągłości relacji międzyludzkich, typu: „Czy spotkam po tamtej stronie tych, których kochałem lub 
obdarzyłem przyjaźnią na ziemi?” 
Świat, w którym żyjemy jest swego rodzaju, jednym wielkim „sakramentem” Boga, czyli rzeczywi-
stością, która jest znakiem kogoś znacznie większego. Podobnie jest z ludźmi, których spotykamy 
w doczesności: każdy z ich jest, we właściwej sobie mierze, znakiem, „sakramentem” Boga - jest 
Jego darem i Jego obecnością. Jako człowiek wierzący muszę stać się prawdziwym humanistą, któ-
ry nie koncentruje się tylko na doczesności człowieka, ale chce go naprawdę zrozumieć, nadać 
sens jego życiu i doprowadzić do poznania Boga. Jeżeli zatem tutaj na ziemi inny człowiek jest dla 
mnie drogą do Boga, czy może mi przeszkadzać w miłowaniu Boga w wieczności?  Czy będę się w 
niebie mógł zatrzymywać na człowieku, czy raczej skieruję się ku Źródłu Miłości?  
         
         ks. Tomasz Chałupczak 
 
 Polećmy Jezusowi nasze podejście do podstawowych prawd naszej wiary. Prośmy Go, by 
umacniała się nasza wiara w nasze cielesne zmartwychwstanie. Powierzmy Mu również te wszyst-
kie miejsca naszej wiary, w których przeżywamy jakieś wątpliwości i tradycyjne argumenty nam 
już nie wystarczają. Prośmy, by w tych sferach życia On sam zaskoczył nas takimi nowymi argu-
mentami, które otworzą nam oczy i serce.  

Niedziela, 14 listopada 2010 r.  

 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i dara-
mi, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki bę-
dzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się żeby was nie zawie-
dziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem», oraz: 
«Nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: 
„Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz 
przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i 
namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w 
sercu nie obmyslac naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać 
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głwy wam nie 
zginie. Przez swoją wytrwałość oclaicie wasze życie”  

 

Łk 21,5 - 19 
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 Szatan po kuszeniu Jezusa na pustyni odstąpił do czasu. Tam kusił Jezusa, by skoczył z narożnika 
świątyni i tak udowodnił swoją wielkość. Tu kusi Go przez będących pod krzyżem ludzi, by zszedł z krzyża i 
królował według ludzkiego modelu panowania. Drwią z Niego członkowie Wysokiej Rady, a więc religijna 
elita Jego narodu, uważając, że Jego poczucie bycia Mesjaszem jest z gruntu fałszywe, że wcale nie jest wy-
brańcem Bożym.  Czy lamnie Mesjasz nie jest głupstwem lub zgorszeniem? Czy trwanie Jezusa na krzyżu 
jako na tronie swego Królestwa jest dla mnie znakiem Jego mocy i mądrości?  Czy mamy świadomość tego 
typu pokus pod pozorem dobra w naszym życiu? Jak kusiciel odnosząc się do naszego wrażliwego serca chce 
nas sprowokować do podjęcia czegoś, co przyniesie chwilowe dobro, ale ostatecznie do dobra nie będzie pro-
wadziło? 

 Mamy tu jeden z piękniejszych dialogów Jezusa. Drugi ukrzyżowany obok Jezusa łotr karci tego 
drwiącego mówiąc:”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?” A zatem wyznaje tu w Je-
zusie Jego bóstwo, z którego wszyscy inni kpili. Nie lada odwaga w takim momencie. I dodaje swoje wyzna-
nie winy:”…my przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszna karę za nasze uczynki.” Przyjmuje więc 
na siebie konsekwencje swego łotrowskiego życia, którym jest ta kara ukrzyżowania. Jednocześnie jeszcze 
wyznaje przekonanie, że Jezus nic złego nie uczynił. A do Jezusa zwraca się z prośbą:”Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.” I otrzymuje szokującą odpowiedź: „Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś ze mną będziesz w raju.” Czy potrafimy przyjąć nasienie konsekwencje naszych grzechów wyznając, że 
słuszną karę odbieramy za nasze uczynki? Czy wyznajemy Jezusa także wobec tych, którzy z Niego drwią i 
kpią? Czy Jezusa przed tymi kpinami bronimy? Czy Jezus naprawdę jest naszym królem? 

                O. Tadeusz Hajduk SJ 

 

 Stając pod krzyżem Jezusa, prośmy Go, by Jego trwanie na krzyżu było dla nas znakiem Jego mocy i 
mądrości . Oddajmy Mu też konsekwencje naszych grzechów wyznając, że słuszną karę odbieramy za nasze 
uczynki. I prosmy Go o moc, byśmy przed kpinami potrafili godnie Go bronić jako naszego Pana i Króla. 

 Wobec osób zachwyconych pięknem świątyni jerozolimskiej Jezus wypowiada twarde słowa proroctwa o 
tym, że przyjdzie kiedyś taki czas, kiedy zostanie ona zniszczona doszczętnie. I kiedy zapytano Go o czas, kiedy 
to nastąpi i po jakim znaku rozpoznają, że się to dziać zacznie, Jezus ich ostrzegł, by byli czujni i nie dali się 
zwieść. Czy jesteśmy czujni na znaki czasu i zdolni je odróżnić od pozornych znaków lub interpretacji głoszo-
nych przez fałszywych proroków? Gdzie dziś jesteśmy zwodzeni przez ich „spiskowe teorie dziejów” lub inne 
fałszywe proroctwa? 
 Nauczał dalej Jezus uczniów o czekającej ich przyszłości, zapowiadając im trudne czasy. Dojdzie do te-
go, że inni ludzie podniosą na nich ręce i będą ich prześladować z powodu Jego imienia. Będzie to jednak dla 
nich sposobność do składania świadectwa swojej wiary i przynależności do Jezusa. Czy potrafimy tak głęboko 
otworzyć nasze serca, by móc przyjąć w nie Bożą mądrość i nią odpowiedzieć na słowne ataki na naszą wiarę? 
 Na koniec uświadamia Jezus swoim uczniom bolesną prawdę, że będą wydawani ich wrogom nawet 
przez najbliższych krewnych, a wręcz mogą uczynić to ich rodzice, bracia czy przyjaciele. A wszystko dlatego, że 
są Jego uczniami, i stąd z powodu Jego imienia, które noszą, będą w nienawiści u wszystkich, którzy tego imie-
nia nie uznają. Czy nasi bliscy z rodziny podzielają nasze oddanie Się Jezusowi i Jego Królestwu? Czy jest ktoś w 
rodzinie, kto nas „prześladuje” swoim wrogim nastawieniem do nas i do naszej wiary? Czy mamy w sobie wy-
trwałość w znoszeniu przeciwności? 
 

O. Tadeusz Hajduk SJ 
 

 Prośmy Jezusa o wyczucie znaków czasu i zdolność odróżniania ich od pozorów ukazywanych przez fał-
szywych proroków, tak byśmy nie pozwolili zwodzić się przez „spiskowe teorie dziejów” czy też inne fałszywe 
proroctwa. Polećmy Mu również tych, przez których jesteśmy źle traktowani ze względu na nasze bycie ucznia-
mi Jezusa. Prośmy tez o ufne i głębokie otwarcie naszego serca, by móc przyjąć w nie Bożą mądrość, która po-
zwoli nam odpowiedzieć na słowne ataki na naszą wiarę.  

Niedziela, 21 listopada 2010r.   
 

 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 
„Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z 
Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, 
wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król ży-
dowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wy-
baw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież sprawiedliwie , odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowie-
dział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.  
 

Łk 23, 35-43 
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 W przypowieści o złodzieju Jezus ukazuje jasny obraz: siłą złodzieja są ciemności i 
metoda działania przez zaskoczenie. Jeśli gospodarz wie o tym i czuwa także w nocy - nie da 

Się zaskoczyć. Jest to obraz Boga, który wkracza w naszą indywidualną historię, a także ogól-
nie powszechną historię w sposób nieoczekiwany i tajemniczy; Jego działania nie da się prze-
widzieć. Bóg potrafi zaskakiwać różnymi wydarzeniami, doświadczeniami i ludźmi spotykany-
mi na naszych drogach życia. Czy nie jest tak? Czuwać - to mieć tak oczy otwarte, by odkry-

wać obecność Boga w historii, czuwać to także mieć wyostrzony słuch (czujne uszy) - by sły-
szeć , jak mówi. A więc Jezus przychodzi każdego dnia i także przyjdzie na końcu historii nie-
oczekiwanie i skrycie.  
 Jezus nie włamuje się do niczyjego życia; stoi u drzwi i kołacze. Jeśli zostanie zapro-

szony, wchodzi i zostawia cenne dary. Napełnia dom ogromem najcenniejszych skarbów istot-
nych w życiu. Napełnia życie człowieka wszystkim, dla czego warto żyć: spełnieniem, znacze-
niem (prawdziwą godnością), miłością, pokojem, pewnością, bezpieczeństwem, wolnością.  

 Czuwać - to nie utracić tych skarbów, które Jezus Ci daje; a najcenniejszy jest dar wia-
ry i miłości.  
 

www.katolik.pl 

Niedziela, 28 listopada 2010r.  I NIEDZIELA ADWENTU 
 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop pochłonął wszystkich, tak 
również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, 
o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie” 

Mt 24, 37 - 44 

KĄCIK POEZJI… 
„Zaduszki” 

 
       Wiatr szaleje wokół, zimny dreszcz przenika ludzką duszę, ludzkie 
       ciało, ludzką myśl 
 Czas refleksji i zadumy nad cmentarzyskiem dusz 
 Ogromna czerwona łuna unosząca się w perspektywie czasu 
 Od lęku, konania i łez liście umarły i szeleszczą pod stopami 
 Drzewa okryte swą nagością stoją na straży życia i śmierci 
 Zapach dopalającej się lampki, duszący oddech Ziemi 
        Niedoskonała rzeczywistość jak  
        ciernie przeszłości 
        Idąc z ciężarem swych win, trącają 
        się wzajemnie 
        odchodzą  
       zapominają!? zapominają!? 
 
          M. 
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„Modlić się to patrzeć na Jezusa miłując Go” 
Karol de Foucauld 

 
 „Bóg, nieustannie przeze mnie odrzucany, przychodzi do mnie 

w ciszy. W tym znaczeniu Bóg jest ciszą. On mówi w ciszy i przychodzi 

w ciszy. A we mnie jest wewnętrzny hałas. Hałas pragnień, namiętno-

ści, hałas zaspokajania ciekawości. Chce więcej wiedzieć, zobaczyć. Bo 

ten kto więcej wie, jest większy, kto wie mniej - jest mniejszy. Ten, 

kto wie coś, co jest dla mnie ważne, od razu rośnie w moich oczach.  

 Nie ma we mnie ciszy, więc wypowiadam mnóstwo niepotrzebnych słów, zadaję niepotrzeb-

ne pytania, zwracam uwagę na to, co powinno być mi obojętne, interesuje się tym , co przeszka-

dza mi skupić Się na Bogu, na Eucharystii (…)” 
ks. Tadeusz Dajczer, „Zdumiewająca bliskość” 

 

 (…) „Jak ważna jest wiara w moc Boga, w tę Jego moc, która może objawić Się w każdej 

chwili mojego życia. Wiara w miłość nie wystarczy, ponieważ miłość może być bezradna. Miłość, 

która płacze i współczuje na pewno jest miłością niezwykła, ale człowiekowi to nie wystarcza. Nie 

wystarcza, by mu współczuć. Człowiek potrzebuje samego Boga, potrzebuje Jezusa Chrystusa - i 

tylko Jego.  
ks. Tadeusz Dajczer, „Zdumiewająca bliskość” 

 

 „Panie, spraw, żeby wiara moja była pełna, bez zastrzeżeń, żeby przeniknęła moje myśli, 

mój sposób sądzenia o rzeczach Bożych i o rzeczach ludzkich (…) Panie, spraw, żeby wiara moja 

była silna, żeby się nie lękała trudnych problemów, których pełno w doświadczeniach naszego ży-

cia, żeby się nie obawiała przeciwności ze strony tych, którzy wątpią albo którzy ją odrzucają, któ-

rzy jej zaprzeczają, ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrznym, że to jest Twoja prawda; 

żeby zawsze moja wiara zwycięsko przechodziła ponad krytykę i ciągle się utwierdzała, przezwy-

ciężała trudności dialektyczne  duchowe, na jakich upływa dzisiaj nasze życie doczesne (…) O Pa-

nie, spraw, żeby wiara moja była pokorna, ażeby opierała się nie tylko na doświadczeniu mojej 

myśli i mojego uczucia, ale żeby była wzbogacona świadectwem Ducha Świętego (…)  

 

 (…) stale się gubię na krętych drogach życia i tak bardzo potrzebuję, byś mnie odnalazł. 

Przynosisz mi nadzieję, bo wiem, że nigdy nie przestaniesz mnie szukać. Będę więc pokładał na-

dzieję w Twoim szukaniu i z niego będzie się rodził mój pokój. Bo ono mi mówi, że przecież osta-

tecznie nie zbłądzę.  

 To ja sam jestem winien swego zagubienia, bo zostawiłem Ciebie. Zostawiłem, bo już nie 

pamiętam , że Ty kochasz mnie miłością wyłączną. I odchodzę, gdzieś w daleką krainę moich my-

śli, pragnień, upodobań. Ilekroć nie kieruję się ku Tobie, gubię się. 

 Nieważne jednak, co się ze mną dzieje. Nieważne, jak i na ile błądzę. Ważne jest to Twoje 

szukanie, którego nie może przerwać żadne zmęczenie. A jeśli przerwie, to tylko na chwilę, i po-

tem znowu Ty, Boski Poszukiwacz zaginionych, będziesz z tak wielkim pragnieniem kierował się ku 

mnie… I nie będziesz już pamiętał o swoim umęczeniu (…) 
ks. Tadeusz Dajczer, „Zdumiewająca bliskość” 
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 Konkwistadorzy nie podjęli dzieła inkulturacji, lecz zaczęli niszczyć bezmyślnie całą cywiliza-

cję. Pomimo gorliwej pracy pierwszych franciszkanów i dominikanów trudno Się dziwić, że niewielu 

Indian przyjmowało wiarę chrześcijańską. Dopiero Matka Najświętsza treścią Swego objawienia mia-

ła wskazać na konieczność inkulturacji jako właściwą drogę działalności misyjnej.  

Kim był ten, który poprzedził Melanię i Maksymiliana z La Salette, Bernadettę 

z Lourdes, Katarzynę Labuje, Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy? 

 Należał do plemienia Chichimeków. Urodził Się w 1474 roku, a więc w 

momencie spotkania z Matką Bożą miał 57 lat. Wcześnie stracił rodziców, 

mieszkał w Cuauhtitlan (Słatitlan) z żoną, którą bardzo kochał, dzieci jednak 
nie mieli. Oboje należeli do klasy średniej: pełnoprawnych obywateli. Miał 

nawet pewien majątek, powodziło mu się dość dobrze. Późniejsze ubóstwo to 

świadomy wybór - efekt spotkania z Matką Bożą. Był powszechnie lubiany i 

szanowany. C 

 Chrzest przyjął z rąk franciszkanów razem z żoną - jako jedyni z 

pierwszych, już w 1525 roku. Otrzymał wówczas imiona: Johannes Didacus - 

Juan Diego; żona - Maria Lucia.  

Jako katolicy Juan Diego i Maria Lucia byli bardzo gorliwi - w każdą niedziele 

przemierzali 22 kilometry, aby w Tlatelolco uczestniczyć we Mszy Świętej! 

Franciszkanie odprawiali tam Msze Święte również w soboty, łącząc je z na-

ukami katechizmowymi (franciszkanie często najpierw udzielali chrztu święte-

go, a dopiero w ciągu wielu miesięcy po nim nauczali neokatechumenów 

prawd nowo przyjętej wiary) - Juan Diego z żoną często uczestniczyli w obu 

tych spotkaniach. Szczęśliwe życie małżeńskie zakończyło się jednak bardzo 

szybko - w 1529 roku Maria Lucia zmarła. Juan Diego nie potrafił żyć samot-

nie - zwrócił się więc do swego wuja juana Bernardino, przeniósł Się o Tolpetlac (15 kilometrów od 
placówki misyjnej w Talteloco) i tam zbudował sobie dom. Z otoczonego górami Tolpetlac często wę-

drował na sobotnią, maryjną Mszę Świętą wotywną i nauczanie katechizmu do stacji franciszkań-

skiej… podczas jednej z takich wypraw, grudniowego poranka, kiedy bladły gwiazdy, spotkał swą 

umiłowaną Matkę nad brzegiem jeziora Texcoco, na wzgórzu Tepeyac.  

To tam na wzgórzu miał spędzić resztę życia: w dwa tygodnie po cudownych objawieniach zbudowa-

no tam kaplicę i biskup Meksyku, Zumarraga, uczynił Juana Diego jej stróżem. Przy wschodniej ścia-

nie kaplicy dobudowano pokoik w którym mieszkał przez siedemnaście lat, opiekując się wizerun-

kiem i służąc pielgrzymom. Dzięki wizerunkowi i świadectwu Juana Diego nawróciło się osiem milio-

nów Meksykanów. Juan Diego zmarł w 1548 roku, mając 74 lata.  

 

Czas na sprawozdanie z niezwykłego spotkania Juana Diego z Maryją 

 

 Wiarygodne informacje o objawieniu zostały spisane już w pierwszym pokoleniu świadków, 

jeszcze za życia Juana Diego lub tuz po jego śmierci. Powstał w środowisku indiańskim i w języku 

indiańskim, w narzeczu nahuatl. Zawdzięczamy je Antonio Valerianowi, azteckiemu notablowi 

(notabene - bratankowi zdetronizowanego władcy Montezumy II), który w wieku 16 lat wstąpił w 
Tllateloco do Kolegium Świętego Krzyża, potem był w nim profesorem i dziekanem… Był bliskim 

przyjacielem biskupa Don Juana Zumarragi, Juana Diego i jego wuja Juana Bernardino.  

 Jeszcze nocą, w sobotę 9 grudnia 1531 roku, Juan Diego, wyruszył z Tolpetlac do Tlatilolco 

na nabożeństwo maryjne. O świcie znalazł się u podnóża Tepeyac. Zatrzymał się, zdumiony pięknym 

i głośnym śpiewem ptaków, nietypowym dla pory roku. Nagle trele ucichły i usłyszał nawoływanie:  
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 „Juanie, najdroższy Juanie Diego…”. Bez lęku podążył w stronę głosu, stanął na szczycie wzgórza i… ujrzał 

Niewiastę stojącą w kręgu nadziemskiego blasku, w jaśniejącej szacie, dookoła której nawet ziemia lśniła 

mgiełką tęczy. Niewiasta przywołała go u sobie i po imieniu zapytała, dokąd idzie. Jeszcze nie powiedziała o 

sobie niczego. Juan Diego rozpoznał jednak Maryję, bo odpowiadając zwracał się do Niej: „Moja Pani, moja 

Królowo i moja mała Dzieweczko… idę do Twego domu w Mexico - Tlatelolco…” (do formuł używanych przez 

Maryję i Juana Diego trzeba będzie jeszcze powrócić). Maryja objawiła wówczas swą wolę: „Wiedz z nie-

wzruszoną pewnością, mój najdroższy, najmniejszy i najmłodszy synu, że jestem doskonałą i zawsze Dzie-

wicą, Świętą Maryją, Matką Boga … bardzo gorąco pragnę, aby w tym miejscu wniesiono dla Mnie mały 

dom, w którym Go ukażę, wywyższę i sprawię, że się objawi. Dam Go ludowi w mojej całej osobistej miło-
ści, w moim współczuciu, w mojej pomocy, w mojej obronie: ponieważ prawdziwie jestem twą miłosierną 

Matką, Twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją razem w tym kraju…, moich umiłowanych, którzy Mnie kocha-

ją, którzy Mnie szukają, którzy Mi ufają. Tu wysłucham ich łkania, narzekań, uzdrowię ich z ich smutku, 

ciężkich doświadczeń i cier- pień. Aby spowodować to, co moje 

pełne współczucia i miłosierne serce stara się osiągnąć, musisz 

pójść do siedziby biskupa Meksyku i powiedzieć mu, że cie-

bie posyłam…”  

 Jakkolwiek zdumiony spotkaniem, Juan Diego nie zasta-

nawiał się nad tym, co ma zrobić - nie dołączył już do grupy 

pielgrzymów, którzy tego ran- ka powinni znaleźć w misji w Tla-

telolco, lecz powędrował bez- pośrednio do biskupa Juana Zu-

marragi. Dziś nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie wówczas re-

zydował pierwszy dostojnik kościelny Meksyku (czy w Tlatelo-

co, czy na pobliskiej Tenochti- tlan, czy przy budującej się kate-

drze). Juan Diego wiedział, gdzie szukać biskupa - dla najważ-

niejsze jest, że franciszkanin Zumarrarga był człowiekiem po-
bożnym, całkowicie oddanym sprawie Indian. Przyjął Juana Die-

go, życzliwie wysłuchał jego relacji, ale - czemu trudno się dzi-

wić - odprawił z niczym. Po- błogosławił przybysza nie dając 

wiary opowiadaniu. Pozostawił jednak otwartą furtkę, obiecując: 

„Przyjdziesz znowu, mój synu, a ja z większą przyjemnością wy-

słucham, co masz do powie- dzenia; rozpatrzę rzecz uważnie 

od samego początku i poświę- cę wiele myśli i rozważań prośbie, 

jaką mi przyniosłeś”. 

 W drodze powrotnej do wioski, dokładnie w tym sa-

mym miejscu co rankiem, Juan Diego ujrzał tę samą Niewiastę. Tym razem to on odezwał się pierwszy. 

Zrelacjonował nieudane posłuchanie u biskupa i zasugerował Szlachetnej Pani by swoją misję powierzyła 

komuś innemu, bo jego, prostego wieśniaka, zaledwie ucznia w nowej wierze, biskup z pewnością nie wy-

słucha. Matka Boża nie zmieniła jednak swojej decyzji. Wręcz przeciwnie: „Posłuchaj mnie, mój najmłodszy 

i najdroższy synu, wiedz z niewzruszoną pewnością, że nie brak mi sług i posłańców, ale bardzo potrzeba, 

abyś y błagał w mojej sprawie i żeby dzięki twej pomocy i pośrednictwu moja wola została spełniona. Nale-

gam i usilnie polecam ci iść znowu jutro do biskupa. Powiedz mu raz jeszcze, że jestem zawsze Dziewicą, 
Świętą Maryją, Matką Boga, która Cię posyła”. Juan Diego oczywiście się zgodził, z zastrzeżeniem jednak, 

że może nie zostać wysłuchany i tym razem. Po czym odszedł do domu.  

 Nazajutrz była niedziela. Juan Diego wyruszył wczesnym rankiem do Tlatelolco - najpierw na Mszę 

Świętą i katechizację, następnie do pałacu biskupa. Może ze względu na niedzielne zajęcia liturgiczne, może 

też z innego powodu czekał na audiencje bardzo długo, o wiele dłużej niż poprzedniego dnia. Był jednak 

cierpliwy. Biskup wysłuchał go bardzo życzliwie, zadał jednak wiele pytań, aby zweryfikować wydarzenie: o 

okoliczności widzenia, czas trwania, wygląd Pani z Tepeyac. Na koniec poprosił o znak potwierdzający 

prawdziwość objawień, gdy pani miała się jeszcze ukazać Indianinowi. Biskup znał Tepeyac, wiedział, że 

niegdyś stała tam pogańska świątynia, bał się, że padnie ofiarą oszustwa - stąd rezerwa i niedowierzanie, 

żądanie znaku.  

 Juan Diego nie czekał długo - znów w drodze powrotnej, w tym samym miejscu spotkał Maryję i 

znów zrelacjonował Jej swoje spotkanie z biskupem.       
            Joanna  
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PATRONI  

XXVI Światowych Dni Młodzieży MADRYT 2011 

  
W tym numerze przedstawiamy Wam życiorysy patronów 

XXVI Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, m.in. Św. Teresy 

od Jezusa (z Avili), Św. Jana od Krzyża, Św. Róży z Limy, Św. 

Franciszka Ksawerego.  

 

Święta Teresa z Avili, Teresa od Jezusa, Teresa Wielka, Tere-

sa Hiszpańska, właściwie Teresa Sanchez de Cepeda y Ahu-

mada (urodzona 28 marca 1515 w Avila) hiszpańska zakonnica i 

mistyczka, reformatorka zakonu karmelitanek. Kanonizowana w 

1622 roku. Rodzice jej byli ludźmi głęboko religijnymi i dawali dzie-
ciom dobry przykład. Ojciec oddawał się czytaniu licznych książek, natomiast matka nauczyła 

dzieci modlitwy, a także czci do Najświętszej Maryi Panny i świętych. Teresa mając 12 lat przeżyła 

śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: „Gdy mi umarła matka… rozumiejąc wielkość straty, 

udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi 

była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną, bo 

ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam 

jej pomocy”. 

Teresa pragnęła jednakże całe swoje Zycie poświęcić Bogu poprzez życie zakonne, dlatego też 

mając 21 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek w swoim rodzinnym mieście. W czasie gdy Teresa 

wstępowała do karmelitanek, w ich klasztorach mających hojnych fundatorów, nastąpiło odejście 

od pierwotnego ducha i złagodzenie reguły, co wyrażało się między innymi w dyspensach od postu 

i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, noszenie cieplejszego habitu i trzewików (stąd kar-

melitanki trzewiczkowe), przyjmowanie gości, itp. To właśnie ona postanowiła zreformować zakon 

karmelitański, doprowadzając go do pierwotnej reguły, co stało się faktem w 1953 roku. Związane 

to było z wielkim cierpieniem św. Teresy , niezrozumieniem u wielu osób, nawet jej prześladowa-

niem. Zreformowane karmelitanki, zwane bosymi zobowiązywały się do życia w ścisłej klauzurze, 
z surową ascezą i modlitwą kontemplacyjną. Za fundament życia zakonnego reformatorka uznała 

„miłosne poszukiwanie Chrystusa, stałe zjednoczenie z Bogiem, wzajemna miłość, modlitwę, sa-

motność, pokutę oraz pracę. Była też obdarzona łaską przeżyć mistycznych. 

Zmarła w opinii świętości 4 października 1582 r., w Avili. Papież Paweł VI 

ogłosił w 1970 r. św. Teresę od Jezusa doktorem Kościoła, nadając jej tytuł 

„doktora mistycznego” 

 

Juan de Yepes Alverez urodził się w Fontiveros w Hiszpanii prawdopodob-

nie 24 czerwca 1542 roku, jako trzeci syn szlachcica Gonzala de Yepes i 

tkaczki Wataliny Alverez, których związek rodzina de Yepes uznała za meza-

lians, po czym wyrzekła się Gonzala i wydziedziczyła go z powodu wzięcia za 

żonę prostej dziewczyny z ludu. Kiedy Jan miał zaledwie trzy lata, Gonzago umarł, pozostawiając 

rodzinę w skarajnej biedzie, umarł i brat Luis, zostali tylko matka, najstarszy Franciszek i naj-

młodszy Jan. Jako dziecko, z powodu ubóstwa matki, przebywał w przytułku. Pracował później w 

szpitalu jako pielęgniarz. W 1563 roku wstąpił do karmelitów i przyjął imię Jan od św. Macieja. Po 

skończonych studiach filozoficznych i teologicznych w Salamance, diakon Jan przyjął święcenia 
kapłańskie w 1567 r. mając 25 lat. W tym czasie spotkał karmelitankę Teresę z Avila, późniejszą 

Świętą i Doktor Kościoła, która rozpoczęła reformę Zakonu Karmelitanek. Ona to przekonała Jana 

o potrzebie zreformowania Zakonu Karmelitów, a przez to do powrotu do pierwotnej gorliwości. 

Nie wszyscy karmelici chcieli reformy. Z tego powodu Jan od Krzyża wiele wycierpiał. Przez dzie-

więć miesięcy przebywał w więzieniu zakonnym, gdzie był skazany na głód i chłostę. Nie zrezy-

gnował ze swego dzieła. Po ucieczce z więzienia zakładał dalsze klasztory według nowej reguły.  



Zakonnicy żyjący według tej reguły zwali się karmelitami bosymi, w odróżnieniu od karmelitów dotychcza-

sowej reguły - zwanych trzewiczkowymi.  

 Bóg obdarzył wiernego swojego sługę przeżyciami mistycznymi. Jeden z tych, który znał Święte-

go, tak go scharakteryzował: „był wzrostu średniego, o wyrazie twarzy nieco śniadej, miłych rysach. Jego 

rozmowa i obejście było uduchowione (…) Wywierał ogromne wrażenie, tak, że wszyscy, którzy zbliżali się  

do niego, odchodzili zbudowani i zachęceni do cnoty. Posiadał wiedzę i głębokie doświadczenie w spra-

wach modlitwy i obcowania z Bogiem (…) Był rozmiłowany w skupieniu i powściągliwy w mowie. Kiedy 

karcił jako przełożony, a czynił to często, z miłą surowością i napominając jak miłujący ojciec z przedziw-

ną pogodą i powagą.  
 Jan od Krzyża, pełen zasług i świętości odszedł do Pana w Ubedzie 14 grudnia 1591 roku w wieku 

49 lat; zapowiadając, że już jutro brewiarzową Jutrznie będzie śpiewał w niebie razem z Matką Bożą. Be-

atyfikacja nastąpiła  1675 roku, natomiast kanonizacja w 1726 roku. Ojciec Święty Pius X ogłosił św. Jana 

od Krzyża Doktorem Kościoła w 1926 roku, nazywając go „nauczycielem świętości i pobożności” 

 

Święta Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, 20 kwietnia 1586 roku. 

Tam też przeżyła cale swoje życie. Przy chrzcie otrzymała imię Izabela 

(Elżbieta). Ze względu na jej nadzwyczaj delikatną cerę nazwano ją jed-

nak Różą. Dość wcześnie przyjęła I Komunię Świętą i sakrament bierzmo-

wania z rąk biskupa Limy, św. Turybiusza.  

Od młodości odznaczała się głęboką wiarą i pobożnością. Róża była dumą i 

radością rodziców, pełną miłości i posłuszeństwa. Rodzice za wszelką cenę 

chcieli ją wydać za bogatego człowieka. Róża jednak już dość wcześnie 

postanowiła, że będzie starała się całkowicie przypodobać Chrystusowi i 

dlatego przygotowywała się do życia pełnego wyrzeczeń i medytacyjnej 

modlitwy. Dlatego też zdecydowanie odmawiała zgody na ślub, przez co 
wiele wycierpiała - zwłaszcza od matki, która ją prosiła, błagała i groziła. 

W dwudziestym roku życia wstąpiła do trzeciego zakonu św. Dominika. 

Jako tercjarka nadal pozostawała w domu rodzinnym, zajmując osobny 

domek z ogródkiem. Róża żyła niezwykle surowo. Znosiła wiele cierpień i 

prześladowań złego ducha, różne choroby, obelgi i oszczerstwa ze strony jej otoczenia. Dotykał ją często 

bezwład członków, omdlenia, ataki słabości. Ona jednak błagała o miłosierdzie Boga dla grzeszników i ła-

skę przebaczenia. Za patronkę swoich dążeń do świętości obrała sobie św. Katarzynę Sieneńską, również 

dominikankę. Zgłębiała tajemnicę jej życia i świętości, na niej wzorowała swoją miłość. Róża w swym ży-

ciu wiele wycierpiała. Przeżyła śmierć rodziców, samotność, opuszczenie, oschłości i najrozmaitsze do-

świadczenia wewnętrzne. Przez 15 lat doświadczała zupełnego opuszczenia. Nie odczuwała żadnego pocią-

gu do modlitwy, żadnej pociechy ani poczucia bliskości Boga. Dzień i noc prześladowały ją myśli, że Bóg ją 

odrzucił. Wówczas dopiero doszła do kontemplacji i mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Odtąd żyła 

jeszcze bardziej dla Niego.  

 Ostatnie trzy lata życia spędziła u małżonków Gonzaleza Della Maza i Marii Uzategui, którzy darzy-

li ją pełną miłością. W ich domu zmarła w wieku 31 lat 24 sierpnia 1617 roku, w dniu który sobie przepo-

wiedziała. Papież Klemens IX dokonał jej beatyfikacji w 1668 roku i ogłosił ją patronką Ameryki, a w 1670 
roku także patronką Filipin i Antyli. W trzy lata po beatyfikacji nastąpiła jej kanonizacja, której dokonał 

papież Klemens X w 1671 roku. 

 

 W dniach od 5 do 26 sierpnia 2011 roku zapraszamy serdecznie na wyjazd do Madrytu 

na Światowe Dni Młodzieży - trasa objazdowa przez Sanktuaria Maryjne Europy (m.in. Saragos-

sa, Lourdes, Tuluza). Zapisy i informacje u Magdaleny Gałązki, e - mail: m.g.galazka@wp.pl 

♦  do 15 grudnia 2010  - 10 EUR /Fundusz Solidarnościowy/ 

♦  do 31 stycznia 2011 - 210 EUR /pakiet pielgrzyma/ 

Pakiet A zawiera: PASS, czyli imienne identyfikatory umożliwiające uczestnictwo w programie, 

plecak pielgrzyma, bilet komunikacji obejmujący region Madrytu, wyżywienie, zakwaterowanie 

w warunkach pielgrzymkowych.  



 

Szatan atakuje nieustannie  
 

Z o. Aleksandrem Posackim SJ (ur. 1957) - jezuitą, teologiem 
katolickim, filozofem, wykładowcą akademickim - doktorem 
habilitowanym teologii (KUL - Lublin), doktorem filozofii 
(Uniwersytet Gregoriański - Rzym), znawcą historii mistyki, 
demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu, roz-
mawia Jadwiga Knie - Górna.  
 

Czy fakt powoływania w Polsce coraz większej liczby egzorcystów oznacza nasilenie dzia-

łań szatana? 

 I tak, i nie. Szatan zawsze działał podobnie, tylko ukrywało się te sprawy, także egzorcyści 

działali w atmosferze większego spokoju. Dziś, w epoce mediów, wszystko jest sztucznie nagłaśnia-

ne. Można jednak pokusić się o hipotezę, że szatan we współczesnych czasach działa prężniej, co 

związane jest z nasileniem grzechów, z pewnym przyzwoleniem na zło.  

Jeśli mamy czas relatywizmu, zamętu pojęciowego, także w teologii, to one wpływają na dezorienta-

cję sumienia, które niestety jest kształtowane przez mass media w duchu liberalizmu, hedonizm czy 

też koncentrowania się na własnych egoistycznych celach. To wszystko sprzyja działaniu szatana. 
Poza ty, w 30-leciu, czyli od lat 60. do 90. XX w. panowała epoka ekspansji pseudoduchowości, 

mass mediów i New Age. W Kościele panował regres na egzorcyzmy. To spowodowało, że na świecie 

zadomowiło się wiele satanistycznych teorii.  

Niewątpliwie szatan a dzisiaj większe możliwości, więcej narzędzi do wykorzystania. Dawniej więcej 

osób było ochrzczonych, bardziej przestrzegano moralności, Dekalogu, unikano grzechu. 

 

Księże Doktorze, czy można powiedzieć, że egzorcyzmy są zjawiskami paranormalnymi? 

 Z punktu widzenia teologicznego jest to zjawisko duchowe, zaś prawo kanoniczne i teologia 

dogmatyczna określają je jako sakramentalia, czyli jako pewną formę modlitewną czy nawet litur-

giczną. Powiedziałbym, że jest to bardziej cud niż zjawisko paranormalne. Dlatego cud, bo prawdzi-

wy egzorcyzm dzieje się tylko i wyłącznie z pomocą Boga, gdyż tylko Bóg może pokonać i wypędzić 

szatana, więc jest to forma cudu. Cud jest natomiast także zjawiskiem paranormalnym, jeśli używa-

my języka, który jest wieloznaczny, bo również dotyczy on zjawisk ludzkich i demonicznych. Ponadto 

zjawiska, jakie towarzyszą opętaniem i cudom zarówno w mistyce, jak i w przypadku opętania, mo-

żemy nazwać zjawiskami paranormalnymi. Zajmuje się nimi parapsychologia.  

Zjawiska paranormalne czy parapsychologiczne nie należą w sensie ścisłym do mistyki, ale mogą jej 
towarzyszyć. Te zjawiska występują tak w mistyce prawdziwej, jak i pseudomistyce, Np. tak jest z 

lewitacją. Może ona wystąpić podczas egzorcyzmów, którym nierzadko towarzyszą zjawiska paranor-

malne.  

 

Proszę o wskazanie na najczęstsze formy obecności kultu szatana we współczesnym 

świecie. 

 Przybiera on różne formy. Niestety, jesteśmy dzisiaj mało uczuleni na rozróżnienie i zauwa-

żenie ukrytego kultu szatana. Jawny kult istnieje w postaci rozmaitych sekt, np. sekt satanistycz-

nych, które też mają różne podgrupy; są bardziej kultyczne, Inn bardziej intelektualne, spontanicz-

ne, prywatne. Jedne są bardziej subtelne i związane właśnie z intelektem, z duchowością, inne są 

bardziej prymitywne, drastyczne, w których składane są ofiary ze zwierząt czy ludzi.  

 Istnieją jednak również formy ukryte, które należy umieć odczytać. Wszędzie tam, gdzie 

człowiek przekracza swoje kompetencje, gdzie stara się być bogiem, gdzie zabiega o to, by być 

kimś, kto nie musi respektować żadnych granic, tam znajduje się doskonale miejsce dla satanizmu 

ukrytego, dla satanizmu potencjalnego, lucyferyzmu. Ten niezwykle niebezpieczny obszar nazywam 

„białym satanizmem”, inni mówią o „neosatanizmie”. Jakiekolwiek reaktywowanie, przyzywanie sza-
tana po imieniu jest niebezpieczne, bo wiąże się z otwieraniem się na tę duchowość. Wiemy, zresztą 

potwierdza to sama tradycja, że w przypadku satanizmu wystarczy samo zainteresowanie i otwarcie  



S T R .  1 3  N U M E R  5 ( 1 0 )  

na niego, aby te rzeczywistości same przyszły i zniewoliły człowieka.  
 
Dlaczego uciekanie się do okultyzmu, czyli praktyk magicznych, spirytyzmu, wróżbiarstwa jest takie 

niebezpieczne? 

 Przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z bardzo wyraźnym zakazem biblijnym, podtrzymanym 

przez Ojców Kościoła i przypominanym w nowym Katechizmie Kościoła. Jest to tradycja mówiąca grzechu bałwo-

chwalstwa w przypadku okultyzmu, wobec której konsensus jest niewzruszony. To stanowi wyraźną wskazówkę, 

że mamy do czynienia z tajemnicą. Rodzi się w nas niekiedy pokusa, by tę tajemnicę rozszyfrować, przekroczyć 

granice ustanowione przez Boga. Jest to jednak „wiedza zakazana”. Wiedzą o tym dobrze okultyści, którzy wpro-

wadzają pewne stopnie inicjacji i posługują się metodami ukrywania jej, gdyż zdają sobie sprawę, że jest ona nie-

bezpieczna.  
 

Dziś sformułowania: złe moce, demony, siły ciemności, opętanie zazwyczaj wywołują ironiczny 

uśmiech, a ironia w tych sprawach jest chyba bardzo niebezpieczna? 

 Jeżeli ignorant czy ktoś, kto nie jest kompetentny wyśmiewane pojęcia, ironizuje, to ja będę się śmiał z 

niego. Jest to wyjątkowo niemądra postawa. Trzeba na to reagować, gdyż media są w rękach ignorantów w tej 

materii, którzy nie tylko wyśmiewają się z istnienia szatana, ale także ukazują prawdę o nim w takim świetle, aby 

pomieszać ludziom pojęcia.  

 Otrzymujmy sygnały od nowej generacji parapsychologów, że klątwy i magia czynią spustoszenie. Nie 

jest to więc tylko wymysł teologów. Wszechobecna ignorancja przeszkadza czy wręcz blokuje prawdę o niebezpie-

czeństwach, jakie niosą wspomniane praktyki. Nie zdajemy sobie wprost sprawy, jak wiele ludzi opowiada się za 

złem. Nie zapominajmy, że nieustannie trwa walka duchowa, w której jedni wyraźnie opowiadają się po stronie 

Dobra, a drudzy po stronie Zła. Zastanówmy się, po której my jesteśmy stronie… 

 

Na czym polega istota opętania? 

 Biblia przedstawia to w sposób opisowy, że jest to zawładnięcie przez duchy „zdemonizowane”. Teologia 

scholastyczna dopowiedziała później, ż jest to opętanie ciała, ale nie duszy, bo dusza zawsze należy do Boga. Cia-

ło, które według współczesnej wiedzy możemy nazwać układem psychofizycznym, którym steruje mózg, jest 
czymś innym od duchowości. Szatan bardzo głęboko ingeruje w ten układ ludzkości; może wykorzystać człowieka 

jako medium. Człowiek może wpadać w trans, szatan może przemawiać przez niego, odebrać jego władze umy-

słowe i osobowościowe, ale z punktu widzenia teologicznego, nigdy nie jest w stanie zawładnąć duszą. Opętanie 

jest zawsze związane z grzechami ciężkimi, dotyczącymi pierwszego przykazania Dekalogu. Jest to zjawisko nale-

żące do porządku duchowo - moralnego, gdzie człowiek sam wkracza w jakieś obszary ciemności, grzechu, otwie-

rając się na różne formy kultu satanistycznego.  

 

Panuje przekonanie, że szatan częściej atakuje kobiety niż mężczyzn… 

 Rzeczywiście, patrząc statystycznie większą grupę opętanych czy podejrzanych o opętanie stanowią ko-

biety niż mężczyźni. Nalewno nie jest to związane z większą grzesznością kobiet, a raczej z ich większą wrażliwo-

ścią. Więcej kobiet interesuje Się okultyzmem i propaguje go. Wypływa to z ich natury. Myślę, że wspomniana 

wrażliwość może być przyczyną jakiegoś samowolnego, niebezpiecznego otwarcia. Jeżeli osoba jest wrażliwa, i z 

tego powodu np. więcej cierpi, to może też szybciej ulegać pokusie skłaniania się ku pewnym mocom, czyli rów-

nież do grzechu.  

 Być może jest to również złudzenie, że kobiet jest więcej, bo może wielu mężczyzn po prostu Się nie 

ujawnia. Mężczyźni generalnie nie lubią się obnażać duchowo, upokarzać, przyznawać Się do swoich słabości. Z 
całą pewnością jednak zniewolenia ich także dotykają.  

 

Czy prawdą jest, że demony najsilniej działają podczas godzin nocnych? 

 Demony czynią takie sztuczki, żeby człowieka związać z przesądem, żeby odwrócić jego uwagę od waż-

nych rzeczy. Myślę, że generalnie noc jest takim czasem, kiedy może być większa dyspozycja człowieka do takie-

go otwarcia, i tyle.  

 

www.aleksanderposacki.pl 



„Przeszliśmy przez piekło in vitro” 
 Sztuczne zapłodnienie wiąże się z technolo-

gicznym wyprodukowaniem dziecka. To jest utylita-

ryzm doprowadzony do ekstremum. To całkowita 

industrializacja poczęcia człowieka - mówił gość 

„Audycji Poświęconej” portalu Fronda.pl  opowie-

dział o swoich doświadczeniach związanych z in vi-

tro. Kilka lat temu wraz z żoną postanowili skorzy-

stać z tej metody. - Przeszliśmy przez to piekło, zwa-

ne in vitro -  mówił na antenie Radia Warszawa. Gość 

„Audycji Poświęconej” przyznaje, że emocje związa-

ne ze staraniem Się o dziecko były takie wielkie, że 

dopiero po zakończeniu procedury był w stanie za-

stanowić się nad jej przebiegiem oraz skutkami. 

Jak opisał gość, po kilku latach starania się o dziecko zaczęła się w nich pojawiać frustracja. Gdy poja-

wiają się kłopoty z zajściem w ciążę, w psychice kobiety pojawia się ogromna potrzeba posiadania dzieci. 

Często powoduje to, że kobieta chce mieć dziecko bez względu na wszystko. Z roku na rok wzrastała w 
nas frustracja - wspomina. Zaznaczył, że w końcu postanowili z żoną szukać pomocy.  

Początkowo korzystali z prostych metod leczniczych. - Na początku stosuje się w takiej procedurze 

proste metody, związane z inseminacją, czyli podawaniem leków. Nasze napięcie jednak rosło, oczekiwa-

nia stawały się coraz większe - mówił gość w audycji. Zaznaczył, że już te pierwsze metody odzierają z 

godności ludzkie poczęcie. - Już wtedy małżonkowie muszą poddawać się bardzo określonym procedurom. 

Muszą współżyć o odpowiedniej godzinie, muszą zażywać przedtem odpowiednie medykamenty. To całko-

wicie zaburza relacje małżonków, a współżycie sprowadza się do technologii - mówił gość „Audycji Poświę-

conej”. 

Zaznaczył jednak, że pierwsze procedury nic nie dawały, a podczas wizyt w klinikach „leczenia nie-

płodności” lekarze próbowali ich omotać. - W renomowanych klinikach lekarze znają doskonale kobiecą 

psychikę. Zazwyczaj występują w roli wybawicieli, półbóstw, które nagle oferują lepsze rozwiązania, tym 

razem skuteczne - powiedział. W końcu zdecydowali się na zastosowanie metody in vitro.  

Jak podkreślił gość, metoda sztucznego zapłodnienia wiąże się już z „technologicznym wyprodukowa-

niem dziecka”. - To jest utylitaryzm doprowadzony do ekstremum. To całkowita industrializacja poczęcia 

człowieka - uważa gość audycji portalu Fronda.pl  

W rozmowie ze Stefanem Sękowskim gość opowiedział, jak wyglądają przygotowania do procedury in 
vitro. - W klinikach mężczyźni stoją w kolejkach z pojemnikami na nasienie i po kolei wchodzą do pokoju 

pobrań. Tam, korzystając najczęściej z gazetek erotycznych, muszą napełnić swoim nasieniem pojemnik. 

Potem wychodzą z pokoju i wchodzi następna osoba. To wszystko dzieje się niemal na oczach obcych lu-

dzi, na oczach żon. Można nawet powiedzieć, że to ośmiesza proces poczęcia dziecka - tłumaczył.  

Kobiety z kolei, jak wspomniał gość Stefana Sękowskiego, poddawane są stymulacji hormonalnej. - To 

jest związane z ogromnym napięciem nerwowym, stresującymi wizytami u lekarzy. Potem następuje po-

branie komórki jajowej - opisał gość. Jak zaznacza, po zapłodnieniu często małżonkowie wraz z lekarzem 

wybierają zarodek do zaimplementowania.  

 



  Małżeństwu po pięciu latach od pierwszych prób wspomagania poczęcia, oraz po dwóch pró-

bach sztucznego zapłodnienia, udało się urodzić upragnione dziecko. Jednak wtedy pojawiły się  ogromne 

wątpliwości i wyrzuty sumienia. - Świadomość, że kilkanaście zarodków jest zamrożonych, że z roku na rok, 

z miesiąca na miesiąc ich zdolność do życia maleje, jest bardzo 

trudna do zaakceptowania, szczególnie dla osoby, która patrzy na 

życie przez pryzmat wiary i zasad moralnych - mówił. Jak zaznaczy-

ł, połowę niewykorzystanych embrionów oddali innej rodzinie stara-

jącej się          o dziecko, jednak wciąż budzi to jego wątpliwości. 

Nie wiadomo bowiem, co dalej stało się z tymi zarodkami.  

 Gość „Audycji Poświęconej” przyznaje, że emocje związane 

ze staraniem się o dziecko były tak wielkie, że dopiero po zakończe-

niu procedury był w stanie zastanowić się nad jej przebiegiem oraz 

skutkami. Jego zdaniem, główną motywacją ludzi zgłaszających się na in vitro jest egoizm. - Tak było w mo-

im przypadku. Z perspektywy czasu widzę, że nam nie chodziło o poczęcie życia, chcieliśmy mieć dziecko, 

jak każda inna para - stwierdził. Dodał też, że gdyby udrożnić mechanizmy adopcji oraz uświadomić małżon-

kom, ile dzieci umiera z głodu, czy czeka na prawdziwą rodzinę w domach dziecka, byłoby mniejsze parcie 

na in vitro. 

 W opinii gościa metoda in vitro dokonała również wielu zmian w jego relacjach z żoną. - Cały proces 

atomizuje ogromnie związek, relacje małżeńskie. In vitro spowodowało ogromne zmiany  w psychice mojej 

oraz żony. W wyniku stosowania sztucznego zapłodnienia mamy do czynienia z upadkiem autorytetu. Wiara 

w transcendentalność poczęcia, jego tajemnica gdzieś się ulatnia. Następuje odarcie z tajemnicy związanej z 

aktem poczęcia - powiedział gość. Dodał, że po urodzeniu dziecka ich małżeństwo zaczęło przeżywać ogrom-

ny kryzys.  

Stanisław Żaryn 

www.fronda.pl 

 Apel prof. Gadzinowskiego (Archidiecezja Poznańska) 

Przyłączam się do protestu w sprawie regulacji prawnych in vitro  

 „Przyłączam się do protestu w sprawie regulacji prawnych dotyczących procedury in vitro. Jako katolik 
uznaję wszystkie argumenty Kościoła Katolickiego. 

 Jako lekarz i kierownik największej kliniki Neonatologii w Polsce obserwuję oprócz radości rodzin z powodu 

posiadania dziecka w następstwie stosowania metody in vitro, także tragedie będące konsekwencją częstszego wy-
stępowania ciąży mnogiej z ryzykiem porodu przedwczesnego (często w fazie ciąży, gdzie przeżycie jest niemożli-

we). Dochodzi do tego zwiększona częstość przetoczeń krwi między płodami oraz większa liczba wad wrodzonych. 
Wszystko to powoduje zwiększoną zachorowalność i śmiertelność noworodków. W szeregu krajów metody in vitro 

spowodowały wystąpienie „epidemii ciąży mnogiej”. Należy obawiać się, że do podobnego zjawiska dojdzie w na-

szym Kraju po uchwaleniu ustawy. Dochodzi do tego problem tzw. „eliminacji płodu”, czyli zabicia jednego z dzieci 
w łonie matki w celu ograniczenia liczby płodów i w intencji wykonawców zwiększenia szans ich przeżycia. Z prze-

rażeniem słucham wystąpień na ten temat na międzynarodowych sympozjach, ponieważ wykładowcy mówią o tym 
tak, jakby zabili kurczaka, bowiem jest to dla nich normalne. Nieznane są też następstwa zdrowotne, które mogą 

nastąpić w następnych generacjach. 

 Jako konsultant krajowy ds. neonatologii oraz były przewodniczący Programu Poprawy Opieki Perinatalnej 
w Polsce zwracam uwagę na fakt, że Polska ma jedne z najgorszych wskaźników umieralności noworodków i nie-

mowląt w UE. Uważam, że wszystkie wysiłki edukacyjne, organizacyjne , finansowe powinny pójść w kierunku rato-
wania dzieci, które już są na świecie. Czy ktoś przewidział konieczność wzrostu nakładów na oddziały noworodko-

we, ponieważ w konsekwencji ustawy nastąpi wzrost liczby noworodków chorych i przedwcześnie urodzonych i 

trzeba będzie je leczyć? Zjawisko to wystąpiło już w innych krajach, więc niewątpliwie wystąpi i w Polsce w następ-
stwie ustawy” 

Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski 



S T R .  

DUSZPASTERSTWO STUDENTÓW DEKANATU BRÓDNOWSKIEGO 

Dom na Skale 

W ramach Duszpasterstwa Studentów Dekanatu Bródnowskiego zapraszam: 

 

W każdym tygodniu: 

♦ Niedziela o godz. 19:00 - Msza Święta akademicka i dla młodzieży pracującej 

♦ Środa o godz. 20:00 - Msza Święta dla studentów (wejście id strony zakrystii) 

♦ Środa po Mszy - cotygodniowe spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego 

♦ Czwartek godz. 20:00 - 21:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez studen-

tów. Jest wtedy możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania 

 

LISTOPAD 2010 

♦ Niedziela 14.11 - Inauguracja Duszpasterstwa Akademickiego 

    Godz. 19:00 Msza Święta koncelebrowana 

               Agapa w dolnym kościele 

♦ Niedziela 21.11 - godz. 20:00 (w dolnym kościele) Przedstawienie teatralne „Mój Chrystus 

połamany” 

♦ Piątek 26.11 - godz. 20:00 - Wieczór ciekawego filmu - „Adwokat Diabła” (dolny kościół) 

♦ Sobota 27.11 - godz. 19:30 - wieczór A/A - Andrzejkowo - Adwentowy. Zabawa taneczna za-

kończona o północy adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji poszanowania życia 

 

GRUDZIEŃ 2010 

♦ Niedziela 5 grudnia, godz. 20:00 - „Być mężczyzną i być kobietą - płciowość jako dar Boga…” 

- Spotkanie z cyklu „Los kobiety w ręku mężczyzny”. Prowadzi Pani Małgorzata Dorosz 

♦ Piątek 10 grudnia, godz. 20:00 - Wieczór ciekawego filmu - „Księga Ocalenia” 

♦ Piątek - Sobota 17 - 18 grudnia - Adwentowy dzień skupienia u księży pallotynów w Otwocku     

(informacje i zapisy u Magdy Jarosińskiej) 

♦ Niedziela 12 i 19 grudnia - godz. 19:00 Rekolekcje Akademickie prowadzi ks. Jan Konarski    

(DA z par. św. Zygmunta w Warszawie) 

♦ Piątek 31 grudnia godz. 20:30 - zabawa Sylwestrowa (o północy Msza Św.) 

♦ W Adwencie - w soboty 4 i 11 grudnia po Roratach wspólne śniadanie 

 

♦ W lutym (19 - 26) planowany jest wyjazd w Bieszczady (informacje u Magdaleny Gałązki,       

e - mail: m.g.galazka@wp.pl, tel. 500 018 158 ) 

♦ W dniach 5 - 26 sierpnia wyjazd do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży - trasa objazdowa 

przez Sanktuaria Maryjne Europy (Zapisy i informacje u Magdaleny Gałązki, e - mail: 

m.g.galazka@wp.pl, tel. 500 018 158 

           ks. Marcin  
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PIELGRZYMKA  OJCA  ŚWIĘTEGO  BENEDYKTA XVI 
HISZPANIA 2010  

 
 6 LISTOPADA 2010  
 
 Na placu Obradoiro przed katedrą św. Jakuba w Santiago de Compostela Benedykt XVI od-
prawił Mszę Świętą dla licznie zgromadzonych Hiszpanów.  
 Na początku Eucharystii, w której udział wziął także książę Filip 
z małżonką, powitał papieża abp Julian Barrio, ordynariusz die-
cezji Santiago de Compostela. Poprosił on następcę Piotra o 
umocnienie w wierze i nadziei. „Kiedy wypłyniesz łodzią ku 
innym częściom świata, pamiętaj Ojcze Święty, że w 
Santiago jest mała łódź, która gotowa jest na każdy Twój 
znak, aby zarzucić sieci tam, gdzie wskażesz” - mówił abp 
Barrio wywołując burzę oklasków.  
 Liturgia miała niezwykle uroczysty charakter i została 

doskonale przygotowana, 
szczególnie jeśli chodzi o 
oprawę muzyczną.  
 W homilii papież mówił między innymi o konieczności 
otwarcia Europy na Boga. Mówił: „Europa nauki i techno-
logii, Europa cywilizacji i kultury musi być jednocze-
śnie Europą otwartą na transcendencję i na braterstwo 
z innymi kontynentami, na Boga żywego i prawdziwe-
go, poczynając od człowieka żywego i prawdziwego. 
Właśnie to Kościół pragnie przynieść Europie: troskę o 
Bogu i troskę o człowieka, począwszy od zrozumienia, 
że zarówno jedna, jak i druga jest nam dana w Jezusie 

Chrystusie”. Po Mszy Świętej Ojciec Święty Benedykt XVI udał się do Barcelony.  
 

 7 LISTOPADA 2010 
 

 
 W takcie poświęcenia świątyni Świętej Rodziny 
w Barcelonie mówił, że: „Bóg jest Bogiem pokoju, a 
nie przemocy, wolności, a Ne przymusu, zgody, a 
nie niezgody”. Zwrócił uwagę, że poświęcenie tej 
Świątyni Świętej Rodziny przypada w czasie, gdy 
„człowiek usiłuje budować swe życie poza Bo-
giem, jak gdyby nie miał Mu nic do powiedze-
nia”. Benedykt XVI 
żegnając Hiszpanię 
wyraził pragnienie, 
by „wiara nabrała no-
wego wigoru” w Eu-

ropie i „przekształciła się w źródło inspiracji, przyczyniając się do 
wzrostu solidarności i służby wobec wszystkich, zwłaszcza grup i 
narodów najbardziej potrzebujących”.  
 „Wracam do Rzymu odwiedziwszy tylko dwa miej-
sca na waszej wspaniałej ziemi. Mimo to modlitwą i myślą 
pragnąłem objąć wszystkich Hiszpanów, bez żadnego wy-
jątku, a także wielu innych, którzy żyją pośród was, choć się tu nie urodzili” - podkreślił 
papież. „Z pomocą Pana zobaczymy się w Madrycie w przyszłym roku, by obchodzić 
Światowe Dni Młodzieży”                www.wiara.pl 
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MISJONARZE  MATKI  BOŻEJ POCIESZENIA 
CONSOLATA 

 
 24 października br. naszą parafię Matki Bożej Różańcowej 

odwiedzili misjonarze, o. Ashenafi (Etiopia) oraz o. Łukas 

(Włochy) 

 Założycielem jest błogosławiony ks. Józef Allamano. 

Jest to rodzina złożona z kapłanów, sióstr i świeckich, którzy zobo-

wiązują się nieść Ewangelię światu. Ale przede wszystkim, nie jest 

to organizacja, czy instytut, lecz Rodzina. Ten, kto zobowiązuje się 

do głoszenia Ewangelii i pomocy braciom, sam potrzebuje współ-

braci, którzy by mu pomagali, podtrzymywali na duchu i dodawali 

mu odwagi. Nie wystarczy mieć tylko kolegów i znajomych wyko-

nujących tę samą pracę.  

 Misjonarze konsoleta są skierowani poza te-

rytorialne granice własnego kraju, narodowości, pa-

rafii, diecezji. Patrzą na cały świat i mają w sercu 

wszystkie narody. Są świadkami uniwersalności 

chrześcijaństwa i Kościoła, są kapłanami całego 

świata. To „wyjście poza” jest nieustannym wyzwa-

niem, w jakimkolwiek 

miejscu się znajdują, bo 

trzeba zawsze przezwy-

ciężać nie tylko bariery 

terytorialne, ale również rasowe, narodowe, kulturowe, socjal-

ne oraz religijne, w tym znaczeniu, że trzeba także patrzeć na 

tych, którzy wokół nas są jeszcze daleko od Chrystusa i Kościo-

ła.  

 Misjonarze uznają Maryję, Matkę Jezusa, za swoją Pa-

tronkę i Matkę. Jak Maryja, którą czczą pod imieniem 

„Konsolata”, to znaczy „Pocieszycielka”, chcą nieść światu 

prawdziwe pocieszenie, którym jest Jezus i Jego Ewangelia. 

Równocześnie chcą być blisko z emigrantami ich problemami, 

chcą pocieszać strapionych, leczyć chorych, nieść pomoc hu-

manitarną potrzebującym, bronić praw ludzkich, oraz promować sprawiedliwość i pokój. 

 Obecnie zgromadzenie liczy 1003 misjonarzy, w tym 14 biskupów, 730 księży, 62 

braci, 157 kleryków i 40 nowicjuszy. Misjonarze konsoleta pracują w 28 krajach świata.  

 

 

 

 

 

 

 
www.konsolata.blog.onet.pl 
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 Dlaczego potrzebuję czuć, że jestem kochana, NIEZBĘDNA, i dlaczego tego nie czuję? I dlaczego 
wszystkie te pytania bez odpowiedzi? Mam nadzieję, że mi szybko odpowiesz. Czekam z niecierpliwo-
ścią...” A on, jak to przyjmuje? Widzę, jak siedzi z głową opartą na kolanach. Czyżby płakał? 
Po bardzo długim milczeniu: Ona jest NIEZBĘDNA. Ona jest światłem. Jest ktoś, kto nie może się bez 
niej obejść. Moja Sylwia, a więc do tego doszła! A ja chciałem się na niej oprzeć! Marzyłem, żeby uczynić 
ją szczęśliwą! Chciałbym spotkać  twoją Sylwię! Ile ma lat? Czternaście! Co jej odpiszesz? 
Jej pytania, one wszystkie są moje... Parę minut wahania i skaczę na głęboką wodę: Czy mogę ci coś po-
wiedzieć?... To dla mnie zbyt ciężkie. Spodziewa się dziecka... z kimś innym! Może od dwóch miesięcy? 
Jak może dać życie, jeśli nie wie nawet, po co żyć? Nigdy nie daruję temu facetowi! Ją kocham nadal, ale 
dzieciak będzie musiał zniknąć! I to szybko! Rozmowę przerywa brutalnie banda chłopaków, zjeżdżają-
cych z góry na charczących motorach.  

Wychodzimy na spokojną polanę. Świetnie, opuszczona stodoła! Chronimy się w niej przed lodo-
watym, północno-zachodnim wiatrem. Zmęczenie czy zakażenie? Powoli daję się oswoić. Intryguje mnie. 
Raz na zawsze dowiedzieć się, z kim mam do czynienia. Rzucam wreszcie pytanie, które pali mi wargi: 
 - Kim ty właściwie jesteś? 
 - Och, to długa historia... Jestem pasterzem, to mój zawód, i lubię go. 
 - A twoje stado, gdzie ono jest? 
 - Na hali włóczykijów.  
Któregoś dnia zerwała się tam  straszna burza. Dziesiątki owiec zostało rażonych piorunem. Na domiar 
złego, psy wywołały popłoch. Niektóre owce wpadły do jaru, inne się poraniły . Prawdziwa klęska. Nie 
mówiąc już o złodziejach stad, którzy wykorzystują nawałnice. Trzeba było szybko działać. Tata  powie-
dział mi: „Słuchaj, mój mały, jesteś jeszcze młody, ale nie mam nikogo oprócz ciebie. Rób, co chcesz,, 
odszukaj je wszystkie.  
To będzie ciężkie. Będziesz potrzebował dużo czasu, ale to twoje zadanie. Niech owczarnia będzie zapeł-
niona! Idź wiec, mój mały, nie bierz nic ze sobą, żebyś mógł biegać”. Powiedział mi jeszcze mnóstwo in-
nych rzeczy, ale to pozostanie między nami (musisz wiedzieć, że jestem Jego jedynym synem). No i wyru-
szyłem w drogę, ot tak, bez niczego. I zacząłem szukać przez wszystkie czasy, we dnie i w nocy. Kiedy już 
nie mam siły, kiedy chciałbym się zatrzymać, myślę o Nim. Gdybyś wiedział, jakie to święto, ilekroć Mu 
przyprowadzę parę owiec!  
Zupełne szaleństwo! Jak na uczcie weselnej! 
 - Nieźle się poharatałeś! 
 - Bez ustanku szukałem jednej owcy, jednej jedynej. Miałem wrażenie, że ucieka, gdy  
tylko mnie spostrzeże. Trzeba było się spieszyć. O tej porze roku noc zapada szybko. Tutaj z byle powodu 
można upaść i skręcić sobie kostkę. Jednak krwawiąc, uczę się leczyć innych. 
 - Jeśli dobrze zrozumiałem, to zostawiłeś resztę stada tak po prostu, bez pasterza? 
 - Co chcesz, na tej jednej owcy Ojcu zależy jak na źrenicy oka. Dla Niego liczy się tylko ona. Co 
za cios, gdybym jej nie odnalazł! 
I jeszcze jej nie odnalazłeś? 
 - Ona się boi, że ją odszukam. 
 - A ja, czy mógłbym pomóc ci ją odnaleźć? 
 - Jeszcze jak! Co więcej, tylko ty możesz mi pomóc. Bez ciebie nigdy jej nie odnajdę. 
 - Można by spróbować jutro. 
 - Ojcu się spieszy, wiesz? A poza tym do jutra mogłaby sobie zrobić coś złego. 
 - Wyglądasz na zmordowanego! Odpocznij tej nocy. 
 - Moim odpoczynkiem jest mieć ją tu, na ramieniu. 
 - Czy twoje zwierzęta mają imiona? 
 - Każdej nadałem imię. 
 - A ta, której dzisiaj szukasz, jak się nazywa? Odniosłem wrażenie, że się waha.  
Milczenie pogłębiało się. A potem jedno jedyne słowo: 
 - Emanuel                      CDN… 

„Zraniony Pasterz”, Daniel Andge 



WYDARZENIA KULTURALNE 
 
 
 IX Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„Radość Tworzenia” 
  
 Przegląd jest przedsięwzięciem, które otwiera przed ludźmi do-

tkniętymi szczególnymi trudnościami nowe możliwości realizacji własnych 

zainteresowań. Działalność twórcza pozwala im zaistnieć w codzienności 

ludzi pełnosprawnych i wnieść zupełnie nową jakość w sztukę. Ich dokona-

nia fascynują oryginalnością i pomysłowością, budzą uznanie szczerością przekazu i bezpretensjonalnym po-

dejściem do materiału twórczego.  

 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki organizuje w swojej siedzibie jeden z dwóch dni teatru          

(25 listopada, czwartek, godz. 10:00), ul. Elektoralna 12, a w Teatrze RAMPA - koncert galowy, będący 

podsumowaniem o oficjalnym zamknięciem Festiwalu (6 grudnia, poniedziałek, godz. 11:00). 

www.mckis.waw.pl 

 

 Sylwester Ambroziak    Pokój/The Room  

 
 Instalacja Sylwestra Ambroziaka Pokój/The Room obrazuje przestrzeń, która otacza ludzi osamotnio-

nych, pozbawionych więzi rodzinnych. Są to ”eurosieroty” - dzieci, któ-

rych rodzice wyjechali z kraju w celach zarobkowych. Odczuwają one 

brak miłości, opieki, więzi rodzicielskiej, doświadczają stanu opuszcze-

nia. Wszystko to prowadzi do nowego układu społecznego, który kwe-

stionuje odwieczną rolę rodziny w procesie wzrastania i rozwoju czło-

wieka. 
18 listopada - 4 grudnia 2010 

Galeria Krytyków Pokaz 

Warszawa, ul. Krakowskie przedmieście 20/22 

Czynna: wt - pt, godz. 11:00 - 17:00, sob., godz. 12:00 - 16:00 

www.mckis.waw.pl 

 

 Galowy Wieczór Kabaretowy 

 
 Galowy Wieczór Kabaretowy to znakomity projekt 4 zdolnych kabaretów, które 

zapewnią Państwu trzy godziny wyśmienitej zabawy, prezentując zarówno swoje best-

sellerowe numery jak i wspólne skecze oraz piosenki. Mając na uwadze różnorodność 

artystów biorących udział w Galowym programie, tj. Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret 

Młodych Panów, Smile oraz Słoiczek Po Cukrze, każdy widz zostanie zaspokojony 

przepysznym koktajlem humoru. 

 

Sala Kongresowa, Warszawa, Plac Defilad 1 

Wtorek, 16 listopada 2010, godz. 19:00 

www.pkin.pl 

 

 Grzegorz Turnau z Zespołem 
 

 Grzegorz Turnau - polski artysta, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista 

i poeta, wykonawca tzw. poezji śpiewanej. Stworzył swój własny styl muzyczny i 

kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smoth jazzowej, także 

do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. 

Sala Kongresowa , Warszawa, Plac Defilad 1 

27 listopada, godz. 19:00 



PATRIOTYZM NASZ POWSZEDNI 
 

 „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zro-
bić dla swojego kraju”, to słynne zdanie wypowiedziane przez byłego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych – John’a Kennedy’ego, wydaje się być wyjątkowo ważne w 
obecnych czasach. Dla narodu Polskiego, winno stać się myślą przewodnią na naj-
bliższe lata, i hasłem, które każdy obywatel wypisze nad swoim łóżkiem. Poczucie 
odpowiedzialności za swoją ojczyznę jest bowiem podstawowym warunkiem, by 
móc powiedzieć o sobie – „patriota”. 

 
Każda kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją nie tylko do wspomnienia pamięt-
nej daty, powtórnego oddania hołdu wszystkim tym którzy przywrócili wolność naszej ojcowskiej ziemi, wy-
wieszenia flagi czy odśpiewania hymnu, ale także czasem kiedy możemy zastanowić się nad osobistą posta-
wą wobec swojego kraju. Jestem patriotą na co dzień czy od święta? 
 

Aby podjąć próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy zacząć od definicji. Czym jest owy patrio-
tyzm? Encyklopedia PWN najkrócej definiuje to tak: postawa łącząca przywiązanie i miłość do ojczyzny oraz 
solidarność z własnym narodem — z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych 
praw; przeciwieństwo szowinizmu. Inne źródła uzupełniają ową  definicję i wskazują, że patriotyzm jest po-
stawą rzetelnego wypełniania podstawowych obowiązków, jak: obrona ojczyzny, troska o dobro wspólne i 
stan środowiska naturalnego, przestrzeganie praw i płacenie podatków. Wymaga ponadto stawiania dobra 
kraju ponad interes osobisty, troski o dobro wspólne, a nawet rezygnacji z własnych korzyści. Od siebie do-
dam, że owa postawa wymaga odrzucenia egoizmu, przy jednoczesnym wyrażaniu gotowości do poświęcenia 
jeżeli takowe będzie potrzebne. Powtórzę pytanie: jestem patriotą na co dzień czy od święta? 

 

Flaga, hymn i godło to symbole, piękne, ale symbole. Mają wyrażać nasze umiłowanie i przywiązanie do oj-
czyzny, podkreślić naszą dumę narodową, być swego rodzaju drogowskazem dokąd mamy zmierzać. Sam 
doświadczyłem wzruszenia, kiedy będąc pośród kilkunastotysięcznego zgromadzenia na Placu Zamkowym w 
Warszawie, został odśpiewany hymn narodowy. Takie chwile pozostają w człowieku i wracają w różnych mo-
mentach życia. Tyle tylko, że to wiąże się bardziej z emocjami niż faktycznym wyrazem miłości względem 
ojczyzny. Jak zatem należałoby rozumieć dzisiejszy patriotyzm? Na pewno nie wiąże się to z ofiarą zdrowia 
czy życia. Czas wojen, okupacji, czy zależności mamy szczęśliwie za sobą. Osadzenie w więzieniu nie może 
dziś wyrażać heroizmu, a przemoc, zarówno fizyczna jak i psychiczna, nie może być środkiem do walki z 
kimkolwiek. Zacząć powinniśmy od… siebie. A najlepiej od rachunku sumienia wzglądem ojczyzny. Czy płacę 
podatki? Czy kupuję bilety na przejazdy komunikacją miejską? Czy jeżdżę samochodem trzeźwy i z dozwolo-
ną prędkością? Czy nie zaśmiecam i nie truję środowiska? To tylko kilka pytań na które warto sobie odpowie-
dzieć. A to jedynie pytania dotyczące naszych obowiązków. A co z naszym osobistym wkładem, tzw. pro pu-
blico bono? Kiedy ostatnio oddałem honorowo krew? Czy działam w jakiejś organizacji dobra społecznego? 
Czy włączyłem się w pomoc powodzianom, kiedy jej potrzebowali? Czy zaproponowałem pomoc choremu 
sąsiadowi, wyręczenie go w czynnościach w których mogę to uczynić? Czy zgłosiłem na policję zniszczenie 
przystanku autobusowego? Można tak bez końca. Nie chodzi o to by robi rzeczy „wielkie”, ale nawet naj-
prostszą czynność, która będzie z pożytkiem dla nas i naszego otoczenia. Już samo segregowanie śmieci jest 
wielką wartością. Gdyby każdy przykładał do tego wagę, być może nie byłoby dziś problemu zaśmieconych 
podwórek. Każdorazowe zgłoszenie kradzieży, zniszczenie mienia, czy wyrządzonej krzywdy fizycznej przy-
czynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Gdyby każda kradzież telefonu komórkowego była zgłaszana na 
policję, być może wiele dzieci nie doznałoby krzywdy w wyniku rabunku na nich. Proste? Owszem. Ale nadal 
obce dla wielu. Czy zatem takie postawy nie są wyrazem szacunku dla ojczyzny? Czy może nie tacy z nas 
patrioci jak sami siebie malujemy? 

 

W jednym na pewno Polacy są potęgą. Pod względem zaangażowania osób w opiekę nad pacjentami hospi-
cjów, Polska plasuje się na piątym miejscu na świecie. To jest ogromne osiągnięcie. I nie chodzi o ordery, bo 
tych zapewne wolontariusze nie otrzymają, ale o trud jaki człowiek jest gotów nieść dla drugiego. Opieka 
nad osobami umierającymi i to czyniona za darmo?! Dlaczego więc nie mówimy o tym, a podnosimy głos, 
gdy polscy piłkarze grają w granatowych strojach? Przeciętny Kowalski zdaje się bardziej przejmować spo-
rem dwóch największych partii niż swoim rodzimym podwórkiem. A szkoda, bo polityki nie zbawi, a swoje 
podwórko zawsze może „zamieść”.. 

 
Korzystając z okazji, że kolejny raz świętujemy dzień 11-go listopada, spróbujmy odpowiedzieć  sobie na 
pytanie: czy jestem patriotą na co dzień czy od święta? 

 

           Marek 



  

List otwarty do Prezydenta RP 
 

 Panie Prezydencie, 
 
  Wiadomości Onetu z 27 października zamieściły streszczenie Pańskiej wypowiedzi, 
która odnosiła się do spraw ekskomuniki w kontekście głosowania parlamentarnego za ustawą le-
galizującą metodę in vitro. Wspominana wypowiedź miała miejsce w trakcie spotkania z maturzy-
stami w Grudziądzu, jednak nabrała charakteru publicznego, dlatego poczuwam się do obowiązku 
naświetlenia pewnych jej aspektów i skomentowania pewnych nieścisłości.  
 
 Polityka i moralność 
 
  W wypowiedzi Pańskiej padło zdanie, że w żadnym cywilizowanym kraju europej-
skim nie zdarzyło się, aby w XXI w. sferę polityczną dotknęła ekskomunika. Już w tym jednym 
zdaniu jest kilka nieścisłości, które trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, głosowanie nad ustawą dotyczą-
cą legalności pozaustrojowego zapłodnienia nie jest sprawą polityczną, lecz moralną, najgłębszym 
tego słowa znaczeniu. To, w jaki sposób człowiek (a także rząd, parlament i wszelkie instytucje 
interesujące się życiem ludzkim w najbardziej elementarnym znaczeniu) pojmują istotę ludzkiej 
płodności, czyli ontyczną podstawę zaistnienia osobowego tytułu ojcostwa i macierzyństwa, roz-
strzyga o ich samookreśleniu w aspekcie człowieczeństwa, czyli decyduje o tym, w jakim stopniu 
utożsamiają się z samą istotą człowieczeństwa. Nie jest to zatem sprawa polityczna, lecz najgłę-
biej ludzka i moralna, a nawet w swojej wewnętrznej istocie - religijna. Sposób bowiem, w jaki 
człowiek rozstrzyga praktycznie to zagadnienie, ipso facto rozstrzyga o jego stosunku do Boga. A 
jeżeli już ktoś się upiera, że jest to sprawa polityczna, to tym samym stwierdza fakt i zgadza się 
na wynikające konsekwencje, że Pan Bóg ma coś do powiedzenia w polityce, czyli, że nie można 
uprawiać polityki z pominięciem relacji do prawa Bożego.  
  Po drugie, zdanie, że w żadnym cywilizowanym państwie europejskim nie zdarzyło 
się, żeby sferę polityczną dotknęła ekskomunika, jest trudne do udowodnienia z kilku powodów. 
Jeżeli tego rodzaju opinia opiera się tylko na fakcie, że w mediach tych państw nie było dyskusji 
na ten temat, to tego rodzaju dowód jest bez znaczenia. W prawie kanonicznym są ustalenia, na 
podstawie których ekskomunika nie musi być ogłoszona publicznie, ponieważ są przestępstwa, na 
które kara ekskomuniki jest nakładana automatycznie z chwilą ich dokonania. A faktem jest, że w 
tych „cywilizowanych krajach” nieustannie są popełniane przestępstwa mające znamiona szczegól-
nie okrutne i uderzające w ludzką godność, a nawet implikujące zatarcie granicy między naturą 
ludzką a światem zwierzęcym. Takimi przestępstwami są nie tylko przypadki masowej aborcji czy 
eutanazji, lecz także eksperymenty biomedyczne, które mają na celu jedynie „odkrycia naukowe”, 
c dzieje się systematycznie z całkowitym pominięciem respektu dla godności ludzkiego ciała i w 
ogóle ludzkiej osoby i ludzkiego życia w tych okresach jego rozwoju, które odznaczają się szcze-
gólną słabością i bezbronnością. Jest to także powód, dla którego podważyłbym prawdziwość zda-
nia wypowiedzianego przez Pana Prezydenta na temat tych „państw cywilizowanych Europy”: mo-
żemy z całą prawdą orzec, że jeżeli twierdzi się, iż w krajach tych nie było ekskomuniki, to dlate-
go, że państwa te straciły rangę państw cywilizowanych. 
  Cała historia Kościoła świadczy o tym, a Jan Paweł II wielokrotnie potwierdzał tę za-
sadę, że miarą cywilizacji jest stosunek do życia, szczególnie do tego na najwcześniejszym etapie 
rozwoju. Dziś zasada ta sformułowana przez Jana Pawła II (czy to w przemówieniu do ONZ, czy w 
czasie pielgrzymki polskiej w Kaliszu, czy w adhortacji Familiaris consorito i w encyklice Evange-
lium vitae) może być jeszcze bardziej uściślona: miarą - i to podstawową - cywilizacji jest stosu-
nek do życia jako daru Stwórcy, objawiającego się w kontekście tajemnicy ojcostwa i macierzyń-
stwa, która buduje duchowy świat małżeństwa. Dlatego jeżeli jakiś kraj chce uchodzić za cywilizo-
wany, powinien swoimi prawami obwarować świętość i nienaruszalność życia w kontekście powo-
łania małżeńskiego wraz ze wszystkimi uprawnieniami zdefiniowanymi w Karcie praw rodziny. 
Prawdziwa cywilizacja zawita do nas wtedy, kiedy w polskim ustawodawstwie zostanie zagwaran-
towane prawo nierozerwalności małżeństwa, prawo nietykalności życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, wyłączne prawo rodziny do wychowania pojętego integralnie, i kiedy rodzina oparta na 
małżeństwie mężczyzny i kobiety zostanie prawnie (konstytucyjnie) uznana za podstawową i su-
werenną wspólnotę antropologiczną określającą strukturę i cel całego porządku społecznego i eko-
nomicznego państwa. Wtedy możemy mówić o cywilizacji.   
 
 



    
 Komu ekskomunika? 
 
  W Pańskiej wypowiedzi padły twierdzenia, do których należy się odnieść krytycznie, 
aby nie narazić opinii publicznej na niejasności. Twierdzi Pan, że ekskomunika to instytucja z innej 
epoki, czyli przestarzała i nieaktualna. Dla wielu ludzi Kościół przedstawia Się jako coś z innej epo-
ki, a to może dlatego, że Kościół nie mieści się bez reszty w żadnej epoce, jest ponad wszelkimi 
epokami. Kościół bowiem istnieje na poziomie, na którym przenika się wewnętrznie z tajemnicą 
Chrystusa: a „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8). Podstawy teolo-
giczne uzasadniające możliwość ekskomuniki w każdej epoce są obecne w Ewangelii; na przykład, 
kiedy Chrystus mówi do Piotra: „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie              
(Mt 16, 19), albo: „Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą za-
trzymane (J 20, 23). Ekskomunika może łączyć Się z takim „zatrzymaniem” odpuszczenia grzechu 
aż do wypełnienia istotnych warunków koniecznych dla dopełnienia pokuty, czyli pełnego nawróce-
nia.  
  Ekskomunika bowiem jest narzędziem niezbędnym w przypadku, Gd ktoś złośliwie i 
z uporem popełnia przestępstwo, przed którym Kościół wyraźnie przestrzega, jako szczególnie 
groźnym dla społeczeństwa (dla wspólnoty Kościoła). Pierwszy List do Koryntian (r. 5) świadczy, że  
św. Paweł stosował coś w rodzaju ekskomuniki, czyli nakazał wyłączyć ze wspólnoty Kościoła 
(wspólnoty Eucharystycznej) osobnika obciążonego szczególnie ciężkim grzechem. Zatem niech się 
Pan, Panie Prezydencie dobrze zastanowi, jakie stanowisko zająć w sprawie ustawy o in vitro. Bo 
Pan się nie może usprawiedliwiać niewiedzą ani innymi czynnikami psychologicznymi: jeśli Pan w 
tym stanie świadomości, kiedy Pan z lekceważeniem odnosi się do moralnej dyscypliny Kościoła, 
opowie się mocą swoich uprawnień za in vitro, to nalewno pan popadnie w karę ekskomuniki. 
Oznacza to, że Pan pozbawi się prawa do uczestnictwa w Eucharystii, a zuchwałe upieranie się przy 
prawie do Komunii Świętej pomimo ekskomuniki oznaczałoby bardzo ciężkie świętokradztwo, po 
którym Pan nie będzie mógł spokojnie myśleć o tym, co Pana czeka w chwili śmierci. Lepiej z Pa-
nem Bogiem nie zadzierać.  
 
 Straszenie państwem 
 
  Uważa Pan także, że ekskomunika byłaby czymś fatalnym dla relacji państwo - Ko-
ściół. W takim stwierdzeniu łatwo dostrzec pomieszanie płaszczyzn. Ekskomunika dotyczy osoby 
indywidualnej, niezależnie od tego, jaką pełni funkcję w państwie, natomiast określa jej relację do 
Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej. Relacja państwo - Kościół jest z jednej strony określona 
przez prawo naturalne (istota i cel władzy państwowej), z drugiej strony przez Ewangelię, która 
nakazuje głosić plan zbawienia całemu światu, także wszelkim władcom i cesarzom. To prawo nad-
rzędne, które jest w istocie prawem Boskim, określa granice kompetencji państwa i Kościoła. Było-
by na przykład bezprawiem, gdyby państwo chciało mianować biskupów lub określać treść naucza-
nia kościelnego. Byłoby także czymś sprzecznym z prawem, gdyby biskupi próbowali określać 
ustrój polityczny państwa. Ale sprawa nie jest taka prosta: ponieważ ustrój w pewnych aspektach 
zazębia się z etyką (zasada sprawiedliwości na przykład), Kościół ma wtedy pełne prawo analizo-
wać i oceniać niektóre sprawy dotyczące polityki. Polityka bowiem nie dzieje się poza etyką, doty-
czy ludzkich sumień. Straszenie, że ogłoszenie ekskomuniki zakłóci relacje państwo - Kościół, jest 
delikatnym szantażem i należy do słabo zakamuflowanej demagogii.  
 
 Prywatyzacja etyki 
 
  Z wypowiedzi Pana Prezydenta wynika, że stoi Pan na stanowisku skrajnego liberali-
zmu i subiektywizmu moralnego, ponieważ Pan stwierdził, że człowiek sam w swoim sumieniu de-
cyduje, czy chce czy nie stosować metodę in vitro. I to już wszystko. Wolność wyboru stoi ponad 
prawem moralnym. Oznacza to, że ktoś, kto chce stosować tę metodę, nie musi liczyć się z tym, 
czy tego rodzaju działanie jest zgodne z prawem Bożym, czy tez nie. 
 Ze sformułowań podanych w tekście Onetu wynika, jakby odpowiedzialność osoby zamykała 
się całkowicie wewnątrz jej stosunku do własnego przekonania: odpowiedzialność za siebie             
i przed sobą wyłącznie. (…) Czyn ludzki zawsze się decyduje w świetle prawdy, która jest rzeczywi-
stością obiektywną (i nie redukuje się do subiektywnego przekonania). Co więcej - ta prawda, po-
znawana w sumieniu, osądza nasz czyn, ponieważ jest odbiciem tej Wiekuistej Prawdy, jaka zosta-
ła nam wszczepiona w akcie stworzenia i która wzywa człowieka do wierności wobec tej Miłości, 
mocą której człowiek został stworzony.                
      Z należnym szacunkiem i z zapewnieniem o modlitwie 
                       ks. Jerzy Bajda 
           Tygodnik „Idziemy” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦   W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 serdecznie zapraszamy studentów na        
  wieczorną Mszę Świętą, wejście od zakrystii (po Mszy św. cotygodniowe 
  spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego) 

 
♦   CZWARTEK godz. 20:00 - 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu,          

  prowadzona przez studentów. Jest możliwość korzystania z Sakramentu Po   
  kuty i Pojednania 

 
♦   W NIEDZIELĘ, 21.11, godz. 20:00 - zapraszamy do Kawiarni „u PANA      

  BOGA za piecem” na przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego,  
  pt.:„Mój Chrystus połamany” 
 
♦   PIĄTEK, 26.11, godz. 20:00 - Wieczór ciekawego filmu, „Adwokat diabła” 
  Herbaciarnia „u PANA BOGA za piecem” 
 
♦   SOBOTA, 27.11, godz. 19:30 - wieczór Andrzejkowo - Adwentowy. Zabawa 

  taneczna zakończona o północy adoracją Najświętszego Sakramentu  
  w intencji poszanowania życia 

 
♦   SPOTKANIA 
 
   »SINGLE - w każdą ŚRODĘ, godz. 19:15 
   »STUDENCI - w każdą ŚRODĘ, godz. 20:30 
   »MŁODE MAŁŻEŃSTWA - 2 i 4 NIEDZIELA, godz. 16:00 
   »MAŁŻEŃSTWA ze STAŻEM - w każdy PONIEDZIAŁEK,             
             godz. 19:15  
 

  Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym 
   Serdecznie zapraszamy 
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