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XIV Dzień Papieski
„Jan Paweł II –
Świętymi bądźcie”
Olga Szczesna

12 października obchodzić będziemy XIV Dzień Papieski pod hasłem
”Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.
W świetle wyjątkowego wydarzenia, jakim była kanonizacja Papieża Polaka, przykład jego życia oraz
jego nauczanie przemawiać będą
do nas szczególnie silnie, czyniąc
ten Dzień Papieski wyjątkowym.
Tradycyjnie będziemy także łączyć
się duchowo z Ojcem Świętym.
W tym roku nasza modlitwa wesprze papieża Franciszka w jego
trosce o Kościół, świat i każdego
człowieka
Organizacją tego wydarzenia zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” we współpracy ze „Stowarzyszeniem Absolwentów Dzieło” w
ramach Ogólnopolskiego Komitetu
Organizacyjnego. Na terenie całego
kraju odprawiane są nabożeństwa
i Msze święte, organizowane są czuwania modlitewne w łączności z Ojcem Świętym, połączone z medytacją
nad papieskimi tekstami, co niewątpliwie tworzy duchowy wymiar wydarzenia.
Głównym elementem obchodów
centralnych XIV Dnia Papieskiego
będzie radosny koncert dziękczynny, w czasie którego przywołane
zostaną słowa Jana Pawła II o świętości, szczególnie te z pielgrzymek do
Polski. Znakomici soliści wykonają
znane utwory wielbiące Boga, takie
jak: „Amazing grace”, „Święte imię
Jezus” czy „Gdy kiedyś Pan powróci

znów”. Wystąpią: Alicja Majewska,
Zbigniew Wodecki, Anna Wyszkoni,
Paweł Kukiz, Natalia Niemen, Mietek
Szcześniak, Olga Szomańska Beata
Bednarz, Angela Gaber, Mate. O. Wokalistom towarzyszyć będzie chór
pod kierunkiem Marty Radwan oraz
zespół instrumentalny Piotra Dziubka. Koncert odbędzie się w niedzielę,
12 października przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie, w Warszawie (Aleja KEN 101).
Wstęp wolny. Koncert będzie na żywo
transmitowany przez TVP 1, początek
transmisji: godz. 15.50. Oprócz koncertu stypendyści organizują również
happening ulicami Warszawy. Przemarsz ruszy po Mszy Świętej o 10.30
w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim
Przedmieściu i zakończony zostanie
modlitwą za polskie rodziny na Placu
Piłsudskiego. Ponadto w całej Polsce
odbędą się koncerty, rajdy rowerowe,
konkursy muzyczne i plastyczne oraz
wiele innych atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.
Istotnym elementem obchodów Dnia
Papieskiego będzie również wymiar
charytatywny. Corocznie organizowana zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego
do solidarności z ubogimi. Środki zebrane podczas zbiórki zasilą fundusz
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej aktualnie
2500 uczniów gimnazjum, liceum
oraz studentów. Są to zdolni, młodzi
ludzie, pochodzący z niezamożnych

Jan Paweł II a prof. Chazan
Marta Brzezińska-Waleszczyk
XIV Dzień Papieski, który właśnie obchodzimy, odbywa się pod hasłem
„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”.
„Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do
ponownego postawienia pytania
o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po
wielką rodzinę ludzką” - podkreślał ks.
Dariusz Kowalczyk w interpretacji hasła Dnia Papieskiego.
Nie da się udzielić odpowiedzi, na

jakże palące pytanie o świętość,
moją, twoją, naszą, bez odpowiedzenia sobie na pytanie o nasz stosunek
do ludzkiego życia. Troska o los drugiego człowieka, naszego brata jest
jedną z dróg do uzyskania świętości.
Pamiętamy o ubogich, urządzamy dla
nich zbiórki ubrań czy jedzenia, organizujemy pomoc dla chorych, ofiar
wojen i konfliktów, swoim wsparciem
otaczamy samotne matki, ale co zrobiliśmy dla życia, którego jeszcze spe-

fot. Radosław Kucharz

rodzin, z wiosek i niewielkich miast.
Fundacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i zdobywanie wymarzonego wykształcenia w najlepszych uczelniach w kraju.
Zbiórka przykościelna odbędzie się
w parafiach w niedzielę 12 października. Ponadto w czasie od 5 do 22
października blisko 100 tysięcy wolontariuszy będzie kwestować na ulicach miast. Kampanii Dnia Papieskiego towarzyszyć będzie również akcja
SMS-owa. W dniach od 15 września
do 31 października wysyłając SMS

o treści „Pomoc” pod numer 74 265
(koszt 4,92 zł z VAT) lub dzwoniąc
pod numer 704 40 7401 (koszt 4,99 zł
z VAT) można dofinansować fundusz
stypendialny i w ten sposób włączyć
się w budowanie „żywego pomnika”
Jana Pawła II. Fundację można wspierać także przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej www.dzielo.pl. Klikając w zakładkę „Pomóż!”,
w prosty sposób można wykonać
przelew internetowy zarówno z kraju,
jak i z zagranicy.
Obchody Dnia Papieskiego spotkać

możemy już nie tylko na terenie naszego kraju. Polonia zgromadzona za
granicą, m.in. w Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie,
Australii, Francji i Hiszpanii, także włącza się w świętowanie, organizując
koncerty, wystawy i inne wydarzenia
propagujące nauczanie Jana Pawła II.

cjalnie nie widać gołym okiem?
Troska o tych najmniejszych, którzy
sami jeszcze nie mogą się o siebie
zatroszczyć, jest nie tylko szczególną
drogą do świętości, ale też niezwykłym wyzwaniem, jakie stawiał przed
ludźmi Kościoła, zarówno duchownymi, jak i świeckimi, Jan Paweł II.
Papież nie szczędził mocnych słów na
temat „cywilizacji śmierci”, która zbiera gorzkie żniwo w postaci setek tysięcy dzieci zabijanych jeszcze przed
narodzeniem. Ojciec Święty prezentował twarde stanowisko, stając niezmiennie na straży wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do
naturalnej śmierci.

Troska o życie nienarodzone nie jest
oczywiście łatwym zadaniem. Bywa
tak, że trzeba za nie zapłacić wysoką
cenę. Tak też stało się w przypadku prof. Bogdana Chazana, jeszcze
do niedawna dyrektora Szpitala im.
Świętej Rodziny w Warszawie. Wybitny ginekolog, znany lekarz i świetny
menadżer, który postawił na nogi
placówkę na Madalińskiego, stracił
swoją posadę, bo twardo stanął po
stronie życia, nie pozwalając na wykonanie aborcji.
„Sprawą prof. Chazana” żyła w wakacje cała Polska. Media, zwłaszcza te
lewicowe, proaborcyjne, chętnie relacjonowały przypadek warszawskiego

ginekologa, nie zawsze przekazując
prawdziwe informacje. Wokół sprawy
narosło tyle mitów i nieścisłości, że
warto oddać głos samemu zainteresowanemu. Dlatego w tym numerze
„Niecodziennika” znajdą państwo
rozmowę z prof. Bogdanem Chazanem, który w żadnej chwili nie miał
wątpliwości, co do słuszności swoich
działań i który nie żałuje ceny, jaką zapłacił za opowiedzenie się po stronie
życia.
Czy każdy z nas będzie miał tyle odwagi, by bronić Nienarodzonych?

Więcej o programie obchodów Dnia
Papieskiego oraz „Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia” na stronach 3-5.

Wywiad z prof. Bogdanem Chazanem
– czytaj na str. 6
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Zostań świętym
Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny

„Bóg (…) pragnie, aby wszyscy byli
święci! (…) Miejcie świętą ambicję
być świętymi, tak jak On jest święty!”
Dla wielu osób, tak jak dla mnie kiedyś, słowa Jana Pawła II wzywającego nas do świętości, mogą wydawać
się pewną przenośnią, stawianiem
wzoru, który z góry wiadomo, że jest
niemożliwy do realizacji. Świętość
bardzo często postrzegamy jako coś
odległego, nieosiągalnego. „Gdzie
mi <<zwykłemu człowiekowi>>
do takiego Jana Pawła II?” myślimy
sobie. „Ja, z moimi grzechami i słabościami, miałbym być świętym?
Dobry żart.” Sądzimy, że świętość
jest zarezerwowana tylko dla ludzi
oddających życie za wiarę, nigdy nie
popełniających błędów, będących
chodzącym wzorem w każdej dzie-

dzinie życia. Nic bardziej błędnego.
Pierwszym świętym został łotr na
krzyżu, ukrzyżowany obok Chrystusa. Kolejnymi byli: mordercy (św.
Paweł), zdrajcy (św. Piotr), rozpustnicy (św. Augustyn). Poprzeczka
naprawdę nie jest zawieszona wysoko! Świętym może zostać każdy!
Zostawali nimi duchowni i świeccy,
bogaci i biedni, osoby wykształcone i „prostaczkowie”. Możemy więc
zostać świętymi także i my! Świętość
nie polega bowiem na prowadzeniu
absolutnie idealnego życia, świętość
objawia się przede wszystkim w Miłości – do Boga, bliskich, bliźnich.
Miłości do której wpisane jest także
prawo do błędów i ich naprawiania.
Miłości, która czasem może wymagać od nas oddania za nią życia,

ale która najczęściej przejawia się
w z pozoru drobnych wyborach jakich dokonujemy każdego dnia: czy
w codziennym zabieganiu znajdziemy chwilę czasu na modlitwę? Czy
okażemy wsparcie i zrozumienie
dla małżonka, mającego ewidentnie
gorszy nastrój? Czy pomożemy znajomemu znajdującemu się w trudnej sytuacji?
Kiedyś bardzo ujęły mnie słowa
aktora Radosława Pazury, który
publicznie stwierdził, że chciałby
zostać świętym aktorem. A dlaczego nie mielibyśmy być świętymi
pracownikami korporacji, świętymi
prawnikami, świętymi sprzedawcami, a w życiu osobistym świętymi
małżonkami, świętymi rodzicami?
Niech na naszej drodze ku świętości
prowadzą nas słowa Jana Pawła II:
„Choć droga jest trudna, wszystko
możemy w tym, który jest naszym
Odkupicielem. Z Chrystusem świętość staje się osiągalna. Zmartwychwstały idzie z wami, odnawia Wasze
serca i pomnaża Wasze siły mocą
Ducha Świętego (…) Nie lękajcie się
być świętymi nowego tysiąclecia!”
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W małżeństwie możesz pozostać sobą
Przemysław Maksym

W nowej książce Zbigniewa Kaliszuka Paulina i Maciej Kurzajewscy, Ireneusz Krosny, Tomasz Zubilewicz i szereg innych - znanych i trochę mniej znanych - osób przekonują, że można całe życie
przeżyć z jednym małżonkiem, a jednocześnie być szczęśliwym, nie rezygnować ze swoich pasji,
realizować się zawodowo. Podpowiadają też, jak to czynić.
Książka Po ślubie jest uzupełnieniem
pierwszego tomu z serii „Laboratorium miłości” pt. Przed ślubem, w którym autor wraz z wieloma ciekawymi
osobami starał się omówić kolejne
etapy budowania związku od momentu, kiedy młodzi ludzie są jeszcze
singlami, do dnia złożenia przysięgi
małżeńskiej. Tym razem red. Kaliszuk
pochylił się nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny.
Do tego typu książek jak „Laboratorium Miłości” zazwyczaj podchodzę
z dystansem. Dlaczego? Jest wiele
powodów. Każda para, każde małżeństwo inaczej dążą do doskonałości,
przechodzą przez różne etapy, mają
inne doświadczenia. Czasami też ci,
którzy mówią: pokażę ci, jak żyć, co
robić, by razem być szczęśliwym, są
tylko „gadającymi głowami”, które
same nie radzą sobie z własnymi problemami. Jednak ta książka jest inna.
Nabiera ona wartości ze względu na
to, że autor nie kreuje się na jedyny
i nieomylny autorytet w sprawach
małżeństwa, ale jest tym, który oprowadza czytelnika po świecie różnych
małżeńskich spraw i problemów, zapraszając do dyskusji i dzielenia się
swoimi świadectwami doświadczonych i dojrzałych małżonków.
„Laboratorium Miłości” uczy i obala

wiele mitów związanych z małżeństwem. Jest doskonałą lekturą zarówno dla osób dopiero przygotowujących się do tego sakramentu, jak i dla
małżonków, którym może pomóc
trochę inaczej spojrzeć na swoją relację. Wszystkie osoby wypowiadające
się w książce podkreślają szczególnie
mocno jedną rzecz – małżeństwo
jest relacją, która wymaga stałej pracy i pielęgnacji. Marzenie o tym, że
w naszym związku zawsze będzie
tak pięknie jak w dniu ślubu, może
się spełnić (i to z nawiązką!), ale tylko
jeśli będziemy mieć świadomość, że
nic samo się nie zadzieje. Magdalena
i Wiesław Grabowscy, małżonkowie
z 35-letnim stażem, radzą: „Każdy
dzień od złożenia przysięgi małżeńskiej to jest dzień, w którym mamy
zabiegać o naszą relację i tworzyć ją.
I każde z nas jest za nią odpowiedzialne osobiście. Tymczasem wiele osób
podchodzi do małżeństwa jak do
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja daję 50% i ty dajesz 50%.
A jeżeli ktoś daje mniej, to druga strona wycofuje swoje udziały i wreszcie
się rozchodzimy. Tymczasem nie jesteśmy w stanie ocenić, kto naprawdę daje z siebie więcej (…) Dlatego
dawajmy swoje 100%. To w końcu
jest nasza wspólna inwestycja na całe
życie”. Piękne? Tak, bo nie napisał

tego młody autor, ale powiedzieli to
doświadczeni stażem małżonkowie.
Inną osobą, która dzieli się swoim
świadectwem w Po ślubie, jest Tomasz
Zubilewicz, znany i lubiany prezenter
pogody, gwiazda TVN-u. Wielu wydawać by się mogło, że pewnie miał już
kilka żon, że prowadzi „fajne”, beztroskie życie na miarę „typowego” celebryty. Tymczasem on żyje zupełnie
inaczej. I jak przekonuje na łamach
książki, to życie jest o wiele lepsze, niż
niektórzy mogą sobie to wyobrazić.
Po ponad 20 latach jest szczęśliwy
z tą samą żoną. Jego przykład pokazuje zarazem, że małżeństwo nie jest
bynajmniej żadnym kieratem. „Jako
ekipa dziennikarzy pojechaliśmy kiedyś do Portugalii i graliśmy z dziennikarzami portugalskimi. Wygraliśmy
3:2. Dla mnie jako osoby, która interesuje się piłką, pojechać i gdzieś
zagrać, to bardzo fajna przygoda.
Małżeństwo więc nie musi przekreślać realizacji siebie także na innych
polach” – opowiada dziennikarz.
Choć można powiedzieć, że książka
Zbigniewa Kaliszuka jest trochę takim „podręcznikiem do małżeństwa”,
to z pewnością nie jest on sztampową pozycją rodem z kolorowych czasopism. Jego wartość tkwi w tym, że
napisali go eksperci z prawdziwego
zdarzenia, którzy na różnych etapach

małżeńskiego życia doświadczyli
trosk i radości, upadków i wzlotów,
wzajemnej fascynacji i oddalenia. Aktor Adam Woronowicz, dziennikarze
Paulina i Maciej Kurzajewscy, mim Ireneusz Krosny czy psycholog Szymon
Grzelak to tylko kilku „bohaterów”,
którzy dzielą się swoimi receptami
na to, jak znaleźć szczęście w małżeństwie, zastanawiają się, na co lekiem
jest komunikacja, czemu służą różnice między mężczyznami a kobietami,
a także dają wskazówki, jak uporządkować sobie życie seksualne czy relacje z teściami.
Oczywiście nie traktujmy tej lektury
z pobożnym uniżeniem, bo ani autor, ani żaden z jego dyskutantów nie
występuje w niej jako niepodważalny
autorytet. Bo przecież każdy uczy się
na własnych błędach, każde małżeństwo dąży do doskonałości, potykając się o trudne doświadczenia. Niech
Po ślubie będzie dla nas po prostu
jednym z wielu głosów w toczącej się
do końca świata i o jeden dzień dłużej dyskusji o małżeństwie na łamach
czasopism, w telewizji czy zwykłym
życiu. Niech będzie jednak głosem
ważnym.
„Spotkały się dwie połówki pomarańczy. Wielka miłość, piękny ślub i przysięga, w którą całym sercem wierzą.
Zostają wspaniałą rodziną: wychowu-

ją cudowne dzieci, wiodą życie bez
trosk, a sędziwego wieku dożywają
w zdrowiu i pomyślności, nawet na
chwilę nie przestając trzymać się za
ręce. Bajka? Być może. Ale z pewnością warta urzeczywistnienia” – czytamy na okładce książki. W tej książce
znajdziemy opowieści tych, którzy tę
bajkę urzeczywistniają.

„Laboratorium Miłości. Po ślubie”
Zbigniew Kaliszuk
Wydawnictwo Fronda
Warszawa, 2014
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Jak realizować słowo „człowiek”

X I V D z i e ń P a p i e s k i 12 p a ź d z i e r n i k a 2 014

Świętymi bądźcie

Z Olgą Szomańską, jedną z gwiazd tegorocznego Dnia Papieskiego,
rozmawia Daniel Kociołek

Mamy szczęście pamiętać św. Jana
Pawła II jeszcze z czasów Jego życia. Dorasta jednak pokolenie
osób, dla których Papież Polak
będzie znany wyłącznie z historii.
Jak Jan Paweł II zapisał się w Pani
pamięci?
Jan Paweł II to dla mnie wielki autorytet, ale przede wszystkim Papież,

który do końca swojego życia pokazywał światu jak powinno się swoją
postawą realizować słowo „człowiek”. Nie spotkałam na swojej życiowej drodze osobiście Jana Pawła
II, ale jego postać wiąże się dla mnie
z muzyką, która pielęgnowana była
w moim rodzinnym domu.
Które aspekty nauczania Jana
Pawła II są dla Pani najważniejsze? Być może Ojciec Święty ma
realny wpływ na Pani życie, postawy, decyzje?
W nauczaniu tego wielkiego Polaka przemawia do mnie najbardziej
aspekt rodziny. Dobra rodzina to
dla mnie baza i fundament. Miłość,
wsparcie, pomoc w dążeniu do celu,
ciepło, choinka, stół i uśmiech. Staram się o to, by moje dziecko w przyszłości mogło powiedzieć to samo
o swoim domu i rodzinie.
Czy w swojej pracy zawodowej
dostrzega Pani działanie Bożej
Opatrzności?

Moje życie wypełnia muzyka i śpiew.
Nie można kłamać takim środkiem
wyrazu. Jeżeli się to bowiem robi,
„fałsz” jest słyszalny przez wszystkich. W swoim śpiewie jestem więc
autentyczna i szczera. A naprawdę
często śpiewam muzykę wypełnioną treścią religijną. I cieszę się, że
przysłowie mówi „Kto śpiewa dla
Boga, ten modli się dwa razy”.

,,Taki duży, taki mały…”
Marlena Chyrchała

Te słowa z piosenki Arki Noego zna
każdy. Lecz czy kiedykolwiek na serio
zastanawialiśmy się, czy każdy może
być świętym? Czy może nim być
człowiek, którego mijamy codziennie na ulicy? Lub chory, cierpiący na
nieuleczalną chorobę? Biedny, który
nie ma za co kupić chleba, lub bogaty, który może sobie pozwolić na
wszystko? Czy możemy nim zostać
my sami? Dzień Papieski, obchodzony w roku kanonizacji wielkiego Papieża i odbywający się pod hasłem
„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”,
jest znakomitą okazją do refleksji na
temat świętości.
Wielu osobom wydaje się, że świętość jest czymś odległym, czymś
niemożliwym do osiągnięcia dla
osoby świeckiej czy też niebędącej
męczennikiem wiary. Otóż tak nie
jest. Święty Jan Paweł II podczas XV
Światowych Dni Młodzieży powiedział: „Bóg [...] pragnie, aby wszyscy
byli święci!”
Nieważne, czy mamy pieniądze, czy
nie, nieważne czy mamy lat 30 czy
60. Zawsze możemy stać się kimś naprawdę wielkim, bo świętym. Każdy
z nas, niezależnie w jakiej sytuacji się
znajduje, posiada dwie rzeczy, które może podarować innym: Miłość
i czas.
„Jeśli ktoś mnie zapyta czy chcę być
święta, odpowiem tak jak każdy powinien odpowiedzieć: TAK! Chciałabym, aby świętym był każdy! Jedna
z dróg to: wolontariat.” – mówi Anna,

stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z Krakowa. „Na pierwszym roku studiów zaangażowałam
się w gazetkę studencką Plus ratio,
moje pierwsze zadanie to miał być
reportaż o działalności Klubu Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trochę się stresowałam, pierwszy
raz miałam w ręku dyktafon. Do dziś
pamiętam serdeczny uśmiech i zmęczone oczy Ani, ówczesnej prezeski.
O wolontariuszach mówiła z olbrzymia miłością. Działalność Klubu wydawała się tylko małą iskierką podczas ciemnej nocy. Na drugi dzień
sama zgłosiłam się do pomocy. Od
tamtej pory minęły 4 lata. Widziałam
jak iskierki przeskakiwały z jednego
miejsca na drugie, widziałam ludzi,
którzy z uporem maniaka próbowali
krzesać iskierki tam gdzie to wydawało się niemożliwe, widziałam ich
cierpliwość, precyzję i kreatywność.
Moje podopieczne z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego
dojrzewały, cieszyłam się z nimi dwójką
z matematyki (bo to nie jedynka),
przeżywałam ich miłości, towarzyszyłam w smutkach, wysłuchiwałam
narzekań na niesprawiedliwy los.
Miały bolesne przeżycia z dzieciństwa, trudną sytuację materialną
i rodzinną, ale widziałam też chęć
zmiany swojej sytuacji. Daj Boże,
aby im się to udało! Mocno trzymam
za nie modlitewne kciuki. Oprócz
udzielania korepetycji pomagałam
też w kwestiach organizacyjnych,

więc cały czas miałam kontakt ze
wszystkimi wolontariuszami (organizowaliśmy warsztaty, wyjścia dla
podopiecznych,
dyskutowaliśmy
o problemach). Te ciągłe spotkania
z wolontariuszami niezwykle mnie
umacniały, za każdym razem widziałam w ich oczach iskierki dobroci
i jestem pewna, że poniosą je dalej
budując świętość własną i innych! ”
– przyznaje Ania.
Wolontariat nie jest oczywiście jedyną drogą do świętości. Świętość
można realizować też na tysiące
innych sposobów – na tyle ile jest
sposobów na okazywanie miłości
drugiemu człowiekowi. „Dla nas, ludzi, recepta na to, by zostać świętym
jest bardzo prosta: wystarczy prawdziwie kochać Boga i bliźnich, być
otwartym na drugiego człowieka
i z uśmiechem kroczyć przez życie –
to są cechy i zachowania, które ostatecznie wezmą górę nad wyglądem,
wiekiem czy poziomem zamożności
i sprawią, że będziemy mogli się
radować z możliwości wiecznego
przebywania u boku naszego Stwórcy” – mówi Seweryn.
Do świętości zbliżamy się z każdym
dobrym, nawet z pozoru zupełnie
zwyczajnym uczynkiem. ,,Gdzie
można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy.”
W myśl słów Arki Noego aby ujrzeć
świętą osobę, wystarczy nieraz się
obejrzeć i popatrzeć na człowieka
stojącego obok nas.

AP/East News

Daniel Kociołek: „Świętymi Bądźcie” - tak brzmi hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Jak rozumie
Pani świętość? Czy świętym można być każdego dnia?
Olga Szomańska: Wystarczy przeanalizować żywoty kilku świętych,
żeby zrozumieć, że prawo do świętości nie musi się wiązać z oddaniem życia jakiejś sprawie. Powiem
więcej, moim zdaniem hasło „Świętymi bądźcie” można zrealizować
nie tylko przestrzegając dekalog, ale
przede wszystkim uczciwie i po prostu serdeczne postępując w stosunku do słabszych. A tak można czynić
każdego dnia.

Wyślij SMS „Pomoc” pod numer: 74 265 (4,92 zł z VAT),
zadzwoń: 704 407 401 (4,99 zł z VAT) lub wpłać na konto Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001
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Przebieg XIV Dnia
Papieskiego w Warszawie
„Jan Paweł II –
Świętymi Bądźcie”
4 października 2014 r. godz. 11:00
akcja oddawania krwi - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, ul. Saska 63/75
11 października 2014 r.
Gala rozdania nagród TOTUS na Zamku Królewskim (transmisja telewizyjna
w TVP2 o godz. 16.53). Galę poprowadzi Grażyna Torbicka a wystąpią na niej
m.in.: Stan Borys oraz finaliści konkursu „The Voice of Poland”: Mateusz Ziółko
i Monika Urlik. (wejście za okazaniem zaproszenia)
12 października 2014 r.:
9:00 - 14:30 – Miasteczko rodzinne przy Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli. Stypendyści przygotują gry i zabawy dla dzieci
12:00 – happening w wykonaniu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” po Mszy Świętej o 10.30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Przemarsz stypendystów wraz z warszawskimi rodzinami. Happening
zostanie zakończony modlitwą za polskie rodziny na Placu Piłsudskiego przy
Krzyżu Papieskim. Zapraszamy serdecznie rodziców wraz z dziećmi.
15:30 - „Apel Modlitewny Miasta Warszawy z Ojcem Świętym.” - Koncert galowy Dnia Papieskiego.
Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego al. Komisji Edukacji Narodowej 101 w Warszawie (metro Stokłosy) Artyści zaprezentują repertuar złożony z ulubionych pieśni Papieża Polaka. Zaśpiewają: Irena
Santor, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Olga Szomańska, Natalia Niemen, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Paweł Kukiz i Mietek Szcześniak (Transmisja telewizyjna w TVP1 i TVP Polonia)
22 października 2014 r. godz. 20:00
Czuwanie modlitewne stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
w Parafii p.w. Św. Jakuba w dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II
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Podopieczni św. Jana Pawła II
Angelika Greniuk

Młodzi, utalentowani, pełni zapału i starający się naśladować
duchowego Ojca w codzienności. To stypendyści Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która powstała dla upamiętnienia pontyfikatu
Papieża Polaka.
Najdłuższa i jedna z najważniejszych
pielgrzymek św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku stała się przełomem dla ponad 3 tysięcy młodych
ludzi i ich rodzin. Wtedy bowiem powstał pomysł, by stworzyć Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której
działalność opierałaby się na dwóch
filarach: promocji nauczania Jana
Pawła II oraz jednoczeniu młodych,
ubogich i zdolnych ludzi, świadczących swoim życiem o chrześcijańskich wartościach. Młodzież miała
być „żywym pomnikiem” Papieża –
patrona organizacji. I tak się stało.
Pamięć o nauczaniu św. Jana Pawła II
Najbardziej znaną inicjatywą służącą przypominaniu pontyfikatu św.
Jana Pawła II jest oczywiście coroczna, ogólnopolska organizacja Dnia
Papieskiego. Na przestrzeni kilku lat
realizowano także akcje ogólnokrajowe, m.in. „Santo Subito”, „Beata
przychodzi dzisiaj”, „Kanonizacyjna
Iskra Miłosierdzia”, które miały na celu
przygotowanie Polaków do beatyfikacji i kanonizacji Papieża. Fundacja
przyznaje również Nagrody Totus
zwane „Katolickimi Noblami”, które
stanowią uhonorowanie osób i instytucji w szczególny sposób przyczyniających się do promowania wartości człowieka w swoich dziełach oraz
nauczania Papieża na skalę ogólnopolską.
Wsparcie materialne
Jednym z kluczowych zadań fundacji
jest program stypendialny – wspiera
ponad 2500 młodych osób. Dzięki
przekazywanym środkom finansowym pomaga im nie tylko kontynuować edukację od gimnazjum do
końca studiów, lecz także rozwijać
zainteresowania oraz kształtować
charakter i osobowość przez program
formacyjny. Kto może stać się stypendystą Fundacji?

– Regulamin przewiduje kilka warunków – mówi Katarzyna Obrębska,
asystentka ds. stypendialnych. – Kandydatami do stypendium są osoby
pochodzące ze wsi lub małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców,
a ich dochód brutto na osobę w rodzinie jest niższy od 0,7 najniższego
wynagrodzenia brutto ogłaszanego
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo ważna jest także
średnia ocen osoby ubiegającej się
o stypendium. Nie może być niższa
niż 4,8 w gimnazjum i 4,5 w liceum.
Dodatkowym atutem są szczególne
uzdolnienia ucznia, nagrody zdobyte
w konkursach i wolontariat.
Fundacja wspomaga finansowo, ale
także wymaga. Do obowiązków stypendysty należą m.in.: angażowanie się w życie Fundacji, szczególnie
podczas obchodów Dnia Papieskiego oraz podejmowanych inicjatyw,
uczestnictwo w programie formacyjnym, rekolekcjach oraz obozach
wakacyjnych. Obowiązkiem stypendysty jest podjęcie wolontariatu oraz
troska o dobre wyniki w nauce.
Pieniądze to nie wszystko
Właśnie mija czternasty rok działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym czasie zorganizowano
dwanaście obozów integracyjno-formacyjnych dla gimnazjalistów i licealistów, które zorganizowano w największych miastach w Polsce, m.in.
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu
czy Poznaniu. Odrębne obozy organizowane są dla studentów oraz dla
maturzystów.
Obóz integracyjno-formacyjny dla
uczniów gimnazjów i szkół średnich
trwa dwa tygodnie i posiada bogatą
ofertą kulturalną oraz akademicką,
pozwala poznać zabytki, uczelnie
i inne atrakcje miasta. Stypendyści
mają okazję, by pielęgnować przyjaźnie i nawiązywać nowe znajomości.

To czas zabaw, refleksji, pracy nad
osobowością, rozwoju duchowego
i uczestniczenie w różnego rodzaju
warsztatach edukacyjno-rekreacyjnych, wspólnej modlitwie. Wyjazd na
obóz stanowi często pierwsze wakacje dla stypendystów, którzy w większości nigdy nie wyjeżdżali poza
rodzinne tereny. Dlatego jednym
z głównych punktów programu jest
możliwość zwiedzania danej miejscowości, dzięki wsparciu i współpracy Urzędu Miasta. W podziękowaniu
za pomoc władz, mieszkańców oraz
darczyńców stypendyści organizują
koncerty ewangelizacyjne.
Świeżo upieczeni absolwenci szkół
średnich mają swój obóz we wrześniu. Czas spędzony razem daje im
szansę na poznanie jak największej
liczby osób studiujących w tym samym mieście, na tej samej uczelni.
Starsi koledzy wprowadzają ich w tajniki miejsca studiowania.
Także studenci (corocznie ok. 800
osób) mają możliwość odpoczynku od codziennego tłoku i hałasu
miast akademickich podczas obozów
w małych i malowniczych miejscowościach. Przez ten czas młodzi ludzie
mogą poznawać siebie, spędzać razem czas oraz pogłębiać relację z Bogiem przez wspólną modlitwę.
Podążając na kolejny obóz stypendyści kilkakrotnie przemierzyli całą
Polskę – od Szczecina do Przemyśla,
od Ełku do Wrocławia. Odwiedzili najważniejsze miasta w Polsce oraz przemierzyli niejeden górski szlak. Jednak
najważniejsze jest to, że w każdym
miejscu nawiązywali długoletnie
przyjaźnie. Jak powiedział ks. abp
Dzięga w trakcie pobytu stypendystów w archidiecezji szczecińskiej: „są
oni tchnieniem pontyfikatu świętego
Jana Pawła II”.
„To, co dziś mamy i kim jesteśmy zawdzięczamy darczyńcom”

fot. Michał Ziółkowski

Gdy ktoś zadaje pytanie o to, jak
Fundacja wspiera stypendystów,
podopieczni zawsze odpowiadają
podobnie: „Otrzymuję pomoc finansową, co jest bardzo ważne, ale Fundacja to przede wszystkim ludzie”.
Krótkie zdanie, ale zawiera esencję
bycia stypendystą. W tak ogromnej
organizacji znajduje się mnóstwo
różnych charakterów i osobowości.
Jednak mimo różnic, wychowanków
jednoczą podobne cechy m.in. niezamożność, pochodzenie z małych
miejscowości, często niepełne lub
dysfunkcyjne rodziny, podobne (niestety często przykre) doświadczenia.
Z drugiej strony stypendystów łączy
wiara w Boga i wyznawanie tych
samych wartości oraz pracowitość
i chęć działania na rzecz innych. Dlatego przez wzajemne zrozumienie
powstaje tak wiele przyjaźni, które
tworzą ogólnopolskie „sieci kontaktów”.
Aby ta wieloletnia więź nie skończyła się z zakończeniem studiów absolwenci Fundacji utworzyli w roku
2012 r. „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”. Jego celem jest nie tylko podtrzymanie więzi, ale przede
wszystkim praca dla dobra ojczyzny
i każdego Polaka, dzięki któremu dostali szansę bycia stypendystą.
– Jako stypendyści staramy się wyko-

rzystywać szanse, które otrzymujemy
od Fundacji: studia, kursy, rozwijanie
własnych talentów, podejmujemy
przeróżne praktyki w prestiżowych
instytucjach w Polsce, a nawet za
granicą: w Brukseli, Watykanie, USA.
Gdyby nie Fundacja i darczyńcy nie
mielibyśmy takich możliwości rozwoju. Wszystko po to, by w przyszłości nie zawieść tych, którzy pokładali
w nas nadzieję – mówi Asia Socha,
jedna z absolwentek, aktualnie studiująca dziennikarstwo na Columbia
University w USA.
Absolwentka Anna Stachera, także
podkreśla wartość edukacji: – Jestem
wdzięczna darczyńcom za to, że dzięki ich wspaniałomyślności Fundacja
mogła ufundować mi i moim przyjaciołom wsparcie finansowe. Stypendium pozwoliło mi na studiowanie
dwóch kierunków, rozwijanie zainteresowań i pracy wolontariackiej na
rzecz Fundacji. Dzięki temu nie miałam problemu ze znalezieniem pracy
po studiach, dysponowałam bowiem
znacznym doświadczeniem.
Pieniądze na stypendia pochodzą
z ogólnopolskiej zbiórki, organizowanej podczas Dnia Papieskiego, Orszaku Trzech Króli, odpisu 1% podatku
dochodowego oraz wpłat darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych.

Nie ośmieliłam się marzyć
Olga, stypendystka

Pamiętam, była wiosna. Natura z dnia
na dzień budziła się do życia, podczas
gdy Polska i Polacy z każdą godziną
przygotowywali się na odejście Jana
Pawła II. Miałam dwanaście lat gdy
umarł. Wyjątkowo rodzice pozwolili mi nie kłaść się spać tuż po dwudziestej. Godzina 21.37, stanęłam na
środku ciemnego pokoju i patrzyłam,
jak tam, gdzieś w Watykanie, gaśnie

światło w Jego oknie. Zaczęłam rozpaczliwie płakać, a razem ze mną
tysiące Jego rodaków. Czy jako dwunastolatka byłam wystarczająco świadoma, by niczym dorosły, zrozumieć
i przeżywać śmierć Ojca Świętego?
Nie wiem. Na pewno jednak nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak potoczy się dalej moje życie. Nie marzyłam też, że ktoś, kiedykolwiek, nazwie

mnie „żywym pomnikiem” Jana Pawła
II, dając tym samym największy kredyt zaufania i pokładając ogromne
nadzieje w przyszłości, zarówno mojej, jak i wielu innych młodych ludzi.
Od śmierci wielkiego Papieża Polaka
minęło już dziewięć lat. Piszę te słowa
wracając do rodzinnego domu, znajdującego się blisko 300 kilometrów
od Warszawy. Autobusem to prawie

6 godzin na to, by przelać na papier
słowa, które i tak do końca nie oddadzą tego, kim był i jest dziś dla mnie
św. Jan Paweł II. Sześć lat temu, będąc
dobrze zapowiadającą się uczennicą
drugiej klasy gimnazjum złożyłam
wniosek o stypendium naukowe
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Bardzo wysoka średnia, niewielka
miejscowość zamieszkania, dochody
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w rodzinie poniżej najniższej krajowej, zaangażowanie w środowisku
lokalnym, wolontariat, wzorowa
postawa – takie warunki musi spełniać kandydat. Tak, spełniałam je,
co potwierdziła oficjalna decyzja
o przyjęciu mnie do wielkiej rodziny stypendystów Fundacji. Tej, która dziś towarzyszy mi już ponad 6
lat. Dlaczego nazywam ją rodziną?
Jak się okazało niewiele później
wsparcie materialne to tylko część
dobra, jakie dzięki zaufaniu i dobrym sercom wielu osób otrzymują
stypendyści. Przekonałam się o tym
wyjeżdżając na pierwszy w moim
życiu wakacyjny obóz formacyjny.
To tam zobaczyłam, jak wielką siłą
jest ponad tysiąc zgromadzonych
w jednym miejscu młodych, radosnych i ambitnych ludzi, każdy z innej części Polski. Z pozoru wszyscy
różni, jednak razem mający bardzo
wiele wspólnego. Właśnie dzięki

osobom z Fundacji zrozumiałam, co
oznacza piękno duszy i wartościowe
życie, oparte na silnym fundamencie wiary w Boga, oraz jak ważne
jest, by wymagać od siebie i z dnia
na dzień zmagać się z trudnościami.
Wszystko po to, by czynić się coraz
lepszym. Dzięki obozom, rekolekcjom i wspólnym spotkaniom dziś
wiem, że nie ma większego bogactwa niż miłość otaczających nas bliskich, którą to wśród stypendystów
można mierzyć garściami. Wszystkie
wartościowe i niezastąpione relacje,
najpiękniejsze chwile i spełnione
marzenia zawdzięczam Fundacji.
Często zadaję sobie pytanie kim byłabym, gdyby nie ona. Nie wiem. Na
starcie swego dorosłego życia widzę, jak wielki dar dostałam od losu
i od Boga. W czasie kanonizacji Jana
Pawła II, wdzięczna za wszystko to,
co otrzymałam, odpowiedziałam na
jego wezwanie, skierowane kiedyś

do nas, młodych. Chociaż nie dane
było mi spotkać go za życia, często
czuję jego obecność, szczególnie
wtedy, gdy w darze zanoszę mu słowa: „Święty Janie Pawle II, dziękuję
Ci za to, jaki kształt przybrało moje
życie dzięki Tobie. Wierzę, że w życiu nie ma przypadków. Składam Ci
w ofierze swoje serce równocześnie
prosząc, byś wziął mnie za rękę i pokierował mną tak, bym umiała żyć
dla innych, zmieniając tym samym
świat na lepsze. Nigdy nie ośmieliłam się marzyć o tym, bym mogła
nazwać się Twoim żywym pomnikiem. Dziś widzę, że to najlepsze,
co mnie w życiu spotkało”. Kończę
tę osobistą modlitwę w chwili, gdy
właśnie dojeżdżam do domu. W zasadzie jednak codziennie dzięki osobom z Fundacji czuję, jakbym cały
czas w nim była, będąc nawet setki
kilometrów stąd.

ZGŁOŚ NIEDOŻYWIONE
DZIECKO I POMÓŻ NAM
TWORZYĆ DLA NIEGO
STYPENDIUM
OBIADOWE
APLIKUJ NA STRONIE:
W W W. D Z W O N E K N A O B I A D. P L
facebook.com/Dzwoneknaobiad

Przekazać światu
ogień miłosierdzia
Michał Pietruszka
Rok 2014 zapisze się w zbiorowej
pamięci Polaków nie tylko jako rok
zdobycia Mistrzostwa Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn. Jest to przede
wszystkim rok kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka, Jana Pawła
II. W tym niezwykłym wydarzeniu
uczestniczyły miliony osób – na placu św. Piotra w Rzymie oraz w Polsce
w Kościołach, na placach, ulicach,
a także przed telewizorami.
W ramach uroczystości kanonizacyjnych Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” zainicjowała ogólnopolską akcję „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” oraz przygotowała „Księgę
Podziękowań, Próśb i Postanowień”
w której Polacy wpisywali swoje podziękowania oraz prośby skierowane do św. Jana Pawła II.
Oto kilka świadectw osób, które dostąpiły łaski wstawiennictwa Ojca
Świętego.
„Moje życie zawsze było pełne maleńkich cudów. Jednak po śmierci papieża Jana Pawła II doświadczyłam cudu
największego…
Przez 18 lat małżeństwa byliśmy z mężem rodziną bezdzietną. Lekarze nie
dawali nam żadnych szans na to, że
kiedykolwiek będziemy mogli cieszyć
się z cudu narodzin własnego dziecka.
Właściwie już się z tym pogodziliśmy.
Krótko po śmierci Jana Pawła II okazało się, że jestem w ciąży! Nasza radość
była nie do opisania. Od razu wiedzieliśmy z mężem, że to wszystko dzięki
Karolowi Wojtyle. Pamiętamy, jak prosił Boga o potomstwo dla rodzin bezdzietnych… I uprosił – 5 grudnia 2005
roku urodziła nam się śliczna, zdrowa
córeczka!
Dziś jesteśmy szczęśliwymi rodzicami.
Jesteśmy przekonani, że cud dokonał
się za sprawą Ojca Świętego… Innego
wytłumaczenia nie umiemy znaleźć.

DLA WIELU DZIECI TO JEDYNY
TAKI DZWONEK W CIĄGU DNIA

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

Kuratorium Oświaty
w Kielcach

SPONSORZY

Kochamy Cię, Janie Pawle II i dziękujemy!”
Agnieszka z rodziną
„Kiedyś byłam osobą niewierzącą.
Wszystko zmieniło się w 2012 roku.
Pasmo udręk, nieszczęść, porażek
i zawodów życiowych sprawiło, że za
radą siostry zakonnej postanowiłam
zawierzyć swoje życie Bogu przez
wstawiennictwo Jana Pawła II.
Pamiętam, jak płakałam w miejscu
związanym z Ojcem Świętym. Pamiętam, jak ciężko mi wtedy było. Płakałam i czułam, że coś się wydarzy.
Dziś sama nie potrafię wytłumaczyć,
jak moje życie mogło się tak diametralnie zmienić w tak krótkim czasie.
Nawróciłam się i otrzymałam za to
nagrodę z Niebios: uzdrowienie męża
z choroby alkoholowej, powrót do
zdrowia starszej córki oraz przyjście
na świat długo wyczekiwanego dziecka. Dziś żyję w związku sakramentalnym, w wierzącej rodzinie i patrzę na
wszystko z zupełnie innej perspektywy
niż kiedyś.
Teraz widzę i rozumiem, że w świecie
toczy się walka dobra ze złem. Ale
w moim świecie zawsze zwycięża dobro, bo wszystko, co mam, zawierzam
Bogu i Ojcu Świętemu. Janie Pawle II,
dziękuję Ci!”
Monika
„Kiedy moja najstarsza córka miała
około roczku pojawiły się u mnie bóle
w dolnej części brzucha. Były tak silne,
że czasami aż mnie mdliło. Z początku leczyłam się samemu, sięgając
po leki przeciwbólowe, gdyż bardzo
trudno było się dostać do lekarza. Gdy
w końcu udało się mi do niego dostać,
okazało się, że mam guza na jajniku.
Jego wielkość wskazywała, że można
go usunąć jedynie operacyjnie. Byłam

przerażona. Miałam iść do szpitala na
drugi dzień rano. Kazano mi również
zrobić wyniki na obecność nowotworu. Zanim jednak poszłam do szpitala pojechałam do kościoła. Gdy tam
weszłam, zobaczyłam wiszący na
ścianie ogromny portret Ojca Świętego. Miałam wrażenie, że Jan Paweł II
patrzy na mnie z niego swoim łagodnym spojrzeniem. Nie miałam siły ze
zdenerwowania iść dalej, po prostu
uklęknęłam przed obrazem i błagałam o pomoc...
W szpitalu stwierdzono, że przed zabiegiem trzeba zrobić badania. Okazało się, że guz miał już ponad 5 cm.
Na drugi dzień miałam mieć zabieg.
Bałam się uśpienia ...
Rano drugiego dnia stwierdzono, że
z niewiadomych przyczyn guz zaczął
się wchłaniać -znikać! Miał już tylko
2,5cm a przecież nie podano mi żadnych leków...Lekarze postanowili, że
jeszcze poczekamy. Trzeciego dnia
stwierdzono całkowite wyleczenie. Lekarze mówili, że coś takiego może się
zdarzyć chociaż bardzo sporadycznie.
Po ich minach widziałam, że są w szoku. Ja wiem, że to na pewno Ojciec
Święty mi pomógł !! Jestem Mu bardzo wdzięczna! Bóg mu Zapłać! Teraz
mam drugą wspaniałą córkę i nie ma
śladu po guzach.
Chwała Panu !”
Krystyna
Podobnych świadectw w Księdze
znalazły się setki. Jest ona namacalnym dowodem tego, że święty
Jan Paweł II, choć fizycznie nie jest
już przy nas obecny, to cały czas
nad nami czuwa. Warto powierzać
mu wszelkie trudy, bolączki, prośby,
gdyż jest on naszym wielkim orędownikiem w niebie, a za jego wstawiennictwem ciągle dzieją się cuda.

PARTNER AKCJI

Fundacja "Być Bardziej", ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

fot. Michał Ziółkowski

Lampion z płomieniem „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia”, przy którym zawierzano świat Bożemu miłosierdziu otrzymał m.in. Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Lampiony przekazane zostały też przedstawicielom organizacji społecznych, służby zdrowia, policji i wojska, mediów, harcerzy i sportowców oraz przede wszystkim trafiły do polskich parafii i domów.
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„Powinniśmy się jakoś
zmieścić na tym świecie”
„Trzeba dać ludziom żyć. Mamy teraz ponoć wolność i demokrację. Ale mój przykład świadczy o tym,
że ta demokracja zamieniła się w przemoc wobec ludzi. Demokracja bez wartości zwykle zamienia się
w przemoc” - mówi w rozmowie z Martą Brzezińską-Waleszczyk prof. Bogdan Chazan.
Marta Brzezińska-Waleszczyk: Zacznijmy od sprawy, którą jeszcze
kilka miesięcy temu żyła cała Polska. W Szpitalu św. Rodziny pojawiła się pacjentka, umownie nazwana przez prasę „panią Agnieszką”,
u której dziecka stwierdzono poważne wady rozwojowe. Kiedy kobieta dowiedziała się, że jej dziecko może nie przeżyć porodu albo
umrzeć tuż po nim, chciała poddać
się aborcji. Z medialnej narracji wynikało, że to Pan utrudnił jej wykonanie aborcji, zlecając dodatkowe
badania, wysyłając na konsultacje,
jednym słowem „grając na zwłokę”.
Jak było naprawdę?
Prof. Bogdan Chazan: Pacjentka
była pod opieką jednego z moich
kolegów w niepublicznym zespole opieki zdrowotnej. Pojawiło się
jednak zagrożenie przedwczesnym
porodem, ponieważ kobieta straciła
wcześniejsze ciąże. Co więcej, lekarz
podejrzewał, że dziecko nieprawidłowo się rozwija. Pacjentka została więc
skierowana do przyszpitalnej przychodni, nadal jednak znajdowała się
pod opieką swojego lekarza. Pojawiło się podejrzenie wad rozwojowych
w obrębie czaszki i kręgosłupa. Po
wykonaniu badań ultrasonograficznych pacjentka została przewieziona
do Instytutu Matki i Dziecka. Tam została poddana szczegółowym badaniom, pobrano krew pępowinową.
Instytucja konsultująca, ośrodek trzeciego poziomu referencyjnego, Instytut Matki i Dziecka zalecił, że konieczna jest rekonsultacja genetyczna po
otrzymaniu wyniku badania cytogenetycznego. To właśnie oczekiwanie
na ten wynik badania przedłużyło
sprawę. Ja nie brałem udziału w diagnozowaniu stanu tej pacjentki, to
w ogóle nie była moja pacjentka, jak
to przedstawiały niektóre media. Nie
mogłem jej też odmówić diagnostyki
prenatalnej, o co osobiście oskarżał
mnie wiceminister zdrowia, bo kobieta ta nie byłą pod moją opieką podczas ciąży.
Jak się więc stało, że trafiła do
Pana?
Bo zwróciła się z prośbą o aborcję.
Mogłem uniknąć odpowiedzialności
zasłaniając się procedurami, ale postanowiłem zasłonić się sumieniem.
Ale wrócę jeszcze do poprzedniej
kwestii, bo to ważne. Termin, do którego można wykonać aborcję eugeniczną, jest ustalany każdorazowo
przez lekarza, pod którego opieką
znajduje się pacjentka. Prawo tego
nie określa. Ciąża może być prze-

rwana do momentu uzyskania przez
dziecko zdolności przeżycia poza
organizmem matki, a ten moment
nawet dla zdrowego dziecka może
być różny. W Polsce przyjmuje się, że
dziecko uzyskuje zdolność do przeżycia poza organizmem matki mniej
więcej dwa tygodnie później, niż
w krajach, gdzie opieka medyczna
nad przedwcześnie urodzonym noworodkiem stoi na znacznie wyższym
poziomie. W dokumencie Światowej
Organizacji Zdrowia jest mowa o 22.
tygodniu ciąży, zaś w Polsce lekarze
mówią o 24, tygodniu. Jednak w żadnym miejscu w polskim prawie nie
ma jasno wskazanego terminu, do
którego lekarz może zabić dziecko.
Jest to termin przyjęty zwyczajowo.
Należy przypuszczać, że w tym przypadku dziecko, u którego wykryto
wady w obrębie czaszki, zdolność do
przeżycia osiągnęłoby dużo później,
niż w 24. tygodniu ciąży.
Dlaczego pacjentka w ostateczności trafiła do Szpitala Bielańskiego?
Sprawą zaczęły interesować się media liberalne i lewicowe. Przekazywały wiele różnych informacji na ten
temat, nie zawsze prawdziwych. Moje
pacjentki 13 czerwca zorganizowały
wiec poparcia dla mnie. W tym czasie byłem jeszcze przekonany, że pacjentka wciąż jest pod opieką kolegi.
Ja nie miałem z nią żadnego kontaktu,
jedynie sporadycznie otrzymywałem
informacje na jej temat. Skontaktowała się ze mną pani profesor, chirurg dziecięcy, która po zapoznaniu
się z wynikami badań wykonanych
przez IMiD sądziła, że dziecko może
być operowane po urodzeniu. Zadeklarowała też, że będzie mogła zająć
się tym dzieckiem. To była dla mnie
bardzo dobra wiadomość, bo świadczyła o tym, że wady dziecka nie są
aż tak ciężkie, jak się nam wydawało.
Kiedy podzieliłem się tą informacją
z mediami, pacjentka najwyraźniej
bardzo mocno się zdenerwowała.
Jej celem nie było utrzymanie ciąży.
Być może to zadecydowało, że zmieniła ona instytucję, pod której opieką
przebywała.
Czyli to nie Pan „blokował” pacjentkę, świadomie łamiąc prawo
i uniemożliwiając jej wykonanie
aborcji, jak to sugerowały liczne
media?
Ale jak mogłem ją „blokować” i „grać
na czas”, skoro, jak już wspomniałem, polskie prawo wcale nie określa, że aborcję można wykonać tylko
i wyłącznie do 24. tygodnia ciąży.

Klauzula sumienia, na którą się powołałem stanowi, że lekarz, który
z jakichś powodów odmawia wykonania czy zadecydowania o podjęciu
danej procedury, powinien wskazać
pacjentce innego lekarza, który tą
procedurę wykona. Nie znam adresu takiego lekarza do tej pory. Mało
tego, nie znam nikogo, kto taki adres
by znał. Takich adresów nie szuka się
w internecie. Musiałbym dzwonić do
wszystkich lekarzy i pytać: Szanowny
panie, czy mógłby pan zabić dziecko
mojej pacjentki? Przecież mógłby się
na mnie obrazić. Ten zapis prawny
jest martwy.
Pańscy przeciwnicy podkreślają
jednak, że klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza, a nie
szpitala czy dyrektora placówki.
Klauzula sumienia jest źle skonstruowana. Lekarz może z niej skorzystać,
ale to oznacza, że w dalszym ciągu
musi się on zaangażować w działanie, zmierzające do zabicia dziecka.
Musi znaleźć innego kata na swoje
miejsce. Ten fragment ustawy o zawodzie lekarza został przez Naczelną
Izbę Lekarską skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, jako niekonstytucyjny. Ponadto, istnieje również
rezolucja Zgromadzenia Parlamen-

tarnego Rady Europy, w którym zaleca się państwom członkowskim, aby
przestrzegały zasady, że żaden lekarz
czy szpital nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności za odmowę
wykonania aborcji.
Dlaczego dzieciom, u których w fazie prenatalnej zdiagnozowano
poważne wady, warto dać szansę
przeżycia? Czy nie lepiej oszczędzić
im i ich rodzicom cierpienia? Jaki
jest sens utrzymywania takiego
dziecka przez kilka dni w męczarniach? Podobne pytania stawiała
„pani Agnieszka” i jej mąż, podobne zapewne stawiają inni rodzice
chorych dzieci. Co Pan o tym sądzi?
Kilka dni temu widziałem w TVN24
bardzo ciekawy reportaż. Występowały w nim dwie matki, u których
dzieci zdiagnozowano ciężkie wady
rozwojowe. To było bezczaszkowie,
czyli taka sama wada, jaką zdiagnozowano u dziecka pani Agnieszki.
Jedna z tych kobiet zdecydowała się
donosić ciążę. Dziecko urodziło się,
żyło przez kilka godzin. Kobieta była
bardzo szczęśliwa, że mogła spędzić
ten czas ze swoim dzieckiem, była
przekonana, że maluch otrzymał od
niej i od męża miłość. Odszedł z tego
świata ochrzczony, w pełnej świado-

mości rodziców i zgodnie z naturalnym przebiegiem choroby. Druga
kobieta zdecydowała się na przerwanie ciąży. Jakże różniła się od matki,
która urodziła swoje dziecko! Była
zdenerwowana, napięta, zestresowana, nawet nieco agresywna. Wciąż
bardzo cierpiała, nie umiała się pogodzić z tym, co się stało. To są dwie
postawy kobiet wobec tego samego
problemu.
A jaki jest punkt widzenia lekarza?
Nikt nie dał nam prawa, aby dobijać
chore dziecko, bez względu na to,
czy jest to dziecko w łonie matki, czy
noworodek, który już przyszedł na
świat. Nie sądzę też, że chore dziecko w dobrze prowadzonym oddziale intensywnej terapii jest narażone
na cierpienie przez kilkanaście dni
życia. Nie sądzę też, by to cierpienie
w jakimś stopniu było większe, niż
cierpienie, jakie stałoby się udziałem
tego dziecka, gdyby poddać je aborcji…
Polskie prawo, tzw. kompromis
aborcyjny, pozwala jednak na zabijanie takich dzieci. W efekcie czego
rocznie umiera kilkaset dzieci…
W tej sprawie nie było i nie ma żadnego kompromisu! Z ramienia Minister-

Nagonka i szykany, których obiektem stał się profesor Bogdan Chazan, wywołały bardzo duże poruszenie. Pod listem poparcia dla profesora, przygotowanym przez redaktora naczelnego „Niecodziennika” Zbigniewa Kaliszuka oraz Magdalenę
Korzekwę z fundacji CitizenGo, podpisało się ponad 143 tysiące osób! Podpisy te, wraz z około 10 tysiącami indywidualnych wiadomości skierowanymi do profesora, zostały przekazane adresatowi.

| październik 2014 r. | Niecodziennik | 7

gazetaniecodziennik.pl
stwa Zdrowia byłem obserwatorem
podczas sejmowej dyskusji w 1993
roku, kiedy uchwalane było to prawo
i nie widziałem żadnego kompromisu.
Nie było stron, które umówiły się na
jakieś porozumienie, jakby sugerowało
użycie słowa „kompromis”. To nie jest
właściwe słowo. Co więcej – fakt, że
wykonuje się w Polce legalnie aborcje
wcale nie oznacza, że kobieta ma prawo do aborcji. Oznacza tyle, że lekarz,
nie będzie ukarany, jeżeli w przypadkach określonych przez ustawę dokona aborcji. To w końcu nie oznacza, że
obowiązkiem i powołaniem lekarza jest
zabijanie innych ludzi, nieważne przed
czy po urodzeniu. W dodatku jeszcze
bywa przez nieprawidłową w kwestii
klauzuli sumienia ustawę o zawodzie
lekarza zmuszany do uczestniczenia
w aborcji, albo wylatuje z hukiem z pracy. Taką mamy demokrację.

Czy Pańskim zdaniem obecność
katolików, czy szerzej – konserwatystów, jest możliwa w przestrzeni
publicznej w Polsce? Lewicowi aktywiści podkreślają, że skoro ktoś
nie chce wykonywać aborcji lub
przepisywać antykoncepcji, wcale
nie musi być ginekologiem lub farmaceutą. Czy to oznacza, że urzędnik, lekarz, polityk, sprawując swój
urząd musi schować wiarę do kieszeni?
A dlaczego mniejszość ma wymuszać swoje prawa na większości?
Większość polskiego społeczeństwa
to katolicy, a więc jest to większość
wyborców. Większość polityków,
stanowiących prawo to katolicy.
Także większość lekarzy i farmaceutów. Nie wiem więc dlaczego ludzie,
którzy chcą sobie „umilić” życie na
koszt innych albo zabić swoje dziec-

ko, mieliby narzucać swoje poglądy
większości, a służba zdrowia i środki
finansowe miałyby służyć spełnieniu ich oczekiwań. Czas przestać się
wstydzić swoich poglądów. Jeżeli
kandydat na radnego czy posła mówi
szeroko o swoich chrześcijańskich korzeniach a po wybraniu szybko chowa sumienie do kieszeni, powinien
być natychmiast odwołany.
Ale jest też część społeczeństwa,
która tych poglądów nie podziela
i uważa, że na przykład antykoncepcja to nic strasznego…
Z pewnością są też lekarze i farmaceuci, którzy nie podzielają katolickiego światopoglądu. Nie sądzę, aby
ktoś miał większy problem ze znalezieniem takiego lekarza. Ja przecież nie mówię, że farmaceuta, który
sprzeda środek antykoncepcyjny ma

siedzieć w więzieniu. Nie widzę jednak powodu, dla którego wierzący
farmaceuta miałby być zmuszany do
podjęcia czynów niezgodnych z jego
systemem wartości. Powinniśmy się
jakoś zmieścić na tym świecie. Trzeba
dać ludziom żyć. Mamy teraz ponoć
wolność i demokrację. Ale mój przykład świadczy o tym, że ta demokracja zamieniła się w przemoc wobec
ludzi. Demokracja bez wartości zwykle zamienia się w przemoc.
Na koniec zapytam o Pańską przemianę. W jednym z wywiadów
powiedział Pan, że wiele lat temu
też wykonywał aborcję. Czy to nie
paradoks, że dziś jest Pan pierwszą twarzą ruchu pro-life w Polsce?
A może przez fakt, że przeżył Pan
radykalne nawrócenie, Pańskie
świadectwo jest bardziej wiary-

godne?
Byłem naiwny i niemądry. Sądziłem,
że chrześcijanin może wykonywać
aborcję. Wiele moich koleżanek i kolegów nadal tak myśli. Św. Paweł,
jeszcze jako Szaweł, prześladował
chrześcijan, mordował ich. W pewnym momencie życia, w drodze do
Damaszku, oświeciło go światło. Czy
to oznacza, że mamy wszystkie jego
listy wyrzucić do kosza, bo taką miał
przeszłość? Zmienił się mój punkt
widzenia. W dodatku człowiek, który
osobiście uczestniczył w pewnych
sprawach wie, na czym polega aborcja, jak wygląda dziecko po aborcji,
wie, co czuje matka, co czuje lekarz,
zna ten temat lepiej. Dlatego wcale
nie jest mniej wiarygodny, kiedy prosi matki i lekarzy by przestali to robić.

Bóg i człowiek byli na jednej linii
Ojciec Leon Knabit otrzymał od św. Jana Pawła II 185 listów,
ostatni w lutym 2005 roku. O przyjaźni, świętości, normalności i humorze Papieża z ojcem Leonem Knabitem rozmawia
Monika Burczaniuk
Monika Burczaniuk: Jak zaczęła się
przyjaźń Ojca z Wujkiem Karolem
- jak wielokrotnie nazywał Ojciec
Karola Wojtyłę?
o. Leon Knabit: Samo określenie
„przyjaźń” jest trochę na wyrost. Poznałem księdza Wojtyłę w lecie roku
1957, gdy z grupą studentów przyjeżdżał na parę dni do Diecezjalnego
Domu Rekolekcyjnego w Pewli Małej
koło Żywca, gdzie byłem kapelanem
przed wstąpieniem do Opactwa Tynieckiego. Był wtedy jednym z wielu
księży i świeckich, zatrzymującym się
w tym domu. Najbliższe otoczenie –
to było grono jego przyjaciół - nazywało go Wujkiem Karolem, gdyż tak
było bezpieczniej ze względu na wielką podejrzliwość ówczesnych władz,
które niechętnym okiem patrzyły na
kontakty duchownych z młodzieżą,
zwłaszcza te nieformalne.
Jakim człowiekiem był Jan Paweł II
w relacjach z innymi? Co zmieniało
się, gdy został najpierw biskupem,
później kardynałem, a w końcu papieżem?
W środowisku, w którym się obracałem, a do Pewli przyjeżdżało w latach 1956-58 wielu nieprzeciętnych
świeckich i duchownych, podkreślano, że ks. Wojtyła nie „sprofesorzał”
gdy wspinał się po stopniach kariery
naukowej, był otwarty na wszystkich,
zwłaszcza na młodzież, choć nigdy
nie był „bratem łatą”. Poziom intelektualny i duchowy odróżniał go od
reszty nawet wybitnych osobowości.
Miał coś w rodzaju delikatnej aury,
która nie pozbawiała go spontaniczności, nie utrudniała kontaktu z nim,
ale jednocześnie nakazywała pewien
dystans. I tak było do końca jego
życia. Pewien bliski znajomy, który
mógł go odwiedzić niedługo przed
jego śmiercią, stwierdził później z za-

dziwieniem: Przecież on się nic nie
zmienił. A przecież wiadomo, jaka
była zmiana zewnętrzna.
W książce „Spotkania z Wujkiem
Karolem” pisze Ojciec, że blisko
40-letnia korespondencja z Janem
Pawłem II to były „listy przede
wszystkim o modlitwie”. Jednak
poruszaliście także inne kwestie…
Listy Ojca świętego, a jest ich 185,
były odpowiedzią na moje listy,
w których pisałem o aktualnych problemach Kościoła w Polsce tak, jak
je widziałem z perspektywy Tyńca
i Krakowa. Często byłem pośrednikiem w prośbach, które moi znajomi
kierowali do Papieża. Pamiętałem też
o rocznicach Jana Pawła II, urodzinach, imieninach, święceniach i innych. Zawsze było podziękowanie,
zapewnienie o pamięci w modlitwie
i prośba o modlitwę. Od czasu do
czasu jakiś aktualny wtręt dotyczący
zdrowia, także mojego, spodziewanych skutków pielgrzymek apostolskich, sytuacji w Polsce, no i podkreślanie więzi duchowej z Tyńcem.
Jakie jest Ojca pierwsze skojarzenie, kiedy myśli Ojciec o Janie Pawle II?
Może określenie zbyt patetyczne, ale
„wielkość”. Jego słowa i czyny mi imponowały. Był dla mnie niepodważalnym autorytetem i bliskim człowiekiem, z którym mogłem o wszystkim
rozmawiać, mimo wielkiej różnicy
w strukturze hierarchicznej Kościoła.
To się utwierdzało przez dwadzieścia
lat bezpośrednich kontaktów w Krakowie. Lata pontyfikatu były potwierdzeniem mojej relacji już na innej,
szerszej płaszczyźnie.
Święty Jan Paweł II był znany z poczucia humoru. Przypomina sobie

Ojciec jakieś zabawne sytuacje?
Jan Paweł II nie był dowcipnisiem, ale
czasem jednym słowem czy zdaniem
potrafił wzbudzić wesołość, a i sam
lubił się śmiać z dobrych dowcipów.
Kiedy po nominacji kardynalskiej
przywitałem go z przyklęknięciem
i ucałowaniem pierścienia, zrobił to
samo (tylko, że ja nie mam pierścienia). Gdy powiedziałem: „Ależ proszę
Księdza Kardynała!” odpowiedział
z uśmiechem: „A co, nie wolno mi?”
Ktoś znany powiedział, że „Jan Paweł II przede wszystkim umiał słuchać”, podobno lubił pytać ludzi
o opinie na różne tematy odnośnie
wiary, Kościoła i świata.
Tak, bardzo poważnie studiował
wszystkie oficjalne dokumenty Kościoła i „świata”, ale lubił poznawać
także opinie zwykłych ludzi. Najpierw
studentów, z którymi dyskutował

na temat swej twórczości pisarskiej,
a potem już jako biskup prosił do
rezydencji, by poznać zdanie świeckich i księży w sprawach zwłaszcza
pastoralnych. Jako papież też spotykał się często ze zwykłymi ludźmi,
także świeckimi, by się zorientować,
jak dany problem jest odbierany „od
dołu”.
Jan Paweł II potrafił każdego człowieka traktować indywidualnie,
dostrzegać spośród tłumu innych
osób, poświęcać mu uwagę - czy to
cecha ludzi świętych?
U niego na jednej linii był Bóg i człowiek. W Bogu widział człowieka z jego
niepowtarzalną godnością, a w człowieku - Boga, co każdego człowieka
nobilitowało. Osobista świętość papieża, z której nawet mógł nie zdawać sobie sprawy, ułatwiała mu takie
patrzenie.

Powiedział Ojciec, że rozumie ludzi,
którzy na placu św. Piotra skandowali po śmierci Papieża „Santo subito” (święty natychmiast), na czym
polegał fenomen Jana Pawła II?
Powiem krótko: Ludzie dobrej woli
na całym świecie zdawali sobie sprawę z tego, że Jan Paweł II kocha ich
szczerze i całkowicie bezinteresownie. A taka postawa jest niesłychanie
rzadka wśród rządców narodów. On
był ucieleśnieniem dążenia do miłości uniwersalnej.
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to „Świętymi bądźcie”. Jak każdy z nas może realizować powołanie do świętości w swoim życiu?
Zasłonię się Panem Jezusem: „Chcesz
osiągnąć życie wieczne, chowaj przykazania” (por Mt 19,17) . Tylko tyle i aż
tyle. I to trzeba przekonwertować na
własny program, wziąć na serio i ufać.
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Święty ksiądz Jerzy
Przemysław Maksym

20 września w podparyskim Créteil rozpoczął się proces w sprawie
domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
François Audelan swoje nadzwyczajne i nagłe uzdrowienie przypisuje
właśnie polskiemu męczennikowi.
14 września 2012 roku do umierającego, 56-letniego Françoisa Audelana,
zaproszony został ks. Bernard Brien,
który miał udzielić mu sakramentu
chorych. Duchowny pielgrzymował
wcześniej po sanktuariach w Polsce,
nawiedzając między innymi grób ks.
Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. W czasie tej wizyty odkrył, że urodził się dokładnie tego samego dnia,
co męczennik. Po powrocie do Francji
stał się gorliwym propagatorem kultu
błogosławionego. Przy łóżku chorego
zauważył, że trafił tam w dniu urodzin
– swoich i polskiego kapłana. W modlitwie nad nieprzytomnym zwrócił
się więc do ks. Jerzego: „Posłuchaj,
Jurku, dziś Twoje i moje urodziny,
więc jeśli masz coś zrobić, to zrób
to dzisiaj”. Wraz z żoną chorego i towarzyszącą im zakonnicą odmówili
także modlitwę o kanonizację męczennika. Gdy kapłan odszedł, chory otworzył oczy i obecną przy nim
żonę zapytał: „Co się stało?”. W ciągu
kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań. Nie
stwierdzono śladów białaczki. Chory został wypisany do domu i wrócił
do rodziny. Powrót do pełni zdrowia
potwierdza wypis ze szpitala z datą 7
grudnia 2012 roku.
Rodzina przygotowana na śmierć
chorego
56-letni François Audelan jest ojcem
trójki dzieci. Od 11 lat chorował na

nietypową przewlekłą białaczkę
szpikową. Przebywał w szpitalu im.
Alberta Cheneviera. Bez skutku był
wcześniej poddawany chemioterapiom i przeszczepowi szpiku kostnego. W listopadzie 2011 roku nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu
zdrowia, utrudniające samodzielne
chodzenie. W sierpniu 2012 roku
chory znalazł się w ostatnim stadium
choroby, tracił przytomność. Rodzina
była przygotowana na jego śmierć,
wybrała już nawet trumnę i załatwiała formalności pogrzebowe …
Długi proces w Watykanie
W 2013 r. po konsultacji ks. prof. Tomasza Kaczmarka, postulatora procesu kanonizacyjnego ks. Jerzego,
biskup Créteil Michel Santier podjął
decyzję o rozpoczęciu dochodzenia diecezjalnego o domniemanym
uzdrowieniu Audelana. Po wszystkich
wstępnych przygotowaniach i ustaleniu, że proces będzie prowadzony
wspólnie przez diecezję Créteil i archidiecezję warszawską, wyznaczył
też jego początek na 20 września.
Czy to cud ks. Jerzego?
Ks. prof. Józef Naumowicz z UKSW,
notariusz procesu kanonizacyjnego
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w wywiadzie dla tygodnika „W Sieci” mówi, że
po pozytywnym zakończeniu procesu w Créteil cała dokumentacja zostanie przetłumaczona na język włoski

i przesłana do Kongregacji ds. Świętych. – Tam będzie ponownie badana
pod względem medycznym i duchowym oraz pod względem zachowania
wszystkich procedur. Na tym etapie
pojawia się też tzw. adwokat diabła ,
a więc prawdziwy cenzor całości procesu, który wytknie wszelkie uchybienia lub słabe strony przewodu, jeśli
takie będą. Dopiero wtedy kongregacja ostatecznie przedstawia dossier
do końcowej decyzji Ojcu Świętemu,
który wypowie się, czy zaistniał „cud”,
który otwiera drogę do kanonizacji – tłumaczy ks. Naumowicz. – Jak
zawsze w takich przypadkach nie
chodzi jednak o wyścig z czasem.
Badania muszą być przeprowadzone
bardzo dokładnie, a wszystkie procedury rzetelnie zachowane – wyjaśnia
w rozmowie z „Niecodziennikiem”
dr Milena Kindziuk z UKSW, autorka
biografii bł. ks. Jerzego. – Czas trwania procesu kanonizacyjnego stanowi natomiast doskonałą okazję do
zgłębiania nauczania bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, do przypominania sobie
treści jego homilii, zresztą jakże uniwersalnych i aktualnych do dziś. Nie
można zatem wyciągać pośpiesznych
czy przedwczesnych wniosków co do
wyniku procesu czy daty kanonizacji
ani też traktować całej sprawy jako
sensacji, bo nie o to w tym wszystkim
chodzi – dodaje.
Pomaga znaleźć pracę i leczy z cho-

rób
Kult ks. Popiełuszki najsilniej rozwija
się oczywiście w Polsce. Tak jak za życia, tak i teraz kapelan „Solidarności”
jest postacią niezmiernie bliską sercu
wielu ludzi. Stąd też wielu modli się
za jego wstawiennictwem i doznaje
łask. Do sanktuarium na warszawskim Żoliborzu wciąż zgłaszane są kolejne. To są zgłoszenia oficjalne, wiele
łask, zwłaszcza duchowych, nie jest
jednak rejestrowanych, bo nie wszyscy dzielą się swoimi przeżyciami. Dr
Kindziuk mówi, że wierni dostępują
uzdrowień zarówno duchowych, jak
i fizycznych: - Znany jest przypadek
mężczyzny, który klęcząc przy grobie
księdza Popiełuszki, prosił o pomoc
w pozbyciu się jaskry, groziła mu bowiem utrata wzroku. Po kilku tygodniach zgłosił się do lekarza i po badaniach okazało się, że jaskra znikła.
Otrzymał zaświadczenie lekarskie,
w którym napisano, że z medycznego
punktu widzenia poprawa nie miała
prawa nastąpić. W Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego na warszawskim
Żoliborzu, w ostatniej sali możemy
przeczytać kilka świadectw uzdrowień za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego. Jest tam m.in. relacja jednego
ze znanych polskich profesorów,
Stefana Świeżawskiego, u którego
stwierdzono nowotwór głowy. Potrzebna była operacja. Razem z żoną
profesor odprawiał nowennę do księdza Jerzego Popiełuszki. W połowie
nowenny udał się do Instytutu Onkologii w Warszawie i dowiedział się, że
guz zniknął. Rak został przez lekarzy
wykluczony, a operacja okazała się
zbędna. Z listów, jakie napływają do
Urzędu Postulacji na warszawskim
Żoliborzu, wynika też, że ludzie często
proszą księdza Popiełuszkę również
o pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
z racji, że był on duszpasterzem ludzi
pracy. - Nieraz zdarzyło się, że ktoś
znalazł pracę 19 października, a więc

w rocznicę uprowadzenia i zamordowania księdza. Także modlitwa przy
grobie księdza Popiełuszki sprawia,
że ludzie powracają do wiary, do
Kościoła. W niezrozumiały po ludzku
sposób przystępują nieoczekiwanie
do spowiedzi, przemieniają swe życie
– opowiada dr Kindziuk.
Błogosławiony od czterech lat
Proces beatyfikacyjny ks. Jerzego rozpoczął się w lutym 1997 roku w Warszawie. Żeby można było uznać księdza za męczennika za wiarę, trybunał
beatyfikacyjny przesłuchiwał świadków życia kapłana. Diecezjalny etap
procesu zakończył się 8 lutego 2001
roku. Akta procesu (900 stron) zawiezione zostały do Watykanu. W 2002 r.
watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła ich ważność. 19 grudnia 2009 roku papież
Benedykt XVI wydał dekret stwierdzający męczeństwo ks. Popiełuszki.
Beatyfikacja duchownego odbyła się
6 czerwca 2010 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Tweetowanie z Bogiem – teraz to możliwe!
Rocio Franch Oviedo

Nowa książka, która wyjaśnia wiarę katolicką w 140 znakach
Jaka jest różnica między Koranem
a Biblią? Jak to możliwe, że jest Trójca
i jeden Bóg? Gdzie jest Bóg w naszym
codziennym życiu?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w książce Tweetując z Bogiem.
Zostały w niej zebrane wątpliwości
młodych ludzi, którzy za pośrednictwem Twittera, innych środków
komunikacji lub osobiście przedstawili je autorowi, księdzu Michelowi

Remery’emu. Ogółem w dwóch tomach zebrano 200 pytań i odpowiedzi, z których żadna nie przekracza
liczby 140 znaków tekstowych.
Ksiądz Remery wyjaśnia, że projekt
Tweetując z Bogiem (ang. Tweeting
with GOD) jest owocem pytań, jakie
młodzi ludzie zadawali mu po Mszy
św.: „Wspólnie z młodymi szukaliśmy
odpowiedzi na te pytania, a potem
oni poprosili mnie, abym odpowiedzi krótko streścił i wydał w formie
książki”. Kapłan przyznaje, że „to sama
młodzież zaproponowała zebranie
odpowiedzi i opublikowanie ich
w książce”.
W 200 odpowiedziach, które łącznie
zajmują 400 stron, ksiądz Remery
tłumaczy podstawowe kwestie związane z wiarą katolicką. „Próbowałem wyjaśnić wiarę w sposób prosty
i przystępny. Ludzie dziś nie czytają
bardzo długich tekstów i tak wpadliśmy na pomysł Twittera”.
Czy można wyjaśnić wiarę w 140
znakach? „Te 140 znaków – tłumaczy

ksiądz Michel – pozwala zainicjować
dialog, zachęcić młodych do zastanowienia się nad wiarą”. Dodaje: „To
prawda, że w 140 znakach nie można powiedzieć wszystkiego. Dlatego
mamy książkę, która bardziej pogłębia te tematy”. Odpowiedzi są rozmieszczone na dwóch stronach, tak
aby czytelnik „mógł otworzyć książkę
tam, gdzie chce, i przeczytać tekst
w sposób jak najbardziej przystępny
i dynamiczny”.
Książkę podzielono na cztery podstawowe części tematyczne. Pierwsza
część obejmuje takie zagadnienia,
jak: Bóg, początek i koniec, stworzenie i Biblia. Druga jest o Kościele,
a trzecia o modlitwie, sakramentach
i liturgii, natomiast czwarta dotyczy
życia chrześcijańskiego, wiary i moralności.
Aplikacja i strona internetowa
Projekt nie kończy się jedynie na
książce. Dopełnia go strona internetowa oraz aplikacja, które dostępne są

w 10 językach. „Nasz zamysł był taki,
aby skłonić młodych ludzi do myślenia, przypomnieć im, że wiara katolicka jest rozumna. Dlatego oddaliśmy
do dyspozycji stronę internetową
i aplikację, gdzie można poszerzać
tematy zaproponowane w książce,
sięgając do nauczania Kościoła, katechizmu, YOUCATA i podstawowych
modlitw chrześcijańskich”.
Dzięki aplikacji użytkownik „za pomocą bardzo zaawansowanej techniki
będzie miał możliwość użycia swojej
komórki, aby od odpowiedzi w książce drukowanej przejść bezpośrednio
do sieci i tekstów powiązanych z pytaniem zawartym w książce”.
„Celem tej książki – wyjaśnia ksiądz
Michel – jest chęć wytłumaczenia ludziom, jak ważne jest poznanie Boga
oraz ciągłe spotykanie się z Nim”,
ponieważ „osoba, która poznaje, kim
jest dla niej Bóg, może znaleźć szczęście pomimo trudności, jakie są obecne w życiu każdego”.
Według księdza Michela ważne jest,

abyśmy „nauczyli się «tweetować»
z Bogiem”. „Twitter – wyjaśnia kapłan
– jest czymś bardzo prostym: piszesz
swoją myśl, wysyłasz ją i gotowe!”. Tak
też możemy postępować z Bogiem,
ponieważ „nie potrzebujemy wielkich
słów, wielkich pojęć. Na tym polega
modlitwa. Powinniśmy rozmawiać
z Bogiem od serca. I powinniśmy to
robić za pomocą bardzo prostych,
krótkich wiadomości. Na tym polega
tweetowanie z Bogiem”.

