
Czasem mówimy, że ktoś przechodzi przez 
piekło już tutaj, na ziemi. W przypadku Ani 
Golędzinowskiej te słowa nie są na wyrost. W 
wieku dziesięciu lat straciła ojca i od tego czasu 
wychowywała się całkiem sama. A właściwie 
wychowywała ją warszawska ulica, której 
bywalcy wprowadzili ją w świat narkotyków 
i kradzieży. Gdy wydawało się, że w końcu 
uśmiechnęło się do niej szczęście – Ania 
wzięła udział w castingu, żeby zostać modelką, 
została przyjęta i miała wyjechać do Włoch, 
do wymarzonego raju – okazało się, że padła 
ofiarą międzynarodowej grupy przestępczej 
handlującej żywym towarem. Jako niewolnica 
trafiła do nocnego lokalu, w którym chciano z 
niej zrobić prostytutkę. „Wyjątkowy klient”, z 
którym miała się tylko dobrze bawić, brutalnie 
zgwałcił ją po jednej z imprez. Udało jej się 
uciec i zacząć układać życie na nowo. Zaczęła 
realizować swoje marzenia – została modelką. 
Uczestniczyła w pokazach mody największych 
projektantów. Na co dzień spotykała takie 
gwiazdy, jak Naomi Campbell, Leonardo di 
Caprio, Tina Turner, Janet Jackson. Jej agent 
wysłał ją do Rzymu jako… prezent urodzinowy 
dla Silvio Berlusconiego. Tak poznała rodzinę 
włoskiego premiera. Nie brakowało jej niczego – 
miała pieniądze, piękne mieszkanie, samochód. 
Otaczała się największymi tego świata. Miała 
wszystko to, o czym marzy tak wielu z nas. Ale raj, 
do którego trafiła, znowu nie okazał się niebem. 
Mnóstwo alkoholu, narkotyków („tak ćpałam, 
że byłam gotowa zeskrobywać tynk ze ścian i go 
wciągać”), przypadkowy seks („żeby pójść do 
łóżka z facetami, musiałam się mocno upić”). 
Nie tak wyobrażała sobie swoje życie. Kiedy 
w trakcie pracy nad książką autobiograficzną 
zaproponowano jej wyjazd do Medjugorie, w 
duszy Ani coś pękło. To był moment przełomu. 
W swojej książce napisała: „Położyłam się na 
trawie, tam, na szczycie góry. Miałam ze sobą 
tylko plecak. Zamknęłam oczy i zaczęłam 
odpoczywać, myśleć. Czułam wielki pokój, 
który mnie odradzał, przywracał mnie światu. 
Ostatnie miesiące, pełne problemów i stresu, 
nagle nie miały żadnego znaczenia. Słyszałam 
wewnętrzny głos… Głos, który zachęcał 
mnie, abym przebaczyła wszystkim… Moim 
„wujkom” i wszystkim tym, którzy wyrządzili mi 
krzywdę. Czułam wielką harmonię ze światem. 
Kiedy człowiek odczuwa coś takiego, rozumie, 
że przebaczenie nie jest wyborem, jest jedyną 
możliwością. Moje usta otworzyły się i wydobył 
się z nich głos, który mówił: „Wybaczam wam…”, 
a na mojej twarzy pojawił się wielki uśmiech”.  

Co sprawiło, że pozornie mając wszystko, porzuciła 
to, by zamknąć się w klasztorze w Medjugorie?  
I jak dalej potoczyła się jej niesamowita historia?

Egzemplarz bezpłatny | Nakład 100 000 egz.

         gazeta Wielkopostna

Niecodziennik
    Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Człowiek żyje  
przez Miłość  .............  str. 2 

Piotr Rubik

Jan Paweł II - prorok  
świata  ........................  str. 3 

Jacek Moskwa

Duch działa, oblicze ziemi 
jest przemieniane  .....  str. 4 

Przemysław Babiarz

Byłam w piekle  .........  str. 6 

Anna Golędzinowska

Przyjąłem nowe  
życie  ..........................  str. 6 

Dominik Tarczyński

Warszawiaku, daj rozpalić 
swoje serce!  .............  str. 8 

Joanna Kuzia

„Tydzień misyjny”  
w Warszawie – wybrane 
propozycje spotkań  .  str. 8

Byłam w piekle W NUMERZE  
MIĘDZY INNYMI:

REKLAMA

 – przeczytaj rozmowę Marty Brzezińskiej  
z Anią Golędzinowską na stronie szóstej.



www.duchowy.pl2 | Niecodziennik

ZBi Gniew KA li sZuK  
Re dak tor na czel ny
W moim życiu przypominam sobie 
kilka momentów, w których bardzo 
namacalnie doświadczyłem obecności 
Boga… Pamiętam, jak kiedyś w liceum 
znajomi namawiali mnie, żeby urwać 
się ze szkolnych rekolekcji. Nie byłem 
wtedy jakoś gorliwie wierzący i byłem 
gotów im ulec. Gdy już zbieraliśmy 
się do „ucieczki”, spotkaliśmy księdza 
(on powinien być w zupełnie innym 
miejscu!), który poprosił nas, byśmy 
pomogli mu zanieść kilka rekwizytów 
do sali. Nasz plan „wagarów” wziął 
w łeb. Całe szczęście! Podczas 
rekolekcji usłyszałem bowiem słowa, 
które niezwykle mocno mnie dotknęły. 
Te rekolekcje okazały się początkiem 
mojej bardziej świadomej drogi wiary. 
Do dzisiaj jestem przekonany, że to 
sam Bóg wtedy stanął na mojej drodze, 
w osobie tego księdza. Pamiętam 
nie dające się opisać uczucia pokoju, 
radości i miłości w sercu podczas 
mojego p ierwszego wyjazdu ze 
wspólnotą neokatechumenalną czy 
podczas pogrzebu i  późniejszej 
beatyfikacji Jana Pawła II… Mam 
wewnętrzne przekonanie, że Bóg 
przychodził do mnie jeszcze wiele razy 
przez konkretnych ludzi, konkretne 
sytuacje, słowa…

W niedzielę Bożego Miłosierdzia,  15 
kwietnia w Warszawie rozpocznie się 
wielki Tydzień Misyjny. Dwa tygodnie 
później świętować będziemy pierwszą 
rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Te 
dwa wydarzenia są jak specjalna „oferta 
promocyjna”, którą Bóg adresuje do 
Ciebie! 

Być może sądzisz, że nie potrzebujesz 
Boga, być może jesteś do Niego zrażony, 
bo masz poczucie, że On chce Cię 
jakoś ograniczać. Być może już Go nie 
szukasz, bo myślisz, że On Cię dawno 
przekreślił... A może uważasz, że Twoja 
relacja z Nim jest całkiem poprawna i nie 

należy niczego zmieniać? Uczęszczasz 
na Msze, modlisz się czasem i wydaje Ci 
się, że w gruncie rzeczy jesteś dobrym 
chrześcijaninem… Niezależnie od tego, 
jaka jest Twoja sytuacja życiowa, na 
ile mocna jest Twoja wiara, Bóg chce 
Ci wyjść na spotkanie, tak jak kiedyś 
wyszedł na spotkanie mi… 

W tym numerze prezentujemy 
dw ie  n iezwyk łe  h i s to r i e  –  An i 
Golędzinowskiej, która w ocenie 
wielu osób tkwiła na moralnym dnie 
i  Dominika Tarczyńskiego, który 
był zadowolonym z siebie „letnim 
katolikiem”. Doświadczenie spotkania z 
Bogiem całkowicie odmieniło ich życie, 
pozwoliło im uporać się z poczuciem 
pewnego braku i pustki oraz odnaleźć 
prawdziwy pokój i radość w sercu. To 
doświadczenie było na tyle silne, że dziś 
głoszą miłość Bożą innym ludziom… 
Bóg może działać w życiu każdego 
z nas. Wystarczy tylko dać mu na to 
szansę!

Nawet gdy znajdujemy się już 
na właściwej drodze, to zawsze 
potrzebujemy autorytetów, osób, 
które umacniałyby nas w szlachetnych 
postawach. Polacy miel i  wielkie 
szczęście przez wiele lat uczestniczyć 
w pontyfikacie bł. Jana Pawła II. Ojca 
Świętego niestety z nami już nie ma, ale 
ciągle możemy czerpać z jego nauki! 
Nieraz mamy tendencje do wspominania 
Papieża jako ciepłego, pełnego miłości 
„dziadka od kremówek”, niejako 
zapominając o tym, że pozostawił 
On po sobie też bardzo konkretne,  
z pozoru radykalne, ale w rzeczywistości 
umożliwiające nam sięgnięcie po 
pełnię szczęścia, przesłanie moralne. 
Nadchodzący czas wykorzystajmy też na 
to, by pochylić się i zastanowić się nad 
tym przesłaniem. To najlepszy sposób 
na uczczenie pamięci Ojca Świętego!

Daj sobie szansę!
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2 kwietnia, w siódmą rocznicę śmierci 
bł. Jana Pawła II, powołana do życia 
została fundacja Za-wartość! Fundacja 
ta powstała jako odpowiedź na 
wezwanie Papieża do przemieniania 
tego świata. Cel, jaki postawili przed 
sobą jej założyciele, to kształtowanie 
opinii publicznej, postaw ludzi i prawa 
w oparciu o wartości chrześcijańskie  
i uniwersalne wartości ogólnoludzkie.

In ic ja tywy fundac j i  to  gazeta 
„Niecodziennik”, serwis Duchowy.pl  
– dynamicznie rozwijający się portal 
internetowy o profilu konserwatywnym, 
Drogowskazy Jana Pawła II – wybrane 

myśli Jana Pawła II, rozsyłane raz na 
tydzień za pośrednictwem wiadomości 
e-mail i sms, Katolicki Latarnik Wyborczy 
(latarnik.info) – zestawienie kluczowych 
głosowań sejmowych dotyczących 
kwestii moralnych, oraz tematyczne 
spotkania otwarte. 

Fundację tworzy grupa młodych ludzi, 
absolwentów warszawskich uczelni, 
którzy wybrali ZA-WARTOŚĆ swojego 
dorosłego życia. Działania adresowane 
są jednak do wszystkich warszawiaków 
bez względu na wiek. 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a, napisz 
do nas: redakcja@duchowy.pl

Rusza fundacja 
Za-wartość!
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KoMpoZytor piotr ruBiK
Zawsze mam problem z odpowiedzią na 
pytanie, kim był dla mnie Jan Paweł II, tak 
żeby to nie zabrzmiało jak banał. Przede 
wszystkim był wielkim autorytetem. 
Myślę, że nadal nim jest i nie tylko dla 
mnie, ale dla całego świata. To niezwykle 
istotne, bo w dzisiejszych czasach 
autorytetów nam bardzo brakuje. To 
widać: cały świat ulega stopniowej, 
moralnej degradacji. Nie ma na świecie 
nikogo takiego, jak Jan Paweł II, który 
potrafił zjednoczyć ludzi wokół dobrej 
idei. Podziwiam go również za to, że 
zawsze umiał iść pod prąd wierny swoim 
przekonaniom. Mam w pamięci wiele 
jego słów, cytatów, jednak najbliższe mi 
jest stwierdzenie, że człowiek żyje przez 
miłość. Zawsze uważałem, że miłość jest 
w życiu najważniejsza, więc te słowa są 
moim papieskim życiowym mottem. 

Nie zgadzam się z wizją papieża 
kojarzonego tylko z wadowickimi 
k r e m ó w k a m i .  J e s t e m  p r z e c i w 
komercjalizowaniu jego osoby czy świąt, 
które coraz częściej stają się okazją do 
podnoszenia wyników sprzedaży. Nie 
patrzę na niego przez pryzmat kremówek, 
tylko przez pryzmat idei i tego, jakim 
był człowiekiem. Z potrzeby serca 
nagrałem utwory ku czci Jana Pawła II. 
Dzięki płycie „Santo Subito” i licznym 
koncertom przekazaliśmy ludziom dużo 

dobrej energii oraz wiele treści dotyczącej 
życia papieża i  jego nauczania. 
Na koncertach i po nich widziałem 
że to działa. Utwory podane nie  
w sposób encyklopedyczny, lecz 
lekko rozrywkowy, z delikatnością, 
pobudzają ludz i  i  rodzą w n ich 
dobro. Słuchając muzyki, częściej 
zapamię tu ją  coś  z  pap iesk iego 
nauczan ia ,  p rzypomina ją  sob ie  
o nim, szybciej zapada im w serce. Ta 
płyta, to był mój hołd złożony temu, 
którego teraz mi bardzo brakuje... 

Przez te siedem lat przeżyłem wiele 
wspaniałych,  wzruszających chwi l 
z tą muzyką, w towarzystwie Jana 
Pawła II. Dało mi to dużo sił, radości i 
natchnienia. Pontyfikat papieża-Polaka 
zmienił niemal cały świat. Niestety  
w  t e j  c h w i l i  o b s e r w u j ę  b a r d z o 
d u ż e  z a p o m n i e n i e  ( s m u t e k  
w głosie – przyp. red.).  Z powodu 
z ł y c h  i  t r u d n y c h  w y d a r z e ń  
w społeczeństwie, ale i w kościele, ludzie 
odsuwają się także od papieża... Już 
sam przebieg beatyfikacji był dla mnie 
zaskoczeniem – myślałem, że będzie 
większym wydarzeniem duchowym, a 
jakby przeszła obok. Może to znak naszych 
czasów, że tak szybko i łatwo zapominamy, 
choć stać nas było na wielkie gesty tuż po 
śmierci Jana Pawła II?  
 Wysłuchała Katarzyna Wiśniewska

Człowiek żyje 
przez Miłość 
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Drodzy Bracia i siostry! nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić 
się na Jego władzę! pomóżcie papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć 
Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i 
całej ludzkości! nie lękajcie się! otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów 
ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, 
rozwoju. nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. tylko on to 
wie! Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, 
swego serca. tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. tak 
często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. pozwólcie 
zatem – proszę was, błagam was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi 
mówić do człowieka. tylko on ma słowa życia - życia wiecznego.

  Inauguracja Pontyfikatu, 22 października 1978r., Watykan

JAn pAweł ii,,

REKLAMA



Niecodziennik | 3www.duchowy.pl

wywiad

Podróżował pan  
z papieżem po całym świecie. Jak 
rozpoczęła się pańska wędrówka z 
Janem Pawłem II?
Całe moje życie kierowało 
mnie do pracy w Rzymie. Za 
początek uznaję pracę w „Słowie 
Powszechnym”. Dziennik 
ten, choć wydawany był przez 
Stowarzyszenie PAX, współpracujące 
z władzami komunistycznymi, 
miał jednak charakter katolicki. 
Po wyborze Karola Wojtyły na 
papieża, gdy nastąpiły wszystkie 
zdarzenia związane z powstaniem 
„Solidarności”, nasza gazeta (a 
byłem już wtedy zastępcą redaktora 
naczelnego) poparła „Solidarność”. 
Z tego powodu, po wprowadzeniu 
stanu wojennego w grudniu 1981 
roku, zostaliśmy wyrzuceni z pracy. 
Przygarnęli mnie wtedy Księża 
Pallotyni, do pisma „Królowa 
Apostołów”, gdzie także pełniłem 
obowiązki zastępcy redaktora 
naczelnego. Dzięki tej pracy mogłem 
relacjonować wizyty Jana Pawła II 
z różnych krajów Europy, a podczas 
pielgrzymki Papieża do Polski w 1987 
roku pracować w Biurze Prasowym 
Episkopatu. Podróżowałem też do 
Paryża, gdzie Księża Pallotyni mieli 
inne pismo, z którym nawiązałem 
współpracę – nazywało się „Nasza 
rodzina”.

Kiedy w 1989 roku odrodziła się 
wolna Polska, zostałem zastępcą 
redaktora „Rzeczpospolitej”, 
wówczas organu rządowego, a 
potem Jacek Snopkiewicz, dyrektor 
programów informacyjnych w TVP, 
wysłał mnie jako korespondenta do 
Rzymu i Watykanu. Miałem już wtedy 
w dorobku pierwszą książkę o Janie 
Pawle II „Papież i kontestatorzy”, 
wydaną w roku 1987 po wizycie 
Ojca Świętego w Holandii, która 
miała miejsce dwa lata wcześniej. 
Opisałem tę podróż, gdyż wtedy 
głośno protestowano przeciwko 
przyjazdowi Papieża i to w dodatku 
w kręgach katolickich. Do Włoch 
wyjeżdżałem na cztery lata, a zostałem 
blisko szesnaście. Miałem też okazję 
podróżować z Ojcem Świętym do 
wielu miejsc i to na pokładzie jego 
samolotu.

Która z podróży  
z Janem Pawłem II zapadła  
panu najbardziej w pamięć?
Na pewno dwie: na Kubę i do Ziemi 
Świętej. Kiedy lecieliśmy z Rzymu do 
Hawany, nad Atlantykiem Jan Paweł 
II przyszedł do nas, do dziennikarzy 
i zainicjował improwizowaną 
konferencję prasową. Operatorzy i 
fotoreporterzy zajęli pierwsze rzędy 
w kabinie i przez to trudno się było 
przebić do Papieża z jakimś pytaniem, 

bo my, dziennikarze piszący czy 
też nagrywający na magnetofony, 
znaleźliśmy się z tyłu. Pomyślałem, że 
krzyknę coś po polsku i dzięki temu Jan 
Paweł II mi odpowie. I rzeczywiście tak 
się stało. Zawołałem: „ojcze Święty, 
czy na Kubie będzie tak jak w polsce?” 
A On popatrzył na mnie, uśmiechnął 
się i powiedział: „A co, źle było?” – 
również po polsku.  
A po włosku dodał: „Chi vivra’, 
vedra’”. Czyli: pożyjemy, zobaczymy. 
Było to pytanie dotyczące perspektyw 
tej wizyty, więc wszyscy pozostali 
dziennikarze chcieli dowiedzieć się, 
o czym rozmawiałem po polsku z 
Papieżem. Telewizje to nagrały, a 
po wylądowaniu posłały do swoich 
sieci i potem materiał pokazywano 
we Włoszech oraz upubliczniano go 
też w innych, zagranicznych stacjach. 
Dlaczego ta podróż wydaje mi się 
tak ważna? Gdy zobaczyłem Kubę, 
czułem się, jakbym cofnął się w czasie 
o kilkadziesiąt lat. Ten komunistyczny 
kraj przywiódł mi na myśl obrazy z 
mojego dzieciństwa w Polsce, gdzie 
panowała nędza, w sklepach nie było 
podstawowych produktów i tak trudno 
było wyjechać za granicę. I widziałem, 
jak po słowach Papieża ludzie się 
otwierają, tak jak w naszej ojczyźnie, 
gdy Jan Paweł II wołał: „Zstąp Duchu 
Święty! odnów oblicze tej ziemi!” 
Niestety, jeszcze Duch Święty tamtej, 

kubańskiej ziemi nie odmienił, jednak 
wspomnienia z wizyty w 1998 roku 
są ciągle bardzo żywe i nie tracę 
nadziei, że Kuba też będzie cieszyć się 
wolnością.
Dwa lata później, w 2000 roku, 
pojechałem z Papieżem do 
Ziemi Świętej. I tam stało się coś 
niebywałego! Zacznijmy od tego, 
że mieszkańcy Ziemi Świętej są 
nastawieni do chrześcijan z pewną 
rezerwą, ze względu na odmienność 
religii, bo przecież judaizm i 
chrześcijaństwo, historycznie tak 
bliskie, w wielu punktach sobie 
zaprzeczają.  Mimo to Jana Pawła 
II prawie wszyscy tam pokochali. 
Sądzę, iż żaden papież od czasów 
świętego Piotra nie zrobił tak wiele 
dla naprawienia stosunków z Żydami. 
Widziałem z bliska, jak między 
kamienie Ściany Płaczu wkładał 
prośbę o wybaczenie rozmaitych 
win, byliśmy też w Instytucie 
Pamięci Męczenników i Bohaterów 
Holocaustu Yad Vashem, gdzie na 
podłodze Namiotu Pamięci obok 
wiecznego ognia zapisane są nazwy 
polskich miejscowości, w których 
znajdowały się niemieckie obozy 
zagłady. Słyszałem tam, jak czytano 
Ojcu Świętemu list żydowskiej 
kobiety powierzającej Polce swoje 
dziecko. Widziałem, że miał wtedy łzy 
w oczach.

A jakie było najbardziej 
wzruszające doświadczenie  
w pracy z papieżem?
Niejako ukoronowaniem mojej 
pracy przy Ojcu Świętym było 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
której przewodniczył w Wielki 

Piątek 2002 roku. Do napisania 
rozważań i modlitw zostałem 
wybrany razem z czternaściorgiem 
dziennikarzy– korespondentów. 
W czasie nabożeństwa byliśmy tuż 
obok tronu Ojca Świętego na zboczu 
Palatynu. Widzieliśmy Koloseum, na 
które padał blask księżyca w pełni. 
Gdy słyszałem, jak para aktorów 
czyta po włosku mój tekst fragmentu 
Drogi Krzyżowej, uznałem, że jest to 
punkt kulminacyjny mojego życia. 
Napisałem rozważania o tym, jak 
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść 
krzyż Panu Jezusowi. Później, gdy 
mogliśmy porozmawiać z Ojcem 
Świętym, mówiłem, że chciałem 
przypomnieć w ten sposób Mszę dla 
świata pracy w Gdańsku na Zaspie w 
czerwcu 1987 roku, gdy wołał do nas: 
„Jedni drugich brzemiona noście”, 
objaśniając w ten sposób sens słowa 
„Solidarność”, skandowanego przez 
tłum. Jan Paweł II odpowiedział na 
to jakby ze smutkiem: „tak, tak! 
Gdańsk… „solidarność”…”  
I zamyślił się.

Dlaczego ze smutkiem?
Sądzę, że Papież chciał by 
zatriumfowała solidarność 
międzyludzka. Wszyscy, którzy 
walczyliśmy z komunizmem, takie 
nadzieje pokładaliśmy w jego upadku.

Byliście przekonani, że nastąpi 
pełna dekomunizacja?
Przede wszystkim dekomunizacja 
myślenia. Jan Paweł II wierzył, 
że rozpowszechni się prawdziwe 
braterstwo, a człowiek człowiekowi 

Jan Paweł II - 
prorok świata
Rozmowa z Jackiem Moskwą, dziennikarzem prasowym i telewi-
zyjnym, który relacjonował pontyfikat Jana Pawła II i wydał kilka 
książek na temat Karola Wojtyły, m.in. najobszerniejszą z jego biografii.

29 marca 2002 roku autorami rozważań i modlitw Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum było czternaścioro 
watykanistów z różnych krajów, wśród nich Polak – Jacek Moskwa.  
Na zdjęciu chwila jego rozmowy z Papieżem po zakończeniu nabożeństwa.

www.wydawnictwo.pl
ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa

tel. 22 651 90 54, e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.pl P
R

O
M

IC

▌Pewne odkrycie archeologicz-
ne zagroziło ogromnym kryzy-
sem całej zachodniej cywilizacji. 
Dotyczyło ono co trzeciego 
mieszkańca Ziemi, mniej więcej 
miliarda ośmiuset milionów ludzi. 
lch sens życia został nagle i bru-
talnie podważony...

▌Nowe wydanie Vademecum 
czyli, czego nie robić kiedy wła-
dza wpadnie ci w ręce uzupeł-
nione o Vademecum pokutnika 
oraz o Vademecum kierowcy. 
Książeczka w układzie złotych 
myśli i cytatów...

38,90
23,90

42,90 29,90
▌Piętnaście 
listów, łączą-
cych w sobie 
satyrę, humor 
i diabelską 
wiedzę, napi-
sanych przez 
Jadowitego 
Węża do jego 
odbywające-
go praktykę 
ucznia.

▌Mroczny 
kryminał o śre- 
dniowiecz-
nych tajemni-
cach kościoła. 
Powieść dyna- 
miczna któ-
rej narracja 
zręcznie łączy 
elementy kry- 
minalnego 
dochodzenia 
i duchowego 
poszukiwania.
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Jak to się stało, że komentator 
sportowy relacjonował papieskie 
pielgrzymki? 
To była inicjatywa ks. Krzysztofa 
Ołdakowskiego, ówczesnego 
szefa redakcji katolickiej Telewizji 
Polskiej, który wpadł na pomysł, że 
dobrze będzie, jeśli prócz eksperta, 
osoby duchownej, w papieskim 
studiu pojawi się ktoś, kto ma spore 
doświadczenie w komentowaniu 
wydarzeń na żywo.  Ks. Krzysztof 
znał mnie dobrze, wiedział, jakie jest 
moje nastawienie do Jana Pawła II, 
że jestem wierzący. Komentowałem 
transmisje czterech papieskich mszy, 
w Pelplinie, Sandomierzu, Licheniu  
i Siedlcach.  

Jakie są Pańskie wspomnienia  
z tych pielgrzymek?
Paradoks polega na tym, że kiedy 
pracuje się przy jakichś wydarzeniach 
na bieżąco, to bywa, że one wracają do 
człowieka dopiero po upływie jakiegoś 
czasu. Pamiętam bardzo wiele słów 
papieża, które dotarły do mnie dopiero 
po jego śmierci. Z tamtych czterech 
pielgrzymek, które komentowałem, 
chyba nie potrafiłbym powtórzyć 
niczego konkretnego. Chociaż 
oczywiście ich słuchałem, bo przecież 
je komentowałem (śmiech). To był 
rok 1999. Znaczenie papieskich słów 
zrozumiałem dopiero sześć lat później.

Jakie słowa Jana Pawła II zmieniły 
i zmieniają życie Przemysława 
Babiarza? 
Są takie kluczowe sformułowania 
Jana Pawła II, które określają całą 
perspektywę życia chrześcijanina. 
„Przekroczenie progu nadziei” czy 
„wypłynięcie na głębię” to takie słowa 
mówiące o tożsamości człowieka, 
a jednocześnie – o jego świętości. 
Nasza codzienność ma być widziana w 
perspektywie wiary. Przekraczać próg 
nadziei to przeżywać prawdziwe życie 
z Bogiem. Bez wydzielania Mu granic. 
Papież  Apelował: „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Można 
zapytać, czego tu się bać. A jednak. 
Ludzie boją się, że jeśli będą całościowo 
interpretować życie w perspektywie 
religijnej, to Pan Bóg coś im zabierze. Na 
przykład radość z małych, codziennych 
spraw, które w perspektywie wiary 
mogą wydać się niewłaściwe (co nie 
znaczy, że takimi są). 

Boimy się, że powiedzenie Panu 
Bogu „tak” zrobi wielki przewrót 
w naszym poukładanym życiu. 
Co więcej, wiara kojarzy nam 
się z systemem zakazów, więc 
nie dziwne, że chrześcijanie są 
postrzegani – delikatnie mówiąc  
– jako przegrani, smutni ludzie. 
To tak, jakbyśmy szykowali się 
na odwiedziny bogatego wujka z 
Ameryki i nagle okazałoby się, że on 
już nie chce wracać, ale że ma z nami 
co dzień jeść śniadanie, obiad i kolację 
i już tu zostanie (śmiech). Lękamy 
się, że jeśli Pan Bóg wejdzie w nasze 
życie, to coś nam utrudni, w czymś 
przeszkodzi. Oczywiście – to życie 
zostanie przemienione, ale nie bez 
woli i otwartości człowieka! Człowiek 
często przyjmuje taką postawę 
samoobrony przed Panem Bogiem – 
to skrajnie odmienna postawa od tej,  
o którą apelował Jan Paweł II. 

Papież miał bardzo konkretne 
przesłanie, stawiał radykalne 
wymagania. Ale niestety wciąż 
często jest postrzegany jako 
„dobry dziadek od kremówek”. 

Skąd ten dysonans? – Zarzucamy 
mu stawianie poprzeczki zbyt 
wysoko, a jednocześnie wolimy 
pamiętać go w tej „drugiej wersji”? 
Dlatego, że dziadek nie wymagałby 
od nas niczego (śmiech). Byłby ciepły, 
wesoły, afirmacyjny i prawdopodobnie 
takiego dziadka też w życiu 
potrzebujemy. Podobnie jest z Panem 
Bogiem, który ma różne przymioty – 
jest nie tylko dobry i miłosierny, ale 
także wszechmocny i sprawiedliwy. 
To znaczy, że może On człowiekowi 
wybaczyć nawet najcięższą zbrodnię, 
ale tylko wtedy, kiedy ten się otwiera 
na współpracę z łaską. Sprowadzanie 
Jana Pawła II do kwestii kremówek 
jest próbą umniejszenia go, by zbytnio 
nie „rozpanoszył” się w naszym życiu, 
nie komentował wszystkich jego 
aspektów. To taka próba postawienia 
papieżowi granic. A nauka Jana Pawła 
II nie jest łatwa do zaszufladkowania, 
dotyka wszystkich ważnych sfer 
ludzkiego życia, ale nie po to, żeby 
nałożyć człowiekowi ograniczenia, 
ale by te sfery jego życia prześwietlić. 
Często mówimy, że chrześcijanin 
ma żyć „według zasad”. Wydaje mi 
się jednak, że bardziej inspirującym 

sformułowaniem jest „życie z łaską”. 
Ta pierwsza forma od razu nasuwa 
nam skojarzenia jakiegoś biegu z 
przeszkodami, gdzie trzeba przebrnąć 
przez cały stadion, przepłynąć jakiś 
odcinek, podskakiwać, etc. „Bieg 
z łaską” to – mówiąc w tym nieco 
sportowym, komentatorskim stylu 
(śmiech) – bieg z wiatrem w plecy. 
Czasem oczywiście także pod górę, ale 
zawsze z pomocą w trudnych chwilach. 

Papież nie obawiał się  poruszać 
drażliwych tematów.  
W dramatycznym wystąpieniu 
na lotnisku w Masłowie w 1991 
roku Jan Paweł II drżącym głosem 
mówił, że nie może być mowy  
o takiej wolności człowieka, która 
pozwala na zniszczenie drugiego 
życia, oraz że jest to wolność, 
która zniewala. Dlaczego kwestia 
aborcji była dla niego tak bardzo 
ważna?
Papież stworzył opozycję do 
cywilizacji śmierci -cywilizację 
życia, której fundamentem jest  
ochrona życia poczętego. Wszystko, 
co naruszało świętość tej sfery – 
także antykoncepcja, która nie tylko 

zamyka na nowe życie, lecz także 
na drugiego człowieka – papież 
jednoznacznie nazywał złem. Aborcja 
to największe wykroczenie, ponieważ 
dotyka bezradnego człowieka w łonie 
matki, które powinno być dla niego 
najbezpieczniejszym miejscem na 
świecie. Cywilizacja śmierci, która 
kiedyś realizowała się w masowych 
zbrodniach II wojny światowej, a 
dziś w zabijaniu dzieci w łonach 
matek i rzekomym pomaganiu tym, 
którzy są już u kresu swoich dni - 
mówię o eutanazji. Papież, który 
sam nie ukrywał swojego cierpienia, 
podkreślał jak bardzo ważna w tym 
trudnym doświadczeniu jest godność 
człowieka. 

Przy okazji Soboru 
Watykańskiego II pojawiły się jego 
interpretacje sugerujące, że Kościół 
wprowadził  reformy, po ty by 
nadążyć za zmieniającym się światem. 
Tymczasem Jan Paweł II proponował 
przemianę świata, by to on nadążał 
za Kościołem! To zupełna zmiana 
perspektyw – wyjście, znowu mówiąc 
językiem sportu, z narożnika ringu 
i przejście do ofensywy, ataku, do 
strzelania bramek (śmiech). 

www.duchowy.pl4 | Niecodziennik

Jan Paweł 
II - prorok 
świata

nie będzie już wilkiem. Myślę, 
że Papież tak uważał, bo 
człowiek święty wyobraża 
sobie świat w sposób idealny.

Niektóre koła prawicowe 
zarzucają Janowi Pawłowi 
II zbytnią uległość wobec 
wyznawców innych religii, 
głównie przez to, iż spotykał 
się z ich przedstawicielami. 
Czy słusznie?
Odpowiem anegdotą. Kiedy 
Lech Wałęsa, przywódca 
„Solidarności”, był 
internowany, pierwszym 
księdzem, który do niego 
pojechał, był późniejszy biskup 
Alojzy Orszulik. Papież napisał 
w tym okresie encyklikę 
„laborem exercens” o pracy 
ludzkiej, myśląc głównie o 
walce polskich robotników. 
Ks. Orszulik przywiózł tę 
encyklikę Lechowi Wałęsie i 
wręczył ją ze słowami: „panie 
lechu, niech pan tę encyklikę 
przeczyta, więcej: niech pan 
się jej nauczy na pamięć, bo 
papież ją napisał z myślą o was 
– robotnikach „solidarności.” 
A Lech Wałęsa, który nie jest 
jakimś specjalnym molem 
książkowym, odpowiedział: 
„po co ja mam czytać? przecież 
ja się z papieżem zgadzam.”
Ja też się z Papieżem zgadzam. 
Ojciec Święty był bardzo 
otwarty na inne religie, na 
ludzi myślących inaczej, 
także na ludzi błądzących. 
Dlatego spotykał się z 
różnymi dyktatorami, z gen. 
Jaruzelskim, z Pinochetem. 
Bo taka powinna być postawa 
chrześcijanina. Trzeba 
rozmawiać, a nie tylko 
wchodzić na piedestał i mówić: 
Ja mam monopol na prawdę 
katolicką, a wy wszyscy 
błądzicie. Papież nikogo nie 
potępiał.  O wspólnym Bogu 
mówił do muzułmanów, do 
Żydów. Nie naruszał przy 
tym zasad własnej wiary. 
To, iż jest się wiernym sobie, 
nie znaczy, że nie można 
znaleźć wspólnoty z drugim 
człowiekiem. 

Napisał pan książkę o 
papieżu „Prorok i polityk”. 
Wyjaśnił już pan, dlaczego 
nazywa Jana Pawła II 
politykiem, ale dlaczego 
prorokiem?
W potocznym znaczeniu prorok 
przewiduje przyszłość, ale to 
bardzo uproszczona definicja. 
Przede wszystkim prorok 
jest świadkiem spraw Boga. 
Papież całym swoim życiem 
dawał świadectwo o Bogu 
objawiającym się  
w osobie Jezusa Chrystusa i 
miłującym nas. Jednocześnie 
był politykiem, być może 
największym w naszej historii.

 Rozmawiała Anna Chodyka

wywiad
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Duch działa, 
oblicze ziemi jest 

przemieniane

Jak to się stało, że dziennikarz sportowy komentował papieskie 
pielgrzymki? Dlaczego wolimy „kremówkowego dziadka” od Jana 

Pawła II, który stawiał wymagania? Ile jeszcze zostało z „pokolenia JP2” 
– rozmowa z Przemysławem Babiarzem.



Posługując się tą sportową 
nomenklaturą, muszę 
powiedzieć, że papież był 
szalenie twardym zawodnikiem, 
który nie bał się tego, że przez 
swój radykalizm może ponieść 
porażkę. Przypomnę spotkanie 
z młodzieżą w Chile, kiedy na 
pytanie „Czy wyrzekacie się 
bożka seksu i przyjemności?” 
papież otrzymał odpowiedź 
„nie”. Jednak niezrażony tą 
pozorną porażką, kontynuował 
swoje przemówienie. Zawsze 
konsekwentnie przedstawiał 
stanowisko Kościoła w różnych 
sferach, w których zarzucano mu 
anachronizm, a jednak udawało 
mu się docierać ze swoim 
przesłaniem do młodych ludzi. 
Ten radykalizm to był jego klucz 
do sukcesu? 
Papież nigdy nie był ani populistą, 
ani konformistą, nie szukał 
poklasku. Przypominają mi się 
słowa Jezusa, który powiedział 
do uczniów „Nie wyście mnie 
wybrali”. Gdyby tak było, 
musiałby nieustannie zabiegać 
o ich akceptacje, samopoczucie, 
uzasadniać swoje przywództwo. 
Kiedy po jednym ze spotkań 
wielu słuchaczy Go opuściło, 
zapytał swoich uczniów, czy 
i oni zamierzają odejść. Piotr 
odpowiedział: „Panie, do kogo 
pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego!”. Jezus nie zabiegał 
o poparcie, ale głosił Prawdę. 
Podobnie Jan Paweł II. Jeżeli 
trzeba było przeciwstawić się 
jakiemuś błędnemu powszechnemu 
mniemaniu, to papież bez wahania 
to robił. To gigantyczna różnica 
– nie pochodził z wyboru tych, do 
których kierował swoje przesłanie. 
Był bezkompromisowy, a młodzież 
to ceni. To, że wtedy w Chile oni 
odruchowo odpowiedzieli „nie”, 
to nic dziwnego – młodzież, także 
dzisiaj, jest skąpana w popkulturze, 
która z seksu pozamałżeńskiego 
uczyniła coś najważniejszego w 
życiu. Papież nie był też takim 
typowym moralizatorem. Nie 
stał z boku i nie groził palcem, 
bez żadnego ryzyka, ale stawał 
z młodzieżą twarzą w twarz i nie 
bał się przedstawiać swojego 
odmiennego stanowiska. Był tym, 
który głosi, i żył tym, co głosił. 

Właśnie obchodzimy siódmą 
rocznicę śmierci Jana Pawła II – 
co nam zostało z jego nauczania 
po upływie tego czasu? Czy ono 
jest w ogóle jeszcze aktualne? 
Przesłanie Jana Pawła II jest 
przesłaniem Chrystusa, przesłaniem 
Ewangelii, ono nie może się więc 
zdezaktualizować. Ludziom 
może się czasem wydawać, że 
coś przestaje być aktualne, ale to 
przesłanie jest zawsze świeże, bo ma 
zawsze świeże źródło. 

Mówimy o nauczaniu Jana Pawła 
II, które przemawia do nas po 
latach. Czy nie ma Pan takiego 
wrażenia, że fascynacja Ojcem 
Świętym i tym, co głosił, już 
minęła, że była tylko chwilowym 
zrywem, po którym wszystko 
wróciło do normy? Przecież 
równie szybko, jak okrzyknięto 
„pokolenie JP2”, zaczęto 
przekonywać, że taki twór w 
ogóle nie istniał. 
Wydaje mi się, że jednak istniał, ale 
często wątpimy w to, bo przyjmujemy 

takie specyficzne kryterium – gdyby 
„pokolenie JP2” istniało, to cały świat 
byłby dobry, a wszyscy ludzie żyliby 
wg proponowanych przez niego 
zasad. Owi enigmatyczni „wszyscy” 
albo robili to koniunkturalnie, albo 
nie do końca rozumiejąc. Rzeczą 
najzupełniej naturalną jest ich 
„erozja”, odchodzenie. Tu nie chodzi 
o tzw. większość, choć przesłanie 
papieża oczywiście miało docierać 
i docierało do wielu. Ktoś, kto chce 
dostrzegać oddziaływanie Jana 
Pawła II, moc jego nauki, może 
dostrzec ją na przykład w wyborach 
w Polsce w 2005 roku albo w jakichś 
innych wydarzeniach. Bardzo 
wiele rzeczy działo się w ciągu 
ostatnich siedmiu lat – wiele z nich 
dawało nadzieję, inne – pogrążały w 
smutku. Był 10 kwietnia i podniosła 
atmosfera zjednoczenia, a zaraz 
potem wydarzenia na Krakowskim 
Przedmieściu, podczas których 
wyostrzyły się różne podziały. Taka 
walka występuje w najistotniejszych 
chwilach – ta antychrześcijańska 
wściekłość oznacza, że w samym 
Kościele dzieje się coś bardzo 
ważnego. To znaczy, że Duch 
działa, że oblicze ziemi jest stale 
przemieniane. Ale to nie jest działanie 
na zasadzie magicznej różdżki, za 
pomocą której szary świat zamieni 
się w kolorowy. Duch Święty działa 
poprzez ludzi. Czekają nas więc 
przeróżne walki, konflikty, chwile 
nadziei, ale też zwątpienia. Okresy 
czasowe 1978-2005 i 2005-2012 
uświadamiają nam, że nie można 
stać z boku. Nie możemy żyć tylko 
prywatnie, na zasadzie jakiejś 
„małej praktyki”. Żyjemy w czasach 
potężnego starcia. 

I w obliczu tego nie możemy 
pozostać obojętni. Jednak w 
czasach tych zmasowanych 
ataków na Kościół często 
słyszymy argument, że 
państwo musi być neutralne 
światopoglądowo, że nie można 
nikomu narzucać wartości i zasad 
płynących z wiary, nie można 
nikomu narzucać nauczania Jana 
Pawła II, bo przecież dotyczyło 
ono tylko nas, katolików...
Natura nie znosi próżni. W miejsce 
Kościoła, który wycofałby się z 
życia publicznego, natychmiast 
pojawiłaby się jakaś ideologia, 
która niekoniecznie służyłaby 
życiu publicznemu. Neutralność 
światopoglądowa to takie hasło 
używane najczęściej przez tych, 
którzy chcą wykluczyć Kościół z 
życia publicznego, żeby nie mógł 
niczego omawiać ani oceniać. We 
współczesnym świecie próbujemy  
w ogóle wykluczyć możliwość 
oceny czegokolwiek. To pewna 
ideologia, a przecież człowiek 
ma potrzebę, a nawet obowiązek 
oceniania, bo jeżeli żyję według 
jakiegoś systemu wartości, to przez 
ten system dokonuję oceny świata, 
interpretuję swoje życie.  
Jan Paweł II zadał kiedyś takie ważne 
pytanie – jeżeli nie Chrystus, to co 
w zamian? Jeżeli zrezygnujemy z 
symbolu krzyża, to co będzie wiązało 
naszą społeczność? Ucieczka w 
prywatność to de facto zatomizowanie 
społeczeństwa, ograniczenie Kościoła 
do liturgii, ewentualnie jeszcze do 
dobroczynności. Kościół to wspólnota 
ludzi wierzących, która ma prawo 
manifestować swoją wiarę. Jeżeli 
religia stanowi centrum naszej 
egzystencji, to będziemy starali się 

także tę sferę życia ulokować  
w przestrzeni publicznej.  
W odpowiednim miejscu  
i z odpowiednią mocą. 

Zgadzam się z Panem całkowicie, 
ale czy, jako katolicy nie za 
często używamy argumentów 
teologicznych zamiast bardziej 
przekonywujących naukowych? 
Prosty przykład – można 
powiedzieć, że nie wolno zabijać 
dzieci w łonie matek, bo Pan Bóg 
tego zabrania, ale dziś medycyna 
jest na takim poziomie, że łatwo 
jest dowieść, iż to „coś” to w 
rzeczywistości  człowiek. 
Dziś popularne jest takie stwierdzenie: 
Human being, not person. Istnienie 
ludzkie, ale nie osoba. Taki wytrych, 
który robi w ludzkich umysłach 
miejsce, aby owo human being zabić. 
Nie wiem, dlaczego mielibyśmy sobie 
pozwalać na zbijanie życia, nawet, 
jeśli nie wierzymy, że jest ono już 
osobą... Rozumiem sens podnoszenia 
argumentów, które są spoza terytorium 
ściśle religijnego. Ale pytanie jest 
takie – komu bardziej zaufamy? Czy 
nauczycielowi, który mówi „chodźcie 
za mną” i sam pierwszy daje przykład 
jak kochać do końca, czy temu, 
który jedynie wskazuje, a sam jest 
niezaangażowany? Kto nas bardziej 
kocha? Ten, kto mówi, że aby się 
rozwinąć, trzeba nad sobą intensywnie 
pracować, czy ten, kto w ogóle nie 
wymaga, mówi jedynie o naszej 
samorealizacji i przyjemnościach? 
W skrócie – życie jako balanga, 
a wszystko, co przeszkadza w 
zabawie, trzeba usunąć. Jest mnóstwo 
argumentów przemawiających za tym, 
że lepiej jest się jednak wysilić. 

Dużo mówiliśmy o radykalnych 
wymaganiach Jana Pawła II. 
Nie chciałabym, żebyśmy na 
koniec tej rozmowy pozostawili 
wrażenie papieża, który tylko 
czegoś zakazuje albo nakazuje. 
Przecież tak samo dużo, jak o 
moralności, Ojciec Święty mówił 
o miłości. 
To było przesłanie miłości rozumianej 
jako ofiara z samego siebie, 
dobrowolnej, takiego bycia  
z tymi, których się kocha, na dobre  
i złe. My rozumiemy miłość głównie 
jako poryw serca, i to jest oczywiście 
fantastyczne, ale gdyby każda 
miłość tak się miała kończyć, to 
byłaby zjawiskiem krótkotrwałym 
i incydentalnym. Jan Paweł II zaś 
zawsze mówił o budowaniu tego, co 
jest trwałe i mocne. Prawdziwa miłość 
polega na tym, że kocha się  
w całości, a nie tylko wtedy, gdy druga 
osoba jest przystojna, zdrowa  
i we wszystkim się z nami zgadza.

Gdybym miał przywołać jedno 
przesłanie Jana Pawła II, które zawsze 
do mnie wraca, to byłyby to słowa 
z jego pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny, z pożegnania w Krakowie. 
„Zanim stąd odejdę, proszę was, 
abyście nigdy nie zwątpili i nie 
znużyli się, i nie zniechęcili”.  To 
coś, co do mnie szczególnie trafia. 
Taka antycypacja trudności, jakie 
mogą wystąpić w przyjmowaniu 
dziedzictwa, które zostawił. Papież 
przewiduje, że będziemy mieli różne 
trudności – bo ludzie zawsze mają 
problemy z wiernością i stałością –  
i prosi nas, nie żąda, nie nakazuje, ale 
prosi, byśmy się nie zniechęcali.  
To szczególnie przemawia, chwyta 
za serce. 

 Rozmawiała Marta Brzezińska
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Jesteś bardzo młodą osobą, a już przeżyłaś 
tak wiele – od dzieciństwa na ulicy, przez 
bycie niewolnicą we Włoszech, złudny świat 
modelingu i wystawnych bankietów, aż po 
kontemplacyjne życie w klasztorze.  
Twoimi przeżyciami można by z powodzeniem 
obdzielić kilka osób. Ciężko jest iść przez życie 
z tak potężnym bagażem doświadczeń? 
Nie jest mi ciężko. Raczej czuję się bogata w 
doświadczenia. Życie pokazało mi bardzo wiele, 
zarówno złego, jak i dobrego. Ale te wszystkie 
cierpienia i nieprzyjemne doświadczenia także 
są potrzebne – byśmy mogli w życiu dorosnąć, 
potrafili odróżnić zło od dobra. 

Skąd pomysł, żeby zamknąć się w klasztorze 
w Medjugorie? Przecież miałaś wszystko – 
życie, o jakim marzy niejedna dziewczyna. 
Któregoś dnia poczułam, że muszę wszystko 
zostawić i tam pojechać. Miałam tam być 
tylko dziesięć dni, a potem wrócić do Włoch, 
ale postanowiłam zostać dłużej. Dlaczego? 
Poczułam się wreszcie kochana, bezpieczna, 
ciepło mnie tam przyjęto. 

Przyznaj szczerze – nie żałujesz? Zostawiłaś 
całe swoje życie, piękne mieszkanie, karierę – 
dla wielu ludzi to, co Ty miałaś, jest szczytem 
marzeń i celem życiowych wysiłków. 
Nie żałuję.  Mimo, że pozornie miałam wszystko, 
czułam się, jakbym nie miała nic. Ponieważ było  
to powierzchowne, płytkie, na pokaz. Prawdziwe 
szczęście dają relacje z osobami, które naprawdę 
cię kochają i troszczą się o ciebie. Ja to znalazłam 
właśnie w Medjugorie. 

Młodzi ludzie coraz częściej zamiast szukać 
prawdziwej miłości, zaspokajają się doznaniami 
cielesnymi. Seks jako fundament budowania 
relacji – co Ty na to? To się sprawdza?
To, że dziś świat jest przepełniony seksem, a ludzie 
tak, a nie inaczej podchodzą do relacji między 
sobą, to z pewnością wina szatana. Ale także nas 
samych, którzy coraz rzadziej wynosimy z domu 
katolickie wychowanie. W szkołach jest tak samo 
– dzieci uczy się dziś jak zakładać prezerwatywę 
na banana, a nie przekazuje się wartości. O ile w 
lekcjach prawidłowego zakładania kondomów 
muszą uczestniczyć wszyscy, o tyle już na lekcji 
religii nie ma takiego obowiązku, bo może ktoś nie 
wierzy, albo wierzy w coś innego, i tak dalej. Tak 
nie powinno być. Jeśli promujemy antykoncepcję, 
to w tym samym momencie promujemy aborcję, 
zabijanie życia. Bóg tego nie chce. Wszystko 
zaczyna się od rodziców i od szkoły. Nastolatków 
nie można obarczać całą winą, bo jeśli oni nie 
otrzymali od swoich rodziców odpowiedniego 
wychowania, to skąd mogą wiedzieć, że coś jest 
nie w porządku wobec Boga. Trzeba zaczynać od 
początków, od fundamentów.

Od fundamentów, czyli co możemy 
konkretnie robić? Mówić, edukować? 
Należysz do ruchu Czyste Serca – to także 
skuteczna forma zapobiegania życiowym 
katastrofom?
Tak, ja bardzo promuję ten ruch, bo uważam, że 
przynosi wiele dobrych owoców. Młodym parom 
uporczywie powtarzam – poznajcie się lepiej, w 
sensie duchowym, nie cielesnym. Kiedy namiętność 
przechodzi, ta fascynacja cielesna przecież z czasem 
mija, to któregoś dnia budzimy się obok zupełnie 
obcej osoby. Potem są rozstania i kto na tym cierpi? 
Zawsze dzieci. Poznajcie się lepiej, spróbujcie żyć w 
czystości, a jeśli partner powie wam „nie” i odejdzie 
do innej kobiety, to znaczy, że nie kochał ciebie, ale 
twoje ciało. Wytrwanie w czystości to największa 
próba miłości.

Dla wielu młodych osób priorytetem 
jest zrobienie kariery. Studiują po kilka 
kierunków, biegają na kursy języków 
obcych, żyją w  pośpiechu. Co byś im 
podpowiedziała? 
Powiedziałabym, żeby spełniali swoje marzenia. 
Jeśli marzą o zrobieniu kariery, to niech spróbują 
spełnić to marzenie, ale niech zapamiętają, że 
któregoś dnia może się okazać, że te spełniane 
marzenia nie dają im prawdziwego szczęścia, 
którego szukali. Wtedy niech spojrzą w górę, 
gdzie jest nasz Ojciec, który z cierpliwością 
czeka na nasze „tak”. Jeśli będą się źle ze sobą 
czuli, stali o krok nad przepaścią, to zanim zrobią 
coś głupiego, niech powiedzą Ojcu „tak”. On z 
pewnością wyciągnie do nich swoją rękę. 

Wróćmy jeszcze do Twoich doświadczeń. 
Kiedy wpisuję w wyszukiwarkę Twoje imię 
i nazwisko, znajduję mnóstwo Twoich 
rozbieranych, wyzywających zdjęć z czasów, 
kiedy jeszcze byłaś modelką. Wiem, że dla 
Ciebie to już zamknięty rozdział, zaczęłaś 
nowe życie, ale nie zawsze da się wymazać 
ślady poprzedniego życia. Jak się czujesz z 
tymi bolesnymi śladami po tamtej Ani? 
Niestety, ślady czasem zostają. Ja nie jestem w 
stanie całkowicie wymazać swojej przeszłości, 
bo musiałabym teraz kontaktować się z 
każdym pojedynczym portalem i gazetą, które 
opublikowały takie zdjęcie albo artykuł. A 
siłą rzeczy, nie jestem w stanie tego uczynić. 
Nie mogę się wyprzeć mojego życia! 
Powiem więcej – gdybym miała się cofnąć, to 
powtórzyłabym każdą rzecz w moim życiu, 
nawet tę najokropniejszą. Bo jeśli te wszystkie 
doświadczenia doprowadziły mnie do momentu, 
w którym teraz jestem, to było warto. Dlatego 
w żadnym wypadku nie wypieram się, ani nie 
ukrywam mojej przeszłości.

Aniu, byłaś modelką, a ja dziś, kiedy idę 
ulicą, mam wrażenie, jakby co druga 
dziewczyna szła po wybiegu. Oczywiście 
– postawmy sprawę jasno – nie ma nic 
złego w eksponowaniu swoich wdzięków, 
to w końcu bardzo kobiece, ale subtelne 
podkreślanie swojej urody to jedno, a 
paradowanie półnago to drugie. Dziewczyny 
myślą, że im więcej ciała pokażą, tym 
więcej mężczyzn zwróci na nie uwagę, ale w 
rzeczywistości jest nieco inaczej – owszem, 
mężczyźni zwrócą na to uwagę, ale raczej 
nie będą darzyć wielkim szacunkiem takich 
dziewczyn.  
Bardzo często podkreślam to, co powiedziałaś, 
kiedy daję świadectwo swojego życia. 
Mężczyźni są jak tacy mali chłopcy, rozrabiacy, 
którzy kradną ze sklepu cukierki. Kradną, 
kradną, upychają po kieszeniach, a potem 
spotykają się gdzieś pod sklepem i chwalą 
się swoimi łupami albo nimi wymieniają. 
Przekładając to na relacje damsko-męskie, 
mężczyźni kradną niewinność kobiet, ale to 
nie jest tylko i wyłącznie ich wina! Bo jeśli 
my, kobiety, wymagałybyśmy szacunku, to 
mężczyźni by nam go okazywali. My dziś 
oddajemy się tak po prostu, bez szacunku, po 
jednym dniu, tygodniu, dziewczyny prezentują 
się półnagie na ulicy, więc niech nie dziwią 
się, że mężczyźni nie chcą ich lepiej poznać, 
bo myślą sobie: „Przecież ona już pokazała 
wszystko, co ma do zaoferowania, chyba więcej 

nic nie ma”. W konsekwencji nie chcą nawet 
wchodzić w głębsze relacje. To wielki problem, 
ale tu znowu wracamy do roli jaką powinni 
odgrywać rodzice i szkoła.

W Polsce bardzo popularny był program  
Top Model, w którym kilkadziesiąt dziewcząt 
rywalizowało o możliwość podpisania 
kontraktu z agencją modelek. W programie 
dochodziło jednak do skandalicznych 
sytuacji – dziewczyny musiały pozować w 
wulgarnych, rozbieranych sesjach, jeden 
z jurorów je obmacywał , wysłuchiwały też 
mnóstwa seksistowskich uwag ze strony 
jury. Zaistniałaś w prawdziwym świecie 
modelingu czy wygląda on podobnie? 
Tak, w świecie modelek kobiety traktuje się jak 
towar. Ja czułam się podobnie – jak krowa na 
targu, gdzie przychodzą kupcy i przebierają – ta 
dobra, ta niedobra, ta za gruba, ta za chuda, tej 
trzeba to poprawić, a tamtej coś innego etc. 
Kobiety są towarem, nikogo nie obchodzi ich 
godność. Słyszałam o Top Model, a także o tym, 
że z programu wyrzucano dziewczyny, które się 
sprzeciwiły oczekiwaniom jurorów i na przykład nie 
rozebrały się. Niektórzy myślą, że skoro nie potrafiły 
zrzucić ciuszków, to nie nadają się na modelki, ale ja 
powiedziałabym, że ta dziewczyna, która odmówiła, 
ma bardzo wielką godność i bardzo dobrze zrobiła. 
Tym sposobem dała dużo lepszy przykład, niż 
gdyby została i wygrała ten program. 

Twoja historia jest dowodem na to, że nie 
ma takiego grzechu, z którego Bóg nie jest 
w stanie człowieka wyciągnąć. Nie ma 
sytuacji, z której nie można znaleźć wyjścia. 
Dla Ciebie to także jest  dowód Bożego 
Miłosierdzia? 
Tak! Przede wszystkim wielkiego Bożego 
Miłosierdzia. Z tym, że grzesznicy, którzy tak, 
jak ja dawniej, nie mają zielonego pojęcia o tym 
Miłosierdziu, bardzo często boją się na przykład 
pójść do spowiedzi, bo myślą, że Pan Bóg im nie 
przebaczy. A jeśli tylko uda im się szczerze wyznać, 
że żałują tego, co zrobili, to Bóg z pewnością im 
przebaczy i będą mogli zacząć od zera. 

Na to przebaczenie nie musimy pracować. 
Ale jest coś jeszcze trudniejszego – 
wybaczyć samemu sobie. Jak to zrobić?  
Ty sobie przebaczyłaś? 
W moim przypadku akurat stało się tak, że 
podczas pobytu w Medjugorie usłyszałam głos, 
który kazał mi przebaczyć. I wtedy otworzyły 
mi się oczy, usta i serce i mogłam wypowiedzieć 
dwa słowa – „wybaczam wam”. To jest jedyna 
droga, poza nią nie ma żadnej innej. Jeśli 
tylko zdołamy wybaczyć, będziemy mogli 
oczekiwać przebaczenia od Boga. Nie ma innej 
drogi, by uwolnić się od naszych cierpień, jak 
przebaczenie innym i samym sobie. Nie ma innej 
drogi do nieba, jak tylko przebaczenie.
 Rozmawiała Marta Brzezińska

Nakładem wydawnictwa Edycja św. Pawła ukazała się 
właśnie autobiografia Anny Golędzinowskiej „Ocalona  
z piekła”. To szokująca opowieść o niezwykłej, chwilami 
bardzo trudnej drodze odkrywania swojego miejsca na 
ziemi. Zachęcamy do lektury! 

Przyjąłem nowe życie
Niezwykła 
historia Dominika 
Tarczyńskiego 
– od nawrócenia 
do nakręcenia 
filmu „Kolumbia 
– Świadectwo 
dla świata”, który 
może być dla nas 
prawdziwym wzorem.
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Ania Golędzinowska, modelka, aktorka, 
prezenterka telewizyjna, będąc u szczytu 
kariery, pojechała do  Medjugorje, gdzie 
przeżyła głęboką wewnętrzną przemianę

ciąg dalszy z okładki
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Niedawno minęła siódma rocznica 
śmierci bł. Jana Pawła II. Wspomnienie 
Wielkiego Papieża Polaka jest dla mnie 
zawsze wydarzeniem pełnym emocji. 
Zapewne każdy z nas przeżywa to 
inaczej. Ja postanowiłem podzielić się 
z Wami krótką historią mojego życia – 
historią, w której Jan Paweł II odgrywa 
bardzo ważną rolę.

Moja opowieść ma swój początek 
w Londynie, gdzie przez pięć lat 
mieszkałem i pracowałem. Gdy w 
2003 roku wyjeżdżałem do Wielkiej 
Brytanii, nawet w najśmielszych snach 
nie przypuszczałem, że ten wyjazd tak 
bardzo odmieni moje życie. Trudna 
decyzja o emigracji miała podłoże 
czysto ekonomiczne. Wyjechałem, 
jak setki tysięcy Polaków, zmuszony 
przez rzeczywistość do opuszczenia 
Ojczyzny w poszukiwaniu pracy. Po 
przybyciu do Londynu swoje pierwsze 
kroki skierowałem do polskiej parafii. 
Robi tak zdecydowana większość 
Polaków poszukujących pracy na 
świecie, nawet ci, którzy nie szczędzili 
wcześniej krytycznych komentarzy 
kierowanych pod adresem kościoła 
katol ickiego. Polski kościół był  
w Londynie tym miejscem, w którym 
można było poznać lokalną polską 
wspólnotę, ludzi, którzy już jakiś czas 
mieszkali i pracowali w Anglii. Dzięki 
temu można było znaleźć pokój do 
wynajęcia, czasem pracę, lub po prostu 
poradę. To był start, miejsce, które 
pomagało zacząć nowe życie.

Po  j edne j  z  mszy  św ię tych 
przed kościołem rozdawano ulotki  
z zaproszeniem na nocne czuwanie 
modlitewne, organizowane przez 
polską wspólnotę. Było to czuwanie 
całonocne. Powiem szczerze, że nie 
paliłem się, aby wziąć w nim udział. 
Wyobrażałem sobie, że jest to raczej 
uciążliwe klęczenie, a kto chciałby 
się tak męczyć całą noc? Jednak 
tego dnia mój kolega nalegał, byśmy 
jednak pojechali na to czuwanie, „bo 
może podpytamy o pracę i pokój do 
wynajęcia”. Po przybyciu, ku mojemu 
zaskoczeniu, okazało się, że to 
spotkanie modlitewne nie odbywa się 
w kościele, lecz w sali parafialnej oraz 
że nikt nie jest zmuszany, aby całą 
noc klęczeć, lecz każdy może modlić 
się tak, jak czuje i chce. Weszliśmy do 
sali bez krzeseł czy ławek, w której na 
środku wystawiony był Najświętszy 
Sakrament. Dookoła Niego znajdowały 
się świece, setki małych światełek, 
które sprawiały, że w półmroku 
panowała wspaniała atmosfera 
skupienia i modlitwy.

K i lkadz ies ią t  osób s iedz ia ło 
na podłodze i modliło się cichym 
śpiewem. Po chwili zobaczyłem, że 
do ustawionego w rogu mikrofonu 
p o d c h o d z i  k o b i e t a .  K s i ą d z 
zapowiedział, że wystąpi Helen 
Quinalan, która miała opowiedzieć 

„Ocalona z piekła” – tak może o sobie powiedzieć Anna Golędzinowska. Wychowywała 
się na ulicach Warszawy, wyjechała do Włoch, gdzie trafiła do domu publicznego.  
Co sprawiło, że piękna i znana modelka, której niczego nie brakuje, rzuca swoją karierę  
i zamyka się w klasztorze? – z Anią Golędzinowską rozmawia Marta Brzezińska.  



o swoim świadectwie życia. Helen 
rozpoczęła od krótkiej modlitwy, po 
czym przedstawiła nam swoją historię.

Opowiadała o swojej chorobie, która 
przykuła ją do wózka inwalidzkiego na 
kilkanaście lat, a także o nocy, podczas 
której rozpoczęła błagalną modlitwę 
o własną śmierć. Była tak chora, że 
nie mogła wstać z łóżka, praktycznie 
straciła wzrok przez sterydy, które 
przyjmowała. Cierpiała tak bardzo, 
że postanowiła modlić się o śmierć 
i właśnie tej nocy stał się cud – Bóg 
całkowicie ją uzdrowił. Lekarze, którzy 
dawali jej tylko kilka tygodni życia, 
nie potrafili wyjaśnić całkowitego 
uzdrowienia z choroby. Od tamtej pory 
Helen podróżuje po świecie, opowiada 
o swoim doświadczeniu oraz modli 
się za ludzi w potrzebie, bo oprócz 
uzdrowienia  otrzymała od Boga także 
wielki dar modlitwy o uzdrowienie 
innych.

G d y  s k o ń c z y ł a  o p o w i a d a ć 
swoją historię, zaproponowała, że 
chętnie pomodli się z tymi, którzy 
tego potrzebują. Ludzie ustawili się  
w kolejkę, a Helen nakładała na 
każdego ręce, wypowiadając słowa 
krótkiej  modli twy. Pierwszy raz 
widziałem tego typu modlitwę. Szczerze 
mówiąc, przez moment zastanawiałem 
się, czy nie mam do czynienia z jakąś 
formą szamanizmu czy z kolejnym 
„uzdrowicielem”.  Widziałem jednak 
księdza uczestniczącego w te j 
modlitwie. I to mnie uspokoiło.

Gość bez kompleksów. Lider
Helen modl i ła  s ię  z  ko le jnymi 
osobami. Nie czułem potrzeby tej 
szczególnej modlitwy, bo nie byłem 
chory. Widziałem jednak, że w 
trakcie tej modlitwy z ludźmi dzieje 
się coś wspaniałego. Moja ciekawość 
narastała. Po kilku minutach Helen 
podeszła do mnie z pytaniem, czy 
chcę aby się za mnie pomodliła. 
Pomyślałem, że właściwie to ja nie mam 
się o co modlić. Nigdy niczego mi nie 
brakowało. Pochodziłem z zamożnej 
rodziny, która co prawda wszystko 
straciła w okresie transformacji, ale 
dzieciństwo spędziłem w luksusach. 

Byłem najlepszy w szkole, najlepszy 
na boisku, miałem najładniejsze 
dziewczyny. Byłem duszą towarzystwa, 
l iderem bez kompleksów. Poza 
tym pochodziłem z typowej polskiej 
katolickiej rodziny, która dbała o 
wartości, więc nie uważałem się 
za szczególnego grzesznika, który 
potrzebuje wyszukanych modlitw.

Pomimo to zgodziłem się na tę 
krótką modlitwę. Helen powiedziała: 
„Zamknij oczy. Nie myśl o mnie – myśl 
tylko o Jezusie, który jest tutaj obecny 
w Najświętszym Sakramencie. Będę 
się modliła, aby On cię teraz uzdrowił 
na ciele, duszy i umyśle”. Zamknąłem 
oczy, Helen położyła swoją dłoń na 
mojej głowie i po kilku sekundach 
upadłem na ziemię. Nie wiem dlaczego, 
ale nie mogłem ustać na nogach. 
Fizycznie poczułem i doświadczyłem 
czegoś, czego nie da się opisać, a 
nazwać można jedynie bezwarunkową 
Miłością. W jednej chwili Bóg pozwolił 
mi odczuć swoją obecność, pozwolił 
mi zobaczyć, że On naprawdę istnieje!

Teraz, gdy po latach opowiadam 
o tamtej modlitwie, trudno mi dobrać 
słowa i wyjaśnić, co się stało, dlatego 
często staram się przedstawić to 
jako „duchową promocję”, z której 
skorzystałem. Bóg pokazał mi 
moje życie jako dobry kolorowy 
telewizor plazmowy, z którego byłem 
zadowolony. On jednak wjechał ze 
swoją ofertą najnowszej 60-calowej 
plazmy z kompletnie nową jakością! 
Przyjąłem nową jakość – nowe życie!

Moje życie, w którym praktycznie 
niczego nie brakowało, nagle wypełniła 
obecność i wiara, której wcześniej nie 
było. Wszystko się zmieniło! Całe 
spojrzenie na życie i na wieczność! 
Przeży łem głębok ie  ożywien ie 
swojej wiary, nawrócenie, o którym 
zapragnąłem mówić.

Prawdziwe cuda
Z a a n g a ż o w a ł e m  s i ę  w  ż y c i e 
międzynarodowej wspólnoty przy 
Katedrze Westminster w Londynie. 
Z czasem rozpocząłem posługę 
jako asystent świecki londyńskiego 
egzorcysty, ojca Jeremiego Daviesa. 

Wszystko, co przeżywałem w Londynie, 
starałem się rejestrować swoją małą, 
turystyczną kamerą, tak aby móc 
podzielić się tym z rodziną. To mnie 
wciągnęło. Co więcej pracowałem 
wtedy w polonijnej stacji radiowej. 
W konsekwencji  praktycznie na 
każdym spotkaniu modlitewnym 
mojej wspólnoty byłem z kamerą  
i z mikrofonem. Po kilku latach we 
wspólnocie kojarzono mnie już jako 
„człowieka z kamerą”.

Pewnego dn ia  zadzwoni ł  do 
mnie znajomy Kanadyjczyk, którego 
poznałem we wspólnocie,  Rick 
Miller i poprosił o pilne spotkanie. W 
jego głosie słyszałem, że chce mi 
przekazać coś naprawdę ważnego, 
więc spotkaliśmy się jeszcze tego 
samego dnia. Rick opowiedział mi, 
o tym, że spotkał w naszym kościele 
pielgrzymkę z Kolumbii i o tym jak 
kurtuazyjna rozmowa na temat życia 
Kościoła w tym kraju przerodziła się w 
bardzo głęboką, długą i niesamowicie 
pasjonującą dyskusję.

Kolumbijczycy opowiadali mojemu 
koledze nie tylko o zwykłym życiu 
w Kolumbii, ale i o cudach, jakie 
mają miejsce w ich kraju. Rick 
opowiedział mi dokładnie, co usłyszał, 
i podsumował swoją relację słowami: 
Dominik, musimy tam pojechać. To 
niesamowite świadectwo musi usłyszeć 
cały świat! 

Ziemia Miłości i Wiary
Oczywiście natychmiast zgodziłem 
się na wyjazd i tak rozpoczęliśmy 
przygotowania do podróży. We 
wrześniu 2008 roku wylecieliśmy 
z Londynu do Bogoty w Kolumbii, 
gdzie od chwili lądowania, byliśmy 
świadkami niesamowitych wydarzeń. 
Na lotnisku przywitali nas członkowie 
grup modlitewnych, których Rick 
poznał w Londynie. Czekali na 
nas z małymi transparentami: 
„Witamy Polaków w te j  z iemi 
Miłości i Wiary”. Gdy rejestrowałem 
h i s t o r i e  o p o w i a d a n e  p r z e z 
ludzi ,  których spotykal iśmy w 
Kolumbii, naprawdę trudno mi było 
uwierzyć, że to wszystko prawda. 
Zarejestrowaliśmy wiele świadectw 
m is t yków opow iada jących  o 
ob jaw ien iach  Mary i ,  a  także  
o przesłaniach dla swojego narodu. 
Spotkaliśmy prezydenta, szefa policji, 
szefa armii - opowiadali nam o swojej 
wierze, o potrzebie modlitwy. Mówili 
nam, jak trudne jest życie w Kolumbii, 
o walce, którą ten naród od dawna 
prowadzi. W tych rozmowach wciąż 
przewijał się jeden wątek - wojny, w 
której główną bronią Kolumbijczyków 
jest modlitwa! Nie mówili w przenośni, 
nie mówil i  o modl i twie jako o 
symbolu, ale jako o realnym orężu w 
walce przeciwko złu jakie ich dotyka.

Walka o Kolumbię trwa od lat.  
W 1991 roku lewicowe rządy wyrzuciły 
z kolumbijskiej konstytucji odwołanie 
do Boga i wtedy nastąpiło apogeum 
aktywności zła. Liczne porwania, 
zabójstwa, kartele narkotykowe 
praktycznie zawładnęły tym krajem. 
Wtedy właśnie wielu przerażonych 
Kolumbijczyków chwyciło za różaniec 
i rozpoczęło duchową walkę o swoją 
Ojczyznę.

Przykład dla nas
Aby dowiedzieć się jak najwięcej  
o Kolumbii, spotkałem przedstawicieli 
wielu grup społecznych: polityków, 
żołnierzy, księży, ale także ludzi 
biznesu. Ich historie tworzą prawdziwy 
obraz Kolumbii.

Kobieta (jeden z przedsiębiorców 
realnie wpływających na gospodarkę 
Kolumbii), o której zawsze wspominam, 
mówiąc o Kolumbii, sama o sobie 
mówi ła często „chcę zmieniać 
Kolumbię także poprzez swoją pracę”. 
Opowiedziała mi o początkach 
swojego biznesu, restauracj i  – 
naleśnikarni. Zdecydowała, że będzie 
zatrudniać wyłącznie kobiety samotnie 
wychowujące dzieci, ponieważ miały 
problemy z zatrudnieniem. Powstały 
kolejne restauracje, a z czasem, cała 
sieć. Dziś to ogromna firma z filiami 
w sąsiednich krajach. Właścicielka, 
opowiadając o swoich sukcesach, 
wyznała coś bardzo ważnego: „Wiele 
się w tej firmie zmieniło, jednak jedna 
rzecz pozostała niezmienna od czasów 
pierwszej restauracji; codziennie o 
godzinie 12.00, poprzez specjalny 
radiowęzeł, ze wszystkimi kobietami 
zatrudnionymi w restauracjach 
odmawiamy Anioł Pański”.

Zróbmy małe ćwiczenie i wyobraźmy 
sobie sieć restauracji w Polsce, której 
właściciel przez radiowęzeł codziennie 
odmawia modlitwę lub rozmawia o Bogu 
ze swoimi pracownikami. Coś pięknego. 
A teraz wyobraźmy sobie komentarze 
mediów oraz los takiego przedsiębiorcy, 
takiej firmy w katolickiej Polsce. Piszę o 
tym byśmy mogli uświadomić sobie, jak 
wiele nam brakuje do realnej demokracji  
i wolności religijnej w samym centrum 
Europy. Dlatego Kolumbia jest nie 
tylko świadectwem dla świata, lecz 
także przede wszystkim świadectwem  
dla nas.

 Właścicielka sieci naleśnikarni ma 
realny wpływ na rozwój gospodarki 
Kolumbi i .  Oczywiście mógłbym 
przytoczyć więcej takich historii, bo 
spotkałem także szefa rady biznesu 
oraz innych przedsiębiorców.

F i l a r e m  p o d t r z y m u j ą c y m 
Kolumbię jest polityk – najważniejszy  
w państwie, czyli prezydent Alvaro 
Ur ibe.   To jedyny prezydent  
w ponad stuletniej historii Kolumbii, 
który został wybrany na drugą 
kadencję. Dzięki temu, co czyni  
i mówi, ma ponad 75-procentowe 
poparcie społeczne. W krajach 
demokratycznych takie sytuacje po 
prostu nie mają miejsca.

W filmie dokumentalnym „Kolumbia 
– świadectwo dla świata” mojego 
autorstwa zarejestrowałem jak 
prezydent i jego współpracownicy 
odmawiają różaniec, a telewizja 
publiczna to transmituje. Jeszcze 
siedem lat temu, kiedy umierał Jan 
Paweł II, gdy cała Polska pogrążyła 
się we łzach, nie uwierzylibyśmy, 
gdyby ktoś powiedział nam, że 
niebawem Polska nie będzie już 
krajem znanym z tego, iż ma wielkiego 
Papieża Polaka. Nie uwierzylibyśmy, 
że wkrótce wszyscy będą mówić o 
Polsce jako o jednym z niewielu krajów 
na świecie, który w demokratycznych 
wyborach wybierze do parlamentu 
t ransseksual istę,  dążącego do 
ograniczenia prawa katolików do 
obecności w mediach. Pukalibyśmy 
się z niedowierzaniem w czoło, gdyby 
siedem lat temu, gdy cała Polska 
modliła się przy grobie Jana Pawla 
II, ktokolwiek powiedział, że dojdzie 
tu do takiej degeneracji jak w Sejmie 
nowej kadencji – że w światowych 
mediach Polska będzie opisywana 
jako jedyny kraj na świecie, którego 
pierwszą inicjatywą legislacyjną 
była propozycja zdjęcia krzyża z sali 
sejmowej, i to krzyża matki ks. Jerzego 
Popiełuszki. Nie uwierzylibyśmy, 
gdyby jeszcze kilka lat temu ktokolwiek 
powiedział nam, że Polska będzie 
wspominana w światowych mediach 
jako jedyny kraj na świecie, w którym 
za publiczne pieniądze, w publicznej 
telewizji zatrudnia się zdeklarowanego 
satanistę, a na dodatek kreuje się go 
na autorytet oraz sowicie nagradza.  
A taka jest właśnie Polska siedem lat 
po śmierci Jana Pawła II.

Tymczasem Kolumbia, główny 
producent kokainy, kraj w stanie wojny 
domowej, staje się świadectwem dla 
katolickiej Polski Jana Pawła II, św. 
Faustyny Kowalskiej i ks. Jerzego 
Popiełuszki. Kolumbia, która jako 
pierwszy kraj w trzecim tysiącleciu 
oddała się Bogu w akcie konsekracji. 
Boli to, jak bardzo sięgnęliśmy dna, 
jak bardzo zaprzepaściliśmy dorobek 
Wielkiego Papieża Polaka. Nie chcę 
jednak siać smutku. Film, który 
nakręciłem, „Kolumbia – świadectwo 
dla świata”, jest filmem pełnym radości, 
nadziei. Jest jasnym drogowskazem, 
co robić. Kolumbijczycy i Węgrzy 
już znaleźli drogę powrotu do Boga. 
Wierzę, że nam, Polakom, także się 
uda, jednak to zależy tylko od nas…

Zachęcamy wszystkich  
do kontaktu z autorem:

Dominik Tarczyński 
www.charyzmatycy.pl  

tel: 607-731-731 
facebook.com/dominik.tarczynski 

Przyjąłem nowe życie

Dominik Tarczyński, prezes stowarzyszenia „Wspólnota Katolików Charyzmatycy.pl”, autor filmu 
„Kolumbia-świadectwo dla świata”.  

Boli to, jak bardzo 
sięgnęliśmy 
dna, jak bardzo 
zaprzepaściliśmy 
dorobek Wielkiego 
Papieża Polaka
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7 str - Targi książki, tekst “testa-
ment” (jak za długi, to się skró-
ci), info o wydarzeniu fundacji, 
reklama

Film „Kolumbia – świadectwo 
dla świata” jest dołączony do 

ostatniego numeru miesięcznika 
„Nowe Państwo”
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Warszawiaku, daj rozpalić swoje serce!
Rok 2012 będzie wyjątkowy dla Warszawy nie tylko z powodu rozpoczynających się w czerwcu Mistrzostw Europy  
w piłce nożnej. W niedzielę Bożego Miłosierdzia - 15 kwietnia, rozpocznie się Wielki Tydzień Misyjny. „Misja Warszawy” 
to najnowsza inicjatywa Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji.

WARSZTATY TAŃCA MODLITEWNEGO  
„TAŃCEM WIELBIĆ GO”
Kiedy: 14 kwietnia, godz. 11.00-13.00
Gdzie: Parafia św. Jakuba Apostoła, pl. Narutowicza – 
sala św. Faustyny
Organizator: Diakonia Tańca „Woda Życia”
Warsztaty są bezpłatne. Każdy może wziąć w nich udział 
– niezależnie od wieku czy umiejętności tanecznych.

INAUGURACJA TYGODNIA MISYJNEGO
Kiedy: 15 kwietnia, godz. 15.00
Gdzie: Park Moczydło na Woli
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity 
warszawskiego kard. Kazimierza Nycza

KONCERT DEBIUTY 2012
Kiedy: 15 kwietnia
Gdzie: Centrum Kultury „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3
Zagrają: Strona B, Nacinacze Sykomory, El Camino, 
Pandamusic
Koncert jest bezpłatny, jednak najpierw trzeba zdobyć 
zaproszenie na www.koncertdebiuty.pl

REKOLEKCJE „KTÓŻ JAK BÓG?”
Kiedy: 16-18 kwietnia, godz. 20.00
Gdzie: Parafia św. Jakuba, pl. Narutowicza
Prowadzi: Leszek Dokowicz

DROGA ŚWIATŁA
Kiedy: 15 kwietnia, godz. 19.00
Gdzie: Parafia św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 64

PROJEKCJA FILMU DOMINIKA TARCZYŃSKIEGO 
„EGZORCYSTA”
Kiedy: 16 kwietnia, godz. 19.00-21.00
Gdzie: Aula w budynku SGGW przy ul. 
Nowoursynowskiej
Organizator: DA „Przystań”
Po projekcji spotkanie z reżyserem

BISKUP DOSTĘPNY DLA LUDZI
Kiedy: 16 kwietnia i 18 kwietnia, godz. 17.00-18.00
Gdzie: Katedra św. Floriana na Pradze
Prowadzi: ks. bp Marek Solarczyk oraz ks. Bogusław 
Kowalski

SPOTKANIE Z BADACZEM CAŁUNU 
TURYŃSKIEGO BARRIEM SCHWORTZEM

Kiedy: 17 kwietnia, godz. 19.00-21.00
Gdzie: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,  
al. KEN 101 – kościół dolny
Organizator: DA „Przystań”

WIECZÓR INSPIRACJI
Kiedy: 17 kwietnia, godz. 19.30
Gdzie: Klub studencki „Karuzela”, ul. Konarskiego 85
Organizator: DA UKSW i Oddział KSM przy UKSW
Koncert rapera Arkadio, po nim konferencja ks. Pawła 
Barylaka (salezjanina) „Żyj dobrze – szkoda żyć źle”.  
Na koniec poczęstunek.

SPOTKANIE Z BRATEM MORRISEM  
„Z POWODU JEZUSA I EWANGELII”
Kiedy: 18 kwietnia, godz. 20.15
Gdzie: Dom Słowa Bożego, ul. Grochowska 194/196
Organizator: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa 
Akademickiego „ARKA”

SPOTKANIA EWANGELIZACYJNE  
W AKADEMIKACH
Kiedy: 19 i 21 kwietnia, godziny wieczorne
Gdzie: Akademiki: Alcatraz, Babilon, Bratniak, 
Muszelka, Pineska, Micrus, Muchomorek, Radomska, 
Riviera, Tulipan, Żwirek
Organizator: Wspólnota „Woda Życia”

MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
Kiedy: 19 kwietnia, godz. 19.00
Gdzie: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego
Organizator: Wspólnota Jeshua z Łomianek

CRISTOTECA – NIEZIEMSKA PRZESTRZEŃ 
ZABAWY
Kiedy: 19 kwietnia, godz. 20.00
Gdzie: Klub „Proxima”, ul. Żwirki i Wigury 99a
Organizator: Wspólnota Przymierze Miłosierdzia
Gościnnie „Five Little Birds” (młode brzmienie reggae). 
Więcej: www.cristoteca.pl

WIECZÓR ŚWIADECTW
Kiedy: 19 kwietnia, godz. 18.30
Gdzie: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego,  
aula 114 w Auditorium Maximum
Organizator: DA UKSW i Oddział KSM przy UKSW
Gośćmi będą: Radosław Pazura, Dariusz Basiński 
(Mumio), Dariusz Malejonek (Maleo Reggae Rockers)

SPOTKANIE DLA MŁODYCH Z KSIĘDZEM 
PIOTREM PAWLUKIEWICZEM
Kiedy: 19 kwietnia, godz. 19.00
Gdzie: Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2 
Organizator: Ruch Światło-Życie diecezji warszawskiej 

CZUWANIE MODLITEWNE W DUCHU TAIZE
Kiedy: 19 kwietnia, godz. 19.30
Gdzie: Parafia Świętego Krzyża, ul. Krakowskie 
Przedmieście 3

WIECZÓR Z EMMANUELEM
Kiedy: 20 kwietnia, godz. 19.00
Gdzie: Parafia Opatrzności Bożej, ul. Dickensa 5,  
dolny kościół Adoracja, uwielbienie, katecheza

NOC ŚWIADECTW
Kiedy: 21 kwietnia, godz. 19.30-23.55
Gdzie: Parafia pw. św. Michała Archanioła,  
ul. Puławska 95

SPEKTAKL „JESTEŚ MOJĄ PASJĄ CZŁOWIEKU”, 
CZYLI O TAJEMNICY EUCHARYSTII
Kiedy: 21 kwietnia, godz. 15.30
Gdzie: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
Grupa Ewangelizacji Teatralnej „Sensowni” zaprezentuje 
spektakl na podstawie objawień współczesnej mistyczki 
boliwijskiej Cataliny Rivas pt. „Tajemnica Eucharystii”.

EWANGELIZACJA STAREGO I NOWEGO MIASTA
Kiedy: 21 kwietnia, godz. 19.00-23.00
Gdzie: Stare i Nowe Miasto, Parafia św. Jacka, ul. Freta 10
Organizator: DA Freta

CHRISTIAN HYDE PARK
Kiedy: 21 kwietnia, godz. 9.00-18.00
Gdzie: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,  
al. KEN 101, plac przed głównym kościołem
Organizator: DA Przystań

MARSZ GWIAŹDZISTY DLA JEZUSA
Kiedy: 22 kwietnia, godz. 15.00-19.00
Gdzie: Z kościołów: św. Augustyna na Muranowie,  
św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży i Nawiedzenia 
NMP na Nowym Mieście – na plac Zamkowy 

 
 więcej na stronie: misja-warszawy.pl

„TYDZIEŃ MISYJNY” W WARSZAWIE – WYBRANE PROPOZYCJE SPOTKAŃ

Projekt ewangelizacji Warszawy 
powstał z inicjatywy kardynała 
Kazimierza Nycza i abp. Henryka 
Hosera. Wpisuje się on w europejskie 
działania ewangelizacyjne. Podobne 
akcje mają miejsce również w Paryżu, 
Brukseli, Budapeszcie, Lizbonie i 
Wiedniu. Głównym ich celem jest 
zachęcenie wiernych Kościoła do 
większej aktywności oraz dotarcie 
do osób, które nie miały jeszcze 
możliwości nawiązania żywej relacji 
z Bogiem. Ma się to realizować 
poprzez ożywienie parafi i  oraz 
wspólnot,  regularną katechezę 
dorosłych, nawiązanie kontaktu ze 
środowiskami akademickimi oraz 
rozwój wolontariatu.

Łatwo zauważyć, że coraz więcej 
katolików traktuje swoją wiarę jak 
rodzinny obrzęd, bądź element 
tradycji, a praktyki religijne ograniczają 
s ię  do zmówien ia  „pac iorka” . 
„Wokół nas są ludzie, którzy – mimo 
przyjętych sakramentów – nigdy nie 
żyli naprawdę wiarą chrześcijańską. 
Dlatego potrzeba, abyśmy czynili 
wszystko, aby pomóc im otworzyć 
umysł i serce na żywego i działającego 

Boga, obecnego w ich historii, który 
może uczynić życie ludzkie pełnym i 
szczęśliwym. I to jest właśnie nowa 
ewangelizacja, której dzisiejszy 
człowiek i dzisiejsze społeczeństwo 
tak pilnie potrzebuje” – powiedział 
biskup pomocniczy i  wikariusz 
generalny Archidiecezji Warszawskiej 
Piotr Jarecki.

Projekt „Misja Warszawy” podzie-
lony jest na trzy etapy. Pierwszy z nich 
to dotarcie do parafian. Szczególnie 
do tych mieszkańców, którzy nie 
mają żadnego kontaktu ze swoimi 
duszpasterzami. Proponowane są 
m.in.  kursy Alfa, rekolekcje i warsztaty, 
które mają ożywić wiarę wspólnoty 
parafialnej. Potrzeba aby każdy w 
parafi odnalazł swoje miejsce i czuł 
się jak w rodzinie.

Drugi etap to środowiska akade- 
mickie i współpraca z duszpasterzami na 
terenie uczelni, szkół i akademików. Jan 
Paweł II mówił: „Chrystus wie, co nosi 
w swoim wnętrzu człowiek. On jeden 
wie!” Ewangelizacja przeprowadzana 
w środowisku akademickim ma na celu 
umożliwienie studentom prawdziwego 
poznania Jezusa. 

O s t a t n i m  p o l e m  d z i a ł a n i a 
są wydarzenia sk ierowane do 
wszystkich warszawiaków. W dniach 
15-22 kwietnia odbędzie wielkie 
święto wiary w naszym mieście.  
W przygotowanie Tygodnia Misyjnego 
włączyły się czołowe duszpasterstwa 
akademickie i wspólnoty. Przygotują 
one dni ewangelizacji na uczelniach  
- spotkania, wykłady, film, flash-mob. 
Dodatkowo odbędą się spotkania 
integracyjne w akademikach, klubach, 
ośrodkach kultury. Zaplanowana jest 
również noc świadectw, wieczory 
chwały, noc konfesjonałów oraz 
adoracje z modlitwą o uzdrowienie. 
W s z y s t k o  z w i e ń c z y  „ M a r s z 
Gwiaździsty”- 22 kwietnia przez plac 
Zamkowy przemaszerują środowiska 
zaangażowane w Misję oraz osoby 
zaproszone w trakcie tygodnia 
ewangelizacji. Tydzień Misyjny ma 
być początkiem czegoś wielkiego, 
wrzuceniem do ziemi małego ziarenka. 
„Wielkie sprawy mają początek  
w pokorze. Stare przysłowie mówi, 
że sukces nie jest imieniem Boga. 
Ewangelizacja powinna poddać się 
dynamice ziarnka gorczycy i nie 

pretendować od razu do owocu  
w postaci wielkiego drzewa” – 
powiedział biskup Piotr Jarecki.

Dlaczego organizowana jest taka 
akcja ewangelizacyjna i dlaczego 
warto, byśmy w swoim życiu także 
samemu dawali świadectwo naszej 
wiary? Jeśli Boga odkrywa się jako 
miłość, cel i sens swojego życia, to 
trudno o Nim nie mówić. Gdy brakuje 
świadectwa w życiu chrześcijanina, to 
tak, jakby Ukochany nie przyznawał 
się do swojej Ukochanej i wstydził 
się jej. „W Kościele chodzi o przekaz 
życia: ktoś to życie w sobie odnajduje 
i odkrywa, i jest to dla niego takie 
doświadczenie, że chce się nim 
dzielić” – powiedział biskup Grzegorz 
Ryś. Dzielenie się ze światem 
tą radością, która jest od Boga,  
to właśnie ewangelizacja!

Może w tym momencie zastana-
wiasz się, po co to ewangelizacyjne 
zamieszanie; może myślisz sobie, że 
wszystkie te wydarzenia nie są dla 
Ciebie;  może Twoja relacja z Bogiem 
pozostawia wiele do życzenia? Może 
tym bardziej warto dać sobie szansę? 
Spróbuj, nie masz nic do stracenia!  
A co jeśli właśnie tam spotkasz Boga? 

 
 Joanna Kuzia

Portret Jana Pawła II w szklanej 
witrynie warszawskiego sklepu. 
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