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Marta Karpińska

Egzemplarze kwartalnika można otrzymać w redakcji i w oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Redakcja  
nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz do zmiany tytułów.

Oddajemy do rąk naszych Czytelników najnowszy numer kwartalnika 
„Civitas Christiana”, w którym chcemy przybliżyć sylwetkę św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Okazją ku temu stały się ważne rocznice: 40-lecie kanoniza-
cji założyciela Niepokalanowa oraz 100-lecie stworzonego przez niego mie-
sięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Pewne znaczenie miało tu także wznowienie 
przez Instytut Wydawniczy PAX Myśli i  rozważań świętego, które nastąpiło 
z inspiracji członków Stowarzyszenia ze Zduńskiej Woli.

Wszyscy od razu kojarzymy św. Maksymiliana z ofiarą, jaką poniósł w Au-
schwitz, by ocalić życie współwięźnia. A był to „tylko” finalny akord życia tego niezwykłego czło-
wieka – wybitnie utalentowanego, doskonale wykształconego, energicznego wizjonera, z  rozma-
chem posługującego się nowoczesnymi środkami społecznego przekazu. A wszystko to z miłości 
do Niepokalanej, by zdobyć jak najwięcej dusz dla Boga. O. Kolbe nie bał się tego, co nowe, co 
kojarzone było dotąd ze światem. Do swojego ewangelizacyjnego dzieła zaprzągł media – o tym, jak 
niezwykle skutecznie to uczynił, opowiadamy na naszych łamach. Czy nie powinno to być dla nas 
zachętą? Okres pandemii wymusił wręcz „przeprowadzkę” do Internetu i rozwój nowych mediów. 
Warto potraktować to jako szansę i mądrze wykorzystać w budowaniu czy raczej odbudowywaniu 
christianitas na miarę i potrzeby naszych wymagających czasów.

W kwartalniku nie mogło zabraknąć relacji z wydarzeń ważnych dla Stowarzyszenia – a działo 
się w ostatnim czasie wiele. Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, które odbyło się już 
po raz siedemdziesiąty piąty, 15. Spotkanie Młodych z Biblią oraz 26. Finał Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej, 42. Pielgrzymka Stowarzyszenia na Jasną Górę – liczna i radosna, kontynu-
acja peregrynacji relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kolejne odsłony niezwykle udanych 
warsztatów prymasowskich to tylko niektóre z nich.

Z pewną nieśmiałością, ale i dużą radością podpisuję się pod tym wstępem jako nowy redak-
tor naczelny kwartalnika. Praca ta spina klamrą moje wykształcenie w dziedzinie katolickiej na-
uki społecznej z dziennikarstwem, które jest moim zawodem wykonywanym. Ufam, że przyniesie 
ona dobre owoce w działalności dla środowiska tak zasłużonego i z tak bogatą historią, jaką może 
się poszczycić Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Dziękuję też wszystkim osobom, które swo-
im działaniem, wiedzą, piórem i talentem graficznym zaangażowały się w powstanie tego numeru 
kwartalnika. Mam nadzieję, że finalny efekt naszej wspólnej pracy sprawi Wam radość.
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Studio Wrocław: św. Maksymilian Kolbe 
- ojciec mediów katolickich

Studio Warszawa: o Maksymilianie Kolbe 
i filmie "Dwie Korony”

(Za)krótko: W 100. rocznicę wydania 
"Rycerza Niepokalanej"

https://soundcloud.com/user-333522290/zakrotko-w-100-rocznice-wydania-rycerza-niepokalanej
https://soundcloud.com/user-333522290/studio-warszawa-o-maksymilianie-kolbem-i-filmie-dwie-korony
https://soundcloud.com/user-333522290/studio-wroclaw-sw-maksymilian-kolbe-ojciec-mediow-katolickich
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W  ubogim zakonniku w  niezwykle har-
monijny sposób głęboka duchowość splotła 
się z  codzienną aktywnością. W  niełatwym 
świecie mass mediów o. Kolbemu udało się do-
konać rzeczy niemożliwej. Media, stanowiąc 
główną domenę aktywności przedwojennego 
Niepokalanowa, były głęboko zespolone z jego 
duchowością i  w  niej znajdowały swoje naj-
głębsze uzasadnienie. Tematu niepokalanow-
skich mediów nie sposób wyodrębnić z  peł-
nego kontekstu dzieła o. Kolbego. Ten punkt 
widzenia potwierdza sam święty, pisząc, iż 
komuś, kto „stoi z dala od Boga i religii i kogo 
może aż razi słowo «Niepokalana» – trudno 
będzie zrozumieć nawet sens działalności Nie-
pokalanowa. Najwyżej dopatrzy się tu tylko 
pewnego rodzaju fanatyzmu religijnego”. 

Przede wszystkim wnętrze

Osnową działań apostolskich o. Kolbego, 
a za nim również Niepokalanowa, była ducho-
wość maryjna, oparta na wierze w szczególne 
posłannictwo Matki Bożej w historii zbawienia. 
O. Kolbe uważał, że Maryja jest w  ręku Boga 
najdoskonalszym narzędziem ewangelizacji. 
W poszczególnych etapach dziejów do realiza-
cji Bożych planów powoływani są ludzie, którzy 
poprzez zawierzenie Niepokalanej stają się na-
rzędziami w Jej apostolskich rękach i poprzez 

których dokonywane są niezwykłe dzieła. Jed-
nocześnie o. Maksymilian miał świadomość, 
że ewangelizacja realizuje się w  określonych 
warunkach i  za pomocą określonych narzę-
dzi. Pisał, że współcześni apostołowie, mając 
do dyspozycji „broń medialną”, mogą rozsze-
rzać na cały świat Królestwo Chrystusowe:  
„1) przykładem 2) słowem mówionym, pisa-
nym, drukowanym nieperiodycznym, perio-
dycznym 3) obrazem: ilustracje, fotografie, 
kino”. Słowem – w  każdy sposób. Święty by-
cie apostołem w  mediach pojmował szeroko. 
Określenie to oznaczało uprawianie zawodu 
dziennikarza, bycie wydawcą, organizato-
rem, także strategiem działań apostolskich 
dostosowanych do warunków i  okoliczności. 
Jednocześnie zauważał, iż współczesne czasy 
charakteryzują się profesjonalizacją działań. 
Apostoł, oddając się więc całkowicie na służbę 
Niepokalanej, musi równocześnie stawać się 
w swoim fachu zawodowcem. Czymś natural-
nym było korzystanie ze wszystkich zdobyczy 
świata mediów, które są „dziełem Bożym”, 
o ile wykorzystywane są w sposób moralny.

Kim był medialny nadawca dla o. Kolbe-
go? W  myśli franciszkanina można zauważyć 
szerokie postrzeganie tego terminu, nieogra-
niczające się jedynie do dziennikarzy i  re-
daktorów. Nadawca rozumiany był zarówno 
jako jednostka, jak i grupa osób; nadawca był 

O. Maksymilian Kolbe, choć miał doktoraty z teologii i filozofii, nie 
należał do teoretyków; choć prowadził bogate życie wewnętrzne, nie był 
oderwanym od codzienności mistykiem. Kim był? Gigantem apostolstwa, 
który stawiał przed sobą jasny cel: zdobyć dla nieba każdą duszę. 

Media ojca Maksymiliana

Studio Wrocław: św. Maksymilian Kolbe 
- ojciec mediów katolickich

Studio Warszawa: o Maksymilianie Kolbe 
i filmie "Dwie Korony”

(Za)krótko: W 100. rocznicę wydania 
"Rycerza Niepokalanej"
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wysokiej klasy profesjonalistą, a  równocze-
śnie swoją misję realizował jako organizator 
i  strateg medialny. Przede wszystkim jednak 
media, poprzez które działał franciszkanin 
z  Niepokalanowa, przyjmowały specyficzny, 
konfesyjny charakter. Stąd nadawca musiał 
być, nade wszystko, wierzącym i zaangażowa-
nym apostołem. Drugorzędne znaczenie miały 
natomiast zdobyte wykształcenie i  stan ma-
terialny kandydata: „Choćby kto więc zgłosił 
się na Brata z wykształceniem uniwersyteckim 
lub ze skończoną politechniką i  ofiarował ze 
swych majętności tyle, że pokryłby od razu 
grube tysiące długów «Rycerza» i  umożliwił 
natychmiastowy zakup potrzebnych maszyn, 
urządzeń i  rozbudowę klasztoru, do takich 
rozmiarów, by mógł pomieścić tylu Braci, ilu 
potrzeba przy obecnym rozwoju «Rycerza» dla 
wykonania wszystkiego na czas, bez przecią-
gania pracy nieraz późno w  wieczór – ale nie 
całkiem chciałby się poświęcić Bogu i  Niepo-
kalanej, tylko z  pewnymi zastrzeżeniami: nie 
mógłby być przyjęty”.

Katolickość oznacza ofensywę

W okresie istnienia II Rzeczypospolitej do-
strzegano wzrost znaczenia środków społecz-
nego komunikowania, w  szczególności prasy, 
a w latach trzydziestych XX wieku także radia. 
Również poglądy o. Maksymiliana mieściły 
się w kontekście funkcjonującej koncepcji me-
diów. 

W  myśli o. Kolbego nowością poświęconą 
mediom była teza, iż katolicy powinni korzy-
stać z mediów w przekazie wiary, nie dając się 
wyprzedzić innym ośrodkom, zwłaszcza zwal-
czającym chrześcijaństwo. Znaczenie mediów 
było tak istotne, iż brak zaangażowania w  tej 
dziedzinie ludzi Kościoła w konsekwencji po-
winien być uznany za błąd: „Najpierw te i owe 
wynalazki czynią dużo złego, a później dopie-
ro my z nich korzystamy. Jest to niewłaściwe. 
I  zasługiwalibyśmy na naganę, gdybyśmy dali 
się w  tym ruchu korzystania z  wynalazków 

wyprzedzić”. O. Kolbe uważał, iż media kato-
lickie, wzorem mediów przeciwnych Kościo-
łowi, powinny przyjmować bardziej zaczepny 
charakter. Sam w  swojej praktyce medialnej 
nie tylko zamierzał bronić wiary, ale jego dzia-
łalność ukierunkowana była ofensywnie, aby 
„w  brawurowym ataku (…) zdobywać dla 
Niepokalanej duszę po duszy”. Nie wystar-
czy tylko bronić religii, ale trzeba „wychodzić 
z  twierdzy”, zdobywać dusze – także nieprzy-
jaciół. 

W  początkowych latach po odzyskaniu 
niepodległości, pomimo istnienia w  Polsce 
silnych centrów wydawniczych w  Poznaniu, 
Krakowie czy Mikołowie, franciszkanin kry-
tycznie oceniał stan i  rozwój katolickich me-
diów. Uważał, iż wiele inicjatyw katolickich, 
które wykorzystywały w  swoich działaniach 
media, nie odpowiadało celowi, jakiemu po-
winny służyć. Krytykował zakonne ośrodki 
prasowe za brak „misyjności” i  ograniczanie 
się do prowadzenia zwykłych placówek o nie-
wysokich aspiracjach, służących często jako 
źródło dochodu. Dostrzegał brak koordynacji 
prowadzonej akcji prasowej oraz skłonność 
do autonomicznych działań: „(…) przeważnie 
spotyka się rozstrzelone wysiłki, nieraz i  bar-
dzo wielkie, pojedynczych ludzi” – pisał. Sam 
także miał podobne doświadczenia w  począt-
kach działalności, np. z  drukarnią św. Woj-
ciecha w  Poznaniu. Był zdania, że wydawane 
dotychczas w Polsce dzienniki katolickie reali-
zowały bardziej cele komercyjne i  polityczne. 
Krytykował także nieroztropność redaktorów 
pism katolickich, którzy na łamach swoich pe-
riodyków zamieszczali nieodpowiednie treści 
i ilustracje, np. przedrukowując żarty godzące 
w nierozerwalność małżeństwa, i w ten sposób 
nieświadomie współpracowali ze złą prasą.  
O. Maksymilian wskazywał również na nie-
dostateczne finansowanie katolickich przed-
sięwzięć wykorzystujących media. Dzieląc się 
swymi przemyśleniami ze współpracowni-
kami, przytaczał przykłady katolickich gazet 
„Polski” oraz „Polaka-Katolika”, które upadły 
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z powodu złej sytuacji finansowej. Uważał, że 
utrzymanie pism wymaga wcześniejszego so-
lidnego zabezpieczenia ich sytuacji finansowej. 
Stąd np. postulował na tyle wysoki początko-
wy nakład „Małego Dziennika”, aby pokryć 
koszty początkowe, kolportaż, papier oraz 
koszty redakcyjne i drukarskie. 

Tworzenie i  rozwój wydawnictwa w  Kra-
kowie, następnie w Grodnie, a przede wszyst-
kim budowanie ośrodka w  Niepokalanowie, 
wszechstronnie oddziałującego na odbiorcę 
i  wykorzystującego nowoczesne rozwiąza-
nia z  dziedziny społecznego komunikowania, 
miało odwracać negatywne tendencje. Przede 
wszystkim w pracy na rzecz rozwoju Niepoka-
lanowa o. Maksymilian nie był osamotniony. 
Tworząc klasztor-wydawnictwo, skupił wo-
kół siebie grupę zaangażowanych 
współpracowników, umiejętnie 
motywując i  ukierunkowując ich 
zapał. Również na zewnątrz za-
mierzał jednoczyć wysiłki na rzecz 
wspólnej akcji prasowej. Niepokala-
nów nawiązywał szereg kontaktów 
z  innymi redakcjami w  kraju i  za 
granicą. Zamierzano z czasem roz-
winąć sieć własnych koresponden-
tów, dążąc do stworzenia agencji 
prasowej, także za granicą. W krót-
kim czasie po zainicjowaniu w  Niepokalano-
wie wydawania dziennika stworzono lokalne 
oddziały, przedstawicielstwa i  agendy. Rów-
nież środki finansowe kierowano głównie na 
rozwój akcji prasowej. Zakup najnowocześniej-
szych maszyn, finansowanie kampanii propa-
gandowych, nakłady związane z kształceniem 
braci i podnoszenie liczby drukowanych pism 
– to były naturalne priorytety. Efektem koń-
cowym wszystkich tych inicjatyw miała być 
jednolita strategia tzw. „wojny prasowej”. Już 
w 1926 roku o. Kolbe pisał, iż rzeczą konieczną 
jest intensyfikowanie rozwoju akcji prasowej, 
do czego należy wykorzystać wszelkie możliwe 
środki, a przede wszystkim zainicjować wyda-
wanie dziennika. Zwracał uwagę, aby uważnie 

obserwować aktualne trendy rozwojowe me-
diów, wykorzystując do własnych celów dobre 
rozwiązania konkurencji. W  jednym z  listów 
pisał: „(…) inne czasopisma równolegle z  pi-
smem dla starszych starają się i coś dla dzieci 
sklecić”. Już w 1925 roku, chcąc zaradzić nie-
dostatecznemu zainteresowaniu czasopismami 
katolickimi najmłodszych odbiorców, o. Mak-
symilian planował zainicjowanie kącika dla 
dzieci w „Rycerzu Niepokalanej”. 

Również w Japonii działalność zakonników 
pod jego wodzą skupiała się na wydawaniu ja-
pońskiej edycji „Rycerza”, choć prasa katolicka 
w tym kraju, mimo iż Japonia miała rozbudo-
wane tradycje czytelnicze, nie rozwijała się dy-
namicznie. Marginalne znaczenie wydawnictw 
katolickich potwierdzali nawet dziennikarze 

i  wydawcy katoliccy, uzasadniając 
to zjawisko faktem, iż „poganie ka-
tolickiego pisma czytać nie będą, 
a  katolicy z  trudnością utrzymują 
te pisma, które już istnieją”. Jednak 
„Seibo no Kishi” okazał się wielkim 
sukcesem wydawniczym. W  1935 
roku wychodził w nakładzie 65 tys. 
egzemplarzy, trafiając zwłaszcza do 
pogan, ale również „do protestan-
tów i innych niekatolików”. Dla po-
równania warto zaznaczyć, że jeden 

z większych w tamtym czasie katolickich tygo-
dników – „Kotoriku Shinbun” – ukazywał się 
wówczas w nakładzie ok. 10 tys. egzemplarzy. 
O. Kolbe również na gruncie japońskim czynił 
wysiłki, aby jednoczyć katolicką akcję praso-
wą poprzez zacieśnianie współpracy z  innymi 
pismami.

Sięganie poza aktualne realia rzeczywisto-
ści to przywilej świętych. Kościół powinien 
korzystać z tego bogactwa. Już po Maksymilia-
nie przyszedł świat, w którym media odgrywa-
ją coraz ważniejszą rolę. „Możemy wybudować 
wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli 
własnych mediów, te kościoły będą puste” – 
powiedział kiedyś święty. Dziś tę myśl widać 
bardzo wyraźnie.

KRZYSZTOF 
KUNERT

Dziennikarz, filmowiec, autor 
książek. Znawca mediów  

św. Maksymiliana
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Historia franciszkańsko-maryjnego mie-
sięcznika ma wspaniałą i piękną, choć czasem 
burzliwą historię. We wstępie do pierwszego 
numeru „Rycerza Niepokalanej” redaktor na-
czelny pisał m.in., że miesięcznik „miał wyjść 
półtora roku temu”. Dlaczego zatem nie uka-
zał się w  zaplanowanym wcześniej terminie?  
O. Maksymilian przychodzi nam od razu z od-
powiedzią. Wyjaśnia, że na przeszkodzie sta-
nęły nie tylko trudności finansowe, ale przede 
wszystkim „śmierć poważnej siły redakcyjnej”. 
Kogo miał na myśli? O  kim pisał z  wielkim 
rozrzewnieniem i smutkiem?

Tajemniczy list

Spróbujmy sięgnąć do okruszyn archiwa-
liów, które się zachowały, a które z pewnością 
dadzą nam obraz może nie pełny, ale auten-
tyczny, szczery i bardzo wymowny o tworzeniu 
„Rycerza Niepokalanej”. Wśród zachowanych 
pism sprzed ponad stu lat odnajdujemy list 
z  3 czerwca 1920 roku, napisany we Lwowie, 
adresowany do Maksymiliana Kolbego, w któ-
rym czytamy m.in.: „Kochany Ojcze! Bardzo 
się ucieszyłem, że Ojciec ma zamiar wydawać 
pisemko, które by było organem Rycerstwa 
Niepokalanej”. Dalej możemy się dowiedzieć, 
że autor listu jest całym sercem i duszą za tym, 
aby jak najszybciej rozpocząć wydawanie, choć 
jak sam oświadcza, nie będzie mógł za wiele 

pomóc, ponieważ „nie ma zdolności literac-
kich”. Następnie podaje pierwsze wskazówki 
co do charakteru pisma: aby było przystępne 
dla czytelnika, „o  pokroju nabożnym”, nie 
w szacie zbyt uczonej, a zamieszczane artyku-
ły odpowiadły celowi Rycerstwa Niepokala-
nej. List kończy pięknym pragnieniem: „Tylko 
tyle napisać mogę, bo zresztą wymiana myśli 
listownie idzie bardzo nieskładnie. Inaczej by 
to szło, gdybyśmy byli razem”. I wreszcie, pod 
serdecznym tekstem, odkrywamy własnoręcz-
ny podpis: o. Wenanty Katarzyniec.

W jego osobie widział o. Kolbe powiernika 
i najbardziej odpowiednią pomoc w szerzeniu 
idei Rycerstwa Niepokalanej i  ewangelizacji 
przez współczesne im media, czyli prasę kato-
licką.

Dwóch przyjaciół

Chcąc tworzyć dobre, a  przede wszystkim 
Boże dzieła, trzeba mieć podobne pragnienia 
i  te same dążenia. W przypadku Maksymilia-
na i  Wenantego te zasady się nie wykluczały. 
Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej umacniały 
ich, a przede wszystkim budowały autentyczną 
przyjaźń, bez zazdrości i konkurencji, na fun-
damencie której można rozwijać szlachetne 
pasje i nadawać konkretny kształt ideom.

Przyjaźń dwóch świętych zrodziła się 
spontanicznie w  zakonie franciszkańskim, 

W styczniu 1922 roku ukazał się pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej”, 
pisma założonego i wydawanego przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. 

Franciszkańska przyjaźń sprzed  
stu lat i „Rycerz Niepokalanej”
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bez wyrachowania, bezinteresownie i  szcze-
rze. Nie ma potrzeby opisywać w  szczegółach 
ich biografii, zarówno bowiem o Czcigodnym 
Słudze Bożym o. Wenantym Katarzyńcu, jak 
i o św. Maksymilianie Marii Kolbem, napisano 
już bardzo dużo. Warto jednak zrobić pewną 
chronologię i zestawienie dat, które przeplatają 
się przez życie tych dwóch gigantów świętości, 
a które pozwoliły rozpocząć wielkie dzieło, ja-
kim jest po dzień dzisiejszy Rycerstwo Niepo-
kalanej i jego organ wydawniczy.

O. Wenanty urodził się w  1889 roku i  był 
o  pięć lat starszy od o. Maksymiliana, który 
przyszedł na świat w roku 1894. Był też mniej 
sławny od Maksymiliana, przynajmniej w ka-
tegoriach, w jakich zwykliśmy rozumieć sławę 
– wszak Bóg stosuje zupełnie inne miary. 

Urodzili się również w  dwóch różnych 
światach: o. Wenanty przyszedł na świat we 
wsi Obydów, należącej do parafii Kamionka 
Strumiłowa, niedaleko Lwowa, w  zaborze au-
striackim. Jego rodzice byli ubogimi wieśnia-
kami. O. Maksymilian ujrzał światło życia 
w  Zduńskiej Woli k. Łodzi, w  zaborze rosyj-
skim. Jego tata pracował w  fabryce, a  mama 
prowadziła sklep.

O. Katarzyniec uczył się w  miejscowej 
szkółce, a potem przez pięć lat chodził do Ka-
mionki Strumiłowej. Marzył o  kapłaństwie, 
ale z powodu biedy udał się do seminarium na-
uczycielskiego we Lwowie. Kiedy w 1907 roku 
o. Wenanty po raz pierwszy zapukał do furty 
klasztornej we Lwowie i  prosił o  przyjęcie do 
zakonu, młody Kolbe też przybył do Lwowa, 
aby rozpocząć naukę w  małym seminarium 
franciszkanów. Co ciekawe, na początku dro-
gi życia zakonnego ich obu stanął wspaniały 
człowiek, ówczesny prowincjał, o. Peregryn 
Haczela. W Pabianicach, gdzie głosił misje lu-
dowe, zachęcał młodych chłopców do tego, aby 
przyjechali do franciszkańskiej szkoły do Lwo-
wa. Młody Rajmund wraz ze swoim bratem 
zdecydowali się na naukę i zostali przyjęci.

Józefa, bo takie imię otrzymał na chrzcie 
późniejszy o. Wenanty, władze zakonne – 

a właściwie prowincjał, ten sam o. Peregryn – 
odesłały jednak do domu. Przełożony wystawił 
go na próbę: polecił mu najpierw przygotować 
się do matury, skończyć szkołę średnią i  na-
uczyć się łaciny, której dotąd nie przerabiał. 
Rajmund Kolbe pozostał zaś w małym semina-
rium lwowskim, a 4 września 1910 roku zaczął 
nowicjat i  przyjął imię Maksymilian. W  1911 
roku rozpoczął studia w  Krakowie, a  jesienią 
1912 roku został wysłany do Międzynarodo-
wego Kolegium Serafickiego w Rzymie.

Po powrocie do Lwowa i ponowieniu proś-
by o  przyjęcie Józef Katarzyniec w  1908 roku 
został przyjęty do nowicjatu i  otrzymał habit 
zakonny oraz nowe imię: Wenanty. Czy spo-
tkali się w  tych latach? Trudno powiedzieć. 
Spotkali się natomiast, jeszcze jako klerycy, na 
wakacjach.

Kalwaria Pacławska, Lwów, Kraków, Rzym…

Klerycy po zakończeniu roku akademic-
kiego przyjeżdżali na wakacje do Kalwarii Pa-
cławskiej koło Przemyśla. Tutaj spędzali dwa 
miesiące – lipiec i sierpień. I właśnie tu w 1912 
roku spotkali się jako klerycy krakowskiego 
seminarium nasi bohaterowie. Wenanty ukoń-
czył wtedy drugi rok teologii i  miał 23 lata, 
a Maksymilian skończył pierwszy rok filozofii 
i miał lat 18. Z tego czasu zachowało się jedno 
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jedyne zdjęcie, na którym widzimy ich razem.
O tym pamiętnym wakacyjnym spotkaniu 

o. Maksymilian napisał po wielu latach, że wy-
warło ono na nim ogromne wrażenie. „Nawet 
ze dwa miesiące – pisał we wspomnieniu Mak-
symilian – mogłem korzystać z  jego świętego 
przykładu. Uważałem go za jednego z najlep-
szych, jeżeli nie najlepszego z kleryków”. Kol-
be wspomina również pamiętną przechadzkę 
do kaplicy św. Marii Magdaleny, gdzie wśród 
lasu usiedli razem na powalonym drzewie 
i  rozmawiali o kwestiach, w których – jak za-
znacza Maksymilian – „bez wątpienia był on 
dobrze zaznajomiony, mimo to jednak wolał 
słuchać niż przodować w  rozprawie, i  czy-
nił to mile i  wdzięcznie, okazując 
swoje zainteresowanie”. To waka-
cyjne spotkanie wywarło na mło- 
dym franciszkaninie Maksymi-
lianie niezatarty ślad i  odcisnęło 
duchowe piętno do tego stopnia, 
że drogę do świętości swojego ser-
decznego przyjaciela Wenantego 
zamknął w  jednym, bardzo kon-
kretnym zdaniu: „Ojciec Wenanty 
nie silił się na czyny nadzwyczajne, 
ale zwyczajne nadzwyczajnie wy-
konywał”.

W październiku 1912 roku ich drogi się ro-
zeszły. O. Wenanty pozostał w kraju, o. Mak-
symilian został skierowany na studia do Rzy-
mu.

Po wielu latach, kiedy o. Kolbe wrócił do 
Polski, w Krakowie objął stanowisko profesora 
filozofii w seminarium franciszkanów i zaczął 
zaszczepiać idee Rycerstwa Niepokalanej na oj-
czystym gruncie. W tym czasie o. Katarzyniec 
realizował swoje zadania jako mistrz nowicja-
tu. Zmagał się również z postępującą gruźlicą. 
Nie poddawał się i  w  dalszym ciągu spełniał 
różnego rodzaju posługi duszpasterskie.

O. Kolbe, rozwijając z  zapałem stowarzy-
szenie Rycerstwa Niepokalanej, marzył o  wy-
dawaniu własnego czasopisma i jako pierwsze-
go współpracownika zamierzał zaangażować 

swego przyjaciela. Ten, chociaż nie dostrzegał 
w sobie zdolności pisarskich, zgodził się na tę 
współpracę. Niestety, jego choroba, a  następ-
nie śmierć, nie dopuściły do tego.

Śmierć o. Wenantego nie przerwała ogrom-
nego zapału „Szaleńca Niepokalanej”, ale zmo-
bilizowała go do zaangażowania w dzieło nie-
żyjącego przyjaciela. „Zwracając się wówczas 
do kleryków – pisał w swoich wspomnieniach 
Kolbe – rzekłem: «Módlcie się do Matki Bożej 
za przyczyną ojca Wenantego. Jeżeli «Rycerz» 
wyjdzie w styczniu, to będzie sprawa ojca We-
nantego». I  sam nie wiem, jak się to stało, ale 
pierwszy numer ukazał się rzeczywiście jesz-
cze w styczniu”.

Rola o. Wenantego w  powsta-
niu pisma została uwieczniona 
w  pierwszym numerze „Rycerza”, 
w  którym zamieszczono jego po-
dobiznę i  skromny, ale bardzo 
serdeczny artykuł o  nim. Najpięk-
niejsze w tym artykule jest zakoń-
czenie, w  którym o. Maksymilian 
oddał miesięcznik pod opiekę 
zmarłemu przyjacielowi: „Drogi 
mój współbracie w Zakonie i dziel-
ny Szermierzu MI! Teraz, gdy już 

stoisz przed tronem Najwyższego i  wstawiasz 
się za zbłąkanymi duszami, gdy słabość cia-
ła nie stawia ci zapory w  intensywnej pracy 
– spojrzyj! Oto bracia Twoi urzeczywistniają 
Twe gorące zamiary: pisemko, któregoś tak 
wyczekiwał, powstaje, aby dusze dla Niepo-
kalanej zdobywać i  przez Jej najczystsze ręce 
składać z  miłością w  gorejące Serce Jezusa. 
Spojrzyj i zajmij się nim szczerze: wymódl po-
myślny rozwój i bądź mu Patronem!”.

Według najgłębszego przekonania o. Kol-
bego zmarły przyjaciel naprawdę zajął się 
„Rycerzem Niepokalanej”, a  później całym 
wydawnictwem i  rzeczywiście wymodlił jego 
niesłychany rozwój. Dlaczego? Tajemnica jest 
prosta: dzieła, które oparte jest na prawdziwej 
przyjaźni, nic nie jest w stanie unicestwić, na-
wet śmierć.

o. EDWARD 
STANIUKIEWICZ

Franciszkanin,  
opiekun grobu Ojca 

Wenantego Katarzyńca
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Idąc z duchem czasu

O. Maksymilian miał pełną świadomość 
tego, iż dzieło, które rozpoczął w styczniu 1922 
roku, będzie bardzo trudne do utrzymania, 
szczególnie pod względem finansowym. Aby 
wydać pierwszy i  kolejne numery „Rycerza”, 
sam prosił o  ofiary na ten cel. „Pamiętam – 
wspominał po latach – jak wtedy wyszedłem 
na ulice Krakowa, by użebrać nieco groszy 
koniecznych na nakład pierwszego numeru. 
Deszcz popadywał i choć obszedłem kilka ulic, 
to jednak wstydziłem się gdziekolwiek wstąpić 
i  wyciągnąć rękę po jałmużnę. Na drugi dzień 
jednak przyszła refleksja: Przecież to nie dla 
ciebie, ale dla sprawy Niepokalanej w duszach. 
Odważyłem się wtedy i  wstąpiłem do znanego 
mi księdza proboszcza. Ten serdecznie mnie 
przyjął, ofiarę na nowe pismo złożył, do swe-
go wikarego w tym samym celu przyprowadził 
i  jeszcze obdarzył kilkoma adresami. Od tego 
czasu «Rycerz» stale z ofiar się tylko utrzymuje 
i rozwija i przychodzi do wszystkich, którzy go 
chcą czytać, chociażby nawet najmniejszej ofia-
ry złożyć nie byli w stanie”. 

O. Kolbe bardzo jasno widział wielką po-
trzebę wydawania czasopisma, które będzie 
katolickim głosem skierowanym do każdego 

człowieka. W  jednym ze swoich artykułów,  
zatytułowanym Akcja katolicka, cytował słowa 
papieża Piusa X, który w  roku 1908 podczas 
jednej z audiencji mówił do duchownych: „Ani 
lud, ani duchowieństwo nie rozumie znaczenia 
prasy. Powiadają, że przedtem prasy nie było, 
nie rozumiejąc, że czasy się zmieniły. Dobrze 
jest budować kościoły, mówić kazania, zakła-
dać misje i  szkoły, ale ten wszelki trud próżny 
będzie, jeżeli zaniedbamy najważniejszą broń 
dzisiejszych czasów, tj. prasę”. W  tym samym 
tekście o. Maksymilian przytoczył słowa kar-
dynała z  Pizy, Piero Maffiego, który wymow-
nie zauważył: „Wy głosicie kazania w niedziele, 
a dzienniki je głoszą co dzień, co godzinę. Wy 
mówicie do wiernych w  kościele, a  dziennik 
idzie za nimi do mieszkania. Wy mówicie pół 
godziny, albo godzinę, a dziennik nie przestaje 
nigdy mówić”. 

„Rycerz Niepokalanej” miał mówić prosto 
i  jasno o wierze, o Kościele, o świętych, o mo-
dlitwie, formując w  ten sposób serca i  umysły 
czytelników. O. Kolbe miał świadomość sytu-
acji, w jakiej znajdowało się wówczas społeczeń-
stwo polskie. Po zakończeniu I wojny światowej 
i  odzyskaniu niepodległości w  naszym kraju 
panowały powszechna bieda i  analfabetyzm. 
Prawdą jest, że rząd Polski podejmował wielkie 

Największe rzeczy powstają z miłości. Gdy ona jest motorem działania, 
rodzą się niezwykłe dzieła, choć często w opinii wielu – są one niemożliwe 
do zrealizowania. Takim dziełem jest niewątpliwie miesięcznik „Rycerz 
Niepokalanej”, założony sto lat temu przez św. Maksymiliana Marię 
Kolbego. „Powstał w Krakowie, po ludzku sądząc, bez żadnej nadziei  
na przyszłość… Mówiono – Brak wam dobrego pióra, brak pieniędzy,  
brak pomocy – a «Rycerz» idzie!” – z dumą stwierdzono w słowie 
wstępnym, w piątą rocznicę powstania pisma. 

Tylko miłość jest twórcza
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starania w  kierunku edukacji społeczeństwa, 
ale równocześnie ci, którzy uczyli się czytać, tak 
naprawdę nie mieli co czytać – bo na książkę 
nie było ich stać, a nawet jeśli już ją dostali, to 
była ona najczęściej za trudna dla początkują-
cego czytelnika. Pojawienie się „Rycerza Niepo-
kalanej” jako czasopisma prostego, które można 
było otrzymać za drobną ofiarę albo wręcz za 
darmo, było strzałem w  dziesiątkę. Niewątpli-
wie było to jednym z głównych powodów jego 
niezwykle dynamicznego rozwoju. 

Ciężką pracą do celu

Początkowo wydawnictwo „Rycerza Nie-
pokalanej” mieściło się w  klasztorze francisz-
kańskim w  Krakowie, gdzie z  powodu braku 
miejsca salą redakcyjną była cela zakonna  
o. Kolbego. Trudne warunki lokalowe oraz 
trwający w Krakowie strajk zecerów przynagliły 
do poszukiwania dla „Rycerza” nowej siedziby. 
Na horyzoncie pojawił się klasztor w Grodnie, 
skąd usunięto właśnie szkołę i ktorego sale stały 
puste. Tam też – z polecenia ojca prowincjała – 
przeniosło się wydawnictwo, które zmieściło się 
w jednej walizce.

Do Grodna o. Maksymilian przyjechał  
20 października 1922 roku. Stanowił on jedno-
osobowy skład wydawnictwa, na którego po-
trzeby przeznaczono w nowym miejscu obszer-
ny i w dobrym stanie lokal. Po dwóch miesiącach 
pobytu w  klasztorze grodzieńskim wydawnic-
two miało już własną drukarnię, a  w  rocznicę 
powstania miesięcznika wybito numer stycz-
niowy na rok 1923 na własnej maszynie. Co 
ważne, w  klasztorze pojawiali się nowi bracia, 
chętni do pracy wydawniczej. Dzięki własnej, 
choć jeszcze skromnie wyposażonej, drukarni 
utrzymujący się przez dwa lata pięciotysięczny 
nakład miesięcznika zaczął wzrastać. Pod ko-
niec 1924 roku drukowano 12 tys. egzemplarzy 
„Rycerza”. W  maju 1925 roku nakład wynosił 
już 30 tys., a  dwa lata później – ponad 40 tys. 
egzemplarzy. W  skład wydawnictwa i  drukar-
ni wchodziło już 20 współbraci. Stało się jasne, 
że klasztor w Grodnie jest za mały na potrzeby 
ciągle rozrastającego się dzieła. 

O. Maksymilian postanowił szukać no-
wego miejsca. Dzięki darowiźnie księcia Jana 
Druckiego-Lubeckiego losy i  przyszłe dzieje 
Wydawnictwa Ojców Franciszkanów związa-
ły się z  małą miejscowością Paprotnia, leżącą 
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nieopodal Warszawy. 21 listopada 1927 roku 18 
zakonników (dwóch nie zdecydowało się opu-
ścić Grodna) przybyło na nową placówkę, która 
na cześć Matki Bożej otrzymała nazwę własną 
– Niepokalanów. Przeprowadzka nie spowodo-
wała przerw w  wydawaniu miesięcznika. Nu-
mer styczniowy na rok 1928 wyszedł wprawdzie 
z dużym opóźnieniem, ale w zwiększonym na-
kładzie 70 tys. egzemplarzy. Z każdym następ-
nym miesiącem pismo w  coraz to większych 
nakładach opuszczało Niepokalanów. Od maja 
1933 roku rozpoczęto wydawanie miesięcznika 
dla młodzieży pod nazwą „Rycerzyk Niepoka-
lanej”, a  od maja 1935 roku – gazetę codzien-
ną „Mały Dziennik”, który dosłownie w  ciągu 
„kilku miesięcy dołączył do ścisłej czołówki 
dzienników najpotężniej oddziaływających na 
opinię publiczną w  kraju”. W  dni 
powszednie był drukowany w liczbie 
140 tys. egzemplarzy, a jego niedziel-
ne wydanie wzrastało do 240 tys. 

Niezwykły rozwój wydawnictwa 
został przypieczętowany w  grudniu 
1938 roku, kiedy to „Rycerz Niepo-
kalanej” osiągnął swój największy 
nakład – milion egzemplarzy! – 
a suma wszystkich rzeczy wydanych 
w  tym miesiącu wynosiła ponad  
6 milionów!

Wielokrotnie pytano o. Kolbego o  to, jak 
doprowadził do tak wielkiego rozwoju wydaw-
nictwa? „I ja nieraz dziwiłem się – odpowiadał 
– dlaczego mimo tyle mojej nieświadomości, 
błędów, nietaktów, słabości i  tylu, tylu innych 
trudności jeszcze «Rycerz» istnieje, a  nawet 
więcej niż inne czasopisma się rozwija. Sta-
nąłem nieraz przy drzwiach sali maszyn i  py-
tałem siebie: «Skąd to?». Jak tylko podniosłem 
wyżej oczy, miałem przed oczyma odpowiedź: 
«Niepokalana». Ona pokazuje, co potrafi. Im 
większa nasza niezdolność i potężniejsze prze-
szkody, tym więcej się okazuje, że to Ona sama 
czyni wszystko. W  tym uznaniu leży źródło 
niebywałej potęgi rozwoju naszego Wydawnic-
twa”. Motorem, który popychał o. Maksymi-

liana do heroicznej pracy, była miłość do Pana 
Boga, Niepokalanej i  drugiego człowieka. Ona 
okazała się siłą niezwykle twórczą.

Współczesność

Wspaniały rozwój wydawnictwa sparaliżo-
wał wybuch II wojny światowej, podczas któ-
rej czasopismo ukazało się tylko raz. Tuż po jej 
zakończeniu, już w lipcu 1945 roku wznowiono 
comiesięczne wydawanie „Rycerza”. Kiedy się 
wydawało, że nastał czas powrotu do dawnej 
świetności, po niespełna siedmiu latach, w 1952 
roku, władze komunistyczne zabroniły wydawa-
nia czasopisma. Zakaz obowiązywał aż do jesieni 
1981 roku. W tym czasie w Santa Severa, nieopo-
dal Rzymu, polscy franciszkanie rozpoczęli dru-

kowanie „Rycerza Niepokalanej” dla 
Polaków mieszkających na emigracji. 
Inicjatywa ta wiązała się z beatyfika-
cją o. Kolbego w 1971 roku.

Dzisiaj Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów w  Niepokalanowie 
kontynuuje dzieło św. Maksymi-
liana, ciągle wydając czasopisma: 
„Rycerz Niepokalanej”, „Rycerzyk 
Niepokalanej” i  „Rycerz Młodych”. 
Jednocześnie publikuje wiele pozycji 
książkowych z  zakresu mariologii, 

franciszkanizmu i  historii świętych. Obecnie 
miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” ukazuje się 
w  nakładzie ponad 45 tys. egzemplarzy i  do-
stępny jest zarówno w  wersji drukowanej, jak 
i cyfrowej, a na życzenie czytelników od lutego 
2021 roku również w wersji audio, którą można 
łatwo znaleźć na platformie YouTube. To chyba 
jedyne czasopismo, które – pozostając wierne 
pomysłowi św. Maksymiliana – kolportowane 
jest wciąż za dobrowolną ofiarę. W  związku 
z  setną rocznicą wydania pierwszego numeru 
„Rycerza Niepokalanej” zespół redakcyjny pod-
jął decyzję o  dołączaniu do każdego numeru 
– przez cały 2022 rok – reprintu „Rycerza Nie-
pokalanej” z  roku 1922, kiedy to redaktorem 
i wydawcą był św. Maksymilian Maria Kolbe.

o. PIOTR  
SZCZEPAŃSKI

Franciszkanin,  
redaktor naczelny  

„Rycerza Niepokalanej”
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Dlaczego Maksymilian wybrał akurat Ja-
ponię?

O. Maksymilian tak naprawdę nie wybierał 
się do Japonii, tylko do Chin. Tam chciał zało-
żyć nową wspólnotę. Z  różnych jednak wzglę-
dów ten plan się nie powiódł. To były inne czasy 
historyczne – wtedy misji nie zakładało się tam, 
gdzie się chciało. Kolbe dopłynął do Szangha-
ju i gdy dowiedział się, że nie będzie mógł roz-
począć misji, pojechał dalej w  poszukiwaniu 
innego miejsca. Dwóch współbraci, z  którymi 
płynął, zostało wtedy w Chinach, aby uczyć się 
języka i  poznawać tamtejszą kulturę. Można 
powiedzieć, że Japonia stała się niejako krajem 
przypadkowym. 

Mówi się, że nie ma przypadków, są tylko 
znaki. Maksymilian odczytał taki znak od 
razu po przybyciu do Japonii.

Tak. Kolbe po dotarciu do Nagasaki ujrzał 
przed katedrą figurę Matki Bożej i uznał to za 
znak od Maryi, że powinien tu założyć placów-
kę misyjną. Tak też się stało – postanowił zo-
stać. Początkowo miejscowy biskup nie był do 
końca przychylny Maksymilianowi, który był 
wówczas młodym człowiekiem. Franciszkanie 
konwentualni jeszcze wtedy nie funkcjonowali.  
Kolbe miał też oczywiście pozwolenie od prze-
łożonych zakonu, ale przyjeżdżał z  Polski. 
W  tamtym czasie sytuacja polityczna naszego 
kraju była trudna i  nie mieliśmy politycznych 
struktur poza granicami, więc tak naprawdę był 
on zdany tylko na siebie. Maksymilian przede 

wszystkim miał zapał, zamysł misyjny i  chęć 
założenia placówki oraz nie bał się trudności – 
to zdecydowanie mu sprzyjało. Ponadto biskup 
potrzebował wykładowcy w swoim seminarium 
i  Kolbe od razu zgłosił chęć podjęcia się tego 
zadania. Skończył przecież studia w  Rzymie 
i  uzyskał stopnie doktora z  filozofii oraz teo-
logii. Miał tylko jeden warunek – w zamian za 
prowadzenie wykładów otrzyma pozwolenie na 
wydawanie „Rycerza Niepokalanej” w  języku 
japońskim.

Jedno z zaplanowanych działań udało mu 
się osiągnąć bardzo szybko. Na kolejne rów-
nież nie trzeba było długo czekać.

Tak to się wszystko złożyło, że już po nie-
całym miesiącu pobytu w  Japonii ukazał się 
pierwszy numer „Seibo no Kishi”, czyli „Rycerza 
Niepokalanej” w  języku japońskim, w  nakła-
dzie 10 tys. egzemplarzy. Z czasem ten projekt 

O. Zdzisław Kijas OFMConv w rozmowie z Kamilem Latuszkiem 
opowiada o dziele Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii oraz Azji.

Z Niepokalaną podbił świat –  
misja Kolbego w Japonii
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jeszcze bardziej się rozwinął! Rok po przybyciu 
Kolbego do Japonii przyjechali do niego bracia 
z Niepokalanowa. Było ich już wtedy dwunastu 
misjonarzy z Polski i jeden Japończyk. Placów-
ka misyjna zaczęła się prężnie rozwijać, kiedy 
Maksymilian otrzymał pozwolenie na budowę 
klasztoru.

Mówiono, że klasztor miał powstać w  in-
nym miejscu, jednak w końcu wybór padł na 
teren przy pewnej górze, z którą też wiąże się 
niesamowita historia.

Maksymilian otrzymał od miejscowych 
pozwolenie na budowę na zboczu góry Hiko-
san. To był teren bardzo trudny ze względu na 
wzgórze i  kamienisty obszar, więc bracia mu-
sieli podjąć wytężoną pracę, aby przygotować to 
miejsce pod budowę klasztoru. Z drugiej strony 
był to również teren opatrznościowy, ponieważ 
jak spadła bomba atomowa na Nagasaki, to ona 
wybuchła po drugiej stronie wzgórza. Fala ude-
rzeniowa ominęła miejsce, w którym znajdował 
się klasztor. To zbocze góry uchroniło go od 
zniszczenia. Współbracia wspominali, że tylko 
szyby w oknach popękały po tym wybuchu.

Na wydawaniu czasopisma i  założeniu 
klasztoru się nie skończyło. Przez blisko sześć 
lat pobytu Kolbego w Japonii udało się zrobić 
naprawdę wiele.

Maksymilian założył również małe semina-
rium, ale także szkoły, które funkcjonują do dziś. 
Obecnie cieszą się one dużym powodzeniem. Co 
ciekawe, większość uczniów uczęszczających do 
tych placówek to są buddyści. Kolbe działał wie-
lopłaszczyznowo. Bardzo szybko znalazł wśród 
buddystów współpracowników „Rycerza Niepo-
kalanej”, którzy również pisali swoje teksty albo 
tłumaczyli pismo na język japoński.

Wspomnieliśmy o  próbie założenia misji 
w Chinach, rozmawiamy o tej w Japonii. Czy 
oprócz tych krajów Maksymilian próbował 
rozwijać działalność jeszcze w  innych miej-
scach w Azji?

Oczywiście, Maksymilian, od kiedy pojawił 
się w Japonii, nie zaprzestał podejmować wysił-
ków, aby rozwijać misje franciszkańskie w Azji. 
Nadal czynił starania, żeby wrócić do Chin czy 
Indii. Za jego życia to się nie udało, aczkolwiek 
w  Indiach zdołał podpisać umowę wstępną na 
budowę placówki. Późniejszy wybuch wojny 
nieco odsunął to dzieło w czasie i dopiero w la-
tach 70. współbracia z Malty wyjechali tam i za-
łożyli placówkę. Obecnie to już jest prowincja, 
która nosi nazwę św. Maksymiliana.

W Japonii, oprócz Kolbego, znane są rów-
nież takie osoby jak brat Zenon Żebrowski czy 
ojciec Mieczysław Mirochna. Każdy z  nich 
miał także udział w rozwijaniu tych francisz-
kańskich misji w Azji.

Brat Zenon Żebrowski to postać wyjątkowo 
dobrze znana w  Japonii, szczególnie w  okresie 
po wybuchu bomby atomowej. On rozpoczął 
i  rozwinął szeroką akcję charytatywną, głów-
nie wśród sierot w Nagasaki, tam gdzie było ich 
najwięcej, czyli w  tak zwanym Mieście Mró-
wek. Dostarczał także wszelkiego rodzaju po-
moc, z której wiele osób skorzystało. Natomiast  
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o. Mirochna podjął próbę założenia japońskiej 
wspólnoty zakonnej żeńskiej – i  była to próba 
udana. Zgromadzenie Rycerstwa Maryi Niepo-
kalanej funkcjonuje w duchowości kolbiańskiej 
i ma też już swoje placówki w Polsce.

Jak obecnie wygląda kontynuowanie dzie-
ła Maksymiliana w  Japonii lub też innych 
azjatyckich krajach?

Odcisk Maksymilianowski i  franciszkański 
w Japonii jest mocny. Może obecnie nacisk jest 
nieco bardziej położony na edukację, ale wciąż 
„Rycerz” się ukazuje i nadal ewangelizuje. Ak-
tualnie wszystkie te dzieła są w  rękach braci 
Japończyków. Franciszkanie rozwijali się także 
w Korei Południowej. Jest tam duża prowincja, 
która nosi imię św. Maksymiliana, ciągle sięga-
jąc pamięcią do jego poczynań. Powstała rów-
nież prowincja w  Wietnamie, która co prawda 
nie nawiązuje bezpośrednio w swojej nazwie do 
Kolbego, ale była w pewnym stopniu rozwijana 
przy pomocy materialnej prowincji koreańskiej.

Można stwierdzić, że ta wyprawa Maksy-
miliana do Japonii to było jak rzucenie się na 
głęboką wodę. On jednak zaufał Maryi i wie-

dział, że te plany misyjne są gdzieś wpisane 
w Boży plan. 

To było niezwykle wielkie dokonanie Mak-
symiliana. Takie przekonanie, że z  Niepokala-
ną może podbić świat. Ten wyjazd do Japonii to 
nie był też taki pomysł „na hura”. On był bardzo 
dobrze przemyślany na wielu różnych płaszczy-
znach. Kolbe jechał tam zaopatrzony we wszel-
kiego rodzaju pisma, które uwiarygadniały jego 
jako osobę, ale również dzieło, jakiego zamie-
rzał dokonać. Były to pisma generała zakonu 
i  innych przełożonych, ale także biskupów. 
Maksymilian posiadał już jakąś wiedzę i  je-
chał tam jako osoba znająca się na temacie. Nie 
tworzył tam czegoś nowego, czego nie stworzył 
wcześniej w  Polsce. Można powiedzieć, że był 
specjalistą w  swojej dziedzinie. Cały plan był 
też przygotowywany logistycznie i tematycznie. 
On wiedział, co chce robić i  co zaproponować 
tym ludziom.

W  jaki sposób to dzieło Maksymiliana 
możemy naśladować w dzisiejszych czasach?

Myślę, że w  tej współczesności, w  jakiej je-
steśmy, przykład Kolbego i  jego zapału dziele-
nia się wiarą, rozpalania innych do poświęcenia 
i  miłości, do pokonywania wszelkiego rodzaju 
lęków czy też przekraczania granic jest czymś 
niezwykle ważnym, bardzo cennym i  godnym 
naśladowania. To, co jest do przejęcia w  przy-
padku Maksymiliana i  do aktualizacji, to ro-
dzaj otwartej wiary do dzielenia się z  innymi. 
Gdyby nie było Maksymiliana, nie byłoby ta-
kiego brata Zenona Żebrowskiego, który oddał 
się posługiwaniu tym biednym dzieciom po  
II wojnie światowej. Gdyby nie było Zenona, nie 
byłoby już czcigodnej Służebnicy Bożej Elżbiety 
Satoko, która mu pomagała w Mieście Mrówek. 
Dobro działa na zasadzie kuli śnieżnej. Wystar-
czy dać mu początek i ono się później rozwija. 
Rozwijając się, jest coraz większe i  angażuje 
w  to innych, którzy być może byli biedni, ale 
pod wpływem dobra czynionego przez pozosta-
łych też odkrywają w  sobie potencjał do bycia 
dobrymi i również zaczynają działać.
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W roku 2011 wydałem pierwszy tekst na te-
mat działalności charytatywnej o. Maksymilia-
na Kolbego, kapłana, franciszkanina, męczenni-
ka. Zaledwie kilka tygodni po jego ukazaniu się 
w czasopiśmie „Różaniec” (nr 7-8/2011, ss. 14-15) 
napisała do mnie Czytelniczka, pani Zdzisława 
Dura z Poznania, która na zamieszczonej w tek-
ście czarno-białej fotografii rozpoznała siebie 
i członków swojej rodziny. W liście pani Zdzisła-
wa poprosiła mnie o  kopię tej fotografii, dzięki 
której wróciły wspomnienia: „Zależy mi bardzo 
na tym zdjęciu, ponieważ rozpoznałam na nim 
siebie i  moją rodzinę. Patrząc na nie, wróciły 
moje wspomnienia z dzieciństwa, z okresu woj-
ny. Miałam wtedy 5 lat, a mój brat 31, obok stoi 
rodzina: ojciec Wacław Kordjasz i  mama Józefa 
Kordjasz”. W  dalszej części tego wzruszającego 
listu wyznaje, że wraz z  rodziną została wysie-
dlona z  gospodarstwa rolnego z  miejscowości 
Głażewo. Niemcy wywieźli wszystkich pod War-
szawę i wówczas jej rodzina znalazła schronienie 
w Niepokalanowie. Z  tego okresu pani Zdzisła-
wa pamięta niewiele poza ubóstwem klasztoru, 
ale i wielką troskliwością o uchodźców ze strony 
miejscowych zakonników, a wśród nich samego 
przełożonego, o. Kolbego.

Autentyzm świętego

Św. Maksymilian Kolbe jest przede wszyst-
kim znany ze swego męczeństwa w  obozie 
Auschwitz, gdzie oddał życie, by ocalić życie 
drugiego człowieka, Franciszka Gajowniczka. 
Ta przedziwna zamiana, która znajduje swój 

wzór w  śmierci Zbawiciela na krzyżu, abyśmy 
my mogli żyć, znalazła swoje wymowne dopeł-
nienie na cmentarzu klasztornym w  Niepoka-
lanowie: wśród grobów zakonników spoczywa 
świecki człowiek ocalony przez o. Kolbego, 
a prochy Świętego rozwiał wiatr na polach obo-
zu oświęcimskiego. O. Maksymilian do tej ofia-
ry ze swojego życia dojrzewał długo. Skromny 
franciszkanin był człowiekiem szerokich hory-
zontów, doktoryzował się w  Rzymie z  filozofii 
i teologii, założył pismo „Rycerz Niepokalanej”, 
wydawnictwo i  drukarnię, udał się z  misją do 
Japonii, gdzie założył bliźniaczy klasztor pod 
Nagasaki, rozpoczął wydawanie katolickie-
go czasopisma po japońsku, wrócił do Polski, 
rozwinął klasztor w  Niepokalanowie do roz-
miarów samodzielnego miasteczka ze szkołą 
średnią, formacją zakonną młodych adeptów 
życia konsekrowanego i  wreszcie rozpoczął 
prace nad budową bazyliki ku czci Niepokala-
nej. Z tych faktów o. Kolbe znany jest na całym 
świecie, mało kto jednak wie, że gdy wybuchła 
wojna rozesłał większość braci zakonnych w ich 
rodzinne strony, by zaangażowali się jako sa-
nitariusze i  wolontariusze w  ramach Polskiego 
Czerwonego Krzyża i  innych organizacji nio-
sących pomoc potrzebującym. Zostawił tyl-
ko nielicznych mieszkańców klasztoru celem 
podtrzymania funkcjonowania ośrodka. Jedną 
z przyczyn rozproszenia zakonników było zwy-
kłe ubóstwo klasztoru, który nie byłby w  sta-
nie zapewnić chleba kilkuset osobom, tak bo-
wiem liczna była wspólnota Niepokalanowa tuż  
przed wybuchem wojny.

O działalności charytatywnej i schronisku dla wojennych uchodźców, 
utworzonym przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w Niepokalanowie, 
pisze o. Marek Wódka OFMConv.

Najpierw oddał chleb, zanim oddał życie
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Niepokalanów czasu wojny

1 września 1939 roku Niepokalanów liczył 
772 mieszkańców, w tym 13 kapłanów, 155 bra-
ci zakonnych po ślubach wieczystych, 269 po 
ślubach czasowych, którzy odbywali formację 
zakonną, i  15 kleryków w  nowicjacie. Pozostali 
to uczniowie małego seminarium (szkoły śred-
niej dla chłopców myślących o  przygotowaniu 
do kapłaństwa po zdaniu matury). 19 września 
Niemcy aresztowali o. Kolbego i jego współbraci; 
osadzeni w obozie w Amtitz nieśli pomoc potrze-
bującym i  podtrzymywali na duchu więźniów. 
Zakonnicy zostali zwolnieni kilka tygodni póź-
niej i wrócili do Niepokalanowa. Tam na przeło-
mie 1939 i 1940 roku napłynęło wielu 
przesiedleńców z Pomorza i Wielko-
polski. Liczba osób, które znalazły 
w  klasztorze schronienie, sięgnęła 
3500 (w tym ponad 1500 osób żydow-
skiego pochodzenia). Należy pamię-
tać, że część klasztoru była wówczas 
zajmowana przez wojsko niemieckie. 
Ludzie ci, zmuszeni do opuszczenia 
swoich domostw, wyrzuceni z pocią-
gów dla bydła i osiedleni w Niepoka-
lanowie, czuli się jak skazańcy. Jeden z braci za-
konnych zanotował słowa o. Kolbego wygłoszone 
w czasie porannych modlitw: „Musimy wszystko 
zrobić, by ulżyć doli tych biednych wyrzuconych 
z gniazd rodzinnych, pozbawionych najpotrzeb-
niejszych rzeczy, zajmijcie się tym, dzieci drogie, 
bo to nasza misja na najbliższe dni”.

Bycie dla innych

Jeden z  braci zakonnych, dziś kandydat na 
ołtarze, wspominał, że pomimo głodu i zimna, 
jakie panowały w tamtym czasie w Niepokala-
nowie, o. Maksymilian prosił braci, aby dzie-
lili się najpotrzebniejszymi rzeczami, głównie 
żywnością i  odzieżą z  uchodźcami, zarówno 
Żydami, jak i  Polakami z  Pomorza i  Wielko-
polski: „Był też św. Mikołaj dla dzieci. Bracia 
na to kwestowali w Warszawie i okolicy. Porcje 

chleba, a  nawet zupy były wydzielane, aby dla 
każdego starczyło. Mimo to wydzielało się i dla 
wysiedlonych Żydów, tak jak dla swoich bli-
skich. Nie był to jednorazowy gest, ale trwało 
to dłuższy czas, dopóki Niemcy nie wywieźli 
wysiedlonych i  Żydów w  nieznane. O. Mak-
symilian nie bał się Niemców i  kilku Żydów 
ukrywało się w Niepokalanowie oraz żywiliśmy 
przychodzących do furty klasztornej” (relacja 
br. Innocentego Wójcika). 

Przez cały okres okupacji, także po męczeń-
skiej śmierci o. Kolbego, klasztor w  Niepokala-
nowie prowadził oddział Polskiego Czerwonego 
Krzyża, w  którym znalazło schronienie wielu 
uchodźców i jeńców wojennych. W styczniu 1941 

roku, krótko przed aresztowaniem  
o. Maksymiliana przez Gestapo i osa-
dzeniem go w więzieniu na Pawiaku, 
w  korespondencji z  zakonnikami, 
rozproszonymi wskutek działań wo-
jennych, jako przełożony wyznał: 
„W  związku z  potrzebami okolicz-
nej ludności rozwinęły się w naszym 
miasteczku różne warsztaty pracy: 
tartak, elektrownia, dział naprawy 
rowerów, zegarków, dział mechanicz-

ny z kuźnią i blacharnią, pracownia rzeźbiarska, 
krawiecka, szewska i  wiele innych. Jest porad-
nia lekarska i  mleczarnia okręgowa. Oczywi-
ście działa też klasztorna piekarnia i  kuchnia”. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie te miejsca pracy 
były wówczas obsługiwane przez zakonników, 
a  świadczone usługi miały charakter charyta-
tywny. Ludność, która uzyskiwała tam pomoc, 
odwdzięczała się najczęściej płodami rolnymi, 
z  których przygotowywano posiłki dla potrze-
bujących. Działalność ta nie ustała po śmierci 
założyciela Niepokalanowa. Zakonnicy, mimo 
ścisłego zakazu ze strony władz okupacyjnych, 
z  narażeniem własnego życia przekazywali leki 
i  żywność jeńcom wojennym osadzonym w ba-
rakach przyklasztornych. Na terenie Niepoka-
lanowa zorganizowano także tajne nauczanie 
w zakresie szkoły średniej oraz studia filozoficz-
no-teologiczne dla kandydatów do kapłaństwa.

o. MAREK WÓDKA

Franciszkanin, doktor 
socjologii, adiunkt  
w Instytucie Nauk 
Społecznych KUL



TYLKO MIŁOŚć JEST TWóRCZA

CIVITAS CHRISTIANA 3/2022 19

Ratunek także duchowy

Powróćmy jednak do samych uchodźców 
z  Poznańskiego i  Pomorza. Z  zachowanych 
z  tamtego okresu fotografii wynika, że fran-
ciszkanie w  Niepokalanowie troszczyli się 
o potrzebujących, dzieląc z nimi chleb powsze-
dni i eucharystyczny. Otoczyli potrzebujących 
opieką duszpasterską i  podtrzymywali na du-
chu przez dobre słowo i  sakrament spowiedzi 
świętej. Pani Zdzisława, o  której piszę na po-
czątku tego tekstu, w osobistej korespondencji 
ze mną z roku 2012 przyznała, że na pasterkę 
1939 roku odprawianą przez o. Maksymilia-
na zaproszeni byli wszyscy uchodźcy. Dobroć 

jest językiem miłości ponad podziałami, tak-
że religijnymi… Może świadczyć o  tym fakt, 
że w  przeddzień wyjazdu z  Niepokalanowa 
w  nieznane ostatniej grupy Żydów do o. Kol-
bego udała się delegacja z prośbą, by odprawił  
on Mszę św. dziękczynną! Zachował się tekst 
tej wdzięczności: „Było nam tutaj dobrze 
(…), zaznaliśmy dużo serca od mieszkańców 
klasztoru. Zawsze czuliśmy, że ktoś bliski jest 
z  nami. W  Niepokalanowie byliśmy otocze-
ni dobrocią. I właśnie za tę dobroć w  imieniu 
wszystkich tutejszych Żydów pragniemy dzi-
siaj złożyć Księdzu Maksymilianowi i wszyst-
kim jego zakonnikom szczególnie gorące po-
dziękowanie”. 
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Nowa ewangelizacja

Misje w  odległych zakątkach ziemi polegają 
na zapoznawaniu ludzi z  Chrystusem – Bogiem 
zupełnie innym od czczonego np. wśród różnych 
plemion Afryki, ale także na głoszeniu nowości 
dotyczących wiary i  kultury. Z  drugiej strony na 
świecie wzrasta liczba ludzi, którzy słyszeli o Do-

brym Człowieku żyjącym dwadzieścia wieków 
temu na Bliskim Wschodzie, głoszącym miłość do 
bliźniego, za co został stracony na krzyżu. Wiele 
z tych osób zapewne przyjęło sakramenty, uczęsz-
czało na katechezę, ale z czasem odrzuciło religię 
i  odcięło się od tej „filozofii”. W  ich przypadku 
problem leży w  tym, że są chrześcijanami spóź-
nionymi o  trzy dni, że zatrzymali się na krzyżu 

Św. Maksymiliana Marię Kolbego (który sam siebie określał przydomkiem 
z tytułu) znamy wszyscy z heroicznego czynu, jakim było oddanie własnego 
życia, aby przeżyć mógł ojciec rodziny – Franciszek Gajowniczek. Gest 
niezwykle ewangeliczny: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół” (J 15, 13). Czy jednakże postać świętego, który 
urodził się ponad 100 lat temu, w czasach zupełnie innych od obecnych, może 
służyć za wzór nawracania i głoszenia Dobrej Nowiny? 

Półwariat Niepokalanej 
patronem nowej ewangelizacji?!
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i nie zaznali rzeczywistego blasku poranka zmar-
twychwstania, bez którego wiara rzeczywiście jest 
próżna (1Kor 15, 17). Dodatkowo mieli styczność 
z różnorakim „personelem ziemskim” Boga – po-
znali jego wady, a  nie dostrzegli zalet. Przykaza-
nia miłości uznali za jarzmo, a  Biblię za książkę 
fantasy. Zbudowali mur uprzedzeń, zamknęli się 
w  bańkach informacyjnych, ażeby przypadkiem 
nie mieć styczności z Kościołem, który za cel po-
stawił sobie pozyskanie każdej duszy dla Jezusa. 
I tak od pewnego czasu Europa stała się kontynen-
tem misyjnym poprzez nową ewangelizację.

Gigant medialny

W słowniku Kolbego nie znalazło 
się miejsce dla słowa „niemożliwe”. 
Co obmyślił – starał się z  całej siły 
urealnić, by chwała Boża była jesz-
cze bardziej widoczna. Doskonale 
wiedział, że dla imienia Jezus trzeba 
poświęcać wszelkie środki i siły, toteż 
starał się do ludzi dotrzeć na różne 
sposoby, przede wszystkim poprzez 
media. W związku z tym postanowił 
nie tylko stworzyć „Rycerza Niepokalanej”, gazetę 
do kształtowania osób dorosłych zaangażowanych 
w życie religijne, lecz zaczął również wydawać od-
powiednik tego pisma dla dzieci i młodzieży. Co 
więcej, pragnął stworzyć tani brukowiec z  dużą 
ilością obrazków, aby dotrzeć w  ten sposób do 
ludzi prostych i  ubogich. Jego marzeniem była 
agencja prasowa na miarę Reutersa. Nakład tych 
czasopism był tak ogromny – milionowy – że 
Kolbe planował już uruchomienie lotniska przy 
klasztorze, aby prasę kolportować szybciej i dalej. 
Tuż przed wojną uruchomił stację radiową w Nie-
pokalanowie. Już wtedy widział potrzebę ratowa-
nia ludzi, którzy utracili wiarę. Jednak nie można 
powiedzieć, że był aktywistą. Zdecydowanie wy-
strzegał się tego rodzaju postawy, przed którą dziś 
przestrzega papież Franciszek. Wiedział, że wyni-
ki pracy nie leżą w  ręku jego, lecz Boga, dlatego 
modlitwa górowała nad działaniem, nawet gdy 
zbliżał się deadline, a  pracy było jeszcze całkiem 

sporo. Modlitw nie można było opuścić. Co wię-
cej, Kolbe zachęcał do wymawiania co jakiś czas 
aktów strzelistych, by przypomnieć powód, dla 
którego to wszystko ma miejsce.

Męczeńska śmierć 

Dziś w  Europie fizycznie nie umiera się za 
wiarę. Często jednakże doświadcza się prze-
śladowań – i  to różnych: od wyzwisk poprzez 
utrudnienia w działalności aż po procesy sądowe 
za głoszenie przekonań. Św. Maksymilian daje 
wzór cierpliwego znoszenia udręk, których za-

znał zarówno na wolności, gdy zała-
twiał sprawy w urzędzie, jak i w celi 
głodowej. Nigdy jednak nie ustawał 
– jego barki stawały się konfesjona-
łem dla tych, którzy z nim umierali.  
Św. Jan Paweł II określił jego śmierć 
jako sprzeciw wobec cywilizacji 
śmierci. Śmiało można powiedzieć,  
że Maksymilian Kolbe odniósł try-
umfalne zwycięstwo, za które otrzy-
mał wieniec świętości. To również on 
swoim poświęceniem obronił rodzi-

nę i  jej wartość. Nie chciał, by dzieciom zabrakło 
ojca, co jest coraz częstszym zjawiskiem, gdy przez  
Stary Kontynent przechodzi fala rozwodów.

Wniosek – TAK

Spośród panteonu świętych to rzeczywi-
ście św. Maksymilian mógłby patronować nowej 
ewangelizacji. Jego zaangażowanie w  życie spo-
łeczne, kształtowanie ludzkich umysłów przez 
media, pokorna praca i  wytrwała modlitwa sta-
nowią wzór dla wszelkiej działalności misyjnej, 
w której fundamentem jest nie ewangelizator, lecz 
Chrystus. Męczeńska śmierć, która ukazuje war-
tość rodziny i życia, to chrześcijańska figura tych 
ideałów na dzisiejsze czasy. Nie dziwmy się więc, 
że ten święty sprzed wieku może nas wciąż czegoś 
nauczyć. Potrzeba tej wyrazistości we mgle dzisiej-
szej rzeczywistości, pełnej subiektywizmu i relaty-
wizmu wobec podstawowych prawd.

KRZYSZTOF 
NIEMCZYK

Finalista OKWB. Członek 
Katolickiego Stowarzyszenia  

„Civitas Christiana”
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Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka to 
najstarsze niepaństwowe wyróżnienie. Nieprze-
rwanie od 1948 roku kapituła Nagrody wskazuje 
osoby oraz instytucje, które poprzez działalność 
naukową, artystyczną, literacką oraz osiągnięcia 
w przestrzeni formacyjnej, kulturalnej i społecz-
nej skutecznie podejmują wyzwanie propagowa-
nia zasad katolickiej nauki społecznej, a  także 
chrześcijańskiego ładu i życia społecznego. 

W gali, która odbyła się 14 czerwca w Warsza-
wie, oprócz tegorocznych nagrodzonych udział 
wzięli laureaci Nagrody z  lat ubiegłych. Uroczy-
stość rozpoczął Maciej Szepietowski, prezes Za-
rządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana”, który w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że mimo trudnej sytuacji 
pandemicznej historia przyznawa-
nia Nagrody nie została przerwa-
na. „Włodzimierz Pietrzak bardzo 
mocno pielęgnował w sobie i do tego 
zachęcał, i to ma swój wyraz w jego 
piśmiennictwie, niezależność ducha 
i  również apel o  to, aby twórczość 
i  fenomen tożsamości były bardzo 
mocno związane i oparte na funda-
mencie narodu ochrzczonego, którym jesteśmy 
jako Polacy” – mówił prezes Szepietowski.

Listy prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzy-
ka, a  także rektora Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosława Kali-
nowskiego odczytał prowadzący galę Marek Za-
jąc. Do uczestników gali list skierował również 
minister edukacji i  nauki Przemysław Czarnek, 
reprezentowany przez swojego doradcę Dariusza 

Jóźwiaka, który podkreślił, że Nagroda jest wy-
różnieniem dla tych, którzy łączą merytoryczny 
i  artystyczny walor aktywności społeczno-kul-
turalnej ze świadectwem wierności wartościom 
chrześcijańskim i patriotycznym. W trakcie gali 
wyświetlono materiał filmowy, przybliżający ideę 
Nagrody i postać jej patrona. Autorem produkcji 
jest laureat Nagrody z 2018 r., Michał Kondrat.

Laureatami 75. Nagrody im. Włodzimierza 
Pietrzaka zostali: 

„Rycerz Niepokalanej” w 100-lecie powsta-
nia pisma – za apostolskie prowadzenie ludzi ku 
wartościom chrześcijańskim w duchu założyciela 
św. o. Maksymiliana Marii Kolbego i w zawierze-

niu Niepokalanej.
Zespół Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie – za ofiarną pomoc du-
chową i materialną potrzebującym za 
wschodnią granicą Polski – w czasach 
pokoju i wojny.

Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej – za pielęgnowa-
nie pamięci historycznej i  dbałość 
o  przyszłość zgodnie z  patriotycz-
nym i  chrześcijańskim Etosem  

Armii Krajowej. 
Wydarzenie zwieńczył koncert w  wykona-

niu artystów z Centrum Muzyki Marzeń: Lucy-
ny Strzemeckiej (pierwsze skrzypce), Karoliny 
Kasprzak (drugie skrzypce), Agnieszki Draba-
rek (altówka), Joanny Kacymirow (wiolonczela),  
Michała Oleszaka (fortepian).

Zapis transmisji można obejrzeć na kanale 
YouTube Civitas Christiana TV. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3gm3QvzHA

14 czerwca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie wręczono 75. Nagrodę 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza 
Pietrzaka. Na gali obecni byli, oprócz tegorocznych nagrodzonych,  
laureaci Nagrody z lat ubiegłych. 

Po raz 75. wręczono Pietrzakowe Laury 

EWA MAKOWSKA

Sekretarz kwartalnika „Civitas 
Christiana”, redaktor portalu 

E-civitas.pl

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3gm3QvzHA
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75. NAGRODA IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Fot. Marta Karpińska
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Patron nagrody – Włodzimierz Pietrzak – chciał być twórcą narodowej kultury 
i wyobraźni. Czy „Rycerz Niepokalanej” ma aspirację, by część tej wyobraźni kre-
ować? Czy jest budowniczym kultury narodowej i katolickiej?

o. Piotr Szczepański: Zgodnie z założeniami o. Maksymiliana Marii 
Kolbego, celem wydawania „Rycerza Niepokalanej” była i  jest nadal 
formacja duchowa Czytelników. Za wyznaczonym celem równolegle 
podąża formacja intelektualna. Ten duet formacyjny jest nierozdziel-
ny i jednocześnie osadzony w kulturze, która jest jego nośnikiem. Wi-

dzimy tu sprzężenie zwrotne. Formacja duchowa i intelektualna potrzebuje kultury 
jako nośnika, jako metody przekazywania, rozkrzewiania i głoszenia. Jednocześnie 
wartości duchowe i  intelektualne budują kulturę, poszerzając jej horyzonty. Na tej 
podstawie należy odpowiedzieć twierdząco na postawione pytanie. „Rycerz Niepo-
kalanej” był i jest budowniczym kultury narodowej i katolickiej, wpływa na kreowa-
nie wyobraźni Czytelników. Wybitnie można to zaobserwować w pierwszych latach 
istnienia miesięcznika, gdy był on jednym z  nielicznych na rynku i  jednocześnie 
powszechnie dostępnym. Dzisiaj, wśród wielu czasopism, „Rycerz Niepokalanej” 
nadal skoncentrowany jest na formacji duchowej, z którą w parze idzie formacja in-
telektualna. Osadzony jest na płaszczyźnie kultury i ciągle stara się ją ubogacać.

Jak realizuje się pomoc duchowa w  działaniach Zespołu Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie?

ks. Leszek Kryża: Obok pomocy materialnej, jaką świadczy Zespół 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP poprzez realizację pro-
jektów nadsyłanych ze wszystkich krajów byłego ZSRR (każdego roku 
ok. 400), pomagamy też duchowo! Najpierw poprzez comiesięczne 
sprawowanie Mszy św. w  intencji posługujących na Wschodzie ka- 

płanów i  sióstr zakonnych oraz inicjatyw przez nich podejmowanych. Ponadto  

Laureaci o nagrodzie

BENE MERITI
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polecamy Kościół na Wschodzie, jego bieżące sprawy i wydarzenia, w skali parafial-
nej i narodowej, w modlitwie różańcowej (w  formie online), jednoczącej młodych 
ludzi z różnych krajów na Wschodzie i z Polski. Tę wspólnotę modlitewną tworzą 
członkowie Duszpasterstwa Opoka (studenci, młodzi ludzie ze Wschodu, studiujący 
lub pracujący w Warszawie) oraz członkowie Wolontariatu Syberyjskiego, założone-
go przez nasz Zespół cztery lata temu.
Trzeba też dodać, że każda II Niedziela Adwentu w Kościele w Polsce i w placów-
kach polonijnych obchodzona jest jako Dzień Modlitwy i Pomocy materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie, a w Kościołach na Wschodzie jest to niedziela modlitewnej 
wdzięczności tym, którzy pomagają. Wzajemna wymiana darów!

Jesteście Państwo spadkobiercami patrona nagrody, którego aspiracją było budo-
wanie tożsamości narodowej Polaków. Jak w  działalności Światowego Związku  
Żołnierzy AK wygląda  element dbałości o tożsamość narodową?

Teresa Stanek: Naszą niezmienną troską jest to, aby przetrwała pa-
mięć o Państwie Podziemnym i działamy w tym kierunku wszelkimi 
możliwymi metodami, bo świadomość i wiedza polskiego społeczeń-
stwa są w  tym zakresie bardzo niewielkie. Chcemy, aby informacje 
historyczne były przemyślane, zachowane i przekazane zgodnie z tym, 

co się działo w  latach wojny i po wojnie. Nasza walka o pamięć skupia się przede 
wszystkim na młodzieży, ponieważ obecnie ani rodzina, ani szkoła nie wypełnia 
luki historycznej. Zakładamy kluby historyczne w  szkołach podstawowych i  śred-
nich (jest ich ok. 150 w  skali Polski). Zapraszamy młodzież do uczestnictwa oraz 
współorganizowania wraz z nami różnych uroczystości. Dbamy o to, by nasze wy-
darzenia jednoczyły Polaków bez względu na wiek.
Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi formacjami polskich Sił Zbrojnych. Wojskom 
Obrony Terytorialnej uroczyście przekazaliśmy nasz testament, by kontynuowały 
naszą historię i pamięć. Wspomagamy WOT w zakresie edukacji oraz budowania 
pamięci historycznej żołnierzy, a dowództwo WOT kontynuuje tradycje Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Dbamy o groby naszych Koleżanek i Kolegów oraz tablice 
upamiętniające historyczne wydarzenia tamtych lat. Niesiemy pomoc potrzebują-
cym kombatantom – nie tylko członkom naszego Związku. 
Tak jak zaczęliśmy walczyć w 1939 roku o byt Polski, tak teraz prowadzimy walkę 
o nasze być albo nie być. Walczymy o nasz budynek, bo PAST-a jest naszym drugim 
domem.

BENE MERITI



SPOŁECZEŃSTWO

CIVITAS CHRISTIANA 3/202226



SPOŁECZEŃSTWO

CIVITAS CHRISTIANA 3/2022 27

Zdaniem autorów strony, czyli Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Komunikacji Społecznej, organu 
podległego bezpośrednio Komisji Europejskiej, 
zapewnienie trwałego pokoju na kontynencie 
europejskim i  przeciwdziałanie konfliktom 
zbrojnym jest nie tylko sukcesem, ale i jednym 
z ważniejszych celów istnienia wspólnoty.

Nie sposób nie dostrzec związków pomię-
dzy tezami promowanymi przez Francisa Fu-
kuyamę a agendą i postępowaniem decydentów 
w  Unii Europejskiej. Utopijna wizja końca hi-
storii, ostatecznego triumfu liberalnych war-
tości. Jednak ten beztroski sen elit musiał kie-
dyś się skończyć. Nastąpiło to 24 lutego 2022 
roku – choć dziś, z  perspektywy czasu, wie-
my, że przebudzenie było tylko częściowe. Bez 
żadnego uzasadnienia ani formalnego wypo-
wiedzenia wojny, czyli z  perspektywy prawa 
moralnego – które wciąż dopuszcza kategorię 
wojny sprawiedliwej – ale także z perspektywy 
prawa międzynarodowego w sposób absolutnie 
niedopuszczalny, wojska Federacji Rosyjskiej 
dokonały inwazji na Ukrainę. Ataki na infra-
strukturę cywilną, w  tym elektrownie atomo-
we, bombardowanie domów i bloków mieszkal-
nych, morderstwa, gwałty, grabieże – niemal od 
pierwszych dni „specjalnej operacji wojskowej”, 
bowiem tak w  mediach podległych Kremlowi 
nazywana jest inwazja, trwa akcja wyniszcza-
nia przeciwnika, przywołująca bolesną pamięć 
o najokrutniejszych zbrodniach Stalina. Ogrom 
cierpienia, jakiego doświadczała i niestety wciąż 

doświadcza ludność cywilna, a  także heroizm 
obrońców ukraińskiej ziemi z  pewnością za-
sługuje na pełniejsze omówienie – tym samym 
warto poświęcić im osobny artykuł. 

Pragnę jednak zwrócić uwagę na kwestię 
nie mniej ważną, która w  natłoku charakte-
rystycznego dla współczesnych mediów in-
formacyjnego smogu może umknąć naszej 
uwadze. W  połowie maja Instytut Gospodar-
ki Światowej w  Kilonii opublikował raport 
naukowy dotyczący zakresu i  form pomocy 
na rzecz walczącej Ukrainy. Raport zawiera 
dane dotyczące trzech obszarów: bezpośred-
niego wsparcia finansowego, liczby przyjmo-
wanych uchodźców i wielkości dostawy broni. 
Prezentowane dane obejmują okres kolejnych 
miesięcy – od 24 stycznia do 23 kwietnia. Co 
ciekawe, niemieccy naukowcy zdecydowali się 
na analizę okresu bezpośrednio poprzedzają-
cego rosyjską inwazję, gdy znaczna część kra-
jów Europy Zachodniej rozpoczęła ewakuacje 
personelu dyplomatycznego z Ukrainy.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że pań-
stwem najmocniej zaangażowanym w  finan-
sowe wspieranie ukraińskiego rządu są Stany 
Zjednoczone. Łączna wartość pomocy przeka-
zanej przez USA w  analizowanym okresie, za-
równo finansowej, wojskowej, jak i humanitar-
nej, przekracza 10 mld euro. Jednak dla wielu 
dużym zaskoczeniem okazało się państwo bę-
dące drugim po Ameryce tak zdecydowanym 
partnerem Ukrainy – Polska. Łączna wartość 

Na oficjalnej witrynie internetowej Unii Europejskiej możemy znaleźć 
zakładkę zatytułowaną: „najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej 
i korzyści z członkostwa w UE”. W skromnym objętościowo bloku tekstu, 
liczącym nie więcej niż tysiąc wyrazów, bez trudu dostrzeżemy mocno 
wyróżnioną informację: „70 lat trwałego pokoju”.

Sprawdzian z solidarności
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pomocy przekazanej przez Warszawę szaco-
wana jest na kwotę 2,4 mld euro. To znacząco 
więcej niż wsparcie udzielone przez Wielką 
Brytanię, Kanadę lub Niemcy. Jednocześnie 
warto pamiętać, że stanowi to aż 0,45 proc. 
wartości całej gospodarki Polski. Nieporówny-
walnie mniejsze możliwości, jakimi dysponuje 
kraj nad Wisłą niż np. zachodni sąsiedzi, nie 
przeszkadzają w byciu światowym wiceliderem 
pomocy. Nie inaczej jest w  kwestii przyjęcia 
uchodźców wojennych. Autorzy opisywanego 
raportu z  przykrością stwierdzają, że z  powo-
du braku możliwości oszacowania kosztów 
nie mogli uwzględnić w żadnej z kategorii na-
kładów potrzebnych do świadczenia tej formy 
wsparcia Ukrainy. A  zapewnienie 
bezpieczeństwa tym, którzy ucie-
kają od koszmaru wojny, jest waż-
ne nie tylko z  moralnego punktu 
widzenia. Determinacja w  obronie 
ojczyzny, co zresztą w  publikowa-
nych w  Internecie nagraniach wie-
lokrotnie powtarzali ukraińscy 
wojskowi, jest wprost skorelowana 
z  poczuciem bezpieczeństwa naj-
bliższych. Zatem gdyby w  trakcie 
opracowywania raportu udało się 
jednak przezwyciężyć także i  to 
metodologiczne wyzwanie, wartość 
pomocy za sprawą kosztów przyjęcia ponad  
3 mln uchodźców, głównie kobiet, dzieci i osób 
starszych, wzrosłaby znacząco. Nie jest to oczy-
wiście koniec wsparcia, które nieprzerwanym 
i  szerokim strumieniem płynie z  Warszawy 
do Kijowa od samego początku wojny. Warto 
jednak poświęcić trochę uwagi innej kategorii 
kosztów – społecznych.

Niewypowiedziane słowo

Gdy tylko na tzw. paskach – tuż obok na-
pisów „pilne”, „ważne” lub „breaking news” 
– wszystkich stacji telewizyjnych i  na wszyst-
kich internetowych portalach informacyj-
nych pojawiły się pierwsze, dość szczątkowe, 

informacje o  inwazji na Ukrainę, jej sąsiedni 
38-milionowy naród wstrzymał oddech. Od 
pierwszych chwil Polki i  Polacy, na wskroś 
katoliccy, choć obecnie coraz mocniej i głośniej 
wątpiący w swoją tożsamość, ruszyli na pomoc 
– z  potrzeby serca, ale także z  troski o  własną 
ojczyznę. Skala pomocy, organizowanej przez 
pierwsze dni niemal wyłącznie przez osoby 
niezrzeszone w  organizacjach, które za własne 
pieniądze pomagały, kupowały jedzenie, leki, 
ubrania, organizowały transport i przyjmowały 
pozornie zupełnie obcych ludzi pod swój dach, 
prawdopodobnie była największa w  ponad 
tysiącletniej historii.

Smutnym obrazem towarzyszącym woj-
nom są obozy dla uchodźców. 
Namioty ciągnące się po bezkres 
horyzontu, plagi chorób i  proble-
my w organizacji pomocy tak moc-
no za sprawą masowych środków 
przekazu wpisały się w  pamięć 
podręczną, że gdy tylko wymówi-
my na głos np. Syria, niemal au-
tomatycznie przed oczyma pojawi 
się jeden z  wielu dramatycznych 
obrazków widzianych nieraz na 
szklanym ekranie. Historia nie zna 
drugiego takiego przypadku, gdy 
blisko 3-milionowa rzesza uchodź-

ców w  znacznej większości nie musi trafić do 
obozów, lecz zostaje z  otwartymi ramionami 
przyjęta do domu. I  oczywiście, możliwości 
pomocy są zawsze w  pewien sposób ograni-
czone, niemniej trudna do jednoznacznego 
oszacowania proporcja pomocy wskazuje, że 
uchodźcy znacznie częściej trafiali do polskich 
gościnnych domów niż do punktów recep-
cyjnych. Mobilizacja społeczna, zastępująca 
niedomagający głównie z  przyczyn braku fi-
nansowej stabilizacji trzeci sektor (organizacje 
pozarządowe) i uzupełniająca opieszałość apa-
ratu państwowego, nigdy nie trwa wiecznie. 
Wiele z  badań naukowych wskazuje, że może 
maksymalnie trwać dwa tygodnie, a  po tym 
okresie nastąpi stopniowe wygaszanie entuzja-

MICHAŁ 
TWARDOSZ

Fundraiser, publicysta, 
manager. Wiceprezes 

Polskiego Stowarzyszenia 
Fundraisingu, członek 

Katolickigo Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”
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zmu. Co więcej, każdy fundraiser, czyli specja-
lista zajmujący się pozyskiwaniem środków od 
darczyńców na rzecz organizacji charytatyw-
nych, dobroczynnych lub na inne cele społecz-
ne, przypominał, że zawsze prośbę o wsparcie 
należy łączyć z  podziękowaniem. To szcze-
gólnie ważne słowo, które już od przedszkola 
z  zaangażowaniem starają się przekazać dzie-
ciom nauczycielki, sprawia, że darczyńca, czyli 
osoba pomagająca, czuje się doceniony, a przez 
to m.in. zmotywowany do dalszej pomocy 
i zrozumienia trudnej sytuacji. 

W  okolicznościach pogłębiającego się kry-
zysu gospodarczego, czekających wyzwań 
związanych ze spłatą rat kredytu i ogólnego po-
gorszenia sytuacji finansowej, o którym według 
raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne 
wyzwania 2022” mówi aż połowa badanych, nie 
sposób zrozumieć, dlaczego wciąż tak ogromne 
poświęcenie, zaangażowanie i pomoc, którą so-
lidarnie wykazali się Polacy, nie doczekała się 

dużej, ogólnokrajowej kampanii wdzięczności. 
Kampania ta powinna być zainicjowana przez 
nas samych. Wielu rodziców ze zrozumieniem 
przyjęło informację, że dzieci z  Ukrainy, do-
tknięte traumą wojny, mają pierwszeństwo przy 
przyjęciu do żłobka czy przedszkola. Co jednak 
w sytuacji, gdy w niektórych miastach lista re-
zerwowa, a  więc lista osób, których dzieci nie 
dostaną się do placówki, liczy blisko 300 na-
zwisk i  w  najbliższych latach sytuacja nie ule-
gnie poprawie? Niebezpiecznie rośnie podglebie 
groźnego populizmu, który z  łatwością może 
być wykorzystany przez Kreml do przerwania 
łańcucha solidarności i  do destabilizacji pań-
stwa. Dlatego dziękuję – za każdą modlitwę, za 
solidarność z  naszymi braćmi Ukraińcami, za 
pomoc na bezprecedensową skalę, za codzien-
ne wyrzeczenia związane z tzw. wojenną infla-
cją. Dla każdego z osobna i dla nas wszystkich 
– jako wspólnoty opartej na wartościach. I  do 
tego samego zachęcam, dziękujemy.

Czy wiesz, że:

Sprawy małżeństw i rodzin ciągle są  
w centrum zainteresowania Kościoła
Nie kończymy Roku Rodziny Amoris Laeti-
tia, chociaż formalnie on się kończy. Spra-
wy małżeństw i  rodzin ciągle są w  centrum 
zainteresowania Kościoła – powiedział bp 
Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. 
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, pod-
czas konferencji prasowej przed X Świato-
wym Spotkaniem Rodzin w  Rzymie, które 
odbędzie się od 22 do 26 czerwca br. pod 
hasłem: „Miłość rodzinna: powołanie i droga 
świętości”.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach rusza kierunek „zarządzanie 
parafią”
Jak pozyskiwać fundusze europejskie, zarzą-
dzać parafialnymi dochodami, a  nawet ko-

munikować się z wiernymi przez Internet – to 
tylko niektóre z zagadnień nowego kierunku 
studiów podyplomowych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach.
Na pomysł stworzenia specjalnego kierunku 
studiów, pierwszy raz wpadli księża z  Wro-
cławia w 2009 roku. W ich ślady poszły uczel-
nie wyższe w  Rzeszowie, Warszawie, Pozna-
niu, a teraz dołączyły także Katowice.

„Po tym, jak się umiera, można poznać, 
jak ktoś żył”. Nazywają ją drugą Gianną 
Berettą-Mollą 
Odmawiała aborcji każdego z  trójki swoich 
dzieci. Dla najmłodszego synka zaryzykowa-
ła życie. Przepiękny przykład macierzyńskiej 
miłości. Chiara Corbello Petrilla wkrótce 
może zostać błogosławioną.
Chiara była zwyczajną kobietą, tyle że co-
dzienność przeżywała w  sposób nadzwy-
czajny, i  to właśnie w  niej pociąga – mówi 
postulator w  procesie beatyfikacyjnym  
o. Romano Gambalunga.

https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/bp-smigiel-sprawy-malzenstw-i-rodzin-ciagle-sa-w-centrum
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/bp-smigiel-sprawy-malzenstw-i-rodzin-ciagle-sa-w-centrum
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/ksieza-beda-miec-nowych-doradcow-w-katowicach-rusza-kierunek
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/ksieza-beda-miec-nowych-doradcow-w-katowicach-rusza-kierunek
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/ksieza-beda-miec-nowych-doradcow-w-katowicach-rusza-kierunek
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/po-tym-jak-sie-umiera-mozna-poznac-jak-ktos-zyl-nazywaja-ja
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/po-tym-jak-sie-umiera-mozna-poznac-jak-ktos-zyl-nazywaja-ja
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/po-tym-jak-sie-umiera-mozna-poznac-jak-ktos-zyl-nazywaja-ja
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Pro-choice contra Pro-life

O ile dla katolika sprawa jest jasna, że życie 
jest wartością nienegocjowalną, o  tyle libera-
łowie, feministki czy ateiści jako kluczową de-
terminantę wskazują wolność wyboru kobiety. 
Przedstawianie bogatej i  wielobarwnej palety 
argumentacyjnej pro-life i  pro-choice z  jednej 
strony wykracza poza ramy niniejszego artyku-
łu, z  drugiej jest powszechnie dostępne. Przy-
wołam tylko Katechizm Kościoła Katolickiego, 
który w sprawie przerywania ciąży podaje: „Ży-
cie ludzkie od chwili poczęcia powinno być sza-
nowane i chronione w sposób absolutny. Już od 
pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka 
powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród 
nich nienaruszalne prawo każdej, niewinnej 
istoty do życia”. Rozwinięcie tej myśli można 
odnaleźć w katolickiej nauce społecznej. Jan Pa-
weł II w encyklice Evangelium vitae – Ewangelii 
o  wartości i  nienaruszalności życia człowieka 
– zdecydowanie broni prawa do życia od mo-
mentu poczęcia do naturalnej śmierci. ,,Życie 
człowieka posiada wartość, ponieważ wyrasta 
z  więzi człowieka z  Bogiem, On jest jedynym 
Ojcem wszystkich ludzi, jest dawcą życia. Cały 

świat należy do Stwórcy, każdy człowiek należy 
do Niego, zależy od Niego i w Nim tylko może 
zrealizować siebie. Objawienie Nowego Te-
stamentu potwierdza bezwarunkowe uznanie 
wartości życia od chwili poczęcia”. Papież Polak 
wielokrotnie wskazywał na konieczność stawa-
nia po stronie cywilizacji życia, a nie cywilizacji 
śmierci. „Świadoma i  dobrowolna decyzja po-
zbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej – uczy 
Jan Paweł II w  Evangelium vitae – jest zawsze 
złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie 
może być dozwolona ani jako cel, ani jako śro-
dek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważ-
nego nieposłuszeństwa wobec prawa moralne-
go, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy 
i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamental-
nymi cnotami sprawiedliwości i miłości”.

Jeszcze niedawno w  Polsce byliśmy świad-
kami wzmożonej debaty w  sprawie aborcji, 
zakończonej orzeczeniem Trybunału Konsty-
tucyjnego z  dnia 22 października 2020 roku  
(K 1/20). Wówczas to polski Sąd Konstytucyjny 
orzekł, że usuwanie ciąży z powodu „ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nie-
uleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest 
niezgodne z Konstytucją.

Dylematy moralnoprawne mają bardzo długą tradycję i nie straciły nic 
ze swej aktualności. Relacja prawa i moralności – ze względu na poziom 
skomplikowania oraz oddziaływania wielu płaszczyzn: filozofii, prawa, 
etyki, antropologii, kultury, socjologii – bardzo często bywa nazywana 
,,przylądkiem Horn”. Postęp techniczno-naukowy, jurydyzacja życia 
społecznego pozwalają na spojrzenie na ,,stare” problemy w nowym 
anturażu społeczno-kulturowym. Klasycznym zagadnieniem jest prawo  
do życia dziecka nienarodzonego vs. wolność wyboru kobiety.

Zachwiany ,,porządek” –  
prawo w służbie nienarodzonym?
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Zielone światło

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych poja-
wiło się ,,zielone światło” do ochrony nienaro-
dzonych. Jak podają media zza Oceanu Atlan-
tyckiego, jesteśmy świadkami kontrolowanego 
wycieku informacji projektu orzeczenia, uzna-
jącego wyrok Roe vs. Wade za niekonstytucyj-
ny. Chociaż od sprawy Roe vs. Wade minęło 
blisko 50 lat, werdykt federalnego Sądu Najwyż-
szego należy do najgłośniejszych i  najbardziej 
kontrowersyjnych. W wyniku tej sprawy abor-
cja została w USA uznana za legalną przez cały 
okres ciąży, dając jednak stanom możliwość 
wprowadzenia regulacji ograniczających moż-
liwość aborcji w  drugim i  trzecim trymestrze. 
Sąd uznał, że każda kobieta ma prawo do doko-
nania aborcji i wynika to z praw do prywatności 
i wolności, gwarantowanych przez 14. Popraw-
kę do Konstytucji. Jednocześnie Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że stany mają prawo ograniczać 
prawo kobiet do aborcji w drugim i trzecim try-
mestrze ciąży. W trzecim trymestrze stan może 
zakazać aborcji, ale musi dopuszczać aborcję 

w wyjątkowej sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu 
lub zdrowiu matki. Oznaczało to konieczność 
zmiany przepisów w  46 z  50 stanów. Z  prze-
cieku wynika, że za uchyleniem Roe vs. Wade 
opowiedziało się pięcioro sędziów, zaś przeciw-
ko głosowało czterech. Wielce prawdopodobne 
jest, że ogłoszenie werdyktu nastąpi w czerwcu.

Upubliczniona opinia, sporządzona przez 
sędziego federalnego SN Samuela Alito, odnosi 
się do historii prawodawstwa amerykańskiego 
w sprawie aborcji. W XIX wieku znaczna więk-
szość stanów uchwaliła prawo wprowadzające 
odpowiedzialność karną za aborcję na każdym 
etapie ciąży. Sytuacja uległa zmianie w  1868 
roku. Wówczas ratyfikowano 14. Poprawkę do 
Konstytucji USA (ochrona wolności, prawa do 
prywatności czy równego traktowania). Trzy 
czwarte stanów, tj. 28 ze wszystkich 37, uchwali-
ło ustawy uznające aborcję za przestępstwo i to 
bez względu na etap ciąży, w którym była wy-
konywana. Spośród 9 stanów, które w roku 1868 
jeszcze nie penalizowały aborcji, 8 do roku 1910 
wprowadziło odpowiedzialność karną. Trend 
do ograniczenia aborcji przez jej penalizację był 
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sukcesywnie kontynuowany na terytoriach ko-
lejnych 13 stanów – we wszystkich wprowadzo-
no odpowiedzialność karną za dokonanie abor-
cji na jakimkolwiek etapie ciąży – począwszy od 
Królestwa Hawajów w 1850 roku, a  skończyw-
szy na Nowym Meksyku w 1919 roku. Zgodnie 
z  ustaleniami Sądu Najwyższego dostępnymi 
w uzasadnieniu sprawy Roe vs. Wade, wszystkie 
stany – poza czterema i  Dystryktem Kolumbii 
– do końca lat pięćdziesiątych XX wieku za-
kazywały aborcji wykonywanej „gdziekolwiek 
i  kiedykolwiek, poza przypadkami ratowania 
lub zachowania życia matki”. Wobec powyższe-
go nietrudno wskazać konkluzję, że prawo do 
aborcji nie jest głęboko zakorzenione w historii 
i  tradycji narodu. W  istocie prece-
densowy charakter orzeczenia Roe 
vs. Wade nie wpisuje się w działal-
ność prawodawczą amerykańskiej 
jurysprudencji. 

Potencjalne skutki zmian

Obalenie orzeczenia Roe vs. 
Wade doprowadziłoby do unormo-
wania kwestii aborcji na poziomie 
stanowym, a  nie – jak jest obecnie 
– federalnym. Niemal natychmiast 
doszłoby do ograniczenia dostępu do aborcji, 
zaś około połowy stanów byłoby zmuszonych 
do wprowadzenia przepisów chroniących życie 
od poczęcia. Potencjalny tryumf konserwaty-
stów nie powinien być sygnałem do spoczęcia 
na laurach, gdyż samo restrykcyjne prawo an-
tyaborcyjne to tylko jeden z  elementów walki 
o  ochronę życia. Korzystając z  koniunktury 
legislacyjnej, należy zastanowić się nad urucho-
mieniem programów, które pomagałyby kobie-
tom w podjęciu decyzji o narodzeniu i wycho-
waniu dziecka. Tylko szeroka oferta społeczna 
może stanowić receptę na rozwój podziemia 
aborcyjnego. 

Nigdy dość przypominania regulacji pra-
wa międzynarodowego, które stoją na straży 
ochrony dzieci nienarodzonych. Powszechna 

deklaracja praw człowieka Narodów Zjedno-
czonych z  1948 roku głosi: ,,Każdy człowiek 
ma prawo do życia, wolności i  bezpieczeństwa 
swojej osoby”. Z  kolei według Deklaracji praw 
dziecka Narodów Zjednoczonych z  1989 roku: 
,,Dziecko z  uwagi na swoją niedojrzałość psy-
chiczną oraz umysłową wymaga szczególnej 
opieki i troski, w tym właściwej ochrony praw-
nej zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Protagoniści przerywania ciąży wskazują, że 
we wczesnej fazie życia prenatalnego mamy do 
czynienia z zarodkiem, płodem, a nie człowie-
kiem. W dużej mierze walka o życie toczy się na 
płaszczyźnie semantycznej. Zatem odpowiedzią 
na przyjętą retorykę niech będzie nader traf-

ne spostrzeżenie prof. Bogusława 
Wolniewicza: ,,Człowiek przybiera 
w swym rozwoju osobniczym kilka 
postaci po kolei: zarodkową, płodo-
wą, niemowlęcą, dziecięcą, dojrza-
łą i  starczą. Embrion jest pierwszą 
z nich: jest to człowiek w zarodko-
wym stadium swojego życia”.

Pytanie o  prawo do aborcji 
w  istocie rzeczy jest szerszym py-
taniem o  istnienie wartości, które 
nie mogą być przedmiotem pu-
blicznego dyskursu i  co do któ-

rych państwo nie może ograniczać swoich 
pozytywnych obowiązków. Konsekwencją tak 
postawionego pytania są następne: czy prawa 
człowieka to – zgodnie z  ich naturą – prawa 
przyrodzone, niezależne od decyzji władzy 
publicznej, powiązane z  biologicznym faktem 
istnienia jednostki i  – w  przypadku niektó-
rych z  nich – niezbywalne, czy też nie? Czy 
do wspomnianej kategorii prawa należy prawo 
do życia i związany z nim obowiązek ochrony 
życia ludzkiego – w pewnym zakresie – w wy-
miarze publicznym. Ważne jest, aby organy 
tworzące i stosujące prawo nie zdezerterowały 
przed odpowiedzią na te ważne, tylko z pozo-
ru nieprawnicze pytania. Miejmy nadzieję, że 
pogłębiona refleksja nad prawem pozwoli ura-
tować wiele ludzkich istnień.

DAWID 
KOSTECKI

Doktor prawa KUL, magister 
historii KUL. Członek 

Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”



CIVITAS CHRISTIANA 3/2022 33

W czasie formacji zakonnej o. Maksymilian 
rozczytywał się w Dziejach duszy św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, sięgał do pism Gemmy Gal-
gani, studiował Uwielbienia Maryi św. Alfonsa 
Marii Liguorego oraz O ofiarowaniu się Jezuso-
wi przez Maryję św. Ludwika Marii Grigniona 
de Montfort. Sam również chwytał za pióro – 
utrwalał myśli i refleksje, medytacje i modlitwy. 
Po rozszerzeniu tej puli o wypowiedzi, referaty 
i konferencje odsłania się wieloraki pod wzglę-
dem formy i  wielowątkowy przekaz dostępny 
we wznowionym po czterech dekadach przez 
Instytut Wydawniczy PAX tomiku Myśli i  roz-
ważania św. Maksymiliana Marii Kolbego – 
człowieka, który zaświadcza o „trwałym szczę-
ściu”. Gdzie je znalazł?

W  prawdzie. O  sobie, o  ludzkiej kondycji. 
O  tym fundamentalnym pochodzeniu, które 
pozwala w  każdym dokonanym dziele widzieć 
zalążek pierwszej przyczyny wszystkiego – Do-
skonałości wiecznej. A  zobaczywszy, upodab-
nianie się do Niej przyjąć za naczelną troskę 
i drogę codzienną – przemierzaną cierpliwie, by 
docierać do Prawdy Istotnej, do samego Boga.

W przeżywaniu życia w pełni – z całym jego 
kolorytem, nie odejmując zeń niczego. W  po-
słuszeństwie woli Bożej, umiłowanej ponad 
wolę własną, rozeznawanej i w czynie, i poprzez 
ustawiczne czuwanie nad sobą, i  w  modlitwie. 
W  perspektywie świętości, której najzwy-

czajniej, przykładem św. Benedykta, „trzeba 
chcieć”. „Być świętym jak największym” – na-
glił samego siebie o. Maksymilian. Oto życie 
z rozmachem, w którym każde zło się wynagra-
dza, a żadnego dobra, które można zrealizować, 
powiększyć bądź się do niego przyczynić, nie 
opuszcza.

W oddaniu Niepokalanej. Od prostoty dzie-
cięctwa przez wierną służbę po niewolę z miło-
ści. W coraz ściślejszej więzi z czułą Matką Boga 
i  człowieka kształtuje się gorliwość w  pracy 
i gotowość do przyjęcia cierpienia. W tej więzi 
zespolonej z relacją z Ojcem zakorzenia się sy-
nowska godność, przez tę więź rozkrzewia się 
postawa braterstwa.

„Oczekuj wielkich rzeczy. Czuwaj! Wykonuj wolę Bożą i bądź spokojny. 
Umiłuj krzyże. Spełniaj to, co od ciebie zależy; dobrze znoś to, co od ciebie 
nie zależy. Bądź człowiekiem. Pragnij nieba. Dąż do wieczności. Odwagi!” 
– oto nieśmiałe résumé przesłania św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
Jego spuścizna nie daje spokoju, porusza. Wybór jego tekstów pozostawia 
niedosyt – słusznie, on przecież wciąż pragnął więcej.

Żyć na Maksa!

WIARA, WSPóLNOTA, KOŚCIóŁ
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Dwadzieścia dziewięć samodzielnych tek-
stów oraz dziewięć grup zapisków: wyimki 
z  ćwiczeń duchownych przed subdiakonatem, 
notatki z  rekolekcji rzymskich (1912-1918), 
fragmenty wypowiedzi i  nauk wygłoszonych 
w  Mugenzai no Sono (Ogrodzie Niepokalanej 
– klasztorze franciszkańskim założonym przez 
o. Maksymiliana na przedmieściach Nagasaki) 
i  Niepokalanowie w  latach 1930-1941. Edycja 
stanowi wybór z zasobów Niepokalanowa: ma-
szynopisów, rękopisów i publikacji.

Myśli i rozważania to zbiór różnorodny: od 
aktu poświęcenia się Niepokalanej przez roz-
ważania tematyczne, Regulamin 
życia, medytacje, skomponowaną 
w  formie wezwań pochwałę Maryi 
aż po wskazania i maksymy ducho-
we. Wydawca ujął teksty w  cztery 
grupy wedle czterech słów kluczy 
charakteryzujących rozwój myśli 
i  przestrzenie działania o. Maksy-
miliana: człowiek, święci, Niepoka-
lana, droga życia. 

Kim jest człowiek i  w  czym 
ujawnia się jego wielkość? Wokół 
czego koncentrują się jego pragnienia? Co (kto) 
nasyca go do głębi, co zaś staje się dla niego je-
dynie namiastką? Jak kształtować (znajdować?) 
świętość (w sobie i w relacjach międzyludzkich) 
w  nieświętych okolicznościach i  nie poddać 
się zniechęceniu? Co znaczy mieć Maryję za 
Matkę? Odpowiedzi szuka o. Kolbe z  żarli-
wością właściwą jego heroicznej służbie Bogu. 
Bezkompromisowy w  umiłowaniu Kościoła 
i oddaniu Maryi, konkretyzuje swoje rozważa-
nia w  języku dalekim od nadmiaru, surowym, 
przynależnym „Bożemu gwałtownikowi”. Nie-
kiedy zapisuje kilka akapitów, innym razem no-
tuje kilka zdań bądź jedną sentencję. 

Działanie przenika się z modlitwą, actiones 
z  kontemplacją – rwące to życie, więc i  myśli 
rwące. Nadają one tembr opisowi słownemu – 
wartkiemu, dobitnemu, z  częstymi imperaty-
wami: „pracuj”, „ucz się”, „patrz na cel”, „miej 
poczucie obowiązku”, „ufaj Bogu”, „kochaj 

nieprzyjaciół”, „bądź posłuszny”, „wierz”, „po-
stanów poprawę”, „stań się sługą wszystkich”, 
„pełnij wolę Bożą”, „unikaj jakiegokolwiek 
grzechu”, „miłuj Maryję jak Matkę”, „oddaj 
się Opatrzności Bożej”. Dynamizują go jeszcze 
bardziej powtarzane po trzykroć najcelniejsze, 
najważniejsze w  danym momencie porucze-
nia i ukierunkowania. Ubogacają, ale i czynią 
bardziej wymagającym frazy łacińskie, wpla-
tane w  dłuższe refleksje lub przywoływane 
samodzielnie. Niełatwa jest Maksymilianowa 
mowa, paradoksalnie prosta i zarazem zawiła, 
zdawałoby się, iż czasem niedokończona. Jak-

by treść wyprzedzała sam proces 
zapisu. Albo raczej to sam język 
okazuje się nazbyt ograniczonym 
narzędziem, by pomieścić i  oddać 
spektrum sensów składających się 
na doświadczenie piszącego. A  pi-
szący, świadomy niewystarczalno-
ści języka, wcale nad nią nie ubole-
wa, sam bowiem już jest jakby krok 
dalej, pokorny wobec doświadcze-
nia, które nieskończenie przekra-
cza jego samego, a  zatem także 

właściwą mu, przecież tylko ludzką umiejęt-
ność opowiadania, zdawania sprawy z  tego, 
co dokonuje się w  jego wnętrzu, co obejmuje 
całe jego jestestwo. Pulsuje w tej relacji Augu-
stynowe niespokojne serce, trawione Jeremia-
szowym ogniem (por. Jr 20, 9), który stale je 
przynagla jak ucznia i  spadkobiercę listu do 
Kościoła w Laodycei: „Obyś był zimny albo go-
rący!” (Ap 3, 15b).

Nie traci o. Kolbe czasu, nie traci atramen-
tu. Chciałoby się, żeby powiedział więcej, po-
prowadził myśl dłużej. A on, święcie zachłanny, 
już wchodzi w  nowy stopień wtajemniczenia, 
zaangażowany w  powierzone mu dzieła. „Oto 
człowiek żyjący, będący chwałą Pana” – Irene-
uszowa intuicja ucieleśnia się we franciszkani-
nie będącym Bożym maksymalistą. „Kochaj!” 
– wołał słowem i czynem. Miłością aż po ofia-
rę z samego siebie zapisał najpiękniejszą kartę, 
której nie strawi ogień. 

ANNA 
KASZUBOWSKA

Redaktor i copywriter. 
Członek redakcji Instytutu 

Wydawniczego PAX

Nowa edycja
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Ostatnio między innymi dzięki Panów za-
angażowaniu udało się wznowić po czterdzie-
stu latach, nakładem Instytutu Wydawniczego 
PAX, książkę Myśli i  rozważania św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. Skąd potrzeba, aby  
ta publikacja została wznowiona i w jaki spo-
sób udało się osiągnąć ten cel? 

Janusz Parada: Ja i  kolega jesteśmy miesz-
kańcami Zduńskiej Woli – miasta, gdzie urodził 
się św. Maksymilian. Tutaj był jego dom rodzin-
ny, w którym dziś mieści się muzeum. Tutaj był 
ochrzczony, bierzmowany, odprawiał mszę pry-
micyjną. Jako że jesteśmy z tego samego miasta, 
co św. Maksymilian, to od lat staramy się promo-
wać tę postać, naszego rodaka. Od pierwszego 
wydania Myśli i  rozważań w  1982 roku minęło 
już wiele lat. Ja tę książeczkę miałem. Bardzo mi 
się podobała. W  zeszłym roku, w  80. rocznicę 
śmierci św. Maksymiliana, chcieliśmy namówić 
Instytut Wydawniczy PAX do wznowienia tej 
publikacji, ale trochę za późno się do tego zabra-
liśmy i  nie udało się tego zrobić. Ponowiliśmy 
starania w tym roku, na który przypada 40. rocz-
nica kanonizacji św. Maksymiliana. Tym razem, 
po namowach i  przy wsparciu Stowarzyszenia 
Gmin Maksymilianowych, udało się dopiąć celu. 
Stowarzyszenie wsparło inicjatywę finansowo, 
ale cały ciężar tego przedsięwzięcia wziął na sie-
bie Instytut Wydawniczy PAX.

Zdzisław Wawrzyniak: My, jako Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział 
w  Zduńskiej Woli, mamy św. Maksymiliana 
za patrona. Staramy się go pokazywać i  pro-

Święty ponadczasowy
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Z Januszem Paradą i Zdzisławem Wawrzyniakiem, inspiratorami 
wznowienia przez Instytut Wydawniczy PAX Myśli i rozważań  
św. Maksymiliana Marii Kolbego, rozmawia Urszula Tomasiak.
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mować, bo naszym zdaniem, mało się o  nim 
mówi. Jest to święty, który jest ponadczasowy, 
ale mało znany. W 2019 roku udało nam się wy-
dać płytę z  wirtualnym spacerem po Muzeum 
Urodzenia. Dlatego kolejną inicjatywą były  
starania o  wznowienie wydania książki Myśli 
i rozważania. Cieszymy się, że udało się to osią-
gnąć w 40. rocznicę kanonizacji.

Książka Myśli i rozważania św. Maksymi-
liana zawiera fragmenty przemówień i  pism 
ojca Kolbego, m.in. o kształtowaniu świętości, 
szczęściu i  relacji z  Maryją. Co, Panów zda-
niem, szczególnego jest w tym zbiorze? 

Janusz Parada: Książka zawiera myśli i roz-
ważania św. Maksymiliana i  mimo że została 
wydana tyle lat temu, to nadal zachowuje wiel-
ką aktualność. Są tam naprawdę wartościowe 
maksymy, które w życiu prywatnym, rodzinnym 
i społecznym się sprawdzają. Tak że warto z niej 
skorzystać. Czasami ktoś powie, że św. Maksy-
milian tyle lat już nie żyje, ale to był normalny 
człowiek z krwi i kości, który doszedł do święto-
ści swoją pracą i całym życiem. To dobry wzór do 
naśladowania. Postać Maksymiliana w  dzisiej-

szych czasach, kiedy mamy wojnę na 
Ukrainie, nabiera nowego znaczenia: 
święty zginął podczas wojny, dlatego 
warto przypomnieć tę postać.

Zdzisław Wawrzyniak: Myśli, 
które zostały zawarte w  tej książ-
ce, nie straciły nic na wartości. One 
wręcz jeszcze bardziej pobudzają do 
refleksji. Jeżeli ktoś chce poznać ży-
cie i duchowość ich autora, to powi-
nien sięgnąć do tej publikacji. Był to 
człowiek, który wybiegał do przodu 
i przerastał swoje czasy. Dla wielu był 
niezrozumiały. Dopiero teraz odkry-
wamy jego myśli, które są naprawdę 
budujące.

Od wielu lat są Panowie zaanga-
żowani w organizację Dni Świętego 
Maksymiliana w  Zduńskiej Woli. 

Czy promocja wznowionej książki znajdzie się 
w tegorocznym programie?

Zdzisław Wawrzyniak: Promocja książki 
odbędzie się 20 czerwca z udziałem ks. bp. Wie-
sława Meringa w  bazylice mniejszej w  Zduń-
skiej Woli. Kolejną promocję książki chcemy 
zorganizować w  październiku, w  okolicach 
rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana. To wy-
darzenie chcemy przygotować w domu kultury, 
z większym rozmachem.

Janusz Parada: Tak, w tym roku będzie już 
26. edycja Dni Świętego Maksymiliana. Zwykle 
odbywają się one w  październiku, w  miesiącu 
kanonizacji i  dni miasta Zduńskiej Woli. Plan 
dopiero się kształtuje, a sama promocja książki 
na pewno się odbędzie.

Czy mają Panowie ulubiony cytat lub myśl 
św. Maksymiliana?

Janusz Parada: Moim ulubionym cytatem 
jest akurat cytat z  książki Myśli i  rozważania: 
„Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a do-
brze znosić to, co ode mnie nie zależy. To jest 
cała doskonałość i  źródło prawdziwego szczę-
ścia na ziemi”.
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Analizując życiorysy świętych, w  tym  
o. Maksymiliana Marii Kolbego, można dojść 
do przekonania, że nie ma takich czasów, zda-
rzeń czy dramatów, które zmusiłyby człowieka 
skoncentrowanego na Bogu do czynienia zła, 
do rezygnacji ze służby Jemu i  drugiemu czło-
wiekowi. Świętość jest osiągalna dla każdego, 
ponieważ zasadza się na wolnej woli, własnych 
wyborach. Trzeba jednak zauważyć, że kształ-
tuje się ona w konkretnych okolicznościach, jest 
wypadkową bardzo wielu czynników, doświad-
czeń. To one mają wpływ na życie wewnętrzne 
człowieka, jego dojrzewanie duchowe, postawę. 
Warto zatem z  perspektywy dzieciństwa, wy-
chowania domu rodzinnego spojrzeć na świę-
tość tego wielkiego duchownego. Aby zdobyć 

potrzebne informacje na ten temat, odwiedziłam 
Muzeum w  Zduńskiej Woli – Dom Urodzenia 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. O jego życiu, 
szczególnie dzieciństwie, opowiedziała p. Marta 
Cieślak – kierowniczka obiektu, za co serdecznie 
chciałabym w tym miejscu podziękować.

Rajmund Kolbe – przyszły święty – rodzi 
się jako drugi syn Juliusza i  Marianny w  nocy 
8 stycznia 1894 roku w  Zduńskiej Woli. Poród 
odbiera najstarsza siostra matki – miejscowa 
akuszerka. Ojciec usilnie zabiega o to, by nowo 
narodzone dziecko jak najszybciej ochrzcić. Ce-
remonia odbywa się jeszcze tego samego dnia. 
Przewodniczy jej ówczesny proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP, która do dziś znajdu-
je się w  Zduńskiej Woli. Kolbowie wynajmują 
pokój na piętrze w domu, gdzie mieszkają wraz 
z  sześcioma innymi rodzinami. Są niezbyt za-
możnymi tkaczami. Ich krewni rzemiosłem 
tym zajmują się od wielu pokoleń. Taki też los 
miał spotkać Rajmunda, ale jak wiemy, Opatrz-
ność Boża inaczej pokierowała jego losami. 
Gdy przyszły święty ma prawie roczek, Kolbo-
wie wprowadzają się do jednej z kamienic przy  
ul. Piotrkowskiej w  Łodzi. Rodzicom zastana 
rzeczywistość jednak nie odpowiada – prze-
szkadzają im m.in. tutejsze „zepsucie”, nie-
uczciwe sposoby bogacenia się, kłótliwe sąsiad-
ki, fakt, że wiele dzieci używa zasłyszanych od 
miejscowych robotników wulgaryzmów, a oko-
liczna ludność nie znajduje w swoim życiu zbyt 
dużo miejsca dla Boga. Ostatecznie dochodzą 

„Mundek, Mundek, co z Ciebie wyrośnie?” – dziś znamy odpowiedź 
na pytanie Marianny Kolbe. Jakim dzieckiem był Rajmund, późniejszy 
o. Maksymilian? W jakiej rodzinie wyrastał? Zapraszamy do domu 
dzieciństwa świętego w Zduńskiej Woli.

O. Maksymilian Maria Kolbe  
– u źródeł świętości
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do wniosku, że robotnicza, rozwijająca się Łódź 
nie sprzyja dobremu, czystemu wychowaniu ka-
tolickiemu synów. W  konsekwencji skłania ich 
to do przeprowadzki. Osiedlają się we wsi Jutrz-
kowice, która niedługo potem staje się częścią 
miasta Pabianic.

Rajmund, poza najstarszym bratem – Fran-
ciszkiem, ma też młodsze rodzeństwo: Józefa, 
Walentego i Antoniego. Ci dwaj ostatni umiera-
ją w  wieku niemowlęcym. Kolbowie w  nowym 
miejscu otwierają sklep z  artykułami codzien-
nego użytku. Wielokrotnie zdarza się, że aby 
wesprzeć ubogich, dają im towary na kredyt. 
Marianna z  kolei, która podejmuje się zawodu 
akuszerki, często, kierując się miłością bliźnie-
go, wykonuje go gratisowo. Kolbowie bankru-
tują i  zostają zmuszeni do tego, by wrócić do 
tkactwa. Jeszcze wiele razy zmieniają rodzaj wy-
konywanej pracy i miejsce swojego pobytu.

Mimo oddalenia od rodzinnych stron, tj. od 
Zduńskiej Woli, są z tym rejonem wciąż związa-
ni duchowo. Starają się przyjeżdżać tu corocznie 
15 sierpnia, by wspólnie z krewnymi obchodzić 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Gdy Rajmund ma około 11 lat, po Mszy św. 
odpustowej dostaje od rodziców, podobnie jak 
jego bracia, 5 kopiejek. Za te pieniądze chłopcy 
mogą nabyć coś dla siebie na rozłożonych przez 
podróżnych rzemieślników przy tej okazji stra-
ganach. Najstarszy i najmłodszy syn kupują sobie 
pistolety korkowe, natomiast Rajmund znika na 
całe trzy godziny. Gdy po tym czasie pojawia się 
w domu rozpromieniony, wyciąga z kurtki gip-
sową figurkę Niepokalanej. W domu rodzinnym 
znajduje się ołtarzyk Matki Bożej, natomiast on, 
jak tłumaczy, chce mieć swój własny i  dlatego 
nabytą figurkę stawia sobie na małym taboreci-
ku. Postanawia sobie wtedy w sposób szczególny 
kochać, czcić Maryję i pracować dla niej. Ojciec 
tka mu kawałek tkaniny, w którą zawsze skrzęt-
nie zawija Niepokalaną. Figurkę zabiera ze sobą, 
gdy tylko przenosi się w inne miejsce. Jak wiemy, 
w przyszłości towarzyszy mu ona także w czasie 
m.in. studiów w Rzymie czy gdy realizuje swoje 
powołanie zakonne w Niepokalanowie.

Inna znamienna sytuacja, świadcząca o wy-
jątkowości Rajmunda, ma miejsce, gdy chłopiec 
ma ok. 12 lat. Jego obowiązkiem jest wstępne 
przyszykowanie obiadu, w  czasie gdy rodzi-
ce pracują w  fabryce. Tymczasem u  przyjaciela 
pochłania go sadzenie drzewka. Jest podekscy-
towany tym, że będzie mógł je pielęgnować, że 
ono w  przyszłości urośnie, wyda swoje owoce. 
Przez to zajęcie zapomina o  swojej powinno-
ści i zaniedbuje ją. Gdy wraca do domu, matka 
karci go słowami: „Mundek, Mundek, co z Cie-
bie wyrośnie?”. Chłopiec niezwykle przeżywa 
tę sytuację. Zaraz po zdarzeniu biegnie do po-
bliskiej parafii w  Pabianicach i  przed ołtarzem 
Maryi modli się, by uzyskać odpowiedź na py-
tanie zadane mu przez matkę. Gdy z  czasem 
podnosi zapłakane oczy, widzi przed sobą Nie-
pokalaną, która w  jednej ręce trzyma białą ko-
ronę czystości, a  w  drugiej – czerwoną koronę 
męczeństwa. Matka Boża poleca mu, by wskazał 
tę z  nich, która będzie oznaczała obraną przez 
niego w  przyszłości drogę. Rajmund przyjmuje 
obydwie korony. Jak wiemy, symbole te znalazły 
swoje urzeczywistnienie w  przyszłych losach  
o. Maksymiliana Kolbego. Po tej sytuacji Raj-
mund poważnieje, staje się jeszcze bardziej po-
słuszny, więcej się modli.

Znamienne jest to, że Kolbowie odznaczają 
się niezwykle żywą wiarą i ofiarnością w wypeł-
nianiu praktyk religijnych. Należą do III Zako-
nu św. Franciszka – katolickiego stowarzyszenia  
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dla świeckich, którego członkowie, zgodnie 
z duchem zakonu franciszkańskiego, prowadzą 
życie apostolskie i dążą do doskonałości chrze-
ścijańskiej. Codziennie uczęszczają do kościo-
ła, a  wieczorami gromadzą się na 
wspólnej modlitwie przed wspo-
mnianym wcześniej ołtarzykiem 
z  krzyżem, figurkami aniołów, 
świecami i obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. W  każdy dzień 
Jej poświęcony, tj. w soboty, środy, 
a także dodatkowo w niedziele, jak 
i w święta maryjne zapalają lampkę 
olejną, odprawiają nabożeństwa ku 
czci Matki Bożej: śpiewają Litanię 
loretańską, odmawiają różaniec. To wszystko 
jest wyrazem ich ogromnej czci i oddania Nie-
pokalanej. Każdą sprawę oddają w Jej ręce z na-
dzieją, że to Ona nimi pokieruje, że im pomoże.

Wedle zamierzeń rodziców pierworodny 
syn – Franciszek – miał zostać poświęcony na 
służbę Bogu, toteż dążą oni do tego, by otrzy-
mał odpowiednie wykształcenie. Zasoby finan-

sowe rodziny nie pozwalają jednak 
na to, by każdy z  synów mógł po-
bierać nauki. Rajmund jest ambit-
nym chłopcem i  dlatego żałuje, że 
nie może, tak jak jego starszy brat, 
się uczyć. Gdy ten wraca ze szkoły, 
chłopiec podkrada mu książki i  je 
przegląda. Wkrótce miejscowy apte-
karz zachwyca się bystrością Mund-
ka i  ku uciesze rodziców i  samego 
zainteresowanego proponuje mu 

bezpłatne lekcje z  matematyki i  fizyki. Z  kolei 
ksiądz z pobliskiej parafii naucza go łaciny. Kie-
dy Franciszek jest już w  trzeciej klasie szkoły 
ponadpodstawowej, Rajmund z  posiadanym 
przygotowaniem dołącza do niego. W  1907 
roku, pod wpływem rekolekcji głoszonych przez 
o. Peregryna Haczelę, w Rajmundzie i Francisz-
ku rozpala się duch franciszkański. W  konse-
kwencji obaj podejmują decyzję o  wstąpieniu 
do zakonu. We wrześniu tego samego roku ich 
ojciec przewozi ich do Lwowa, do seminarium 
franciszkańskiego.

Jak widzimy, Rajmund wychowuje się w ro-
dzinie, w  życiu której wiara w  Boga odgrywa 
kluczową rolę. Obserwuje rodziców darzących 
szczególną czcią Matkę Bożą, a  także starają-
cych się żyć zgodnie z  duchem franciszkań-
skim. Zauważa ich miłość, niezwykłe poświę-
cenie wobec drugiego człowieka. Znając dalsze 
losy tego wielkiego Polaka, łatwo zauważyć, jak 
ogromny wpływ na jego ofiarną postawę, du-
chowość i  przyszłe życie odegrało wzrastanie 
w takim właśnie środowisku. To, co o. Maksy-
milian otrzymał dzięki wychowaniu rodziców, 
w  pełni wykorzystał i  pomnożył. To właśnie 
jego niełatwe wybory, ciężka praca, głęboka 
wiara w  Boga, niezłomność i  niezwykła mi-
łość do bliźniego w dramatycznych warunkach 
obozu w  Auschwitz są świadectwem wielkości 
i świętości tego człowieka.

BARBARA 
KUBICKA

Pedagog, członek Katolickiego 
Stowarzyszenia  

„Civitas Christiana”
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Przed bazyliką zgromadzony po pandemii 
tłum ludzi, różnorodny, radosny, kolorowy… 
Było mi dane znaleźć się tam wraz z grupą kil-
kudziesięciu osób z  Polski. Obecne były roz-
liczne wspólnoty: zakonne, świeckie, stowarzy-
szenia, rodziny, jak też niezrzeszeni świeccy; 
osoby, dla których Karol stał się w  jakiś nie-
wytłumaczalny sposób bliski, 
dla których stał się „bratem”. 
Pozdrawialiśmy się serdecznie, 
ciesząc ze spotkania, odnaj-
dując członków swojej ducho-
wej rodziny z  całego świata, 
ze wszystkich kontynentów… 
Pośród nas byli też Tuaregowie, 
którzy przybyli z  pustyni Sa-
hary, by zaświadczyć o łączącej 
ich z  bratem Karolem wiernej 
przyjaźni.

Bliskość

Co sprawiło, że zgroma-
dziliśmy się tu wszyscy razem, 
w  tej tak wielkiej różnorod- 
ności?

W  piątek, 13 maja, w  konferencji wygło-
szonej do przyjaciół brata Karola zebranych 
w  rzymskim kościele Trinità dei Monti, abp 
Marsylii Jean Marc Aveline zauważył, że wśród 
nas jest wielu świętych, lecz nie wszyscy są ka-
nonizowani. Kanonizacja, jak mówił, pozwa-
la nam uchwycić i  dostrzec pewne szczególne  

„Jak wysłowić wdzięczność mą, za tysiące łask?”… Kiedy myślę o życiu 
Karola de Foucauld, nasuwa mi się nieodparcie to właśnie zdanie, 
pochodzące z pewnej śpiewanej niegdyś piosenki. Karol – wielki grzesznik, 
„syn marnotrawny”, jak o sobie wielokrotnie myślał i mówił, człowiek 
o pozornie bezowocnym, „bezużytecznym” życiu, spogląda dziś na 
nas wraz z dziewięcioma innymi znamienitymi postaciami świętych, 
z wysokości bazyliki św. Piotra.

Karolowe impresje
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postawy, cechy właściwe danej osobie, które są 
aktualne i szczególnie ważne dzisiaj; które wno-
szą znaczący wkład w rozwój Kościoła i w sze-
rzenie wiary… 

Jedną z  cech wyróżniających postać Karola 
de Foucauld była potrzeba bliskości, więzi. Sam 
naznaczony w  dzieciństwie i  młodości wielora-
kim cierpieniem, samotnością odkrywa, że Pan 
Bóg, że Bóg chrześcijan jest Osobą, że się wcie-
lił, i że kocha go, tak nędznego i niegodnego, do 
szaleństwa krzyża. Karol odwzajemnia tę miłość:

„Odkąd odkryłem, że Bóg jest, wiedziałem, 
że mogę już żyć tylko dla Niego”… A w innym 
miejscu napisze: „Straciłem serce dla tego Jezu-
sa z Nazaretu”…

Okrycie Boga jako Miłości wyrazi w  sen-
tencji, która stanie się dewizą jego życia: „Iesus 
Caritas – Jezus Miłość”.

Tak więc pragnie być blisko Boga, przeby-
wać z  Nim, kochać Go, adorować… Odkrywa 
też, że Jezus jest ukryty i  tak bardzo bliski nie 
tylko w  Eucharystii, którą Karol żarliwie ado-
ruje, ale także w nie mniej rzeczywisty sposób 
w drugim człowieku.

W 1916 roku napisze: „Nie ma słowa Ewan-
gelii, które wywarłoby na mnie głębsze wraże-
nie, niż to: «Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z  braci moich najmniejszych, Mnieście uczy-
nili»… Kiedy się pomyśli, że są to słowa Tego, 
który powiedział: to jest Ciało moje, to jest moja 
Krew… z  jakąż siłą jesteśmy wówczas przyna-

glani do miłowania Jezusa w  grzesznikach, 
w ubogich…”.

Być może właśnie ten rys sylwetki ducho-
wej brata Karola, to odkrycie Boga wcielonego, 
Boga-z-nami, pociągnęło i zachwyciło tak wie-
lu spośród nas… Na placu św. Piotra, ale i  na 
ulicach Rzymu można było często zobaczyć – 
wyszyte na habicie, wyryte na kawałku drew-
na, odbite na różnokolorowych chustach, mo-
dlitewnikach, jak znak rozpoznawczy – serce 
przebite krzyżem.

Braterstwo

Ciekawe, że czas spędzony w Rzymie, w su-
mie krótki, jednak bardzo intensywny – przylot 
13 maja, wylot 16 wieczorem – pozwolił mi na 
nowo doświadczyć braterstwa, odetchnąć nim. 
Był jakby w  nie wpisany (a  może nic w  tym 
dziwnego, skoro przyjechaliśmy na kanoni-
zację „małego brata wszystkich, małego brata 
powszechnego”, jak zwykło się określać tego 
nowego świętego).

„Chcę przyzwyczaić wszystkich mieszkań-
ców, chrześcijan, muzułmanów, żydów… by 
patrzyli na mnie jak na swego brata, jak na bra-
ta powszechnego…” – pisał w 1902 roku w jed-
nym z listów do swojej kuzynki, M. de Bondy.

Kiedy się pielgrzymuje – czyli w  naszym 
wypadku chodzi godzinami w  upale po nie-
znanym mieście, starając się dotrzeć na czas 
do wyznaczonych miejsc, a  po drodze ugasić 
pragnienie i  zjeść gdzieś tanią pizzę – można 
doświadczyć bezradności i  zdania na innych. 
Na naszej pielgrzymiej trasie spotykaliśmy wie-
le życzliwych osób. Kimś, kto stał się dla mnie 
niespodziewanie „bratem”, był spotkany w me-
trze młody Afrykańczyk. Znalazł się przypad-
kowo obok mnie, gdy próbowałam bezskutecz-
nie znaleźć drogę do miejsca noclegu, a kolejne 
osoby dawały mi sprzeczne informacje. Jechał 
w tym samym kierunku i – pomógł mi dotrzeć 
do domu, odprowadził do drzwi. A po drodze, 
mijając kolejne stacje metra, ukazywał mi swe 
rodzinne strony Konga Brazzaville.
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Adoracja

W  czasie naszej pielgrzymki mogliśmy też 
pójść na adorację do kościoła Santi Claudio  
e Andrea dei Borgognoni, w którym modlił się 
brat Karol w  czasie swego pobytu w  Rzymie. 
Przybył tu przed święceniami kapłańskimi, we 
wrześniu 1900 roku. Zamieszkał wtedy w ulicz-
ce przy samym kościele, w którym był nieustan-
nie wystawiony Najświętszy Sakrament, by móc 
dzień i noc adorować Jezusa. Adoracja była dla 
niego wszystkim. Tak pisał w  1897 roku pod-
czas rekolekcji w Nazarecie:

„Jesteś Panie Jezu w  Najświętszej Euchary-
stii: jesteś tutaj o jeden metr ode mnie w tym ta-
bernakulum! Twoje Ciało, Twoja Dusza, Twoje 
Człowieczeństwo, Twoje Bóstwo… Jakże blisko 
jesteś mój Boże, mój Zbawicielu, mój Jezu, mój 
Bracie”…

Pewnie dlatego właśnie czas przeżyty 
wówczas w  Rzymie był dla Karola szczególny 
– określał go mianem „łaski tysiąca taberna-
kulów”. Był wstrząśnięty wielką liczbą świątyń 
Rzymu i rzeczywistą Obecnością Jezusa w każ-
dej z nich!

Bezinteresowność

Tym, co w  uderzający sposób wyróżnia 
postać św. brata Karola de Foucauld, jest bez-
interesowność. Bezinteresowność wobec Boga, 
wobec innych. Pragnął kochać ludzi i  darzył 
ich szacunkiem dla nich samych, nie oczekując 
niczego w  zamian; nawet efektów apostolskich 
(choć co dzień modlił się i  ofiarowywał, pro-
sząc, by „wszyscy ludzie poszli do Nieba”).

Dzięki czystości intencji potrafił oprzeć się 
zniechęceniu – do końca życia zachował gor-
liwość i  zaufanie do Boga, choć nie doczekał 
żadnych widocznych owoców swego życia. Zgi-
nął, zabity przypadkowym strzałem, nie pozo-
stawiwszy żadnego współbrata czy ucznia. Dziś 
jednak istnieje kilkadziesiąt wspólnot odwołu-
jących się do jego życia, Karol ma dziś tysiące 
uczniów!

„Jeżeli ziarno wpadłszy w  ziemię nie ob-
umrze, pozostaje samo; jeśli obumrze, przynosi 
owoc obfity… Nie obumarłem, tak więc jestem 
sam… Módlcie się o  moje nawrócenie, abym 
umierając, przyniósł owoc”…

Jednym z  takich namacalnych, uznanych 
przez Kościół owoców życia Karola jest uzy-
skany za jego wstawiennictwem cud. Różni się 
on jednak od tych, które zazwyczaj uznawane 
są do kanonizacji. Posłuchajmy o. Bernarda 
Ardury, postulatora procesu kanonizacyjnego 
bł. brata Karola: „Cud, który pozwolił Karolo-
wi de Foucauld zostać świętym, był nietypowy. 
Należy do rzadko spotykanej kategorii cudów. 
Nie chodzi tu o  uzdrowienie, ale o  przypadek 
nazywany we Włoszech scampato pericoli, co 
można przetłumaczyć jako zażegnane niebez-
pieczeństwo”.

Człowiek ocalony przez wstawiennictwo 
brata Karola był niewierzący. Młody stolarz 
– Charle – zachował życie i  zdrowie, mimo 
że spadł z  wysokości ponad 15 metrów w  cza-
sie wykonywania prac renowacyjnych. Upadł 
na podłokietnik, który przebił mu bok. Żaden 
z  narządów pełniących podstawowe funkcje 
życiowe nie został uszkodzony, nie wynikły też 
żadne następstwa psychiczne ani fizyczne. Wy-
darzyło się to w listopadzie 2016 roku, w końcu 
nowenny poprzedzającej setną rocznicę śmierci 
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brata Karola, kiedy to modlono się za wstawien-
nictwem błogosławionego o  cud potrzebny do 
kanonizacji. Nic nie wskazuje jednak na to, by 
obecnie człowiek ten miał przyjąć chrzest.

Ojciec Ardura dodaje: „Ta sprawa zastana-
wia… Ten zdumiewający cud utwierdza mnie 
w  przekonaniu, że Bóg, dając, daje wszystko, 
niczego nie wymagając w zamian i niczego nie 
oczekując”…

Karol chciał głosić Boga miłosierdziem. Ma-
wiał: „Chciałbym być tak dobry, aby mówiono: 
«jeżeli taki jest sługa, jaki musi być Pan?»”.

Tre Fontane

Na naszej drodze nie mogło za-
braknąć Tre Fontane, domu gene-
ralnego Małych Sióstr Jezusa.

Siostry przygotowały wystawę, 
na której zebrały cenne pamiątki 
związane z  życiem brata Karola: 
zdjęcia, listy, opracowywane przez 
niego słowniki tuaresko-francu-
skie, rysunki, paramenty liturgicz-
ne (kielich i  patenę), serce przebite 
krzyżem, które nosił na habicie, 
sprzęty codziennego użytku, takie 
jak zardzewiały kanister na wodę, zegar, hebel, 
łapka na myszy… Był tam nawet jego sandał 
(tylko jeden, drugi przechowywany jest w  in-
nym miejscu!).

Wszystko to tworzyło obraz jego życia, 
w  którym codzienność splatała się tak bardzo 
ze świętością, w którym wszystko było ważne!

Dziękczynienie

W poniedziałek, 16 maja, o 10 rano, uczest-
niczyliśmy w  bazylice laterańskiej we mszy 
świętej dziękczynnej. Zgromadziliśmy się 
z  czterech kontynentów, z  wielu wspólnot, ro-
dzin i zgromadzeń… Było to wielkie przesłanie 
powszechności. Ewangelia została odczytana 
po arabsku, liturgię ubogacały modlitwy i śpie-
wy w  różnorodnych językach. Afryka wniosła 

swój radosny taniec. Byli też obecni zaprzyjaź-
nieni z  nami muzułmanie. W  homilii wygło-
szonej przez bp. Sahary, Johna Mac Williamsa, 
wybrzmiewały słowa naszego Pana: „Miłujcie 
się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” – 
i dalej: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. 
W niesionych darach znalazł się między innymi 
piasek pustyni, tak bardzo związany z  życiem 
Karola i jego przyjaciół.

Kardynał wikariusz Angelo De Donatis, 
który przewodniczył mszy świętej, wyraził 
wdzięczność świętemu za owocność jego ży-
cia: „Dziękujemy Ci, gdyż wielu spośród nas tu 
obecnych to owoc zasianego w piaskach Sahary 

ziarna pszenicy, którym się stałeś”. 
W  chwili ciszy każdy został za-
proszony, by podziękować osobi-
ście Karolowi za to, co przez niego 
otrzymał.

To dziękczynienie trwa. Roz-
chodzi się po całym świecie – sięga 
każdego zakątka ziemi; tam, gdzie 
żyją członkowie duchowej rodziny 
brata Karola, sprawowane są dzięk-
czynne Eucharystie, odbywają się 
braterskie spotkania…

Co dalej?

Jakie przesłanie zostawia nam brat Karol, co 
wniosła kanonizacja i co w naszym życiu może 
się zmienić? Stawiamy sobie te pytania i można 
zapewne dać na nie wiele odpowiedzi.

Posłuchajmy, co sam Karol mówił o  świę-
tości:

„Przypatrujmy się świętym, ale nie zatrzy-
mujmy się na nich. Korzystajmy z  przykładu, 
jaki nam dają, jednak nie zatrzymujmy się na 
nim długo. Nie próbujmy ich naśladować, lecz 
wraz z  nimi naśladujmy Chrystusa, który jest 
jedynym wzorem”.

Tak więc idźmy za jego radą i  wraz z  nim 
kontemplujmy Jezusa, wraz z nim próbujmy Go 
naśladować!

s. ANNA 
AGNIESZKA

Od 1994 r. w Zgromadzeniu 
Małych Sióstr Jezusa
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Zgromadzenie Sióstr

Świętej Rodziny z Bordeaux
Playlista: Akcja FormacjaPlaylista: Akcja Formacja

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-kongregacja-sw-filipa-neri?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-male-siostry-jezusa?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-siostry-loretanki?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-siostry-niepokalanki?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-siostry-salezjanki?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-siostry-wspomozycielki?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-siostry-nazaretanki?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-333522290/akcja-formacja-zgromadzenie-siostr-sw-rodziny-z-bordeaux?in=user-333522290/sets/akcja-formacja&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Czy nowe media są przydatne Kościo- 
łowi?

W każdym okresie dziejów Kościoła każda 
nowa forma medialnego przekazu była przy-
datna do głoszenia Ewangelii i  jednoczenia 
ludzi, którzy przeżywają swoją wiarę. Także 
obecne formy medialnego przekazywania in-
formacji otwierają nowe możliwości, ale nig-
dy nie zastąpią wartości osobistego przeżycia 
jedności z Bogiem i doświadczenia wspólnoty 
Kościoła.

Jak duże jest ich znaczenie w  przekazy-
waniu wiary, szczególnie młodszemu poko-
leniu?

Współczesne środki pozwalają na bardzo 
łatwy dostęp do treści religijnych oraz oferu-
ją wielkie bogactwo formy przekazu. Młody 
człowiek wykorzystuje najnowsze sposoby 
komunikacji elektronicznej i  dzięki nim nie 
tylko odszukuje ważne dla siebie informacje, 
ale także ma szansę na odnalezienie ludzi za-
angażowanych w  życie Kościoła. Wystarczy 
spojrzeć na wiele bardzo ciekawych i  war-
tościowych profili na Facebooku, Twitterze, 
YouTubie czy nawet TikToku. Indywidualne 
poszukiwania i wielość ofert niosą niestety ze 
sobą także wiele zagrożeń, których może nie 
dostrzec młody człowiek. Dlatego bardzo waż-
ne jest towarzyszenie młodym w ich życiowych 
staraniach i kształtowaniu dojrzałej wiary.

Jak je najlepiej wykorzystać w  ewangeli-
zacji? 

Skoro ewangelizacja ma objawić człowieko-
wi Boga i pomóc w tym, aby przyjął Jego życie, 
to dzięki nowym mediom możemy dotrzeć 
do każdego człowieka z  przesłaniem Ewan- 
gelii, ukazać bogactwo i piękno życia wspólno-
ty wierzących i pomóc odnaleźć duchowe treści 
w  codziennych sprawach. Jednak najważniej-
sze tajemnice Boga i życie Jego łaską wymagają 
nie tylko śledzenia przekazu medialnego, ale 

„Dzięki nowym mediom możemy dotrzeć do każdego człowieka 
z przesłaniem Ewangelii, ukazać bogactwo i piękno życia wspólnoty 
wierzących i pomóc odnaleźć duchowe treści w codziennych sprawach”. 
Z ks. bp. Markiem Solarczykiem, ordynariuszem diecezji radomskiej, 
rozmawia Marta Karpińska.

Nowe media, nowa ewangelizacja
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przede wszystkim zaangażowania i osobi-
stej troski o życie z Bogiem. 

Czy dla współczesnego (szczególnie 
młodego) człowieka ma jeszcze znacze-
nie przykład świętych?

Wspomniany wcześniej przekaz me-
dialny, a przede wszystkim wartość życia 
z Bogiem wprowadza nas w doświadcze-
nie człowieka, który żyje z innymi i dla któ-
rego sam Bóg staje się źródłem jego życia. 
Gdy człowiek porzuci przekonanie o wy-
starczającej mocy własnych sił, wówczas 
docenia innych, słucha ich i  pragnie na-
śladować. Taka jest wartość świadectwa. 
Przemawia ono szczególnie mocno, gdy 
odkrywamy w  drugim człowieku pewne 
tajemnice swojego życia albo gdy ukazuje 
on spełnienie naszych pragnień. Na tym 
między innymi polega moc świadectwa 
świętych, którzy objawiają nam Boga, na 
przykład Sługi Bożego Jacka Krawczyka, 
który odkrywał wartość swojego życia, 
pomagał zachować godność życia innych 
ludzi, a  przede wszystkim żył z  Bogiem.  
Takie osoby inspirują. 

C A F E  –

https://soundcloud.com/user-333522290/w-kilku-slowach-o-dobrych-mediach-nowej-ewangelizacji-cz-1?in=user-333522290/sets/w-kilku-s-owach&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 
https://soundcloud.com/user-333522290/w-kilku-slowach-o-dobrych-mediach-nowej-ewangelizacji-cz-2?in=user-333522290/sets/w-kilku-s-owach&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Gnieźnie i Katolickie Stowarzyszenie „Civi-
tas Christiana” wspólnie zorganizowały cykl wy-
kładów, które prowadził ks. prof. dr hab. Bogdan 
Czyżewski, wykładowca Wydziału Teologicznego 
UAM w Poznaniu oraz Prymasowskiego Wyższe-
go Seminarium Duchownego w  Gnieźnie, czło-
nek Rady Programowej wydania Pro memoria. 
Spotkania trwały od października 2021 do czerw-
ca 2022 roku. 

Wykłady skupiały słuchaczy z Gniezna i oko-
lic, a  odbywały się w  historycznej auli Pryma-
sowskiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w  Gnieźnie, którego korytarze niejednokrotnie 
przemierzał bł. kard. S. Wyszyński.

Idea współpracy zrodziła się w  wyjątko-
wym miejscu i  czasie – w  dniu wspólnego wy-
jazdu do Warszawy na uroczystości beatyfikacji 
kard. Wyszyńskiego. W  krótkim czasie podjęto 
wspólny trud promocji tej niezwykłej inicjatywy.  
Ks. prof. Bogdan Czyżewski od pierwszych chwil 
swoim przekazem ożywiał nauczanie bł. kard. Wy-
szyńskiego. Pokazał Prymasa z krwi i kości, przy-
wołując jego testament, który stale jest aktualny.

Pierwszy wykład – „Stefan, ubieraj się…” – na-
wiązywał do słów, z  jakimi do 9-letniego Stefana 
zwróciła się jego matka na krótko przed swoją 
śmiercią. Chodziło jej o  „ubieranie się” w  praw-
dziwe wartości i o wybór właściwej drogi życiowej.

Podczas majowego wykładu przypomnia-
ne zostały wydarzenia z  sierpnia 1980, kiedy 
po kolejnych podwyżkach cen mięsa wybuchły 
pierwsze protesty, które później rozlały się na  
41 województw.

W treści spotkań nie brakowało ciekawostek 
dotyczących życia Prymasa. Tematami wykładów 
były m.in ingresy do katedry w Gnieźnie i War-
szawie czy udział w  czterech konklawe. Przybli-
żona została prawdopodobna próba zamachu na 
kard. Wyszyńskiego. Ostatni, czerwcowy wykład 
dotyczył osobistych zapisków Prymasa, wydawa-
nych w wielotomowym dziele Pro memoria.

Forma prowadzenia wykładów przez ks. prof. 
Czyżewskiego była okazją do ożywienia mądrości 
Prymasowskiej. To szczególnie ważne w odniesie-
niu do młodego pokolenia, które żyje w  innych 
czasach i  dla którego bł. Stefan Wyszyński to 
przede wszystkim postać historyczna.

Wykłady miały charakter otwarty i  cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Każde spotkanie 
zostało zarejestrowane i  jest dostępne na kanale 
YT Civitas Christiana Poznań. 

Ewelina Goździewicz

https://www.youtube.com/channel/
UCA5agqPR9ILC40cGKuOWsXQ

Mówiono o nim Prymas Tysiąclecia, przywódca Narodu, Ojciec. Każdy 
z tych tytułów określa niewątpliwie wielką i niezwykłą postać. Wyszyński 
całym sercem kochał Boga, Kościół, Polskę i Polaków. Zwracał się zawsze 
do ludzi jak ojciec.

Wyszyński: kim był i jest  
dla Kościoła, Polski, świata
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Pożoga zawiera wspomnienia z  okresu 
krwawych wystąpień chłopskich oraz najazdu 
bolszewickiego na Wołyniu w latach 1917-1919. 
Konferencję zorganizował lubelski oddział Ka-
tolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
wraz z Fundacją „Servire Veritati”, Instytutem 
Edukacji Narodowej i Lokalną Grupą Działania 
„Zielony Pierścień” w  Kośminie przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego w ramach programu „Warto być Po-
lakiem”.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się 
nad sposobami przybliżenia społeczeństwu tej 
wybitnej pisarki i  działaczki społecznej. Anna 
Fenby Taylor, wnuczka pisarki, przypomniała 
czas wakacji w  Górkach Wielkich i  szczęśliwe 
chwile spędzane z babcią. Mirosława Pałaszew-
ska, redaktorka książki Konspiracyjna Weroni-
ka, przedstawiła wojenne losy pisarki oraz jej 
aktywność publicystyczną i społeczną. Prof. dr 
hab. Mirosława Kufel (KUL) przypomniała tło 
literackie epoki, w czasie której tworzyła Zofia 

Kossak, i wyjątkowość oraz wartość jej twórczo-
ści, zwłaszcza poprzez ukazywanie człowieka, 
który staje przed wyborem dobra i  zła. Ks. dr 
Grzegorz Głąb (KUL) odniósł się do problemu 
człowieka, który jest z Bogiem, i człowieka bez 
Boga w twórczości Zofii Kossak. Piotr Sutowicz, 
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KS „Ci-
vitas Christiana”, mówił o doświadczeniu histo-
rycznym w książkach Zofii Kossak, odnosząc je 
zwłaszcza do Wołynia i  do pobytu na Śląsku 
Cieszyńskim. Diana Pieczonka-Giec, dyrektor 
Muzeum im. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Gór-
kach Wielkich, przedstawiła w prezentacji mul-
timedialnej życie pisarki na Śląsku Cieszyńskim 
oraz jej dom. Zbigniew Pacholik, prezes LGD 
Zielony Pierścień, opowiadał o pobycie rodziny 
Kossaków i  samej Zofii w  Kośminie. Zdzisław 
Niedbała mówił o formach upamiętnienia Zofii 
Kossak w przestrzeni publicznej, takich jak po-
mniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic i innych 
miejsc, obiekty przyrody. Podkreślił, że naj-
wyższą formą uznania byłaby jej beatyfikacja. 
Anna Zalewska (z  Instytutu Edukacji Narodo-
wej) wraz z Marcinem Sułkiem (IW PAX) poru- 
szyli temat dylematów związanych z  wydawa-
niem książek pisarki.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad róż-
nymi sposobami i inicjatywami umożliwiający-
mi popularyzację twórczości Zofii Kossak oraz 
przybliżającymi osobę pisarki, zwłaszcza mło-
demu pokoleniu. Jedną z najbliższych inicjatyw 
będą jesienne III Dni Zofii Kossak w Lublinie.

ETK

W Kośminie nad Wieprzem, gdzie urodziła się Zofia Kossak, 
wybitna polska pisarka, i gdzie spędziła dwadzieścia pierwszych lat życia,  
21 maja 2022 roku odbyła się konferencja „Odkrywać Zofię Kossak”, 
związana z setną rocznicą jej debiutu literackiego, jakim była książka Pożoga. 

Przybliżyć Zofię Kossak
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Rocznice mogą być powodem do dumy

Każda okrągła rocznica istnienia firmy, zakła-
du – to ogromny powód do dumy dla jej założy-
cieli, gremium zarządzającego, pracowników oraz 
osób szeroko zaangażowanych w rozwój przedsię-
biorstwa. I nie ma piękniejszego miejsca niż ośro-
dek „Gawra” w Wiknie, by w gronie ludzi życzli-
wych, oddanych i kibicujących Spółce celebrować 
ten jubileusz. W cudownych okolicznościach ma-
zurskiej przyrody, w nastroju radości oraz wypeł-
niającej serca dumy Zarząd Grupy INCO wspól-
nie z  przedstawicielami naszego Stowarzyszenia 
oraz pracownikami i  kierownictwem Spółki za-
inicjował w dniach 9-10 maja br. obchody jubile-
uszu. „To dopiero początek naszych uroczystości” 
– podkreślił prezes Zarządu Grupy INCO S.A. 
Sławomir Józefiak, który pierwszego dnia obcho-
dów, podczas spotkania z przedstawicielami Sto-
warzyszenia, pełen wzruszenia oraz nieskrywanej 
dumy przybliżył zgromadzonym tło historyczne 
oraz okoliczności powołania do życia przedsię-
biorstwa. „To lata licznych zawirowań, zmienia-
jących się nastrojów politycznych, gospodarczych 
i ekonomicznych. Ale należy pamiętać, że firma to 
ludzie, którzy z pasją oddają się codziennym obo-
wiązkom i z pełną rzetelnością oraz profesjonali-
zmem pracują na rzecz rozwoju naszego zakładu”. 

Przygotowana prezentacja multimedialna, 
która zawierała unikalne fotografie z  wcześniej-
szych dekad, stanowiła wyjątkową pamiątkę oraz 
niespodziankę dla zgromadzonych, ukazując losy 
firmy na przestrzeni minionych lat oraz zaanga-
żowanie kadry pracowniczej w różne formy życia 
społecznego. „W  tym przedsiębiorstwie pracują 
ludzie z  wieloletnim stażem. Ponad pięćdzie-
siąt lat, czterdzieści siedem, czterdzieści dwa, to 
świadczy o przywiązaniu ludzi do tego środowi-
ska” – nie krył wzruszenia w swojej wypowiedzi 
prezes Józefiak, mówiąc o  pracownikach z  naj-
dłuższym stażem.

Siedemdziesiąt pięć lat to piękny jubileusz, 
który jest dowodem trwałości Spółki, szczególnie 
gdy ma się świadomość, jak zmienne i trudne były 
lata 70., 80. czy 90.

Niektórzy pamiętają jeszcze firmę jako  
przedsiębiorstwo wielobranżowe o zróżnicowanej 
strukturze: wydawniczej, produkcyjnej, z  licz-
nymi, ulokowanymi na terenie kraju zakładami. 
Również ogrom ośrodków wypoczynkowych, 
z  których corocznie korzystało wielu pracowni-
ków wraz z  rodzinami. Ewenementem była wy-
mieniona przez prezesa, stworzona u  początków 
działalności gospodarczej środowiska, społeczna 
komunikacja samochodowa, która prowadziła 
usługi przewozowe ludności miasta Warszawa.

Brylant to najpiękniejszy, najtrwalszy i najszlachetniejszy z klejnotów. Dlatego 
właśnie on reprezentuje siedemdziesiątą piątą rocznicę ślubu. My, w środowisku 
„Civitas Christiana”, jeszcze nie obchodziliśmy tak symbolicznej rocznicy,  
ale warto podkreślić, iż rok 2022 to okazja do świętowania jubileuszu istnienia 
Grupy INCO S.A. Firmy z ogromnym potencjałem, która pomimo licznych 
zawirowań historycznych i politycznych, a przede wszystkim trudności 
ekonomiczno-gospodarczych oraz społecznych nadal istnieje, funkcjonuje 
i rozwija skrzydła na polu innowacyjności współczesnych technologii.

Brylantowy Jubileusz.  
75-lecie Spółki Grupa INCO S.A.
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„Dziewięć tysięcy dziewięć”

Jak powiedział prezes Sławomir Józefiak, róż-
norodność portfolio marki, w której zawierają się 
produkty chemii gospodarczej, nawozy ogrodni-
cze, kosmetyki, opakowania oraz działalność na 
rynku nieruchomości, powoduje ciągłą potrzebę 
rozwoju, sięgania do nowoczesnych technologii, 
by utrzymać jakość oferowanych artykułów oraz 
dążyć ku ciągłemu ulepszaniu receptur, a tym sa-
mym podnoszeniu jakości produktów.

„9 tysięcy i  9 dni, tyle przepracowałam 
w  Spółce, to mój jubileusz” – wspomniała Anna 
Rybak, członek Zarządu Grupy INCO S.A., która 
z  nieskrywanym wzruszeniem przybliżyła zgro-
madzonym swoją osobistą relację ze środowi-
skiem, w  którym na przestrzeni wielu lat pracy 
doświadczyła ludzkiej życzliwości oraz profesjo-
nalizmu ze strony współpracowników. To cenne 
doświadczenie i  szanse na rozwój, które otrzy-
mała pani Anna, zbliżyły ją również do środowi-
ska „Civitas Christiana”, gdzie przez pewien czas 
pełniła funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia. 
„Bardzo dziękuję wszystkim osobom, od których 
otrzymałam ogrom sympatii oraz wsparcie przez 
lata mojej pracy w tym środowisku. Pragnę złożyć 
serdeczne gratulacje Panu Prezesowi oraz wszyst-
kim pracownikom, życząc kolejnych równie pięk-
nych i bogatych lat działalności Spółki”.

Również Zarząd Stowarzyszenia, na czele 
z prezesem Maciejem Szepietowskim oraz człon-
kiem Zarządu Eweliną Goździewicz, złożył gratu-
lacje z tytułu tak zacnego jubileuszu. „W imieniu 
naszej wspólnoty pragniemy podziękować Panu 
Prezesowi oraz całemu Zarządowi za zaangażo-
wanie, za oddanie swojego serca na przestrzeni 
wielu lat pracy w Spółce INCO. Tak, to ogrom hi-
storii, bardzo zróżnicowanej, bo i czasy były trud-
ne i  zmienne. Ale zakład nadal istnieje i  funk-
cjonuje i  ten fakt napawa nas wszystkich dumą” 
– podkreślił prezes Szepietowski, który wręczył 
wyjątkową statuetkę. – „Niech ten symboliczny 
dar, który w  połowie wykonany jest z  drewna 
oraz w połowie ze szkła, uświadamia nam wszyst-
kim długotrwałość historii, której symbolem jest 
drewno, w połączeniu z czymś nowym, innowa-
cyjnym, którego symbolem jest z kolei szkło”.

Spotkanie z  pracownikami Grupy INCO, 
podczas którego zostały wręczone upominki 
osobom z  wieloletnim stażem pracy, ukazało 
wspólnotę osób, którym bliska sercu jest praca 
w  Spółce. „To dla nas wyjątkowa okazja, zacny 
jubileusz, ale też możliwość spotkania się ze 
współpracownikami, z którymi nie widzieliśmy 
się twarzą w twarz. Reprezentujemy różne zakła-
dy, inne jednostki i tym bardziej uradowało nas 
dzisiejsze spotkanie” – stwierdzili licznie zgro-
madzeni pracownicy zakładów. Uroczysty obiad 
to kolejna okazja do wspomnień. Przechodni 
mikrofon wywołał u  niektórych małe zawsty-
dzenie. Z  kolei osoby, które były zdecydowane, 
by podzielić się swoim doświadczeniem, a nawet 
świadectwem, sprawiły ogromną radość wsłu-
chującym się w te wyjątkowe historie.

I choć, jak wspomniałam na wstępie, nie były 
to obchody jubileuszu brylantowej rocznicy ślu-
bu, to i  tak spotkanie było wyjątkowe i  bardzo 
podniosłe. Wiele lat doświadczeń, wiele lat na 
rynku, ciągły rozwój, otwarcie na nowe tech-
nologie, liczne inwestycje, wyspecjalizowana 
kadra zarządzająca oraz pracownicza i  mnó-
stwo zapału do dalszej pracy. I tego – w imieniu 
swoim oraz wszystkich członków, sympatyków 
oraz pracowników Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” – życzymy Panu Prezesowi, 
Zarządowi Spółki oraz wszystkim pracowni-
kom. Sto lat, a nawet więcej!

Estera Ryczek
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Podczas dwóch spotkań w  Białymstoku 
prowadzący mieli okazję do wspólnej rozmowy 
z  ok. 200-osobową grupą katechetów. Celowo 
zostało tu użyte słowo „spotkanie”, bo w  mia-
rę trwania projektu zajęcia coraz bardziej mają 
charakter interaktywny i wspólnotowy. Słucha-
cze nie tylko chętnie zapoznają się z przygoto-
wanymi wystąpieniami, ale też dzielą się swoimi 
refleksjami i oczekiwaniami. Tak było również 
w  Białymstoku, gdzie katecheci opowiadali 
o swoich doświadczeniach dydaktycznych zwią-
zanych z osobą Stefana Wyszyńskiego. Zadanie 
dotarcia do ludzi młodych z sylwetką i naucza-
niem wielkiego Polaka i człowieka Kościoła jest 
trudne z przyczyn obiektywnych – dla uczniów 
jest to już postać z dość odległej historii. Współ-
czesny kontekst kulturowy i  obyczajowy rów-
nież nie sprzyja tym staraniom. Nie oznacza 
to oczywiście, że nie warto podejmować takich 
prób. Świadczą o  tym relacje o  udanych i  do-
brze przyjętych przez młodzież różnego rodzaju 
konkursach. Z pewnością jest to bardzo cenne, 
że część teoretyczna spotkania jest poszerzona 
o wymianę doświadczeń praktycznych. Pozwa-

Kolejnymi przystankami na drodze projektu przygotowanego 
i prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 
zatytułowanego „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia – 
warsztaty prymasowskie”, były miasta: Białystok, Siedlce, Kwidzyn 
i Nowy Staw (diecezja elbląska) oraz Rzeszów. Cieszy niezmiernie fakt,  
że na mapie Polski przybyły następne miejsca, gdzie mogliśmy podzielić się 
z katechetami naszą wiedzą o Prymasie Tysiąclecia i – jak przystało  
na środowisko, któremu patronuje – Jego kultem. 

Warsztaty prymasowskie – 
formacyjnie i praktycznie
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la to katechetom skuteczniej i głębiej poprowa-
dzić jednostki lekcyjne, a prelegentom udosko-
nalać i poszerzać przyszłą ofertę.

Jak wiadomo z  relacji osobistych i  mailo-
wych, warsztaty spotkały się z  bardzo ciepłym 
przyjęciem uczestników. Ma to zatem walor pro-
mocyjny dla „Civitas Christiana” w Białymstoku 
i na terenie archidiecezji. Jest to konkretna oferta 
ze strony Oddziału Okręgowego – skierowana 
zarówno do swoich członków, jak też mająca na 
celu pozyskanie nowych czy sympatyków, z któ-
rymi można podejmować ciekawe inicjatywy. 
Otwartość na współpracę i wdzięczność za zor-
ganizowane przedsięwzięcie zgodnie wyrazili 
ks. bp Henryk Ciereszko, sufragan archidiecezji 
białostockiej, oraz ks. dr Bogdan Skłodowski, 
dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Po Białymstoku przyszedł czas na Siedlce.  
W  tym przypadku mieliśmy do czynienia 
z  pewnym novum, bowiem prelegenci gościli 
już z  warsztatami w  diecezji siedleckiej. Tym 
razem uczestnikami byli jednak liderzy ru-
chów i stowarzyszeń katolickich. Dało to spo-
sobność do poszerzenia kręgu odbiorców, a za 
ich pośrednictwem – dotarcia „z  Prymasem” 
do wielu środowisk. Z pierwszych, spontanicz-
nych rozmów wynikało, że warsztaty mogą być 
inspiracją do podjęcia różnych, większych lub 
mniejszych, inicjatyw formacyjno-edukacyj-
nych w  oparciu o  osobę i  nauczanie Prymasa 
Tysiąclecia. Jak podkreślił obecny na spotka-
niu biskup siedlecki Kazimierz Gurda, może 

to być szansą na pogłębienie przeżycia beaty-
fikacji Stefana Wyszyńskiego i  na jej obfitsze 
owoce.

Po ok. miesięcznej przerwie zawitaliśmy do 
gościnnej – jak się okazało – ziemi Diecezji El-
bląskiej. W Kwidzynie spotkanie miało charak-
ter bardziej kameralny. Natomiast w  Nowym 
Stawie mieliśmy zaszczyt mówić o  prymasie 
ponad stuosobowej grupie katechetów. Pod-
czas dwóch dni towarzyszył nam ks. Wojciech 
Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elblą-
skiej. Kiedy jeszcze nie opadł kurz wspomnień,  
bł. Stefan kardynał Wyszyński z  Wysoczyzny  
Elbląskiej zaprowadził nas na styk płaszczo-
winy skolskiej i  zapadliska przedkarpackiego, 
czyli do Rzeszowa. Jak sama nazwa wskazuje, 
spotkaliśmy się tam z  rzeszą katechetów. Data  
4 czerwca w sposób szczególny zobowiązywała 
do tego, by pokazać wymiar społeczno-poli-
tyczny prymasowskiego nauczania. Wyborczy 
kontekst uświadomił aktualność i  wielowy-
miarowość nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz 
sens warsztatów.

W  podsumowaniu warto dodać, że zarów-
no w  Białymstoku, jak i  w  Siedlcach, Nowym 
Stawie, Kwidzynie i  Rzeszowie zajęcia były też 
okazją do szerszego zaprezentowania książek IW 
PAX. Zaowocowało to dużym zainteresowaniem 
uczestników i  w  taki wymierny sposób podsu-
mowało dni warsztatowe w pięciu miastach.

Tomasz Nakielski
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Dziękczynienie…

Za heroiczne i  wierne Bogu życie bł. Pry-
masa dziękowano podczas uroczystej Mszy 
św., której przewodniczył o. Samuel Pacholski, 
przeor Jasnej Góry. Homilię wygłosił o. Ar-
nold Chrapkowski, przełożony generalny za-
konu paulinów. 

Jak przypomniał i  uwrażliwiał o. Chrap-
kowski, bł. kard. Wyszyński uczył, że chrze-
ścijanin ma być „duszą tego świata”, uczył ci-
chej, ale odważnej, wytrwalej i systematycznej 
pracy nad chrześcijańskim kształtem Ojczy-
zny. Kaznodzieja, zwracając się do członków 
„Civitas Christiana”, podkreślił, że i  dziś nie 
może zabraknąć społecznego zaangażowania 
ludzi wierzących. Przekonywał, że „nie mo-
żemy poddawać się modzie świata ani temu, 
co on proponuje, ale kształtować nieustannie 
właściwą postawą nasze sumienia, kształto-
wać odpowiedzialność, nasze zaangażowa- 
nie w  sprawy Boże i  jednocześnie w  sprawy 
tego świata”. Generał paulinów zachęcał, by 
być duszą tego świata i przemieniać rzeczywi-
stość – nie według ludzkiej, ale według Bożej 
myśli. 

Przeor Jasnej Góry przypomniał słowa  
św. Jana Pawła II o  Prymasie Tysiąclecia, że 
„najskuteczniej można być zwornikiem Ko-
ścioła dzięki Maryi”. Jak zauważył, słowa te 
są również wskazaniem dla nas, byśmy w tych 
trudnych czasach jeszcze bardziej przylgnęli 
do Matki Chrystusa. 

To był wymodlony od dawna dzień i historyczna pielgrzymka.  
42. Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  
na Jasną Górę odbyła się w pierwsze wspomnienie liturgiczne Patrona 
Stowarzyszenia – bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uczyć się od Patrona pracy nad  
chrześcijańskim kształtem Ojczyzny – 
42. Pielgrzymka Katolickiego  
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Fot. Biuro Prasowe @JasnaGóraNews
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Mszę św. poprzedziła uroczysta instala-
cja nowych relikwii bł. Prymasa. Przez 80 lat 
ziemskiego życia serce bł. kard. Wyszyńskiego 
biło dla Boga i Maryi, którą wybrał na „Matkę, 
która nigdy nie umiera”, a od teraz jego relikwie 
przy Cudownym Obrazie Matki Bożej na Jasnej 
Górze przypominać będą, że „Maryja jest dro-
gą Boga ku człowiekowi i  drogą człowieka ku 
Bogu”. Relikwie zostały umieszczone po prawej 
stronie jasnogórskiego Wizerunku, obok znaj-
dującego już tam w srebrnej tubie Milenijnego 
Aktu, którego błogosławiony był inicjatorem. 

Z modlitwą za Ojczyznę, o pokój na świecie 
i  z  rozważaniami kard. Wyszyńskiego „Moje 
życie było Wielkim Piątkiem i za to Bogu dzię-
kuję” uczestnicy pielgrzymki, mimo trudnych 
warunków pogodowych, ulewnego deszczu 
i gradu, odprawili drogę krzyżową na Wałach.

… i świętowanie

W  świętowanie pierwszego liturgicznego 
wspomnienia wpisało się już rano oratorium 
„Jak Ojciec i  Syn”, z  muzyką Włodzimierza 
Krawczyńskiego do tekstu Tadeusza Szymy, 
w  wykonaniu Zespołu Pieśni i  Tańca „Śląsk”. 
Utwór dedykowany jest dwóm wielkim Po-
lakom: bł. kard. Wyszyńskiemu i  św. Janowi 
Pawłowi II – związanym z  Jasną Górą. Piotr 
Hankus, wieloletni solista zespołu, wyraził 
nadzieję, że koncert dostarczył wspaniałych 
artystycznych wrażeń i  – co najważniejsze – 
nastroił pozytywnie, co jest szczególnie istot-
ne w tych trudnych czasach.

Jasnogórskie pielgrzymowanie „Civitas 
Christiana” od początku związane jest z przy-
padającą 28 maja rocznicą śmierci kard. Wy-
szyńskiego i  połączone z  rozważaniem Jego 
nauczania i społecznej nauki Kościoła, a także 
dziękczynieniem za Jego życie oraz służbę Ko-
ściołowi i narodowi. 

„Dla nas bardzo istotna jest ta droga na-
uczania Prymasa, to wychowywanie narodu, 
które opiera się na dążeniach do budowania 
ładu społecznego w  naszej Ojczyźnie. Ten ład 

kard. Wyszyński rozumiał jako gotowość, 
kształcenie, wychowywanie do poszanowania 
praw i obowiązków, ale również do pielęgnowa-
nia zarówno w  sobie, jak i  w  swoich środowi-
skach i  w  naszej organizacji „Civitas Christia-
na” tego, co niesie ze sobą porządek moralny 
oraz prawda, dobro i piękno” – wyjaśnił Maciej 
Szepietowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

Na potrzebę odczytywania znaków czasu 
w  duchu dziedzictwa bł. kard. Wyszyńskiego 
zwrócił uwagę ks. Dariusz Wojtecki, krajowy 
asystent kościelny „Civitas Christiana”. „Jego 
mądrość jest nam w  czasach, w  których teraz 
żyjemy, szczególnie potrzebna, kiedy musimy 
mierzyć się z  niepewnością i  niejednokrotnie 
z  brakiem nadziei. On nam daje siłę i  moc. 
W  kontekście jego odpowiedzialności za Ko-
ściół, za naród i Polskę, ale też i w osobistym 
doświadczeniu krzyża jest dla nas wprost 
rewelacyjnym patronem na dziś i  na jutro” – 
podkreślił ks. Wojtecki.

Misję Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” najkrócej streszczają słowa Prymasa 
z 12 maja 1974 roku: „Po Bogu i Matce Najświęt-
szej… nasza miłość należy się przede wszystkim 
naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i  kulturze, 
z której wyrastamy na polskiej ziemi”.

Mirosława Szymusik
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W  kwietniu 2022 roku peregrynacja re-
likwii błogosławionego Stefana Wyszyńskie-
go miała miejsce w  Regionie Poznańskim: 
w  archidiecezji poznańskiej i  gnieźnieńskiej, 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, kaliskiej 
i  włocławskiej. Rozpoczęliśmy 1 kwietnia 
Mszą św. w  kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Poznaniu, którą odprawił ks. dr Janusz 
Grześkowiak, asystent kościelny Stowarzysze-
nia. Następnie miała miejsce Droga Krzyżo-
wa. Symbolicznym miejscem peregrynacji był 
kościół we Wschowie, gdzie w  ołtarzu znaj-
duje się relikwiarz ze szczątkami św. Stani-
sława ze Szczepanowa. Zamordowany przez 

króla Bolesława II Szczodrego biskup jest pa-
tronem nie tylko parafii, ale i  całego kraju.  
22 kwietnia przy ołtarzu były też obecne re-
likwie błogosławionego Prymasa Tysiąclecia. 
Członkowie i  sympatycy wschowskiego od-
działu „Civitas Christiana” uczestniczyli we 
Mszy św. i nowennie przed Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego, odmówili litanię do błogosławio-
nego oraz oddali cześć relikwiom. Męczeństwo 
biskupa Stanisława dowodzi, że Kościół już 
w  XI wieku stanął w  obronie społeczeństwa, 
odważnie przeciwstawiając się niegodziwemu 
postępowaniu władcy. W  postawie męczen-
nika wyrażała się troska o  chrześcijański ład 
moralny w  państwie. W  dramatycznych wy-
darzeniach z 1079 roku ukazała się wrażliwość 
polskiego Kościoła na niesprawiedliwość wła-

Między Poznaniem a Gliwicami
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dzy świeckiej i  krzywdy doznane przez spo-
łeczeństwo. Taką bezkompromisową postawę 
wobec zła systemu komunistycznego prezento-
wał też Prymas Wyszyński, broniąc wraz z Ko-
ściołem praw i  godności człowieka, odważnie 
upominając się o sprawiedliwość i ład moralny 
w życiu społecznym, gospodarczym i politycz-
nym. Podkreślił to mocno ks. proboszcz Da-
riusz Ludwikowski, jednocześnie dziękując za 
wspólną modlitwę i duchową więź z błogosła-
wionym Prymasem.

27 kwietnia w  sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy nastąpiło uroczyste prze-
kazanie relikwii naszego Patrona do Regionu 
Wrocławsko-Opolskiego. Od 29 kwietnia do 
24 maja przebywały one na terenie Opolskiego 
Oddziału Okręgowego. Peregrynowały przez 
wsie i  miasta, nawiedzając parafie miejskie 
w  Opolu i  w  Gliwicach, włącznie z  tamtej-
szymi katedrami. Wielkim darem dla okręgu 
była peregrynacja w  miesiącu, w  którym łąki 
umajone chwaliły z  nami Panią Świata, kiedy 
szczególnie wybrzmiewa zawołanie Prymasa 
i  hasło naszej peregrynacji: „Samemu Bogu 
przez Maryję!”. Relikwie Prymasa nawiedziły 
również pacjentów w Szpitalu Miejskim w Gli-
wicach oraz w Górnośląskim Centrum Rehabi-
litacyjnym w Tarnowskich Górach – Reptach. 
Jednym z  miejsc, które zostało wybrane na 
peregrynację, był Narodowy Instytut Onkolo-
gii w Gliwicach. O tym wyborze zadecydował 
fakt, iż w 1989 roku w tym miejscu w związku 
z zaawansowaną chorobą nowotworową leczo-
na była s. Nulla Lucyna Garlińska. Ze względu 
na stadium choroby siostrze dawano 3 miesiące 
życia. W tym miejscu w nocy z 14 na 15 marca 
1989 roku nastąpił niewytłumaczalny przełom 
w  leczeniu – rozpoczął się cud uzdrowienia. 
Cud ten posłużył w  procesie beatyfikacyjnym 
kardynała. 33 lata po tym wydarzeniu relikwie 
nawiedziły kaplicę szpitalną, w której kapelan 
o. Bogdan Nieć CSsR odprawił Mszę św. dla 
pacjentów i  pracowników Instytutu. Relikwie 
Prymasa z wielkim wzruszeniem wniósł jeden 
z  pacjentów. Homilię, w  której nawiązał do 

życia, nauczania, cierpienia i  uwięzienia Pry-
masa, wygłosił o. Mariusz Więckiewicz, da-
jąc chorym pocieszenie i  nadzieję, pokazując 
s. Nullę jako żywego świadka cudu. Prymasa 
zaś, który w uwięzieniu mógł odczuwać to, co 
pacjenci przebywający w szpitalu, ukazał jako 
tego, który wszystko postawił na Maryję. Było 
to bardzo przejmujące i  ważne wydarzenie 
w trakcie peregrynacji w całym okręgu. Chyba 
właśnie w  tym miejscu nawiedzenie było naj-
bardziej potrzebne, a  duchowa obecność Pry-
masa najbardziej odczuwalna. W uroczystości 
uczestniczył dyrektor Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. 
dr hab. n. med. Krzysztof Składowski. Zamie-
ścił on w  kronice peregrynacyjnej wyjątkowy 
wpis, w którym zawarte są cel i  sens peregry-
nacji relikwii naszego Patrona: „Opatrzność 
sprawiła, że cud uzdrowienia Siostry Nulli 
rozpoczął się w  Instytucie Onkologii w  Gli-
wicach. Ta sama Opatrzność sprawiła, że po 
33 latach relikwie Błogosławionego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego trafiły w  to samo 
miejsce, nadal służące chorym. Dziękujemy 
Opatrzności za przywilej uczestniczenia w re-
alizacji cudów uzdrowień. Dyrektor Oddziału 
NIO-PIB w Gliwicach profesor Krzysztof Skła-
dowski”.

Anna Meslin
Krzysztof Wolski
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Wszyscy rozmówcy przyznali, że zgoda 
pomiędzy pracownikami a  przedsiębiorcami 
istnieje i  jest kluczowa. Jednak w  układzie pra-
cownik – pracodawca to ten drugi ma większe 
obowiązki, ponieważ jest stroną silniejszą, i  to 
na nim spoczywa większa odpowiedzialność. 
Ponadto pracodawcy powinni być zobowiązani 
do większej wrażliwości w  stosunku do swoich 
podwładnych. Świadczy o  tym panujący w  Pol-
sce rynek pracownika, który nie dopuszcza do 
złego traktowania osoby zatrudnionej czy podej-
mowania przez pracodawcę działań konflikto-
wych. Zjawisko takie mogłoby być niekorzystne, 
zwłaszcza gdy obserwuje się łatwość w  zmianie 
miejsca pracy przez osoby młode. Pracodawca 
w  konsekwencji mógłby doprowadzić do zablo-
kowania swojego biznesu czy produkcji. 

Przybycie do Polski Ukraińców nie zmieniło 
na niekorzyść rynku pracy, a obecność większej 

liczby kobiet daje szansę uzupełnienia braków 
w  sektorach, w  których jest najmniej pracow-
ników, m.in. w  gastronomii, hotelarstwie czy 
usługach domowych. Ks. Krzysztof Kietliń-
ski zaznaczył, że katolicka nauka społeczna to 
czytanie znaków czasu. Dodał, że „jeśli jednak 
popatrzymy na dzisiejszą Polskę w odniesieniu 
do klasycznej ekonomii, to dostrzegamy szansę, 
która stoi przed polską gospodarką. Ukraińcy 
są dla nas ogromną szansą”. Bez wątpienia nasz 
rynek pracy jest gotowy na przyjęcie kolejnych 
rąk do pracy, zwłaszcza że są to pracownicy bli-
scy nam także pod względem kulturowym. 

Eksperci zwrócili także uwagę na pojawia-
jące się zagrożenia, dokonując ich podziału na 
zewnętrzne i  wewnętrzne. Obserwując zagro-
żenia wewnętrzne, odnieśli się do systemu or-
ganizacji pracy i przestrzegania podstawowych 
zasad moralnych, w  których nadal występują: 

W jaki sposób relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą wpływają na 
efektywność i zysk? Dlaczego Polacy pracujący w sektorze usług obawiają 
się napływu uchodźców z Ukrainy? Odpowiedzi na powyższe pytania 
i na wiele innych w debacie pt. Prawa człowieka czy prawa pracodawcy? 
udzielili eksperci: Cezary Kazimierczak, Alfred Bujara, ks. prof. Krzysztof 
Kietliński oraz Piotr Sutowicz. 

Polacy tanią siłą Europy?
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kradzieże, oszustwa czy nagminne niewywią-
zywanie się ze swoich zadań. Nasza organiza-
cja pracy jest w  dalszym ciągu słabsza w  po- 
równaniu z  krajami zachodnimi, co nagmin-
nie wykorzystują zagraniczni przedsiębiorcy, 
zatrudniając wyspecjalizowanych Polaków. 
Ponadto ostatnie dane, w  których szacowali-
śmy, że rynek sektora usług może wchłonąć 
pracowników, potwierdził zatrudnienie na po-
ziomie 700 tys., od których jest odprowadzany 
podatek. Szacuje się, że kolejnych 700 tys. jest 
zatrudnionych nielegalnie. Istotny jest fakt, iż 
z tych 700 tys. legalnie zatrudnionych 50% sta-
nowią zatrudnieni na umowę o pracę, a pozo-
stali na tzw. umowy śmieciowe. Powyższe dane 
w  perspektywie czasu mogą być niepokojące, 
ponieważ będą dawały pracodawcom możli-
wość zatrudniania pracowników na gorszych 
warunkach. Działania takie w  konsekwencji 
będą mogły prowadzić do zmian na rynku 
pracy. Paneliści podkreślili także, że obowią-
zujący system sądownictwa, szczególnie w od-
niesieniu do prawa pracy, w  dalszym ciągu 
jest największym wyzwaniem. Dość często 
procedowanie i  wyroki zapadają w  zbyt dłu-
gim okresie czasu. Wykorzystują to właściciele 

potężnych sieci handlowych, którzy pozwani 
przez pracowników nie ponoszą konsekwencji 
przez kilka kolejnych lat. Ponadto pojawiają się 
pierwsze problemy dotyczące organizacji wa-
runków pracy zdalnej. Firmy, stosując różne 
modele organizacji, np. praca zdalna przez je-
den dzień w tygodniu, praca zdalna przez sie-
dem dni w  trybie zmiennym, koncentrują się 
na realizacji projektu. Natomiast próba regula-
cji systemowych prawdopodobnie doprowadzi 
do chaosu i nadużyć.

Zmiany w warunkach pracy, tak pod wzglę-
dem moralnym, jak i  systemowym, mają sens 
zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pra-
cownika. Natomiast katolicka nauka społeczna, 
kierując się zasadą dobra wspólnego, daje szan-
sę długofalowego planowania i  realizowania 
wspólnych rozwiązań. Nasz rynek pracy jest 
szansą także dla tych, którzy w wyniku działań 
wojennych znaleźli schronienie w Polsce i tutaj 
pragną żyć. Opinie i argumenty, jakie pojawiły 
się podczas debaty, rozpoczęły dyskusję, która 
będzie kontynuowana podczas kolejnych spo-
tkań.

Kamil Sulej

http://www.youtube.com/watch?v=484K_47HgwM
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Po raz pierwszy nasze środowisko zgroma-
dziło się w Grocie Lurdzkiej w Prudniku-Lesie 10 
maja 1989 roku, aby modlić się o beatyfikację Słu-
gi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. I tak 
nieprzerwanie społeczność „Civitas Christiana” 
spotyka się w miejscu uwięzienia Prymasa do dziś, 
aby dziękować Bogu za to, że w trudnych czasach 
mądrze prowadził Kościół i naród.

12 czerwca wspólnota Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” po raz 34. zgroma-
dziła się w  tym pamiętnym miejscu. Powitał nas 
franciszkanin, o. Antoni Duda, wieloletni gospo-
darz tego miejsca. Mszy św. przewodniczył asy-
stent kościelny diecezji opolskiej ks. prof. Marek 
Lis. W  dniu uroczystości Trójcy Świętej w  swojej 
homilii mówił nam o  Bogu, przychodzącym do 
nas każdego dnia w  wielkiej miłości, w  której nie 
cofa się przed niczym. Nawet po to, „by go zjeść” 
– przychodzi do nas w postaci kęsa chleba. Mówił 
o Bogu tęskniącym za człowiekiem, który jest jego 
ojczyzną. Tłumaczył, że jeżeli myślimy o tajemnicy 
Trójcy Świętej, to myślimy o relacji i więzi, jaką Bóg 
z nami nawiązuje. Na zakończenie ksiądz asystent 

skierował do zgromadzonych życzenia trwania 
w wierze, za przykładem patrona Stowarzyszenia.

Odbyła się także uroczystość przekazania re-
likwii błogosławionego Prymasa na dalszą drogę, 
na Podlasie. Tym samym peregrynacja relikwii 
patrona w  regionie wrocławsko-opolskim została 
zakończona. Członkowie i  sympatycy spotkali się 
w sali pamięci kardynała, a nawiedzenie celi uwię-
zienia stwarzało możliwość osobistego przeżycia 
i przybliżenia sobie tego, co tu przeżył. Uwięzienie 
w Prudniku trwało od 6 października 1954 roku do 
27 października 1955 roku. Te smutne chwile od-
osobnienia stworzyły nam możliwość przybywania 
tu każdego roku, a  teraz wypraszania – poprzez 
wstawiennictwo Prymasa – wielu łask Bożych dla 
nas, dla naszych rodzin i niesienia próśb o pokój na 
świecie. Na zakończenie spotkania miłym akcen-
tem było obdarowanie uczestników „Chlebkiem 
kardynalskim”, upieczonym według receptury  
o. Jana Góry OP, który pochodził z Prudnika.

Alina Kostęska

„Takiego ojca, pasterza i prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – to krótkie 
zdanie umieszczone na transparencie widocznym na pogrzebie Prymasa mówi 
Polakom wszystko, bo w nim właśnie kryje się tajemnica życia i dzieła ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. To właśnie jego postać i nauczanie od 34 lat gromadzi 
członków naszego Stowarzyszenia w miejscu jego cierpienia i uwięzienia.

Prudnickie Spotkania  
z Prymasem Tysiąclecia
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Pierwszym miejscem, do którego pojecha-
liśmy, było Pole Pasterzy, usytuowane w  oko-
licach Betlejem, gdzie pastuszkowie, którzy 
przyszli złożyć pokłon małemu Jezusowi, pa-
śli swoje owce. Następnie zobaczyliśmy bazy-
likę Narodzenia, w  której znajduje się grota, 
gdzie Chrystus przyszedł na świat. Byliśmy 
także w  Betanii, gdzie Jezus przywrócił życie 
swojemu zmarłemu przyjacielowi Łazarzowi, 
i  w  Kanie Galilejskiej, gdzie dokonał cudu 
przemiany wody w wino. Nad Jordanem odno-
wiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i  mogliśmy 
pomoczyć przy brzegu nogi. Jeżeli myślicie 
o kąpieli w tym miejscu, to powinien zniechę-
cić was fakt, że rzeka niesie ze sobą tak dużą 
ilość mułu, iż stojąc po kolana w  wodzie, nie 
widać nawet łydek. Popływać mieliśmy okazję 
w  Morzu Martwym. Niezwykle ciekawa była 
możliwość sprawdzenia na własnej skórze, jak 
bardzo woda jest tam słona. O tym, że wypiera 
na powierzchnię, pewnie każdy słyszał, ale nie 
każdy wie, że mokra po kąpieli skóra wydaje 
się lekko tłusta, jakby pokryta naftą. Udaliśmy 
się w rejs po Jeziorze Galilejskim, a potem na 
obiad. Musieliśmy spróbować tamtejszej ryby. 
Ryba św. Piotra to bardzo smaczna i  najbar-
dziej szkaradna ryba, jaką jadłem.

Ksiądz, który pełnił rolę naszego prze-
wodnika, zaprowadził nas na Górę Kuszenia. 
Niestety, nie ma możliwości wejścia na nią. 
Na szczęście taką okazję mieliśmy pod górą 
Tabor, gdzie okazało się, że klasztor otwiera 
się później, niż zakładaliśmy, i  grupa wielbi-
cieli wycieczek górskich może na szczyt wejść 

pieszo. Miejscem zdecydowanie wartym zoba-
czenia było Ain Karem, skąd rozpościerał się 
najpiękniejszy widok, jaki mogłem podziwiać 
podczas naszej wycieczki. Znajdowały się tam 
niewielkie wzgórza porośnięte zieloną roślin-
nością, spomiędzy której wyłaniały się białe 
skały. Zdecydowanie warto się tam zatrzymać 
i  podziwiać piękno natury przy aromatycznej 
arabskiej kawie z kardamonem. Drugim pięk-
nym miejscem była Pustynia Judzka, która 
wbrew moim oczekiwaniom nie była pokryta 
piaskiem. Było nawet widać rosnącą niezbyt 
gęstą trawę. Gdy wcześniej myślałem o  pu-
styni, przed oczami miałem powierzchnię, na 
której panują na tyle surowe warunki, że ro-
ślinność nie może tam przetrwać. Ksiądz nam 
wytłumaczył, że już za kilka dni cała pustynia 
ulegnie palącemu pustynnemu słońcu i  kra-
jobraz będzie bardziej przypominał ten z  na-
szych wyobrażeń.

Na koniec odwiedziliśmy Jerozolimę, miej-
sce, w  którym tłum witał palmami Jezusa 
wjeżdżającego do miasta na osiołku. Widzieli-
śmy Górę Oliwną. Byliśmy pod Ścianą Płaczu, 
gdzie wyznawcy judaizmu, ale również osoby 
innych wyznań przychodzą się modlić. Prze-
szliśmy Drogę Krzyżową, docierając do bazyli-
ki Bożego Grobu, gdzie zobaczyliśmy fragment 
Golgoty i Grób Jezusa. Po kolacji i całym dniu 
zwiedzania poszliśmy do miasta, aby lepiej po-
znawać kulturę i zwyczaje tam panujące. Roz-
mawialiśmy z  ludźmi, próbowaliśmy kuchni 
arabskiej. Według nas słusznie Ziemię Świętą 
nazywa się Piątą Ewangelią.

Jaka jest Ziemia Święta? Dlaczego od dwóch tysiącleci stanowi miejsce 
pielgrzymek? Swoją relacją dzielą się laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej – Andrzej Majewski oraz jego katecheta – Konrad Caban.

Z OKWB do Ziemi Świętej
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Uczestnicy konkursu już po raz piętna-
sty przybyli na Jasną Górę w  okolicach daty  
13 maja, by w  sposób symboliczny przypo-
mnieć o cudzie ocalenia Jana Pawła II podczas 
zamachu na jego życie. Ojciec Święty pozo-
stawił tam jedną z  najcenniejszych relikwii – 
przestrzelony pas. 

„Odkrywaj serce Boga w  Słowach Boga, 
czerpiąc z nich mądrość i naukę życia. Czymże 
jest Pismo Święte, jeśli nie listem Boga wszech-
mocnego do swego Stworzenia. On sprawił, 
że w świetle Ducha Świętego te listy doszły do 
Ciebie i dotyczą Twojego życia” – te słowa za św. 
Grzegorzem skierował do uczestników spotka-
nia abp Wacław Depo, metropolita częstochow-
ski, podczas Eucharystii, która była sprawowa-
na pod jego przewodnictwem w kaplicy Matki 
Bożej. 

Warsztaty z  zakresu merytorycznego dla 
młodzieży poprowadził ks. dr Roman Mazur, 
który w  sposób angażujący uczestników przy-
bliżył niezrozumiałe im zagadnienia i  odpo-
wiedział na nurtujące ich pytania. Następnie 
wszyscy udali się na zwiedzanie wystawy pt. 
„Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było 
twojej wiary – Prymas Tysiąclecia błogosławio-
ny ks. kard. Stefan Wyszyński”, zorganizowanej 
w  bastionie św. Rocha. Po wspólnym obiedzie 
laureaci wraz katechetami udali się na modli-
twę w  kaplicy św. Jana Pawła II „ze św. Janem 
Pawłem II i bł. Prymasem Wyszyńskim”, gdzie 
swoim świadectwem obcowania z  kard. Ste-
fanem Wyszyńskim podzieliła się Stanisława 

Nowicka z Instytutu Prymasowskiego. Wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali od organiza-
torów symboliczne pamiątki: różaniec z  wize-
runkiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
książkę Jana Dobraczyńskiego Spotkania Jasno-
górskie, która została wznowiona przez Instytut 
Wydawniczy PAX w  640. rocznicę powstania 
klasztoru na Jasnej Górze. Autorem przedmo-
wy do nowego wydania jest o. Samuel Pachol-
ski – 131. przeor Jasnej Góry, który przywitał 
uczestników XV Spotkania Młodych z  Biblią 
w kaplicy Matki Bożej.

Wspólne zdjęcie i złożenie kwiatów pod po-
mnikiem św. Jana Pawła II było zakończeniem 
naszego spotkania. Reprezentacja młodzieży 
oddała też hołd Prymasowi Wyszyńskiemu, 
który jest patronem Katolickiego Stowarzyszenia 
,,Civitas Christiana” – od 26 lat organizatora 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
i od 15 – Spotkania Młodych z Biblią.

W Jubileuszowym Spotkaniu wzięło udział 
ok. 120 osób (uczniów, katechetów i  koordy-
natorów OKWB). Nad całością przebiegu pro-
gramu czuwała Izabela Tyras – koordynator 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
Archidiecezji Częstochowskiej, przez wiele lat 
pełniąca rolę koordynatora krajowego, która 
jest pomysłodawczynią niniejszego wydarze-
nia. Dziękujemy naszej koleżance Izabeli za ten 
wyjątkowy czas i  kolejną możliwość spotkania 
przed obliczem Jasnogórskiej Matki z  Żywym 
Słowem i sobą nawzajem.

Agnieszka Zalewska

Laureaci etapów diecezjalnych 26. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
wraz z katechetami spotkali się w czwartek 12 maja 2022 roku na Jasnej 
Górze w ramach corocznego Spotkania Młodych z Biblią, by pogłębiać wiedzę 
o Księdze Jeremiasza i Listach Piotrowych oraz powierzać swoje codzienne 
sprawy Jasnogórskiej Pani.

Odkrywaj serce Boga w Słowach Boga
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PONIEDZIAŁEK – spotkanie w radości

Poniedziałek powitał nas deszczem, mimo 
to z uśmiechem przyjmowaliśmy uczestników 
konkursu wraz z opiekunami. Każdy z nas wy-
patrywał tych, z  którymi od lat nie było nam 
dane się widzieć z racji pandemii, która unie-
możliwiła tradycyjny przebieg finału. Po obie-
dzie, rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Boże-
go w kaplicy św. Maksymiliana. Poprowadził je  
ks. Maciej Gortyński z  archidiecezji łódzkiej, 
który zobrazował młodym ludziom, na czym 
polega czytanie Pisma Świętego. Pokazał, że 
Bóg nie może działać w  naszym życiu, jeśli 
sami mu na to nie pozwolimy. Jest to niemal 
niemożliwe, podobnie jak otworzenie drugie-
mu człowiekowi zaciśniętej przez niego pięści. 
Młodzież czynnie włączyła się w liturgię Słowa 
Bożego, a  schola nadawała ton przy akompa-
niamencie gitary i skrzypiec. 

Po południu laureaci etapów diecezjalnych 
przystąpili do testu pisemnego, który trwał 45 
minut. W  tym samym czasie katecheci spo-
tkali się ze Sławomirem Józefiakiem, prezesem 
Zarządu Grupy INCO S.A. i  pomysłodawcą 
konkursu. Wręczone zostały podziękowania 
i  upominki, a  ks. dr hab. Mirosław Jasinski, 
członek komisji konkursowej, podkreślił waż-

ną rolę katechety, dziękując za ich zaangażo-
wanie i otwartość serca. Niemałą i poruszającą 
serca niespodzianką dla katechetów było sło-
wo s. Michaeli Rak, założycielki wileńskiego 
hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego na 
Litwie hospicjum dla dzieci. Siostra opowie-
działa kilka historii z  powstania hospicjum, 
nakreśliła trudności, z  jakimi się zmagała, 
i  dała świadectwo wielkiej wiary w  Jezusa 
Miłosiernego. 

Ciekawym elementem było również spo-
tkanie z  Janem Sobierajskim, współtwórcą 
głośnego filmu Powołany. Pan Jan w  swoim 
świadectwie do młodych określił kilka warun-
ków, jakie powinny być spełnione, jeśli chce 
się wejść na wyższy poziom relacji z  Bogiem. 
Przede wszystkim jest to modlitwa do autora 
natchnionej księgi, czyli Ducha Świętego, re-
gularne czytanie Biblii oraz modlitwa do Mat-
ki Bożej. Opowiedział zebranym swoją histo-
rię, dając dowód, że te elementy mają wielką 
moc sprawczą, jeśli otworzy się swoje serce.

Radosnym elementem poniedziałkowego 
programu był koncert zespołu Jak Najbar-
dziej z Radomia, którego występ był swoistym 
uwielbieniem Pana Boga. 

Dzień zakończyliśmy przed bazyliką  
Apelem Jasnogórskim, podczas którego słowo 

Niepokalanów… Miejsce, które tętni życiem odwiedzających je 
pielgrzymów. Ale w te szczególne dni 26. Finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej to miejsce już od niedzieli przepełnione  
było atmosferą pracy. Koordynatorzy i nieocenieni wolontariusze konkursu 
dzielili się zadaniami na kolejne dwa dni, by jak najlepiej wypełnić 
przygotowany program.

Niezwykły popandemiczny finał
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skierował do nas ksiądz proboszcz parafii NMP 
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask – Ma-
riusz Książek. Po złożeniu przez delegacje mło-
dych kwiatów i zniczy pod pomnikiem św. Mak-
symiliana Kolbe, Jana Pawła II oraz bł. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, wszystkim uczestnikom 
rozdane zostały książki o  św. Maksymilianie 
Kolbe – nowość Instytutu Wydawniczego PAX. 

WTOREK – modlitwa w oczekiwaniu 

Poranek przywitał nas pięknym słońcem 
i  – jak się okazało – wszyscy byli chętni do 
zwiedzania zarówno Muzeum Strażackiego, 
jak i Muzeum św. Maksymiliana. 

Jednak centralnym i  najważniejszym punk-
tem wtorkowego dnia była Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. abp. Józefa Górzyńskie-
go, metropolity warmińskiego, w  której udział 
wzięło aż 50 księży, przybyłych z okazji konkur-
su. O  oprawę Mszy św. zadbała młodzież. Pod-
czas celebrowania aktu nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, ksiądz arcybiskup podkreślił zna-
czenie Kościoła dla drogi chrześcijańskiej i przy-
pomniał, że jest ona dziełem Ducha Świętego. 
Mówił, iż człowiek, który otwiera księgę Pisma 
Świętego, musi tę wiedzę nie tylko przeczytać, 
ale też ją przyjąć i w niej wytrwać. Dopiero wów-
czas możliwe jest poznanie i zrodzenie osobowej 
relacji wobec Prawdy, którą jest Chrystus Pan. 

Po wspólnym zdjęciu w Auli św. Bonawen-
tury  rozpoczęła się Gala Finałowa. Słowo do 
uczestników i  katechetów skierował prezes 
Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” Maciej Szepietowski. Podziękował 
on katechetom za ich zapał, który napędza 
do działania także organizatorów i  utwierdza 
w przekonaniu, że warto i trzeba dalej prowa-
dzić to dzieło. Podkreślił rozwój „rodziny kon-
kursowej”, która powiększa swe grono o  tak 
licznych w  tym roku wolontariuszy, darczyń-
ców i współorganizatorów.  

Już po pierwszym zestawie pytań komisji 
konkursowej  udało się wyłonić zwycięzców 
26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

Biblijnej, a zostali nimi:
1. miejsce Angelika Szybańska, archidie-

cezja białostocka
2. miejsce Marta Maria Gdańska, diecezja 

zamojsko-lubaczowska
3. miejsce Natalia Wachel, archidiecezja 

katowicka
4. miejsce Anna Masternak, archidiecezja 

gdańska
5. miejsce Mateusz Para, archidiecezja 

przemyska
6. miejsce Mateusz Pawłowski, archidiece-

zja katowicka
7. miejsce Tristan Redzimski, diecezja pel-

plińska.
Warte podkreślenia jest nowe zobowiązanie 

dla finalisty, które w  tym roku organizator po 
raz pierwszy zapoczątkował. Dzięki uprzejmości 
wydawnictwa Edycja św. Pawła, specjalnie dla 
OKWB został przygotowany niezwykły egzem-
plarz Pisma Świętego w skórzanej, grawerowanej 
oprawie, który podczas finału został uroczyście 
przekazany Angelice Szybańskiej, zwyciężczy-
ni konkursu, wraz z  mianem „Apostoła Słowa 
Bożego”. Prawda zawarta na kartach tej Księgi 
Życia będzie trafiać poprzez zwyciężczynię do jej 
najbliższych, przyjaciół i  rodziny, ponieważ ten 
tytuł to nie tylko przywilej, ale także zobowią-
zanie do wypełnienia. Zarówno tytuł, jak i  eg-
zemplarz Pisma Świętego będą przekazywane 
kolejnym  zwycięzcom konkursu. 

W moim osobistym odczuciu – i  myślę, że 
nie tylko moim – tego, co działo się w dniach fi-
nału OKWB w Niepokalanowie, nie da się opi-
sać słowami. Nie można ująć w słowa wzruszeń, 
radości, ciężkiej pracy, zawiązywanych przyjaź-
ni, głębokiej modlitwy, refleksji i nade wszystko 
działania Słowa Bożego, które było głównym 
bohaterem tego pięknego dzieła. Trzeba tam 
być i to przeżyć.

Beata Zembrzyska

https://www.youtube.com/watch?v=-j4Adle3KZk&list=PL
ux4R99nKMNNEvhND9ChqmHjXDYmPC_4D&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=-j4Adle3KZk&list=PLux4R99nKMNNEvhND9ChqmHjXDYmPC_4D&index=1
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Programowi duszpasterskiemu Kościoła 
w  Polsce w  roku 2022-2023 towarzyszą słowa: 
„Wierzę w  Kościół Chrystusowy”. W  związku 
z  tym zakres tematyczny XXVII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, orga-
nizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana”, będzie obejmował Księgę 
Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczy-
ków. Pisma te jako samodzielne Księgi do tej 
pory nie wchodziły w  zakres Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Powtórzonego Prawa stanowi ostat-
nią księgę Tory Mojżeszowej (Pięcioksięgu). 
Treść jej w przeważającej części stanowią słowa 
Boga i Mojżesza kierowane do ludu Izraela. Sło-
wa te wzywają naród wybrany do wiary w Boga 
i  do przestrzegania Jego przykazań, mocno 
podkreślając, że tylko taka droga prowadzi do 
życia i szczęścia (Pwt 30,15-20). Księga Powtó-
rzonego Prawa zawiera wiele głębokich idei 
teologicznych, które stoją u  podstaw zbawczej 
relacji pomiędzy Bogiem i  Jego ludem. Wiel-
ki akcent zostaje w  niej położony na tematykę 
wiary, miłości i  przymierza pomiędzy Bogiem 
i  Izraelem (Pwt 6,5; 29,11-12). Naród realizu-
jący Boże zamysły otrzymuje obietnicę ziemi 

„mlekiem i  miodem płynącej”, której piękno 
i bogactwo staje się typem szczęścia doczesnego 
i wiecznego (Pwt 8,7-10). 

List do Hebrajczyków w  sposób obrazowy 
opisuje Nowe Przymierze, które realizuje się 
w  całej pełni dzięki zbawczemu wydarzeniu 
Jezusa Chrystusa. Autor tego listu akcentuje 
wartość wiary Kościoła, nowego ludu Bożego, 
który wędruje ku szczęściu i  życiu w wieczno-
ści. Wiara bohaterów Starego Testamentu staje 
się wzorem dla pierwszych chrześcijan, którzy 
dzięki niej mogą przetrwać wszelkie trudności 
i prześladowania.

Lektura Księgi Powtórzonego Prawa oraz 
Listu do Hebrajczyków ukaże uczestnikom 
konkursu wartość słowa Bożego w  pogłębia-
niu wiary. Lektura ta pozwoli w  nowym bla-
sku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, 
które znajdują swoje wypełnienie w  tajemnicy 
paschalnej Jezusa Chrystusa. Aktualizacja tej 
lektury przyczyni się do pogłębienia życia du-
chowego i  zachęci młodych ludzi do realizacji 
Bożych zamysłów na drodze świętości. 

ks. prof. Mirosław Wróbel 

Tematyka XXVII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
organizowanego przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

XXVII Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy Biblijnej

Poczuj radość Ewangelii!
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Prawosławne kontrowersje

Podczas ceremonii powitalnej papież po-
wiedział od wszystkich Ukraińców: „Przyby-
wam do was, drodzy obywatele Ukrainy, jako 
przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Przy-
bywam jako brat w wierze, by objąć wszystkich 
chrześcijan, którzy wśród najcięższych udręk 
zachowali wierność Chrystusowi. Przybywam 
w miłości, by wyrazić wszystkim synom i cór-
kom tego narodu o  wszelkich kulturalnych 
i  religijnych tradycjach mój szacunek i  ser-
deczną przyjaźń. Pozdrawiam ciebie, Ukraino, 
dzielny i  nieustępliwy świadku przywiązania 
do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, by obro-
nić w  trudnych czasach wolność wyznawania 
wiary!”. Media komentowały wówczas wizytę 
głowy Kościoła rzymskokatolickiego w  dużej 
mierze jako „kontrowersyjną”. Rzekoma kon-
trowersja miała związek z  protestami Ukra-
ińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu 
Moskiewskiego, która po raz kolejny usiło-
wała storpedować papieską pielgrzymkę. Tym 
razem próby te się nie powiodły, tak jak to 
miało miejsce trzy lata wcześniej, gdy władze 
Ukrainy wystosowały zaproszenie do Waty-
kanu, by następnie się z niego wycofać. Fiasko 

protestów ówczesny metropolita moskiewski 
Aleksij II „zrekompensował” sobie, odbywając 
w tym samym terminie wizytę na Białorusi. 

Budowanie wspólnoty

Wystąpienia polskiego papieża skierowane 
do wiernych Kościołów prawosławnych były 
pełne woli pojednania i wezwania do wzajem-
nego przebaczenia krzywd. Zwracając się do 
biskupów Ukrainy, Jan Paweł II powiedział, 
że wielkim zadaniem stojącym przed Kościo-
łem katolickim obydwu obrządków jest budo-
wanie jedności w  różnorodności. Współpraca 
pasterzy i  wiernych obu obrządków powinna 
obejmować dzieło nowej ewangelizacji, kate-
chezę, wychowanie, pracę charytatywną, środ-
ki społecznego przekazu. Ponadto zaapelował, 
by katolicy dawali wszędzie przykład zgody, 
gotowości do dialogu i wzajemnej służby. Owo 
wezwanie spotkało się z  odpowiedzią kard. 
Lubomyra Huzara podczas uroczystej beaty-
fikacji męczenników ukraińskich i  Jozafaty 
Michaliny Hordaszewskiej. Warto, by słowa, 
które wypowiedział wówczas ukraiński hie-
rarcha, by ponownie wybrzmiały zwłaszcza 
dziś, gdy relacje polsko-ukraińskie nabiera-

Najczęściej powodem przywoływania daty wydarzenia historycznego 
są okrągłe rocznice – zwykle obchodzone w cyklu pięcio- lub 
dziesięcioletnim. Jednak napaść Rosji na Ukrainę skłania do tego,  
by dziś w sposób szczególny wspomnieć pielgrzymkę św. Jana Pawła II  
na Ukrainę, która miała miejsce 21 lat temu. Warto w kontekście obecnych 
wydarzeń pokusić się o aktualizację przesłania z 2001 roku.

Pielgrzymka Jana Pawła II  
na Ukrainę na nowo odczytana
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ją nowych treści: „W  twojej obecności, Ojcze 
Święty, i  w  imieniu Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, pragnę za nich wszystkich 
prosić o przebaczenie Boga, Stwórcę i Ojca nas 
wszystkich, oraz tych, których my, synowie 
i  córki tego Kościoła, w  jakikolwiek sposób 
skrzywdziliśmy. Aby nie ciążyła na nas strasz-
liwa przeszłość i  nie zatruwała naszego życia, 
chętnie przebaczamy tym, którzy w  jakikol-
wiek sposób skrzywdzili nas. Jesteśmy prze-
konani, że w duchu wzajemnego przebaczenia 
możemy spokojnie przystąpić do wspólnego 
z Tobą sprawowania tej Eucharystii, ze świado-
mością, że w ten sposób wstępujemy ze szczerą 
i mocną nadzieją w nowe i lepsze stulecie”. To 
wydarzenie w  20. rocznicę pielgrzymki sko-
mentował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk, 
stwierdzając, że Jan Paweł II jest patronem 
pojednania, i  przypominając, że 2018 roku 
episkopaty Ukrainy i  Polski podpisały prośbę 
do Ojca Świętego Franciszka, aby ogłosić go 
patronem polsko-ukraińskiego pojednania ze 
względu na fakt, iż Jan 
Paweł II przyjechał na 
Ukrainę, aby uzdrowić 
rany pamięci, i był świa-
domy, że Europa, zwłasz-
cza wschodnia, po II woj-
nie światowej ciągle jest 
zraniona. 

Wątek Polski

Podczas tej piel-
grzymki miało też miej-
sce bardzo ważne wy-
darzenie dla Kościoła 
polskiego – beatyfikacja 
we Lwowie abp. Józefa 
Bilczewskiego i  ks. Zyg-
munta Gorazdowskiego, 
których w  pół roku po 
śmierci Jana Pawła II ka-
nonizował jego następca 

Benedykt XVI. Pierwszy z  nich, pochodzący 
z  Wilamowic pod Bielskiem-Białą, jako me-
tropolita Lwowa obrządku łacińskiego był 
niezwykle ważną postacią polskiego Kościoła. 
To dzięki jego staraniom św. Pius X zezwolił 
na dodanie do Litanii loretańskiej wezwania 
„Królowo Polski – módl się za nami” i  do-
prowadził do koronacji obrazu Matki Boskiej  
Częstochowskiej. Za te zasługi otrzymał god-
ność konfratra częstochowskich paulinów. 
Drugi z beatyfikowanych 26 czerwca 2001 roku,  
ks. Z. Gorazdowski, to prowadzący wiele dzieł 
miłosierdzia ewangelizator i  wychowawca 
młodzieży. Uroczystość przypomniała o  pol-
skim dziedzictwie Lwowa i poprzez wyniesie-
nie do chwały ołtarzy dwóch polskich kapła-
nów także w pewien sposób na nowo duchowo 
połączyła Lwów z Polską. 

Jan Paweł II akcentował też mocno ma-
ryjność wiary ludu ukraińskiego. W  modli-
twie na Anioł Pański powiedział: „Maryja, 
pierwsza i  doskonała uczennica swego Syna, 
jest figurą i wzorem Kościoła, który przyjmuje 
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z wiarą słowo Pana. To Ona otaczała swą opie-
ką życie wspólnoty chrześcijańskiej na Ukra-
inie, począwszy od chrztu Rusi Kijowskiej 
w  988 roku. Wielki strumień wiary spłynął 
na Ukrainę i  sprawił, że stała się ona ziemią 
chrześcijańską i jednocześnie ziemią maryjną. 
Świadczą o  tym liczne sanktuaria, w  których 
wyraża się cała miłość wiernych do Matki nie-
bieskiej. Myślę tu szczególnie o  sanktuariach 
obrządku łacińskiego w  Berdyczowie i  Lety-
czowie. (…) W  sposób szczególny proszę Ją, 
Matkę Kościoła, aby wszyscy chrześcijanie 
przyspieszyli kroku na drodze do pełnej jed-
ności. Oby na Ukrainie i  wszędzie na świecie 
wierzący w  Chrystusa mogli jak najszybciej 
urzeczywistnić gorące wezwanie 
Pana «Ut omnes unum sint!» (J 17, 
21). Niech stanie się to za sprawą 
Mariam, Matki wszystkich wie-
rzących, Matki jedności!”. Miejmy 
zatem nadzieję, że akt zawierzenia 
Ukrainy i  Rosji – ofiary i  agre-
sora – jakiego dokonał w  marcu 
papież Franciszek, wcześniej czy 
później wyda owoce. Tę ukra-
ińską maryjność miałem okazję 
zaobserwować właśnie w  ostat-
nich tygodniach. Z  przyczyn za-
wodowych pierwsze tygodnie 
inwazji Rosji na Ukrainę spędziłem na punk-
tach recepcyjnych dla uchodźców wojennych 
z  Ukrainy. Spośród wielu rozmów, zetknięcia 
się z najróżniejszymi sytuacjami związanymi 
z  przybyszami z  ogarniętego wojną państwa, 
zapadła mi w  pamięć pewna pani, która po-
trzebowała w  Lublinie noclegu na jedną noc, 
a  potem zamierzała kontynuować podróż.  
Ale dzień w  Lublinie chciała spędzić z  jedne-
go tylko powodu, którym była wizyta w  lu-
belskim sanktuarium Matki Boskiej Laty-
czowskiej. A  przecież to sanktuarium nie jest 
kościołem zabytkowym, bo wybudowanym 
już w tym tysiącleciu, a cudowny obraz Matki 
Bożej Latyczowskiej został tam umieszczony 
przed siedmioma laty, zaś do rangi sanktu-

arium świątynia została podniesiona w  roku 
2017. Zatem owa mama z  dzieckiem musiała 
sama pozyskać wiedzę o  istnieniu młodego 
sanktuarium – i  była mocno zaskoczona, że 
parafia powstała tak niedawno na terenach,  
na których gromadzili się wierni podczas lu-
belskiej pielgrzymki Jana Pawła II w  1987 
roku. 

Wizja cywilizacyjna

Święty papież, żegnając się z Ukrainą, do-
konał też – można rzec – profetycznego po-
dziękowania. Z  jego ust padły słowa: „Dzię-
kuję ci, Ukraino, która broniłaś Europy przed 

najeźdźcami w  niezmordowanej 
i  bohaterskiej walce!”. To podzię-
kowanie było zaś poprzedzone ży-
czeniami, aby Ukraina mogła stać 
się pełnoprawną częścią Europy, 
która obejmować będzie cały kon-
tynent od Atlantyku po Ural. (...) 
Jedność i zgoda! Oto tajemnica po-
koju i  warunek prawdziwego, sta-
bilnego rozwoju społecznego”.

Wydaje się, że papieskie życze-
nie Europy po Władywostok może 
być wezwaniem absurdalnym lub 
wręcz tożsamym z  imperialnymi 

mrzonkami o  rosyjskim imperium. Warto 
jednak potraktować je inaczej – jako dążenie 
do tego, by Europa Zachodnia w sensie ducho-
wym powróciła do swych korzeni, uciemiężo-
na Ukraina weszła nie tyle strukturalnie, co 
duchowo do Europy opartej na filarach cywili-
zacji łacińskiej, a Rosja nawróciła się ze swych 
błędów, które rozprzestrzenia na cały świat, 
a  przed którymi ostrzegała NMP w  objawie-
niach fatimskich. 

Miejmy też nadzieję, że dzięki orędow-
nictwu św. Jana Pawła II pojednanie między 
naszymi narodami stanie się pełne w każdym 
wymiarze. A  by takim było, musi być oparte 
na prawdzie, czego muszą mieć świadomość 
narody po obu stronach Bugu. 

DWA PŁUCA EUROPY

PIOTR 
MAZUR

Publicysta. Członek 
Katolickiego Stowarzyszenia  

„Civitas Christiana”
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Także wówczas, gdy wszystko wydaje się 
pogrążone w  mroku, jak podczas miesięcy 
pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, 
aby ukoić naszą samotność i  powtarzać nam: 
„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Z tymi 
słowami Franciszek zwrócił się do osób w po-
deszłym wieku w  ubiegłorocznym orędziu 
– „jako Biskup Rzymu i  osoba starsza”, taka 
jak oni. Jego słowa docierały w  trudnym cza-
sie pandemii, która okazała się nieoczekiwaną 
i  gwałtowną burzą, ciężką próbą. Franciszek 
podkreślał, że uderzyła ona w  życie każdego, 
jednak szczególnie ciężko obeszła się z  ludź-
mi starszymi. Wyliczał, że ci aniołowie mogą 
mieć twarz wnuków, członków rodziny, przy-
jaciół. „W  tym czasie nauczyliśmy się rozu-
mieć, jak ważne są dla każdego z  nas objęcia 
i odwiedziny”.

„Ja też mogę zaświadczyć, że otrzymałem 
wezwanie, by zostać Biskupem Rzymu, kiedy 
osiągnąłem, że tak powiem, wiek emerytalny 
i wyobrażałem sobie, że nie będę już mógł zro-
bić zbyt wiele nowego. Pan jest zawsze blisko 
nas – zawsze – z nowymi zaproszeniami, z no-
wymi słowami, ze Swym pocieszeniem, zawsze 

blisko nas. Wiecie, że Pan jest wieczny i  nig-
dy nie udaje się na emeryturę. Nigdy – pisze 
Franciszek. – […] Naszym powołaniem jest 
strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary mło-
dym i  zaopiekowanie się najmniejszymi. Nie-
ważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy 
już nie, czy zostałeś sam, czy też masz rodzi-
nę, czy jesteś babcią lub dziadkiem od młod-
szych lat czy też trochę później, czy jesteś na-
dal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy 
– ponieważ nie istnieje wiek emerytalny, jeśli 
chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, zadanie 
przekazywania tradycji wnukom. Trzeba wy-
ruszyć w  drogę i, przede wszystkim, wznieść 
się ponad swoje ograniczenia, aby podjąć coś 
nowego”.

Na zakończenie ubiegłorocznego przesła-
nia papież podkreślał, że przyszłość świata 
zależy od przymierza między młodymi i  sta-
rymi. „Kto, jeśli nie młodzi, może przyjąć 
marzenia starszych i  nieść je dalej?” – pytał, 
przypominając, że marzenia zawsze splecio-
ne są z pamięcią. Nawiązując do doświadczeń 
ludzi starszych, podkreślał, że ich „pamięć 
może pomóc nam w tworzeniu świata bardziej  

Podobnie jak w czasach Symeona i Anny, obojga w podeszłym wieku, także 
dzisiaj Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości. 
Z tego powodu papież Franciszek w ubiegłym roku ustanowił Światowy 
Dzień Dziadków i Osób Starszych, który jest obchodzony w całym Kościele 
w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima 
i Anny, „dziadków” Pana Jezusa.

O marzeniach, pamięci i modlitwie 
ludzi, którzy wydadzą owoc nawet 
i w starości
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ludzkiego, bardziej otwartego na przyjęcie. 
Ale bez pamięci nie można budować, bez fun-
damentów nigdy nie zbudujesz domu. Nigdy. 
A fundamentem życia jest pamięć”.

Franciszek zacytował też papieża Bene-
dykta, którego nazwał świętym starcem, bo 
on wciąż modli się za Kościół i dla niego pra-
cuje. Mawiał on, że „modlitwa osób starszych 
może chronić świat, pomagając mu w  sposób 
być może bardziej skuteczny, niż wysiłki tak 
wielu”. Franciszek zaznaczył, że modlitwa lu-
dzi starszych jest płucem, bez którego Kościół 
i świat nie mogą się obyć.

Jako temat tegorocznego II  Światowego 
Dnia Dziadków i  Osób Starszych Franciszek 
wybrał słowa zaczerpnięte z Psalmu 92: „W sta-
rości będą nadal przynosić owoce”. W  lutym 
tego roku papież otworzył też 
cykl katechetyczny poświęcony 
starości. Zauważa, że wiele osób 
boi się starości, ale jak naucza 
Pismo Święte, długie życie jest 
błogosławieństwem, a  ludzie starzy 
są żywymi znakami życzliwości 
Boga. „Błogosławiony dom, który 
troszczy się o  osobę starszą! Bło-
gosławiona rodzina, która szanuje 
swoich dziadków!” – stwierdza pa-
pież. Tym samym przestrzega przed 
różnymi przejawami odrzucania starości, także 
przed dostrzegalną w kulturze współczesnej po-
kusą udawania młodości, i zachęca, aby zauwa-
żyć, że starzenie się nie jest potępieniem, lecz 
błogosławieństwem. W tym kontekście podkre-
śla potrzebę aktywnego życia religijnego oraz 
pielęgnowania relacji rodzinnych, a także troski 
o ubogich i cierpiących.

„Starość nie jest okresem bezużytecznym, 
w którym należy usunąć się na bok, porzuca-
jąc stery łodzi, ale porą, w której należy wciąż 
przynosić owoce: jest nowa misja, która czeka 
na nas i  zaprasza do spojrzenia w przyszłość” 
– przekonuje Franciszek. Zauważa, że „świat 
przeżywa czas ciężkiej próby, naznaczony 
najpierw niespodziewaną i  gwałtowną burzą  

pandemii, a  następnie wojną, która na świa-
tową skalę godzi w pokój i  rozwój”. Jego zda-
niem, wojna powróciła do Europy w  czasie, 
gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło 
jej w ubiegłym wieku.

Apeluje zatem o  głęboką przemianę, aby 
rozpoznać brata w  drugim człowieku, i  pod-
kreśla rolę osób starszych w tej „rewolucji czu-
łości”. Zachęca też do troski o  świat. „Strzeż-
my w  naszym sercu – jak to czynił św. Józef, 
czuły i  troskliwy ojciec – maluczkich z Ukra-
iny, Afganistanu, Sudanu Południowego…” – 
zachęca papież, który w  ostatnich tygodniach 
osobiście doświadczył cierpienia i  trudów po-
deszłego wieku. 

Tym bardziej z  odwagą podkreśla potrze-
bę otwartości na inne osoby, by powiedzieć, że 

wspólne życie jest nie tylko możli-
we, ale i  konieczne. „Jesteśmy we-
zwani, by być sprawcami rewolucji 
czułości! Uczyńmy to, ucząc się 
coraz bardziej i  coraz lepiej wyko-
rzystywać najcenniejsze narzędzie, 
jakie mamy i  które jest najbardziej 
stosowne dla naszego wieku: modli-
twę” – stwierdza papież.

Ojciec Święty zachęca do świę-
towania Światowego Dnia Dziad-
ków i  Osób Starszych w  parafiach 

i wspólnotach, a więc i w naszym Stowarzysze-
niu – do odwiedzenia osób starszych, które są 
najbardziej samotne, tak by nikt nie przeżywał 
tego dnia w samotności. „Posiadanie kogoś, na 
kogo się czeka, może odmienić przeżywanie 
dni osobom, które nie spodziewają się już ni-
czego dobrego od przyszłości; a  z  tego pierw-
szego spotkania może narodzić się nowa przy-
jaźń. Odwiedzanie samotnych osób starszych 
to uczynek miłosierdzia naszych czasów!” – 
podkreśla Franciszek.

„Prośmy Matkę Bożą, Matkę Czułości, aby 
uczyniła nas wszystkich sprawcami rewolucji 
czułości, tak byśmy razem mogli uwolnić świat 
od mroków samotności i demona wojny”– ape-
luje papież.

ks. DARIUSZ  
WOJTECKI

Asystent krajowy Katolickiego 
Stowarzyszenia  

„Civitas Christiana”
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Droga na ołtarze

Dopiero 101 lat po jej śmierci, w 1963 roku, 
papież Jan XXIII podpisał dekret ogłaszający 
heroiczność cnót Pauliny Jaricot. Tym samym 
Paulina została uznana za Sługę Bożą. W  maju 
2020 roku papież Franciszek polecił Kongregacji 
ds. Spraw Kanonizacyjnych ogłoszenie dekre-
tu uznającego cud za jej przyczyną. Tym cu-
dem było uzdrowienie 3,5-rocznej dziewczynki 

w  2012 roku, która doznała śmierci mózgowej 
po zadławieniu się. Cud miał miejsce w  mo-
mencie, gdy Papieskie Dzieła Misyjne i  Żywy 
Różaniec obchodziły 150. rocznicę śmierci bło-
gosławionej. Od momentu rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego do dziś upłynęło 59 lat. Tym 
większe są zatem radość i dziękczynienie Bogu 
za wyniesienie Pauliny Jaricot na ołtarze, które 
odbyło się w 200. rocznicę oficjalnego założenia 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Nowi święci i błogosławieni dawani są nam przez Kościół w najbardziej 
odpowiednim czasie. 22 maja do grona błogosławionych dołączyła Paulina 
Jaricot, Francuzka, osoba świecka, która poświęciła całe swoje młodzieńcze 
i dorosłe życie ewangelizacji, tworząc dzieła, które nie dość, że przetrwały  
200 lat, to jeszcze angażują się w nie miliony ludzi na całym świecie. 

Kobieta, która wyprzedziła swoją epokę
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Święte życie świeckiej kobiety

Jej życie to owocna droga świeckiej kobie-
ty, która z  ogromną determinacją, ale również 
pokorą prowadziła wspaniałe dzieła w czasach, 
kiedy osoby świeckie, a  tym bardziej kobie-
ty, nie miały siły przebicia. Papież Franciszek 
określił po beatyfikacji wyniesioną na ołtarze 
Paulinę Jaricot jako odważną kobietę, wrażliwą 
na znaki czasu i  obdarzoną uniwersalną wizją 
misji Kościoła. Powstaje więc pytanie: kim była 
błogosławiona?

Paulina Jaricot (1799-1862) była najmłodszą 
z siedmiorga dzieci Joanny i Antoniego Jaricot. 
Przyszła na świat w Lyonie, we Francji, 22 lipca 
1799 roku. Duży wpływ miał na nią w dzieciń-
stwie jej brat, Fileas, który później wstąpił do 

Paryskiego Seminarium Misji Zagranicznych. 
Wychowała się w  rodzinie głęboko wierzącej, 
przywiązanej do Kościoła, pracowitej i solidar-
nej z potrzebującymi. 

W  wieku 17 lat przeżyła duchowe przebu-
dzenie i poświęciła swoje życie Jezusowi i Ma-
ryi. Złożyła śluby czystości i wstąpiła do domi-
nikańskiego zakonu świeckich. Od brata Fileasa 
dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji fi-
nansowej na misjach i tragicznej sytuacji w Chi-
nach dzieci, które umierały z głodu. Myśl ta nie 
dawała jej spokoju. Jaricot zaczęła więc szukać 
pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się jej geniusz 
organizacyjny. W kilku parafiach zorganizowa-
ła grupy dziewcząt, którym pokazywała zobo-
wiązania religijne i moralne wynikające z kultu 
Serca Jezusowego. Dzięki nim rozwinęła system 
cotygodniowych zbiórek na potrzeby misji. 
Wspierała w ten sposób francuskich misjonarzy 
pracujących na Dalekim Wschodzie. Po trzech 
latach system jej działalności wdrożono w lyoń-
skim Stowarzyszeniu Rozkrzewiania Wiary, 
które dziś znamy jako Papieskie Dzieło Roz-
krzewiania Wiary. 

W 1826 roku Paulina założyła Żywy Róża-
niec, pomyślany jako krucjata modlitwy dla ra-
towania rodaków przed bezbożnictwem. Two-
rzyła w tym celu piętnastoosobowe grupy, które 
przyrównywała do bryłek węgla, wzajemnie się 
ogrzewających. Żywy Różaniec, wspaniale roz-
winięty, ożywił wiarę w wielu francuskich para-
fiach i stał się podporą dla misjonarzy. W chwili 
jej śmierci w  dzieło Żywego Różańca w  samej 
Francji było już zaangażowanych blisko 2 mln 
osób.

W wieku 35 lat Paulina ciężko zachorowała. 
Została uzdrowiona we włoskim sanktuarium 
św. Filomeny. Pobyt we Włoszech, a  szczegól-
nie w Rzymie, natchnął ją myślą o konieczności 
modlitwy o  jedność chrześcijan. Po powrocie 
do Lyonu opracowała materiały do modlitwy 
w tej intencji. 

Paulina zaangażowała się też w  sprawy 
społeczne. Miała w  pamięci rewolucję lipcową 
z  1830 roku i  bunt robotników. Cały czas my-
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ślała, jak stworzyć stały, systemowy sposób po-
mocy lyońskim robotnikom. Otworzyła „Bank 
Niebios” – instytucję darmowych pożyczek. 
Chciała też stworzyć przedsiębiorstwo wzorco-
we, dbające nie tylko o zysk, lecz także o god-
ność pracownika. Kierownictwo 
reaktywowanej huty „Rustrel” po-
wierzyła ludziom, którzy ją oszuka-
li. Przedsiębiorstwo nie przetrwa-
ło nawet roku. Bankructwo firmy 
otworzyło drogę do oskarżeń i po-
mówień, stało się też źródłem kło-
potów i utrapień. 

Mimo faktu, że Paulina kon-
taktowała się z  wieloma wpływo-
wymi osobami ówczesnej epoki, 
ostatecznie wyśmiana, opuszczona 
przez najbliższych pozostała z nie-
spłaconymi długami i  9 stycznia 
1862 roku – zmarła. Po latach Kościół uznał  
jej wkład w  powstanie Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary, a  lektura jej listów, biuletynów Żywego 
Różańca i  osobistych zapisków pozwoliła po-
znać bogactwo ducha Pauliny. 

Świadectwo wciąż żywe

W  homilii wygłoszonej podczas mszy 
beatyfikacyjnej w  Lyonie papieski wysłan-
nik kard. Luis Antonio Tagle podziękował za 

dar osoby Pauliny Jaricot dla Ko-
ścioła i  ludzkości. Prefekt Kon-
gregacji ds. Ewangelizacji pod- 
kreślił podczas homilii, że w bł. Pau-
linie dostrzegamy żywe świadectwo 
mocy miłości do Jezusa, która pro-
wadziła do utożsamienia się z Nim. 
Zauważył, że to miłowanie i zacho-
wywanie Jego słowa jest możliwe 
tylko dzięki ludzkim wysiłkom. 

Kard. Tagle zaznaczył, że ten, 
kto przyjmuje dar słowa, dar Ducha 
Świętego i dar pokoju, staje się przyja-
cielem Jezusa, misjonarzem Kościoła, 

bratem lub siostrą ubogich oraz narzędziem po-
wszechnego braterstwa i pokoju. „Błogosławiona 
Paulina Jaricot stała się tym wszystkim, ponieważ 
przyjęła te dary Boże. Teraz przyszła kolej na nas” 
– powiedział na zakończenie prefekt Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów.

Do Pauliny Jaricot idealnie pasuje sentencja: 
słowa uczą, przykłady pociągają. Jej osoba in-
spiruje żyjących współcześnie. Mimo że zmarła 
w  1862 roku i  na beatyfikację musiała czekać 
prawie 160 lat, staje przed nami dzięki swoim 
dziełom i pokazuje, że każdy z nas może zaanga-
żować się w misje. Każdy z nas jako ochrzczony 
jest także przecież posłany. To kolejna orędow-
niczka w niebie, która udowadnia nam, że misje 
są elementem życia wiary każdej i każdego z nas.

Módlmy się przez jej wstawiennictwo:

„Wszechmogący i  miłosierny Boże, Ty 
w  błogosławionej Paulinie dałeś nam wzór 
modlitwy, troski o  misje i  cierpliwego niesie-
nia krzyża. Spraw przez jej wstawiennictwo, 
abyśmy zawierzając Maryi, odważnie dążyli 
do świętości i  nieśli światu orędzie Ewangelii. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
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KOŚCIóŁ POWSZEChNY

Pierwsza tegoroczna kanonizacja, która 
odbyła się 15 maja w Rzymie, przyniosła nam 
dziesięciu nowych świętych. Każdy z  nich to 
inna historia. W gronie tych osób znajduje się 
znany w  Polsce Karol de Foucauld, którego 
duchowość prostoty i  braterstwa jest realizo-
wana przez różne wspólnoty. Są tu niezłomne 
kobiety, które mimo przeciwności stały się in-
spiratorkami wielu dobrych dzieł w  Kościele 
i  liderkami wspólnot zakonnych (Maria Do-
minika Mantovani, Anna-Maria Rivier, Maria 
Franciszka od Jezusa Rubatto, Maria od Jezu-
sa). Jest też pierwszy świecki męczennik z  In-
dii – Łazarz, zwany Devasahayam. Są kapłani, 
a  wśród nich Cezary de Bus, który poświęcił 
swe życie sprawie powołań, i Alojzy Maria Pa-
lazzolo, założyciel Instytutu Ubogich Sióstr. 
Holenderski karmelita Tytus Brandsma, któ-
ry zginął zamordowany w  obozie w  Dachau 
(1942), jest pierwszym beatyfikowanym dzien-
nikarzem.

Różnorodne są życiorysy osób, które w po-
łowie maja zostały kanonizowane. Wszystkie 
jednak stykają się w  trzech wspólnych punk-
tach. To jest ich wołanie o świętość i recepta na 
dobre życie:

1. Postaw wszystko na Boga

To najprostsze i jednocześnie najtrudniejsze 
wezwanie od świętych. Najprostsze, bo zakła-
da całkowite zaufanie Bogu i  powierzenie Mu 
codziennych, ziemskich trosk. Najtrudniejsze, 
bo tak wiele problemów odciąga nas od Boga. 

Święci są jednak dowodem na to, że „dla Boga 
nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 

2. Patrz głębiej

Życie świętych często jest bardzo zwyczajne, 
wypełnione pracą, posługą, niekiedy wieloma 
trudnościami i problemami. Święty to człowiek, 
który ma swoisty mikroskop w  oku i  widzi 
wszystko głębiej. Dostrzega działanie Boga 
w  prozaicznych sytuacjach, nawet tych po 
ludzku trudnych. Uwielbia Boga zarówno za 
Jego wielkie łaski, jak i te pozornie niedostrze-
galne.

3. Realizuj marzenia

Święty jest też człowiekiem, który nie boi 
się marzyć o wielkich Bożych dziełach i z Bożą 
pomocą stara się je realizować. Każde ludzkie 
życie jest wielkim darem Boga i  święci dosko-
nale o tym wiedzą. Stąpają twardo po ziemi, ale 
jednocześnie ich oczy skierowane są ku niebu. 
Ze wszystkich sił starają się realizować Boży 
plan dla ich życia, a  także zapraszają innych 
do wspólnej przygody, jaką jest życie Dobrą  
Nowiną.

Podsumowując, nowi i  wszyscy święci za-
chęcają nas do tego, aby złożyć całą ufność 
w Bogu, aby we wszystkich i wszystkim widzieć 
przejawy Bożego działania oraz aby z pasją re-
alizować Boże plany co do naszego życia.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

„Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość” – to pamiętne słowa z homilii 
Jana Pawła II. Najważniejsze, abyśmy właściwie odczytali ich wołanie.

Do czego wzywają nas nowi święci?
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W maju 1933 roku ukazał się młodszy bra-
ciszek „Rycerza” – „Rycerzyk Niepokalanej”, 
który za cel wziął sobie zbrojenie młodocianych 
serc do walki z grzechem i wszelkim złem oraz 
umacnianie w  nich miłości do Niepokalanej 
Hetmanki. Tej pracy Maryja raczyła błogosła-
wić. W  ciągu jednego roku nakład „Rycerzy-
ka” wzrósł do ponad 60 tysięcy egzemplarzy, 
a w maju 1936 roku wynosił już 126 tysięcy.

W czasach Maksymiliana

Taką oto zachętę do prenumeraty nowego 
pisma zamieszczono w  „Rycerzu Niepokala-
nej”: „I  jakżeż to, «Rycerzu», zdołasz sprowa-
dzić wszystkich do stóp Niepokalanej Pani? 
Wszak za ciche Twe wołanie, za słaby Twój głos, 
by dotarł i przeniknął serce każde! A zapał Twój 
młodzieńczy też nie zdoła powiedzieć do duszy 
każdemu, przekonać go. Więc Maryja Niepoka-
lana śle ci pomoc. W sukurs ci idzie «Rycerzyk 
Niepokalanej», który Młodzieży drogiej serca 
ma dla Maryi zdobywać i  dusze młodociane 
pasować na Jej rycerstwo i do boju świętego za-
palać, do boju ze złem, chcącym się wedrzeć do 
niewinnych serc. Dawno już marzyliśmy o tem, 
dawno chcieliśmy nawiązać nici serdeczne 
z Młodzieżą i dać jej w rękę coś odpowiadające-
go jej pragnieniom zbożnym. Lecz Niepokala-
na dopiero teraz uznała za stosowne, by ukazał 
się «Rycerzyk». A Jej Wola jest świętą i z Wolą 
Bożą najściślej złączoną! Cóż to więc będzie 
«Rycerzyk Niepokalanej»? Będzie to pisemko 

dla młodzieży (...), w  którem Młodzież obojga 
płci znajdzie krótkie artykuliki, nowelki, wier-
sze, opowiadania, rzeczy ciekawe z  Polski i  ze 
świata, a także kącik na pogawędki z Czytelni-
kami i odpowiedzi na ich pytania. (...). A celem 
jego – to zbrojenie młodzieńczych serc do walki 
z wszelkim brudem i złem przez zaciąganie ich 
pod sztandar Maryi Niepokalanej i  ożywianie 
serdecznego ku Niej nabożeństwa”.

Ta zachęta nie straciła nic ze swej aktualno-
ści, gdyż dzieła Boże nigdy się nie starzeją. Po-
dobne inspiracje pojawiały się w kolejnych nu-
merach „Rycerza” – jako starszego brata. Gdyż 
w tym dziele nie chodziło przecież o liczby czy 
statystyki, ale o  jeden wspólny dla MI cel: za-
palić serca młodych miłością do Niepokalanej 
i uczyć, jak Ją naśladować.

Milionowe nakłady „Rycerza”, które wychodziły z przedwojennej „zagrody 
Niepokalanej”, mylnie kojarzone są tylko z „Rycerzem Niepokalanej”. Była 
to przecież łączna „Rycerzy”, czyli „Rycerz Niepokalanej”, „Mały Rycerzyk 
Niepokalanej” oraz „Rycerzyk Niepokalanej”.

Młodsi bracia „Rycerza”
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Wróćmy jednak do początku. Pierwsze 
wzmianki o  takim zamyśle pojawiają się już 
w 1930 roku. Jednak do zrealizowania tego dzie-
ła potrzebnych było kilka kolejnych lat, gdyż 
pierwszy numer „Rycerzyka Niepokalanej” uka-
zał się dopiero w 1933 roku. Było to – można by 
rzec – młodsze „dziecko” o. Maksymiliana. Dłu-
go też święty zastanawiał się nad tytułem. I  tak 
w liście do o. Floriana Koziury w 1932 roku pisał: 
„Proszę tak tęgo Niepokalanej mnie polecać, bo 
się boję, nie pełnić dostatecznie, com powinien, 
i boję się, bym Jej zbytnio nie bruździł. Czy traf-
niejszy będzie tytuł «Młody Rycerz», czy «Ryce-
rzyk»?”. Dziś, po wielu perypetiach, jest to „Ry-
cerz Młodych” – wierzymy, że tak chciała sama 
Niepokalana. Ekspansję „Rycerzyka Niepokala-
nej” przerwała wojna.

Powojenne perturbacje

Po wojnie rycerskie pisma nie mogły się 
ukazywać. Jednak wraz ze zmianami, jakie do-
konywały się w  naszym kraju, głównie dzięki 
rekolekcjom MI dla młodzieży powstawały gru-
py młodzieżowe MI. Pojawiła się potrzeba, by 
z rozsianymi po całej Polsce młodymi animato-
rami utrzymywać kontakt częstszy niż tylko raz 
w roku podczas rekolekcji. W ten sposób z ini-
cjatywy br. Piotra Lenarta – wówczas kleryka 
z  franciszkańskiego seminarium duchownego 
w  Krakowie – powstało pismo dla animato-
rów MI, które z czasem otrzymało tytuł „Cze-
kam…”, a  następnie przez wiele lat było dru-
kowane w Niepokalanowie. Ciekawa zbieżność 
z  historią „Rycerza”. O. Maksymilian także 
najpierw wydawał pismo w Krakowie, a później 
przeniósł je do Niepokalanowa. On też musiał 
przejść wiele „doświadczeń”, ale takie są drogi 
Boże. Warto zaznaczyć, że o. Piotr M. Lenart 
nieprzerwanie był związany z  młodzieżowym 
pismem, zapraszał ludzi młodych do współpra-
cy i  tworzenia pisma. I  to oni w  większości są 
autorami tekstów czy szaty graficznej. Pod ko-
niec 2006 roku zastanawiano się nad zmianą 
tytułu pisma, by ostatecznie – w nawiązaniu do 

myśli św. Maksymiliana i młodzieżowego dzia-
łu w  „Rycerzu Niepokalanej” – wybrać tytuł 
„Rycerz Młodych”.

Artykuły skupiały się głównie na osobie 
Matki Bożej oraz Rycerstwie Niepokalanej. Pi-
smo promowało wzorce i postawy, które poma-
gały młodym wzrastać w  wierze i  mężnym jej 
wyznawaniu. Zamieszczane były także liczne 
przykłady cudownego działania Matki Bożej. 
„Dziś nadal pismo promuje piękne i szlachetne 
wartości, często ukazane na przykładzie życia 
świętych młodych ludzi” – tak mówi o nim jego 
redaktor o. Piotr M. Lenart. I dodaje: „Czyni to 
w prostych słowach i po cichu, bez rozgłosu, aby 
to Ta, której własnością jest pismo, Niepokala-
na, działała, a nie ludzkie zabiegi marketingowe 
czy inne. Dzięki temu mamy pewność, że to nie 
my, ale Ona, Maryja, działa przez swoje pismo”.

Nie sposób w  tym miejscu nie wspomnieć 
o  miesięczniku dla dzieci, który od 1938 roku 
wychodził pod nazwą „Mały Rycerzyk Niepoka-
lanej”, a w 2019 roku zmienił tytuł na „Rycerzyk 
Niepokalanej”. Tak dziś o  miesięczniku mówi  
s. Julia Koczot, redaktor pisma: „Od samego po-
czątku, kiedy powołał je do istnienia św. Maksy-
milian, miało założenie formacji dzieci w duchu 
katolickim ze szczególną uwagą poświęconą ma-
ryjności. Również dzisiaj głównym celem redak-
cji przy tworzeniu tego czasopisma jest napełnia-
nie serc najmłodszych miłością do Matki Bożej 
i  zachęcanie ich do oddawania się w  Jej opiekę 
przez wstępowanie do Rycerstwa Niepokalanej. 
Dzisiaj trafia ono do szerokiego grona dzieci 
w różnym wieku; dzięki zróżnicowanej tematyce 
każdy może znaleźć coś dla siebie”.

Młodsi bracia „Rycerza Niepokalanej” – „Ry-
cerzyk Niepokalanej” i „Rycerz Młodych” – mimo 
wielu zawirowań historycznych nadal pociągają 
innych do Matki Niebieskiej. Można je z łatwością 
zamówić przez stronę internetową wydawnictwa 
ojców franciszkanów w Niepokalanowie.

s. Teresa Michałek ze Zgromadzenia  
Sióstr Mniejszych Maryi Niepokalanej  

(maksymilianka)
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Kościół katolicki w Polsce od początku woj-
ny w Ukrainie pomaga zarówno osobom, które 
w  tej dramatycznej sytuacji zdecydowały się 
na wyjazd do Polski, jak i  tym, które pozostały 
w  swoim kraju. Pomoc ta jest udzielana przede 
wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska 
i  Caritas diecezjalnych, ale także przez Zespół 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie, którego biuro 
działa przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski, oraz inne organizacje katolickie, wspól-
noty parafialne i zakonne, współpracujące często 
z  samorządami i  organizacjami pozarządowy-
mi. Biskupi, doceniając i wspierając te wszystkie 
działania, wciąż zachęcają wiernych do dalszej 
mobilizacji, ponieważ pomoc i  modlitwa w  in-
tencji Ukrainy są cały czas potrzebne.

Podsumowanie i  ocena działań pomoco-
wych były m.in. głównym tematem 391. Ze-
brania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski, które miało miejsce 14 i  15 marca br. 
w  Warszawie, a  także spotkania Rady Sta-
łej KEP, obradującej 2 maja na Jasnej Górze. 
„Jesteśmy świadkami ogromnej mobilizacji 
Polaków, zwłaszcza na poziomie lokalnym” ‒ 
napisali biskupi w  komunikacie po obradach 
w  marcu. Zwrócili uwagę na liczne zbiórki 
pieniężne, dary wysyłane do Ukrainy, a  także 
udzielanie schronienia uchodźcom w polskich 
rodzinach, ośrodkach diecezjalnych i parafial-
nych oraz wspólnotach zakonnych.

Wielokrotnie biskupi dziękowali też insty-
tucjom kościelnym zaangażowanym w pomoc 

uchodźcom, a  przede wszystkim milionom 
wiernych, dzięki którym można było wesprzeć 
potrzebujących. Z  raportu przygotowanego 
w  kwietniu br. przez Instytut Statystyki Ko-
ścioła Katolickiego wynika, że od 24 lutego 
do 31 marca br. w pomoc zaangażowało się 98 
proc. polskich parafii. Najczęściej była to po-
moc finansowa, ponadto 74 proc. parafii prze-
kazało dary rzeczowe, a  45 proc. zapewniło 
miejsca noclegowe uchodźcom. Jak poinfor-
mowała Caritas Polska, suma wpłat zebranych 
tylko do końca marca przez Caritas Polska 
oraz Caritas diecezjalne z  przeznaczeniem na 
pomoc Ukrainie przekroczyła 100 mln zł, zaś 
wartość wsparcia przekazanego w  postaci da-
rów rzeczowych ‒ 136 mln zł.

Te liczby mówią same za siebie, a  pomoc 
cały czas jest prowadzona. Wyrazem solidar-
ności Kościoła katolickiego w  Polsce z  cier-
piącymi Ukraińcami była także niedawna 
wizyta delegacji biskupów polskich w  Ukra-
inie, w  skład której weszli przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak 
i  metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. 
Ta podróż potwierdziła, że pomoc, zarówno 
materialna, jak i  duchowa, będzie udzielana 
tak długo, jak tylko będzie potrzebna.

Z o. Leszkiem Gęsiakiem SJ,  
rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski,  

rozmawiała Marta Karpińska

Gdy 24 lutego nastąpiła kolejna, 
dramatyczna odsłona wojny 
w Ukrainie, Polacy stanęli na 
wysokości zadania i w szerokim  
tego słowa znaczeniu, zaczęli nieść 
pomoc swoim sąsiadom. Pomocą 
zajęły się zarówno organizacje do 
tego powołane, jak i osoby prywatne.  
Jak księża biskupi oceniają działalność Kościoła wobec dramatu wojny?
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Po raz pierwszy Synod obejmuje trzy fazy: 
lokalną, kontynentalną i  powszechną. Są one 
rozciągnięte czasowo – od października 2021 
do października 2023 roku. Konsultacje na po-
ziomie diecezjalnym potrwają do sierpnia 2022 
roku. Wiemy, że droga synodalna jest wyboista. 
Na rozmijanie się tej niemieckiej z  prawdami 
wiary katolickiej zwrócił uwagę m.in. abp Sa-
muel Aquila z  Denver w  USA. Przesłał on list 
do przewodniczącego Niemieckiej Konferen-
cji Biskupów, bp. Limburga Georga Bätzinga, 
w  którym podkreślił podważanie, a  nawet od-
rzucanie depozytu wiary. Z  pewnością Synod, 
niezależnie od różnych perturbacji, będzie miał 
znaczenie dla całego Kościoła – również w od-
niesieniu do społecznego wymiaru wiary. Dla-
tego w pierwszym numerze kwartalnika „Spo-
łeczeństwa” z  2022 roku kwestie synodalne są 
tematem wiodącym.

„Przedstawiony w  czasopiśmie dorobek – 
wyjaśnia redaktor naczelny, ks. prof. Bogusław 
Dróżdż – związaliśmy tytułem: Idźmy razem! – 
wyzwanie na nowe czasy. Do bycia razem wzy-
wa nas to wszystko, co kryje się pod kościelnym 
rozumieniem pojęcia «synodalność». Do podą-
żania razem w  nowe czasy nawołuje nas rów-
nież obecna sytuacja geopolityczna, skupiająca 
uwagę na wojnie za naszą wschodnią granicą”.

Warto w  tym miejscu dodać, że kolejny  
numer kwartalnika „Społeczeństwo” będzie 
poświęcony właśnie tak aktualnej problematyce 
wojny i pokoju.

Czy synodalność Kościoła jest na dzisiej-
sze czasy? Takie fundamentalne pytanie zada-
li autorzy jednego z  artykułów – ks. Andrzej 
Proniewski i Mateusz Anikiej. Tekst jest swego 
rodzaju kompendium wiedzy o idei synodalno-
ści. Czytelnik może poznać etymologię słowa, 
źródła biblijne i  patrystyczne, perspektywę hi-
storyczną od pierwszych wieków chrześcijań-
stwa przez Sobór Watykański II aż po obecne  

Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakimi żyje obecnie Kościół, 
jest niewątpliwie Synod. Tzw. proces synodalny jest związany z XVI 
Zgromadzeniem Biskupów, zainaugurowanym 10 października 2021 roku 
przez papieża Franciszka w Watykanie. Jego wiodącym hasłem są słowa: 
„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. 

Synodalne kompendium wiedzy
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XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, 
które potrwa do 2023 roku. Nie zabrakło zatem 
mocnego odniesienia do teraźniejszości z  nie-
zwykle ważną konkluzją: 

„Synodalność Kościoła ma głębokie zako-
rzenienie w tradycji biblijnej i patrystycznej. Pa-
sterze Kościoła, na czele z  każdorazowym na-
stępcą św. Piotra, widzieli w jej praktykowaniu 
szansę na odnowę jedności eklezjalnej w  po-
słuszeństwie Duchowi Świętemu. Kluczowym 
elementem, o  którym zapomina się niekiedy 
w obecnych czasach, jest fakt, że u podstaw jed-
ności Kościoła znajduje się prymat Piotra i  je- 
go następców nadany przez Jezusa Chrystusa. 
Tylko synodalność budowana na fundamencie 
jedności z widzialną głową Kościoła może mieć 
ubogacający charakter i  tylko wtedy może być 
drogą Kościoła trzeciego tysiąclecia. W  innym 
wypadku nie jest to synodalność, czyli krocze-
nie razem, ale przepełnione egoizmem niepo-

słuszeństwo Chrystusowi, szkodzące jedności 
wspólnoty i jej wzajemnemu, komplementarne-
mu budowaniu”.

Oczywiście, oprócz cytowanego artykułu, 
w numerze odnajdziemy katalog tekstów, w któ-
rych analizowana jest synodalność w  różnych 
wymiarach i  kontekstach życia eklezjalnego. 
Zważywszy na wagę głównego tematu i sposób 
jego realizacji warto dołączyć ten numer „Spo-
łeczeństwa” do spisu lektur obowiązkowych 
na najbliższy czas. Zwłaszcza że jak zwykle nie 
zabrakło omówienia włoskiej myśli społecznej 
autorstwa ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego, 
tekstów odnoszących się do aktualnych pro-
blemów społecznych czy recenzji publikacji, po 
które warto sięgnąć.

Tomasz Nakielski

Do pobrania na stronie 
www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl

W Australii Kościół pomaga odchodzić 
umierającym
W  archidiecezji Sydney uruchomiono nowy, 
innowacyjny program, który czerpie z  bo-
gatych tradycji duszpasterskich Kościoła 
i  pomaga towarzyszyć umierającym. Osoby 
żyjące z nieuleczalną lub ograniczającą życie 
chorobą są zachęcane do skorzystania z po-
mocy w ramach projektu „Living Well, Dying 
Well”, który rozwija sieć wolontariuszy opieki 
paliatywnej w  parafiach, placówkach służby 
zdrowia i opieki nad osobami starszymi.

Birma: podpalane się wioski i niszczone 
kościoły
„Przemoc w  Birmie przybiera na sile, sytu-
acja ulega stałemu pogorszeniu” – mówi po-
chodząca z tego kraju s. Regina Khuan Num 

Sang. Rządząca junta wojskowa ogłosiła 
ostatnio egzekucję czterech osób, w tym by-
łego członka partii byłej przywódczyni Aung 
San Suu Kyi i prominentnego działacza pro-
demokratycznego. To pierwsze osoby skaza-
ne na śmierć w Birmie od 1990 r.

O. Scalcese: świat zapomina 
o Afganistanie
„Świat zapomina o  kraju, który jest w  roz-
paczliwym stanie” – powiedział o. Giovanni 
Scalese, odpowiedzialny za misję „sui iuris” 
w Afganistanie. Dziesięć miesięcy temu Tali-
bowie powrócili do Kabulu. Wcześniej Afga-
nistan zmuszeni byli opuścić ostatni katolicy. 
Jedyny kościół, w  którym mogli się groma-
dzić, znajduje się we włoskiej ambasadzie. 
Obecnie jest pusty. „Praktycznie wszyscy 
wierni, którzy tam przychodzili, w tym obco-
krajowcy, przebywający w Kabulu służbowo, 
wyjechali w  miesiącach poprzedzających 
zajęcie stolicy przez talibów” – powiedział o. 
Scalese w wywiadzie dla Asia News.
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Jedna rzecz w  historii bywa powtarzalna 
najczęściej, przynajmniej w  naszej mentalności. 
Chodzi mianowicie o  błędy popełnione przez 
postaci z  historii. Na tych ostatnich współcześni 
mszczą się niesamowicie, stawiając zarzuty, najle-
piej po kielichu, chociaż nasza narodowa fantazja 
w  tym względzie jest na tyle duża, że potrafimy 
i na trzeźwo. I  tak dostaje się np. Władysławowi 
Jagielle, Zygmuntowi Wazie czy Tadeuszowi Ko-
ściuszce za to, że nie wykorzystali takich czy in-
nych szans, które mieli. No przecież Krzyżaków 
można było w  1410 roku zepchnąć do Bałtyku, 
Rosjan w  1612 za Ural, a  powstanie 
wzniecone przez upadającą Rzecz-
pospolitą też trzeba było zrobić lepiej 
(a najlepiej nie robić wcale, tylko prze-
czekać).

Od takiego myślenia już tylko 
krok do literatury historical fiction, 
w której się owe błędy poprawia, tyle 
że na rympał, tzn. na kartach powieści 
można w Polsce w 1939 roku umieścić 
– na skutek jakiejś dziury czasoprze-
strzennej – eskadrę amerykańskich 
bombowców strategicznych z  począt-
ku wieku obecnego, uzbrojonych w  głowice ją-
drowe. Obecnych NATO-wskich sojuszników Ry-
dz-Śmigły przekonuje do sojuszu i np. 2 września 
1939 roku robią robotę nad Berlinem i  wszędzie 
indziej, no i… jest po wszystkim. 

Nie powiem: sam lubię to czytać, a  jeszcze 
bardziej lubię (lubiłem) grać w gry z serii Europa 
Universalis, gdzie namiętnie zmieniałem histo-
rię różnych państw. W  tym Polski, którą mię-
dzy rokiem 1419 a  1819 (obszar czasowy objęty 
fabułą gry) doprowadzałem do sytuacji, w której 

istniała, granicząc z jednej strony z Napoleońską 
Francją, na południu z niepodległymi Węgrami, 
a na wschodzie z czym popadło: raz była to Zło-
ta Orda, a  raz Chanat Syberyjski. Przez skrom-
ność nie będę się rozpisywał o  bazach morskich 
w  rodzaju „Fort Sobieski” czy „Nowa Polska”, 
rozsianych po morzach i oceanach całego świata, 
i flotach, których egzotyczne nazwy, powstałe od 
miejsc stacjonowania, mogą wywoływać wypieki 
na twarzach marzycieli, np.: „Szwadron Oceanu 
Indyjskiego” czy „Flota Atlantyku”, operująca 
między Trynidadem a Wyspami Zielonego Przy-

lądka. Jednym słowem w  moim uro-
jonym świecie nie wydarzyło się nic 
z tego, co doprowadziło do naszej rze-
czywistości, a Polska… No cóż, w ta-
kich kreacjach dzisiejsze Stany Zjed-
noczone mogłyby jej ewentualnie buty 
czyścić. Jednak jest w  tym wszyst-
kim małe „ale”. Jak kiedyś zauważył  
o. Mieczysław Krąpiec: „Byt jest, 
a niebytu nie ma”.

W rzeczywistości świat jest konse-
kwencją wydarzeń, które się wydarzy-
ły. Jesteśmy spadkobiercami procesów 

historycznych, w  tym kulturalnych i  politycz-
nych. Mogą się one nam podobać albo nie, ale na 
to wpływu nie mamy. Jedyne, co możemy robić, 
to naprawdę uczyć się historii i  wyciągać z  niej 
wnioski. Błędy bowiem powtarzają się wtedy, kie-
dy te wcześniejsze nie zostały przeanalizowane, 
a politycy na podstawie tego, co historycy podali 
im na tacy, nie nauczyli się tworzyć strategii na 
przyszłość.

A  więc to od naszego pokolenia zależy, czy 
i w jakim zakresie historia jest powtarzalna.

Pytanie o to, czy historia się powtarza, zadajemy sobie bardzo często. 
Najczęściej sugerując sobie w głowie prostą odpowiedź, że i owszem. Jako tako 
znając przeszłość, szukamy w niej prostych analogii do tego, co dzieje się dziś. 
Niekiedy parabole między dawnymi a dzisiejszymi czasy przychodzą łatwo. 
Czasami wymagają prawdziwych łamańców logicznych, przeprowadzanych na 
faktach z przeszłości, a czasami bywają zwyczajną manipulacją. 

Powtórki (z) historii

PIOTR  
SUTOWICZ 

Historyk.  
Zastępca redaktora 

naczelnego,  
członek Katolickiego 

Stowarzyszenia  
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W  ciągu dwóch pierwszych miesięcy woj-
ny przychody Rosji ze sprzedaży tych wszyst-
kich trzech rodzajów surowców wyniosły ok. 
62 mld dolarów. Przy czym węgiel stanowi tu-
taj najmniejszą część. Wartość jego rosyjskie-
go eksportu do UE była szacowana rocznie na  
ok. 4,4 mld dolarów. 

Druga pewna rzecz to ta, że dla wprowadza-
jących embargo odcięcie rosyjskich surowców 
będzie – i  już jest – bardzo kosztowne. Reszta 
to sfera niepewnych założeń, niedopowiedzeń, 
hipotez. 

Bez jednomyślności

Jak wiadomo, w  samej Unii Europejskiej 
przez długi czas nie było zgody co do embarga 
na import rosyjskich ropy i gazu. Zakaz impor-
tu tego pierwszego surowca z  Rosji blokowały 
głównie Węgry. Decyzja o  embargu, ale z  wy-
jątkiem ropy transportowanej rurociągami, 
została uzgodniona dopiero na szczycie Rady 
Europejskiej 30 maja. Następnego dnia notowa-
nia ropy obu głównych rodzajów – Brent i WTI 
– poszybowały w  górę, podobnie jak ceny na 
polskich stacjach. Embargo – poza wyjątkami 
– ma zostać wprowadzone od końca tego roku. 

Nie ma nadal (31 maja) zgody co do embar-
ga na rosyjski gaz; zresztą część państw UE pła-
ci za niego w rublach (mówiąc w uproszczeniu) 
i choć ma to być pogwałcenie reżimu sankcyj-
nego, to sama Komisja Europejska w  połowie 
maja przedstawiła sposób, w jaki można takich 
transakcji legalnie dokonywać, rozumiejąc, że 

część państw Unii stanęła w  tej sprawie pod 
ścianą. Polska, rzecz jasna, była takiej interpre-
tacji przeciwna. 

W  przypadku niektórych krajów, szczegól-
nie Niemiec, jest drugie dno przychylenia się 
do stanowiska Polski w  sprawie odcinania ro-
syjskich surowców: Berlin wykoncypował, że 
porzucenie gazu i  ropy z  Rosji wesprze unijną 
politykę rezygnacji z paliw kopalnych w ogóle, 
której Niemcy są ogromnym zwolennikiem. 
Wszak niemiecki rząd, mimo radykalnie zmie-
nionej za sprawą wojny sytuacji, nie odrzucił 
koncepcji skasowania energetyki jądrowej oraz 
uważa, że warunki są wręcz lepsze niż przed-
tem, aby promować europejski zielony ład. 

Polska od samego początku opowiada się za 
sankcjami jak najdalej idącymi i jak najszybszy-
mi, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że to sta-
nowisko nie jest poparte należytym namysłem. 
Wyjść jednak trzeba od tego, jakie racje zderza-
ją się na poziomie unijnym. 

Mamy zatem z  jednej strony nastrój opinii 
publicznej, która może być oburzona faktem, że 
dany kraj wciąż kupuje surowce od Rosji, de fac-
to wspierając jej wojska, dokonujące zbrodni na 
Ukrainie. Jednak miejmy świadomość, że pol-
ski zapał w tej kwestii – przynajmniej oficjalny 
– nie jest jednakowo obecny wszędzie. Zatem 
nie będzie to czynnik decydujący w  Portugalii 
czy Hiszpanii (która, nawiasem mówiąc, ma 
całkiem dobrą sytuację, gdy idzie o  dostarcza-
nie gazu innego niż rosyjski), a nawet we Francji 
i  w  Niemczech jest już inaczej. Odmienny jest 
też nastrój w  krajach „hamulcowych”, a  więc 

W sprawie embarga na rosyjskie surowce właściwie tylko dwie rzeczy są 
pewne. Pierwsza – że sprzedaż ropy, gazu i węgla na Zachód stanowi  
dla rosyjskiego budżetu pokaźną część dochodu. Szacunki z kwietnia 
mówiły o ok. 1,1 mld dolarów dziennie przychodu rosyjskiego budżetu  
ze sprzedaży łącznie ropy i gazu (ale nie tylko do państw Zachodu).

Embargo i co dalej?
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na przykład na Węgrzech. Otwarte pozostaje 
nawet pytanie, jak długo takie kroki będzie po-
pierać polska opinia publiczna. Jesienią skutki 
zaczną być bowiem wyjątkowo boleśnie odczu-
walne. 

Zresztą kryterium etyczne przy zakupie 
surowców jest bardzo powierzchowne. Wśród 
źródeł zaopatrzenia, z  których trzeba będzie 
skorzystać w  zamian za rosyjskie, wiele budzi 
poważne etyczne zastrzeżenia. Tak jest i z Ara-
bią Saudyjską, głównym partnerem Orlenu, 
i  z  Wenezuelą, potencjalnym innym źródłem 
ropy. Tyle że wojna w  Jemenie w  powszechnej 
świadomości w Polsce nie istnieje, podobnie jak 
autorytarny reżim Maduro, a  wojna na Ukra-
inie jest obok. 

Drugi czynnik jest całkowicie pragmatycz-
ny: wiele państw chce się odciąć od rosyjskich 
źródeł zaopatrzenia, ponieważ uważa je – słusz-
nie – za niestabilne i  niepewne. Rosja zawsze 
traktowała swoje zasoby surowcowe jako jeden 
ze sposobów prowadzenia polityki (nie ona 
jedna zresztą), a  w  obecnej sytuacji wiązanie 
się zwłaszcza długoterminowymi kontraktami 
z Moskwą jest niebezpieczne. Co innego ewen-
tualne zakupy spotowe w  przyszłości – można 
założyć, że wiele państw bierze taką możliwość 
pod uwagę. 

Między racją a realizacją

Rezygnacja z rosyjskich surowców to dobry 
kierunek. Niestety, można odnieść wrażenie, iż 
w  naszym kraju rządzący nie kontrolują i  nie 
starają się ocenić całościowych gospodarczych 
i społecznych kosztów działania w tak szybkim 
tempie. Najlepszym przykładem jest węgiel. 
Polska wprowadziła embargo na ten surowiec 
z Rosji wraz z uchwaleniem tak zwanej ustawy 
sankcyjnej, mimo że było już uzgodnione em-
bargo na poziomie UE – tyle że od 10 sierpnia. 
Ten względnie odległy termin miał posłużyć 
temu, aby kraje, które węgla potrzebują, zdąży-
ły go kupić. W Polsce dopływ odcięto praktycz-
nie z dnia na dzień. 

Z  importu pochodziło ok. 20% węgla uży-
wanego w kraju. 75% tego importu szło do nas 
z  Rosji. 60% importowanego węgla (lub pro-
duktów pochodnych) było kupowane przez 
klientów indywidualnych, reszta – przez lokal-
ne ciepłownie lub koksownie. Wiadomo już, że 
ustawa sankcyjna sprawia, że zabraknie nam 
w  najbliższym sezonie grzewczym ok. 10-11 
mln ton węgla. Wprowadzona regulacja jest do 
tego stopnia restrykcyjna, że nie pozwala nawet 
na sprzedawanie węgla sprowadzonego wcze-
śniej z Rosji. 

Efekty decyzji rządu są zamiatane pod dy-
wan, ale wie o  nich każdy, kto ma w  rodzinie 
kogoś potrzebującego węgla na zimę lub kto 
potrzebuje go sam: polski rząd pozbawił swoich 
własnych obywateli możliwości kupienia opału 
i  nie proponuje, jak na razie, żadnego rozwią-
zania. Pod składami węgla przy kopalniach, 
należących do państwowej Polskiej Grupy Gór-
niczej, ustawiają się coraz bardziej nerwowe 
kolejki. Ludzie przyjeżdżają po towar, którego, 
jak się potem okazuje, nie ma. Tam jest jeszcze 
w miarę tanio, w  internecie ekogroszek z pań-
stwowych kopalni można kupić w cenie niewie-
le wyższej niż rok wcześniej – za około 1000 zł 
za tonę. Ale już u prywatnych dostawców ceny 
poszybowały. W tej chwili jest to 2500-3000 zł 
za tonę, a  nawet więcej, bo cyferki migają jak 
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na dystrybutorach na stacjach benzynowych. 
Łatwo jest zwalić winę na pośredników, zarzu-
cając im „spekulację”. Ci jednak tłumaczą, że 
zarabiali na marżach. W  sytuacji, gdy dociera 
do nich wielokrotnie mniej węgla, muszą te 
marże bardzo podwyższyć, żeby w ogóle utrzy-
mać się na powierzchni. Nie jest to więc kwestia 
ich chciwości czy ogromnych zarobków, tylko 
przetrwania. 

Wiadomo już, że sytuacja będzie mieć 
wpływ nie tylko – jak początkowo się spodzie-
wano – na indywidualnych i  samorządowych 
klientów, ale także na cenę prądu w kraju. Do-
stawcy węgla zaczęli renegocjować ceny dla 
elektrowni, a  prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki Rafał Gawin zapowiada w  związku z  tym 
dramatyczny wzrost cen prądu. Dla 
indywidualnych konsumentów, ob-
jętych ochroną taryfową, ma on wy-
nieść nawet 50%. Dla klientów biz-
nesowych, którzy ochrony taryfowej 
nie mają – nie wiadomo. Z  pewno-
ścią będzie to więcej. 

Z polskiej perspektywy

Szaleńczy wzrost cen benzyny na 
stacjach ma również związek z  na-
ciskami na wprowadzenie embarga 
i jasne jest, że kiedy zostałoby ono uzgodnione, 
ceny wzrosłyby jeszcze bardziej. A  to przeło-
żyłoby się na ceny, czyli na inflację, która i  tak  
już dobija Polaków. 

Teoretycznie najlepszą sytuację Polska ma, 
gdy idzie o  gaz. Jest przecież prawie gotowy 
Baltic Pipe, prowadzący z  Norwegii, który 
z  przepustowością 10 mld metrów sześcien-
nych miał zastąpić nam całkowicie import 
z Rosji. Mamy też Gazoport LNG w Świnouj-
ściu. Okazuje się tymczasem, że PGNiG (które 
wkrótce ma zostać włączone do Orlenu) de-
klaruje wypełnienie Baltic Pipe jedynie w po-
łowie, a były szef tej instytucji Piotr Woźniak 
sygnalizuje, że wypowiedzi pana premiera 
utrudniły negocjacje z  Norwegami w  sprawie 

gazu z tamtejszych złóż. W dodatku zapotrze-
bowanie na gaz będzie w Polsce szybko rosnąć 
i  miał je zaspokoić zaplanowany w  Gdańsku 
pływający terminal FSRU (floating storage 
regasification unit, podobny do tego w  litew-
skiej Kłajpedzie). Tyle że Polska wcale nie jest 
pierwsza w kolejce do budowy takiej jednostki, 
czego podejmuje się tylko kilka wyspecjalizo-
wanych stoczni na świecie – a kupować termi-
nale FSRU chcą teraz wszyscy, którzy potrze-
bują gazu spoza Rosji, z  Niemcami włącznie. 
Słowem – nasza sytuacja wcale nie musi być 
tak różowa, jak próbowano ją przedstawiać. 
A  to znów oznacza piekielnie drogi gaz, co 
uderzy w używające go biznesy – od gastrono-
mii poprzez piekarnie czy producentów cera-

miki po produkcję nawozów, a więc 
i żywności. 

Zadawane między innymi przez 
autora tego tekstu wielokrotnie py-
tanie: czy to zostało przeliczone, czy 
mamy pewność, że polska gospodar-
ka wytrzyma takie obciążenia, czy 
musimy być koniecznie na pierwszej 
linii sankcyjnego frontu i  może naj-
ważniejsze – czy rządzący biorą pod 
uwagę skutki dla polskich obywateli 
– pozostają bez odpowiedzi. Podob-
nie bez odpowiedzi pozostają pyta-

nia o  realny wpływ nakładanych przez Europę 
sankcji na Rosję, która na swoje surowce znajduje 
inne rynki zbytu, przede wszystkim chiński, ale 
także indyjski. 

Wobec braku rzetelnych kalkulacji prawdo-
podobny wydaje się scenariusz, w którym stra-
ty po zachodniej, a szczególnie polskiej stronie 
będą dalece przewyższać te zadane Moskwie. 
A  przecież w  sankcjach i  embargach na kraj, 
będący bez wątpienia naszym wrogiem, nie 
chodzi o  to, żebyśmy sami zniszczyli własną 
gospodarkę i obywateli, przeciwnikowi czyniąc 
relatywnie małą szkodę. W ten bowiem sposób 
staniemy się łatwym celem agresji jako państwo 
osłabione, niewydolne finansowo i  pełne sfru-
strowanych obywateli. 

ŁUKASZ 
WARZECHA

Publicysta tygodnika 
„Do Rzeczy” oraz m.in. 

„Rzeczpospolitej”, „Super 
Expressu”, Onet.pl, Salon24. 
Na YouTube prowadzi kanał 

publicystyczny



REPORTAŻ

CIVITAS CHRISTIANA 3/202288

Zawiłe dzieje

Zacznijmy od daty 1912, która pojawia się 
praktycznie we wszystkich opisach miejsc, jakie 
się odwiedza. Jest to rok, w  którym wybuchła 
– a  dla Greków jednocześnie się zakończyła – 
I wojna bałkańska. Wtedy też Macedonia zosta-
ła przyłączona do Grecji, po tym jak uwolnio-

no ją spod panowania Turków. To wyzwolenie 
wpłynęło na każdy zabytek i każdą wioskę, bo 
wtedy zaczęto im nadawać zupełnie nowe zna-
czenie. 

Najbardziej widać to w  Salonikach. Grecka 
nazwa tego miasta to Thessaloniki, co jedno-
znacznie kojarzy się z  Listami do Tesaloniczan, 
pisanymi przez św. Pawła. Może też przez to 

Wybierając się do Grecji, ludzie mają zwykle dwa cele (lub jeden z dwóch): 
odpocząć na plaży i zobaczyć starożytne ruiny. Wyspy takie jak Rodos 
czy Santorini zapraszają ładnymi widokami i plażami, a Ateny – tłumem, 
ciepłem i poczuciem obcowania z kulturą antyczną. Ani jednym,  
ani drugim, a jednocześnie i jednym, i drugim jest Macedonia.

Macedonia, czyli namiastka Grecji
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pierwsze skojarzenie i  wiedzę, że to miasto ma 
ponad 2000 lat, spacerując po nim, mocno się 
zdziwiłam. Wielki port, ruiny starożytnych 
świątyń, ślady pierwszych chrześcijan, krajobraz 
kojarzący się z  pustynnym… Może to być dla 
niektórych zaskoczenie, ale to miasto wygląda 
zupełnie inaczej. Mieścina portowa, z  wąskimi 
uliczkami, niewyróżniająca się szczególnie sty-
lem architektonicznym, bez przetartych szlaków 
turystycznych. Dopiero spacerując i  gubiąc się 
w  uliczkach, można tu znaleźć wiele perełek. 
Głównie z  czasów Bizancjum. Wokół górzysty 
krajobraz, bardzo zielony. Widoczny z  wielu 
stron Olimp i część półwyspu Chalkidiki. 

Bardzo trudno jest tu znaleźć pozostałości 
pierwszego chrześcijaństwa czy ślady obecności 
św. Pawła. Czytając przewodniki, można na-
tknąć się na miejsca, w  których – jak się uwa-
ża – przebywał. Jednak nie da się tego poczuć 
namacalnie. Łatwo jest za to wyobrazić sobie 
Cesarstwo Bizantyjskie. Spacerując w  pobliżu 
nabrzeża, wpadamy na kościoły greckokatolic-
kie, które mają nawet 1600 lat. Ukryte między 
zwykłymi blokami czy ruchliwymi ulicami 
zachwycają ciszą i  malowidłami, a  także iko-
nami i  zapachem kadzidła. W  środku czas się 
zatrzymał. Nadal odmawiane są modlitwy, na-
dal palone świece. Działo się to przez tysiąclecia 
i  dzieje nadal. O  istnieniu imperium przypo-
minają także Forum Romanum, łaźnie czy łuk 
triumfalny Galeriusza (zupełnie nieprzypomi-
nający tych zachowanych w zachodniej Europie, 
które były stawiane przez Napoleona). Jest on 
prosty, bez ozdób – a jednak jest wyrazem try-
umfu. Wspomniany wcześniej 1912 rok widać 
szczególnie w  Krwawej Wieży, zwanej obecnie 
Białą ze względu na zmianę jej barwy w tymże 
roku. Stała się ona symbolem wyzwolenia spod 
jarzma tureckiego.

Saloniki i trzy palce Chalkidiki

Saloniki są fascynujące, ale sądzę, że ich 
zwiedzanie nie potrwa dłużej niż jeden dzień. 
Co warto zobaczyć w bliższej i dalszej okolicy? 

Zatrzymajmy się może na chwilę przy drugim 
powodzie podróży do Grecji, czyli wypoczynku 
nad morzem. W  Salonikach nie ma ani jednej 
plaży, jednak w ciągu godziny bardzo łatwo jest 
dojechać samochodem na półwysep Chalkidi-
ki. Dzieli się on na trzy tzw. „palce”. Pierwszy, 
najbliższy Salonikom, zwany Kassandra, jest 
oficjalnie określany mianem najbardziej kuror-
towego. Znajdziemy na nim najładniejsze plaże 
i szeroki wybór hoteli. Drugi, na który osobiście 
się wybrałam, nazywa się Sithonia. Jest to gó-
rzysty teren ze skalistymi plażami, który oferu-
je coś więcej niż Kassandra, a są to widoki. Od 
zachodniej strony widoczne są Olimp i Saloni-
ki, a także cała Zatoka. Od wschodu nie da się 
przegapić góry Athos. Znajduje się ona na ostat-
nim „palcu”, na który – jako kobieta – nie mam 
wstępu. Mieszkają tam mnisi.

Już od pierwszych godzin wyprawy na Chal-
kidiki znalazłam sobie dwie rozrywki: naukę 
czytania greckich liter z  tabliczek z  nazwami 
miejscowości (pod nazwą w języku greckim jest 
zapis w alfabecie łacińskim), a także zastanawia-
nie się, co mogą robić mnisi i dlaczego wybrali 
taką drogę i to miejsce. Siedząc na jednej z plaż 
z  widokiem na górę Athos, zdałam sobie spra-
wę, że na to pytanie chyba znam odpowiedź. Jest 
to spokój, bliskość natury i  możliwość zajrze-
nia w siebie, co prowadzi do lepszego poznania 
Boga. Do tej religijnej bliskości też potrzebne są  
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odpowiednie warunki, które góra Athos dosko-
nale spełnia. Trudno jest do końca opisać wraże-
nie z półwyspu. Myślą przewodnią niech pozo-
stanie to, że patrząc na krajobraz, łatwo jest sobie 
wyobrazić, że ktoś, kto patrzył na niego 2000 lat 
temu, widział dokładnie to samo, co ja.

Meteory niekoniecznie z kosmosu

Nadal pozostaniemy przy życiu monastycz-
nym, jednak przeniesiemy się do innej części 
Grecji. Tym razem będą to Meteory, które znaj-
dują się w  Tesalii. Klasztory na skałach, które 
można odwiedzić. Nic specjalnego, prawda? 
A  jednak stanie pod skałą, która ma wysokość 
do 500 m, i świadomość, że nie zawsze prowa-
dziły na nią schody, robi wrażenie. Na skały 
wspinano się po linach. Kiedyś takich pustel-
ni było 24, obecnie zostało 6, a  wszystkie są 
otwarte i  udostępnione do zwiedzenia. Każda 
pustelnia wygląda trochę inaczej – są mniejsze 
i  większe, męskie i  żeńskie. Wejście do każdej 
z nich kosztuje 3 euro, ale warto je wydać. Dwie 

największe: Wielki Meteor i  klasztor Warłama 
tracą na ciszy i  spokoju na rzecz największej 
liczby turystów. Mi najbardziej podobał się 
klasztor św. Trójcy. 

W  każdym z  monastyrów znajdziemy ka-
plicę i  wystawę. Każdy oferuje nam też nie-
zapomniany widok. Wystawy są różne – od 
szansy obejrzenia dawnej mniszej kuchni po 
możliwość zakręcenia korbą, na którą nawija-
ła się lina wciągająca człowieka na skałę, gdy 
nie było jeszcze schodów. Mimo dużej liczby 
turystów miejsce zachowało swoje tradycje. 
Kobietom nie wolno tu wchodzić w  spodniach 
ani w krótkich spódnicach. Muszą mieć zakry-
te ramiona i spódnice za kolano. Współcześnie 
jednak często wykorzystuje się do tego chusty, 
a  co bardziej niechętne spódnicom turystki 
przewiązują się po prostu szczelnie bluzami 
czy kurtkami. Na miejscu można także wypo-
życzyć chustę. Wchodząc do kaplicy, nie da się 
nie przystanąć i  nie zachwycić, nawet jeśli ko-
goś nie interesuje religia ani wschodniochrze-
ścijańska kultura. Każdy fragment ściany i  su-
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fitu jest tu pokryty malowidłami na wzór ikon, 
wolnostojącymi ikonami i oczywiście bogatymi 
ołtarzami. Mimo tego budowle nie sprawiają 
wrażenia przepychu, ale głębokiego skupienia 
i medytacji. Grube mury i półmrok odgradzają 
od zewnętrznych dźwięków. W  dawnych cza-
sach mnisi byli prostymi ludźmi. 
Ten, kto decydował się na ascetycz-
ne życie, spędzał czas głównie na 
modlitwie i  zgłębianiu Słowa Bo-
żego, a  także pogłębianiu wiedzy 
teologicznej. Obecnie można spo-
tkać także mniszki siedzące w kasie 
przyklasztornego sklepiku.

Wracając z  Meteorów w  stro-
nę Salonik, zahaczyliśmy o  kilka 
miejsc godnych uwagi. Warto wy-
brać się drogą prowadzącą przez miasteczko 
Serwia. Jest to mała miejscowość na skale, pełna 
kawiarni z widokiem, ale ten widok jest wyjąt-
kowy. Obok znajduje się ogromne jezioro, przez 
które biegnie most. A  wszystko to między gó-
rami. Podczas mojej wizyty akurat była burza, 
którą widać było w bardzo szerokiej panoramie 
po drugiej stronie jeziora. 

I jeszcze kilka pułapek…  
na turystów

Kolejnym przystankiem jest miasteczko 
Edessa, które na pierwszy rzut oka zdaje się sły-
nąć… No właśnie, nie wiadomo z  czego. Tłu-
my ludzi, sklepiki z  pamiątkami, ale pośród 
tych pamiątek nie znalazłam ani jednej rzeczy, 
która byłaby związana z tym miejscem. Były to 
głównie zabawki. W pewnym momencie miasto 
się kończy i  pozostaje tylko przepaść. Tam też 
spływa wodospad. Kto nie widział nigdy z bli-
ska siły spadającej wody, ma okazję spotkać się 
tam z  żywiołem. Dzięki ułożeniu skał można 
stanąć za wodospadem, koło niego i  pod nim 
(oczywiście nie pod strumieniem). O pływaniu 
w tym miejscu nie ma jednak mowy.

Polecę jednak miejsce, w  którym jest to 
możliwe. A znajduje się ono na zboczu Olimpu. 

Jest to strumień Orlias. Łagodne kaskady, prze-
chodzące w  wodospady, w  upalne dni kuszą 
swoim chłodem, a miejscową młodzież również 
wysokimi skałami, z  których można skakać. 
Kawałek dalej zaczyna się szlak prowadzący na 
Olimp. Chociaż tym razem nie było mi dane 

na niego wejść, już planujemy wy-
prawę (która zajmuje dwa dni!), by 
spróbować swoich sił. W  końcu to 
góra bogów. Dlaczego? Będąc u  jej 
stóp, nadal nie wymyśliłam odpo-
wiedzi na to pytanie. 

Na koniec zadajmy sobie pyta-
nie, czy warto odwiedzić Macedo-
nię? Warto. Ze względu na jej histo-
rię, położenie, krajobraz i  kulturę. 
Lepiej jednak nie powtarzać mojego 

błędu i przeznaczyć na to więcej niż cztery dni. 
Po tak krótkim czasie wydaje mi się, że nie dane 
mi było poznać wszystkich jej tajemnic, które 
samemu trzeba odkryć. Przewodniki są bardzo 
ubogie, jeśli chodzi o ten region.

EMILIA 
BERNACIAK

Dziennikarz, realizator 
dźwięku, redaktor Radia 

Civitas Christiana
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Dla wielu Polaków termin „obóz koncen-
tracyjny” kojarzy się z okresem drugiej wojny 
światowej. To właśnie w takich miejscach ludzi 
dehumanizowano i sprowadzano do roli zwie-
rząt, na których można było bezkarnie ekspe-
rymentować, których można było zabijać. Dzi-
siaj, trzymając w dłoniach książkę Leonharda 
Steinwendera Chrystus w obozie śmierci, wiem, 
że komory gazowe, bunkry głodu czy ekspery-
menty są tylko powierzchownymi określenia-
mi, za którymi stoją ogromny ból, cierpienie, 
ale i czysta, żywa wiara.

Książka Chrystus w  obozie śmierci jest 
opowieścią o wyjątkowej sytuacji obozu kon-
centracyjnego w  Buchenwaldzie. To historia, 
która ukazuje szlachetność natury ludzkiej, 
ale także beznadzieję i  dno, jakiego człowiek 
może sięgnąć. Słowa, które w  sobie zawiera, 
ukazują dramat, wstrząsający nami nawet dzi-
siaj. 

Podobnie jak w  czasach opisanych przez 
Leonharda Steinwendera mamy dzisiaj do 
czynienia ze wzrostem dyktatury relatywi-
zmu. Na wszystko się pozwala, ale nic nie jest 
stałe. Nowe wydanie książki Chrystus w obo-
zie śmierci pokazuje odwagę jej autora, który 

walczył z rozwijającym się narodowym socja-
lizmem, ostrzegał przed tą godzącą w  istotę 
ludzką ideologią. Steinwender, jako ksiądz 
i  dziennikarz, nie szczędził sił ani energii na 
to, by podkreślać, że poglądy narodowosocja-
listyczne są wykluczeniem wiary katolickiej 
i nie ma sposobu, aby je ze sobą pogodzić.

Ksiądz Leonhard opowiadał się przeciw 
aneksji Austrii przez Niemcy, a także był zwo-
lennikiem budowy państwa chrześcijańskiego. 
Zajmowane przez niego stanowisko sprawiło, 
że był pod stałym nadzorem narodowych so-
cjalistów, a w konsekwencji został umieszczo-
ny w  obozie koncentracyjnym w  Buchenwal-
dzie, gdzie przebywał od roku 1938 do 1940.

Książka jest zapisem życia religijnego 
w  obozie. To historia sprawowania niedziel-
nych eucharystii, w nielicznych grupach, bez 
paramentów liturgicznych, za to z  ogrom-
nymi trudnościami. Jest to także zapis tego, 
w jaki sposób w obozie udzielano sakramen-
tu pokuty, wspierano umierających. Chrystus 
w obozie śmierci to również świadectwo pro-
wadzonych rozmów, które stawały się ducho-
wym wsparciem dla tych, którzy na pewno 
popadliby w  rozpacz, gdyby nie ten specy-
ficzny ratunek.

Steinwender, mimo że uznano go za wro-
ga publicznego, działał jako duszpasterz. Opis 
funkcjonowania za drutami, który znajdujemy 
w  książce, jest druzgoczący – pogarda ludz-
kiego życia, brak zasad, a  zarazem odwaga 
i przyjaźń więźniów, religijność itd. Zbliżając 
się ku końcowi, przywołam fragment tekstu 
zamieszczonego na tylnej okładce publikacji: 
„kto z  perspektywy czasu pyta dzisiaj: Gdzie 
był wtedy Bóg? – ten na każdej stronie tej 
książki dostaje odpowiedź: On był tam! Jego 
łaska żyła wśród więźniów”. 

Żyjąc w  czasie dobrobytu, myśleliśmy 
jedynie o  tym, co materialne. Teraz, zmaga-
jąc się z  pokłosiem agresji w  Ukrainie, nadal 
odsuwamy od siebie świadomość tego, że ży-
cie jest niekończącą się walką, a w przypadku 
wojny – walką duchową.

Ewa Makowska

„Abyśmy znowu 
stali się ludźmi!”
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Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przy 
współpracy z  Sekcją Nauk Biblijnych Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II stworzyło aplikację pomocną przy 
medytacji Słowa Bożego. W jednym miejscu 
znajdują się komentarze do niedzielnych 
czytań, medytacja „lectio divina”, komen-
tarze Ojców Kościoła, opracowania biblijne, 
a nawet inspiracje w postaci omówień dzieł 
sztuki lub zdjęć z Ziemi Świętej.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia 
(wyd. piąte z  przypisami) i  ma „stanowić 
pomoc w  przygotowaniu do niedzielnej li-
turgii oraz w  czytaniu Pisma Świętego”. 
W aplikacji z tygodniowym wyprzedzeniem 
zamieszczane są komentarze do wszystkich 
czytań (łącznie z psalmami responsoryjny-
mi) oraz inne materiały biblijne pomocne 
w zrozumieniu Słowa Bożego.

Niewątpliwą zaletą aplikacji Dzieła Bi-
blijnego jest fakt, że została ona utworzona 
przez biblistów, którzy dzięki temu narzę-
dziu mogą udostępniać szerszemu gronu 
wartościowe publikacje i komentarze. Użyt-
kownicy mogą mieć pewność, że informa-
cje znalezione w  aplikacji są sprawdzone 
i  pochodzą z  rzetelnych źródeł. Twórcy 
aplikacji zapewniają, że sprawdzi się ona za-
równo przy prywatnej, jak i  grupowej me-
dytacji Słowa Bożego. Ogrom ciekawostek, 
wyjaśnień słów biblijnych, map oraz inspi-
racji pomaga na nowo odkryć Pismo Święte. 
Oprócz tego w aplikacji można znaleźć tek-
sty Narodowego Czytania Biblijnego, które 
są systematycznie uzupełniane.

Mapa biblijna umieszczona w  aplikacji 
ma pomóc w wirtualnym zwiedzaniu Ziemi 
Świętej i  lokalizacji związanych z  głosze-
niem Ewangelii. Każde miejsce jest zazna-
czone na mapie, wraz ze zdjęciem i krótkim 
komentarzem.

Aplikacja jest dla wszystkich, którzy 
chcą czytać Pismo Święte i pogłębiać reflek-
sje na ten temat. W  szczególny sposób po-
może duszpasterzom i  katechetom, a  także 
wszystkim uczniom przygotowującym się 
do kolejnych etapów Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej.

Aplikacja jest darmowa i  dostępna 
w Sklepie Play oraz App Store.

Radio Civitas o aplikacji Dzieło Biblijne: 
https://soundcloud.com/user-333522290/
studio-lublin-aplikacja-dzielo-biblijne

Urszula Tomasiak

(Po)bierz i czytaj!

https://soundcloud.com/user-333522290/studio-lublin-aplikacja-dzielo-biblijne
https://soundcloud.com/user-333522290/studio-lublin-aplikacja-dzielo-biblijne
https://soundcloud.com/user-333522290/studio-lublin-aplikacja-dzielo-biblijne
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Auschwitz, Rzym, Niepokalanów, Japo-
nia – to tylko kilka z miejsc, w które zabiera 
nas Maksymilian podczas lektury komiksu 
o  jego życiu. Autorzy dzieła Maksymilian 
Kolbe. Święty w  Auschwitz przedstawiają 
nieszablonową biografię jednego z  najbar-
dziej znanych na świecie świętych.

Nie pamiętam dokładnie, kiedy ostat-
ni raz trzymałem w ręku jakiś komiks. Nie 
będę też ukrywał, że obecnie rzadko sięgam 
po taki rodzaj lektury. W dzieciństwie zda-
rzało się to częściej. Wtedy potrafiłem po-
święcić wiele godzin na czytanie, między 
innymi o  przygodach Kaczora Donalda. 
W dorosłym życiu komiksy nie towarzyszą 
mi już tak często. Ostatnio jednak w  moje 
ręce wpadło dzieło francuskich twórców. 
Jean-François Vivier, Joël Costes oraz Regis 
Denoël odpowiadają za nietypową biografię 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nietypo-
wą, bo wydaną w formie komiksu.

Mimo że nie jest to duże objętościowo 
dzieło (52 strony), to tak jak za dawnych 
czasów, czytanie komiksu potrafiło mnie 
wciągnąć na dłuższą chwilę. Ilustrator Regis 
Denoël w jednym z wywiadów opowiada, że 
podczas prac nad komiksem dzięki bogatej 
dokumentacji czuł się tak, jakby podróżo-
wał za pośrednictwem Kolbego. I ja się pod 
tym podpisuję! Podczas lektury tego ko-
miksu św. Maksymilian zabiera nas w  naj-
ważniejsze miejsca związane z jego życiem. 
Odbywamy z  nim niesamowitą podróż po 
różnych zakątkach świata.

Akcja komiksu rozgrywa się w  Au-
schwitz. To tam Maksymilian w  ostatnich 
chwilach życia zwierza się współwięźniowi. 
Temat obozów koncentracyjnych nigdy nie 
jest łatwy do przedstawienia. Ilustrator we 
wspomnianym wcześniej wywiadzie zdra-
dził również kulisy powstawania ostatnich 
scen: „Zakończenie w Auschwitz było trud-
niejsze do narysowania. Problematyczne 

Kolbe w komiksie
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było zasugerowanie grozy bez lubowania  
się w  niej, a  jednocześnie przedstawie-
nie historii w  sposób czytelny dla mło-
dego odbiorcy. Nie oddałem na przykład 
prawdziwych proporcji celi Kolbego i  jego 
współwięźniów w  bunkrze głodowym: 
w  rzeczywistości przebywali w  dużo więk-
szym ścisku. Graficznie byłoby to jednak 
skomplikowane, zwłaszcza że spora część 
akcji rozgrywa się w  tej celi”. Ktoś może 
uzna to za lekkie przekłamanie, ktoś inny 
za dopuszczalną formę, dostosowaną do 
potrzeb odbiorcy. Ja bardziej podpisuję się  
pod tą drugą wersją i  uznaję, że na takie 
„niedociągnięcia” można przymknąć oko, 
bo jest to zabieg świadomy i dopasowany do 
konkretnej grupy docelowej.

Dzieło to można znaleźć w  wielu księ-
garniach, również internetowych. Jest ono 
umieszczone w kategorii: dla dzieci. I oczy-
wiście tego nie neguję, komiksowa forma 
przedstawienia biografii świętego to świet-
ny pomysł na dotarcie do młodego pokole-
nia. Jestem zdecydowanie na tak! Ale myślę,  
że również nieco starsi znajdą w tym dziele 
coś dla siebie. Ja taką ogólną biografię Mak-
symiliana znałem, jednak dzięki komiksowi 
dowiedziałem się między innymi o nawró-

ceniu Alfonsa Ratisbonne’a  i  jego historii 
z Cudownym Medalikiem.

Komiks ma wymiary 28 cm × 20,5 cm 
(nieco mniejsze niż format A4) i jest wydany 
w  miękkiej oprawie. Dzięki jego wielkości 
wszystko jest bardzo czytelne, a  czcionka 
odpowiednio dobrana. Oprócz wersji ko-
miksowej czytelnik może zobaczyć również 
tak zwane akta Kolbego, czyli fotograficzny 
zbiór zdjęć z archiwum w Niepokalanowie.

Nie twierdzę, że młodzi ludzie nie chcą 
teraz czytać książek, ale idę o zakład, że je-
żeli mieliby możliwość wyboru obszernej 
biografii w  formie pisanej lub komiksowej, 
raczej wybraliby tę drugą opcję. Oczywi-
ście z  komiksu nie dowiemy się wszystkie-
go o  życiu św. Maksymiliana, ale może to 
być jakiś impuls do zagłębienia się bardziej 
w jego historię i poznanie całego życiorysu. 
Polecam nie tylko dzieciom i młodzieży, ale 
również nieco starszym, którzy – tak jak ja 
kiedyś – godzinami zaczytywali się w  ko-
miksach. Chociaż nie ukrywam, że nawet 
tym, którzy nigdy nie byli zapaleńcami ko-
miksowymi, taka forma również powinna 
przypaść do gustu.

Kamil Latuszek
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Film Nędzarz i  madame w  reżyserii 
Witolda Ludwiga przedstawia historię 
młodości malarza i  zakonnika Adama 
Chmielowskiego – znanego powszech-
nie jako brat Albert. Akcja filmu ukazuje 
historię powstańca styczniowego, opusz-
czającego ojczyznę w  nieludzkich wa-
runkach, który po przedostaniu się poza 
granice państw zaborczych tuła się po 
francuskiej ziemi. Gdy Adam Chmielow-
ski odnajduje swoją pasję w  malarstwie, 
postanawia powrócić do zajętej przez 
zaborców ojczyzny. Tam wiedzie życie 
artysty zauroczonego wybitną i  znaną 
aktorką, Heleną Modrzejewską. Film 
przedstawia losy młodego, zdetermino-
wanego twórcy, który rezygnuje z  re-
lacji z  tytułową madame, by oddać się 
najbiedniejszym i  wieść życie zakonne 
w  zgromadzeniu jezuitów. Jak pokazuje 
historia, Chmielowski nie odnalazł się 
w  regule zakonnej Towarzystwa Jezuso-
wego. Jego miejscem okazał się Zakon 

św. Franciszka z  Asyżu. By całkowicie 
oddać się ubogim, utworzył nową gałąź 
tego zgromadzenia, znaną obecnie jako 
Zgromadzenie Braci Albertynów. 

W  filmie Nędzarz i  madame, oprócz 
Heleny Modrzejewskiej, pojawiają się 
inne historyczne postacie, między inny-
mi Władysław Czartoryski, emisariusz 
polskiego rządu narodowego, który po-
maga Chmielowskiemu we Francji, oraz 
o. Wojciech Maria Baudiss SJ, będący 
przełożonym Chmielowskiego w  zgro-
madzeniu św. Ignacego Loyoli. Tak uka-
zana rzeczywistość pozwala zobaczyć 
przeplatanie się życiorysów znanych oso-
bistości XIX wieku. Nędzarz i  madame 
to film niezwykle realistyczny. Oprócz 
wielkiego cierpienia, które spotkało po-
wstańca z rąk zaborcy, utraty nogi w nie-
ludzkich warunkach, produkcja ukazuje 
ponurą, biedną rzeczywistość bezdom-
nych, którzy stanowili margines społecz-
ny w  okupowanym kraju. Wśród nich 
byli również dawni powstańcy stycz-
niowi, którzy po ogłoszeniu amnestii 
wrócili do nieistniejącego na mapie pań-
stwa. Mimo zniewag i  przemocy, jakich 
doświadczył Chmielowski, przyszły brat 
Albert niestrudzenie przeznacza swój 
czas na pomoc tym, których los jest mu 
tak bliski. Nie tylko wspomaga ich mate-
rialnie, ale stanowiąc dla nich przykład, 
daje nadzieję na odnalezienie wolności 
serca i  powrót do normalnego życia po 
klęsce powstania.

„Wystarczy jeden człowiek.  
Wystarczy jedna ulica… Jeden człowiek!”
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Produkcja w reżyserii Ludwiga odbie-
ga poniekąd od kanonu przedstawiania 
świętych w  sposób niemal idealistyczny. 
Z  jednej strony ukazuje Adama Chmie-
lowskiego jako człowieka wrażliwego, 
który w  dobrobycie powraca wspomnie-
niami do czasu głodu i  żebractwa. Ale 
jednocześnie jest to historia o  młodym, 
żyjącym w  świecie swoich ideałów arty-
ście, nałogowym palaczu, zdeterminowa-
nym, nieposłusznym młodzieńcu, którego 
troska o potrzebujących przeradza się we 
wręcz chorobliwą zawziętość. Trudność 
w  odnalezieniu się w  zakonie jezuitów 
prowadzi bohatera do depresji. Z tego po-
wodu na wiele miesięcy trafia do Zakładu 
dla Obłąkanych w  Kulparkowie. Wśród 
franciszkanów odnajduje nie tylko spo-
kój, ale daje również upust swojej deter-
minacji w  pomaganiu najbiedniejszym. 
Przedstawiony w filmie upór młodego ar-
tysty wskazuje też na dojrzewanie w życiu 
duchowym, poszukiwanie głębi krzyża 
i  prawdy o  Chrystusie. Pomimo kontak-
tów z  szanowanym towarzystwem, mię-
dzy innymi samą Heleną Modrzejewską, 
ostatecznie decyduje się na odrzucenie 
dobrobytu, sztuki, teatru i  piękna ma-
sek. Poświęca swoje życie innemu pięk-
nu – prawdziwemu, cierpiącemu obliczu 
najuboższych. Szczytem odkrywania tego 
piękna jest, przedstawione w  filmie, do-
świadczenie otarcia twarzy przez symbo-
liczny odpowiednik postaci św. Weroniki.

Poprzez te wydarzenia film skłania 
widza do głębszej refleksji nad tym, jak 
bardzo odwracamy się na co dzień od 
utrudzonego oblicza cierpiących braci, 
zakładając piękne maski i  tylko ich po-
szukując wśród otaczających nas osób. 
Ecce Homo, czyli ten prawdziwy, cierpią-
cy, spotkany w  bliźnim Chrystus, zdaje 
się być właściwym przesłaniem filmu. 

Żyjąc w  okupowanym państwie, 
z  piętnem powstańca, Chmielowskiemu 
udało się odnaleźć wolność, której nie 
odkrył w  sztuce ani w  społeczeństwie, 
w  którym się obracał. Nie było to pro-
ste zadanie. Niezaspokojone pragnienie 
wyzwolenia ojczyzny dla wielu Polaków 
wiązało się z  bezsilnością. Jednak brat 
Albert w tym wszystkim odnalazł Boga. 
Jak wspomniał w  liście do Modrzejew-
skiej:

„Jeżeli zapytają kiedy panią, dlaczego 
porzuciłem sztukę, proszę mówić, że ja 
wybrałem większą wolność, i  że jestem 
szczęśliwy”.

Nędzarz i  madame (2019), reż. Witold  
Ludwig

Zuzanna Szałek
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Regularni Czytelnicy kwartalnika „Civitas 
Christiana” wiedzą, że gdy na naszych łamach 
pojawia się recenzja jakiejś płyty muzycznej, 
to z  reguły proponowany jest nowy krążek 
Luxtorpedy. Tak jest i  tym razem, bo z  po-
czątkiem maja br. ukazała się Omega. Czy to 
oznacza koniec?

Odkąd wpadłem w sidła Luxtorpedy, czyli  
po około roku działalności zespołu, każda 
ich nowo wydana płyta musiała we mnie doj-
rzewać. Były utwory, które od razu wpadały 
w ucho (i w serce), a były takie, co do których 
potrzebowałem czasu, by się do nich przeko-
nać i wyczuć, „co autor miał na myśli”. Omega 
weszła jednak od razu, w  całości. Po pierw-
szym odsłuchu wiedziałem, o co w niej chodzi 
(mimo że każdy może widzieć zupełnie coś in-
nego – i to też mogą być dobre spostrzeżenia). 
Poprzednie albumy (a było ich sześć, nie licząc 
koncertówek i minialbumów) dotykały spraw 
związanych głównie z „ja” każdego człowieka, 
ewentualnie jego małych społeczności – mał-
żeństwa, rodziny, przyjaciół. Najnowszy trak-
tuje o źródłach problemów, z którymi zmagają 
się całe grupy ludzi, jeśli nie cały świat, czyli 

o  ogromnych trudnościach społecznych, ja-
kich jesteśmy świadkami od kilku ostatnich 
lat, a które wynikają z chęci wprowadzenia no-
wego porządku światowego przez ludzi o po-
glądach skierowanych skrajnie w lewo.

W większości numerów Litza i Hans stosu-
ją genialną grę słów i rymy, wydawałoby się, że 
bawią się tym. Jednak to tylko pozory. Każdy 
z członków składu, gdy zaczynali 12 lat temu, 
miał już dorobek, doświadczenie i dojrzałość. 
Mam jednak ogromne poczucie, że teraz doj-
rzałość ich tekstów jest jeszcze większa. Nie 
ma w  nich nic „na wierzchu”, słuchacz musi 
się lekko wysilić, postarać, by zobaczyć, gdzie 
i jaki sens kryje się w utworach. I mamy m.in.: 
relację brata z Bratem, pisanym przez wielkie 
„B”, jako kimś maksymalnie bliskim; radzenie 
sobie jedynie z  życiem „online” przy totalnej 
rozsypce w  życiu realnym; hipokryzję zwią-
zaną z  tym, że przysłowiowe „zdrówko” jest 
wartością najważniejszą w  życiu; media jako 
opium dla tych, którzy nie myślą samodziel-
nie, tylko żyją pojęciami włożonymi w  ich  
głowy. Kto jest wariatem? Albo wręcz idiotą?

Nie trzeba rozpisywać się zbytnio o  wa-
lorach muzycznych, na które zawsze można 
liczyć i które brać można w ciemno. W pierw-
szym i kolejnym wrażeniu Omega przypomina 
zdecydowanie dwie pierwsze płyty Luxtorpe-
dy, zwłaszcza Robaki – ciężki, garażowy styl, 
riffy na nisko nastrojonych gitarach i energe-
tyczna perkusja. 

Patrząc może odrobinę tendencyjnie, każ-
da płyta Luxtorpedy niesie treści związane 
z  katolicką nauką społeczną. Jednak, według 
mnie, to Omega jest, przy świadomości mu-
zyków bądź nie, najbardziej KNS-ową pły-
tą w  ich dorobku. Mimo że minorowe treści 
wciąż się przewijają, nie jest to płyta pesymi-
styczna. Nie generuje depresji, tylko przygoto-
wuje na najlepsze, co ma przyjść. Bo „omega to 
nie koniec, to nowy początek”!

Mateusz Gawroński

Omega  
to nowy początek
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KRAKÓW WROCŁAW

APARTAMENTY 
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HISTORYCZNYM BUDYNKU 
MŁYNU „MARIA”. 

NIEPOWTARZALNE 
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