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Buon giorno Francesco!
13 marca kardynałowie zebrani na Konklawe wybrali na nowego Papieża, biskupa z „końca świata”,
nieznanego szerszemu gronu Argentyńczyka Jorge Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. Po
początkowej konsternacji i zastanawianiu się: Kto
to? , nowy Papież bardzo szybko zdobył serca wiernych na całym świecie. My także nie ukrywamy
wielkiej radości z tego wyboru i chcemy od serca
przywitać naszego nowego przewodnika duchowego.
Rozpoczynając pontyfikat Franciszek powiedział:
„A teraz rozpoczniemy tę drogę biskupa i ludzi Kościoła Rzymskiego – tego Kościoła, który przewod-

niczy, jeśli chodzi o miłość, braterstwo, zaufanie
pomiędzy nami. Módlmy się zawsze za nas – jeden
za drugiego. Módlmy się za cały świat aby panowało między nami wielkie braterstwo”.
Módlmy się więc wzajemnie za nas o to byśmy
trwali w wierze, nadziei i miłości oraz za naszego
nowego Papieża aby miał siłę, odwagę i mądrość
nam przewodniczyć w tych bardzo trudnych czasach.
O tym kim jest nowy Papież Franciszek oraz czego możemy spodziewać się po jego pontyfikacie
czytaj na stronach 3 i 4

Dziękujemy Ojcze Święty!

Fot. Grzegorz Gałązka

28 lutego swój pontyfikat zakończył Papież Benedykt XVI. Dwa tygodnie wcześniej zaskoczył on cały świat, ogłaszając
zamiar abdykacji, jako pierwszy Papież
od ponad 700 lat.
Wielu ludzi patrzyło na Benedykta XVI,
oceniając go przez pryzmat jego poprzednika. Na tle Jana Pawła II mógł on
wydawać się oschły, oddalony od ludzi,
mówiący niezrozumiałym, teologicznym
językiem. A jednak gdy bliżej przyjrzymy
się działaniom jakie podejmował i jego
nauczaniu, będziemy mogli dostrzec
w nich wielką myśl, głębię i bardzo wiele

dobrych owoców.
Można powiedzieć, że Benedykt XVI
dokonał rzeczy z pozoru niemożliwej,
wydającej się ponad jego – „skromnego
pracownika winnicy Pana” – siły, godnie
kontynuując dzieło Jana Pawła II i przewodząc Kościołowi w bardzo burzliwych
czasach.
Dziękujemy za wszystko, Ojcze święty!
Fragment przemówienia Papieża z jego
ostatniej audiencji generalnej – str 2
O Papieżu Benedykcie czytaj na str 5

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki oraz Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem… Weź do ręki kalendarz, przejrzyj kolejne kwietniowe
strony i przez kilka minut zastanów się
razem ze mną: dlaczego pominięto inne,
bardzo ważne powielkanocne wydarzenie? Czyżby „sprawy niebieskie” uznano
za wiele hałasu o nic?...
A przecież Święto Miłosierdzia Bożego Kościół Katolicki obchodzi nie od dziś. Jako
pierwszy do kalendarza liturgicznego
w 1985 r. dla arch. krakowskiej wpisał je
kard. Macharski, szybko znajdując naśladowców w innych diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski, w 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził to święto dla
całego Kościoła w Polsce, natomiast pięć
lat później, 30 IV 2000 r. podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, Papież ogłosił
Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Katolickiego.
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone
jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Wybór dnia nie jest przypadkowy – ustanowienie tego Święta bezpośrednio po
wydarzeniach związanych z Wielką Nocą,
a zatem wtedy, gdy Kościół nadal żyje liturgią męki i zmartwychwstania Chrystusa, ma swoją szczególną wymowę, gdyż
właśnie ten okres w roku liturgicznym,
wyraźniej niż jakikolwiek inny, ukazuje
niepojętą tajemnicę Bożego miłosierdzia.
Ustanowienie tego Święta nie było pomysłem kościelnych hierarchów. W swoim
Dzienniczku
s. Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa,
który sam wyraził to pragnienie: Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników.

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask
na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. (Dz. 699).
Największą z łask, którą można otrzymać
tej niedzieli, jest zupełne odpuszczenie
win i kar, towarzyszące przyjęciu w tym
dniu Komunii Świętej. Ważne jest także
dobrze odprawiona spowiedź (niekoniecznie w dniu samego Święta) i brak
przywiązania do choćby najmniejszego
grzechu oraz przyjęcie postawy ufności
wobec Boga i miłości wobec drugiego
człowieka. Należy podkreślić, że otrzymana łaska jest większa od odpustu zupełnego, jako że ten polega tylko na darowaniu
kar doczesnych za popełnione grzechy,
natomiast nigdy nie jest odpuszczeniem
samych win.
Nie spłycajmy tego Święta do pewnego
rodzaju „Bożych Walentynek” czy spotkania ze złotą rybką, spełniającą wszystkie
życzenia. Jest ono przecież wyrazem największej miłości oraz troski, wynikiem
realnego spotkania Boga z człowiekiem.
Jak zapisała siostra Faustyna: Dusze
giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im
ostatnią deskę ratunku, to jest święto
Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią
miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz.
965). Naszą ostatnią deską ratunku jest
ucieczka do Bożego Miłosierdzia. By móc
się jej chwycić, trzeba najpierw chcieć
poznać Boga, zwrócić się do Niego i każdego dnia uczyć się zaufania Jemu i Jego
planom wobec naszego życia, ponieważ
tylko wtedy będzie mógł je przemieniać
i ubogacać Swoją Miłością.
O św. siostrze Faustynie - czytaj na str 6
Wywiad z Radosławem Pazurą o Bożym
Miłosierdziu w praktyce na str 7

2 | Niecodziennik | kwiecień 2013 r.

www.bycbardziej.pl

Światło wśród ciemności
Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny
„Pośród nas mogą być mrok i ciemności, a jednak widzimy światło:
mały, nikły płomyk, który jest silniejszy od mroku, zdającego się tak potężnym i niemożliwym do przezwyciężenia. Chrystus, który powstał
z martwych, jaśnieje na tym świecie
i to najjaśniej tam, gdzie, po ludzku
sądząc, wszystko wydaje się mroczne i pozbawione nadziei.”
Papież Benedykt XVI
Kościół przeżywa właśnie wyjątkowy
czas. Mamy nowego Papieża Franciszka, który swoim ciepłem i skromnością bardzo szybko podbił serca
wiernych na całym świecie. Kilka dni
temu obchodziliśmy najważniejsze
święto chrześcijańskie – Wielkanoc.
Radość ze spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem ciągle jest
obecna w sercach milionów ludzi…
Kto by dziś pomyślał, że jeszcze dwa
miesiące temu wielu z nas przeżyło
szok i konsternację, zastanawiało

się z trwogą: „co będzie dalej z Kościołem?”, gdy Papież Benedykt XVI
ogłosił decyzję o abdykacji. Bóg jednak - nie po raz pierwszy - pokazał,
że ma wobec Kościoła i nas samych
bardzo konkretny plan, którego często możemy nie rozumieć, a który
z czasem okazuje się dla nas najlepszy. Ostatnie miesiące możemy
potraktować jak swoiste rekolekcje,
które będą nas uczyć, że nawet jeśli
po ludzku zaczynamy tracić nadzieję, a w naszym życiu pojawiają się
mroki i ciemności, to jeszcze nie jest
nic straconego! Chrystus pragnie
przynieść nam nowe światło i z powrotem, jeszcze mocniej rozświetlić
nasze życie. Musimy mu tylko na to
pozwolić.
Rozważając
tajemnicę
śmierci
i zmartwychwstania Jezusa, w tym
roku wyjątkowo mocno zatrzymałem się na postaci pierwszego Papieża - Piotra. Najbliższy uczeń Chry-

stusa w momencie próby trzy razy
się go zaparł. Chrystus tymczasem
nie tylko mu wtedy wybaczył, ale też
powierzył los Kościoła. Jestem przekonany, że Piotr, bez doświadczenia
swojej słabości, upadku, nie byłby
potem tak mocno oddany misji
miłości. To niesamowite przesłanie
dla każdego z nas – bo przecież my
każdego dnia zapieramy się Boga,
ilekroć grzeszymy, ulegamy swoim
słabostkom, wybieramy egoizm zamiast miłości – Bóg nie tylko nas nie
przekreśla, ale na naszych największych słabościach może zbudować
wielkie rzeczy!
Wielu osobom może wydawać się,
że to tylko piękne słowa, które być
może sprawdzają się w życiu co
bardziej gorliwych katolików, ale
niestety ich własna historia jest już
tak bolesna i pogmatwana, już tak
bardzo oddalili się od Boga, że nie
ma dla nich drogi powrotu. Do tych
wszystkich wątpiących i utrudzonych Kościół w najbliższą niedzielę
adresuje – na prośbę samego Chrystusa - orędzie Bożego Miłosierdzia.
Miłosierdzia, które nie ma granic, bo
nie ma takich grzechów, sytuacji,
ciemności, z których Bóg nie byłby
w stanie wyprowadzić dobra.

Diabeł odgrzewa stare grzechy
O tym, jak nie dać się prowadzić na smyczy Szatanowi, z Małgorzatą Nawrocką autorką „Powieści Antymagicznych” - rozmawia Martyna Chodykin
Martyna Chodykin: Ostatnio coraz
częściej w Kościele mówi się o zagrożeniach duchowych. Jakie są ich źródła?
Małgorzata Nawrocka: Moim zdaniem
można wymienić cztery podstawowe
źródła zagrożeń duchowych. Pierwszym
z nich jest świadome odwrócenie się
od Boga i adorowanie ciemności, czyli
satanizm. Drugie to okultyzm: magia,
spirytyzm, wróżbiarstwo, medycyna
okultystyczna. Trzecim źródłem jest próba realizacji potrzeb duchowych w kontaktach z innymi systemami religijnymi,
zwłaszcza otwarcie się na kulty Dalekiego Wschodu (różne wersje jogi i medytacji), powrót do dawnych kultów pogańskich albo tworzenie „nowinek” typu
scjentologia. Ostatnim zaś, jest relatywizm moralny i przekonanie, że człowiek
sam jest dla siebie bogiem. Wiąże się to
z odrzuceniem Boga osobowego, łaski,
zbawienia i Kościoła.
Co jest najbardziej niebezpiecznego
w tych praktykach?
Człowiek staje się wtedy nieodporny
na działanie Złego. Otwierając się na te
rzeczywistości, dajemy szatanowi możliwość prowadzenia nas jak na smyczy.
Szczególnie dotyczy to osób, których sumienia nie są wrażliwe na zjawiska, które
mogą zwodzić, kusić i powodować złe
skutki w życiu.
Czy problem zagrożeń duchowych
dotyczy tylko osób, które świadomie
otwierają furtki Złemu?
Jest to problem, na który narażeni są
wszyscy - zarówno wierzący, jak i niewierzący. To, że ktoś nie wierzy w istnienie diabła, nie spowoduje, że nie będzie
działał w jego życiu. Powiem więcej.
Osoby niewierzące szczególnie często
trafiają do egzorcysty, ponieważ niewiara wcale ich nie broni, a wręcz przeciwnie
- tym bardziej otwiera na działanie Złego.
Oczywiście inne są skutki naszego postępowania, kiedy człowiek ma świadomość
tego, co czyni, ale w kłopoty duchowe
mogą wpaść także osoby nieświadome

skutków uprawiania jogi, chodzenia do
wróżek, czy uzdrowicieli.
Wielu ludzi traktuje np. medytacje
wschodnie jako rozrywkę. Czy jest granica, za którą te praktyki zaczynają być
dla nas groźne?
Nie da się wyrysować na skali granicy, za
którą zaczyna się działanie Złego. Gdyby
taka istniała, flirtowalibyśmy z nim do
tego momentu, a potem odchodzili ze
spokojnym sumieniem.
Każdy jest kuszony i diabeł do każdego
podchodzi w inny sposób.
Jak rozmawiać z ludźmi, którzy odrzucają fakt, że Szatan istnieje naprawdę?
Szatan jest najlepszym teologiem. Czasem ludzie próbują go naśladować i,
pastwiąc się nad Kościołem, usprawiedliwiają swoje zachowanie. Są to osoby tak
zablokowane, że rozmowa z nimi nie ma
sensu.
Bez względu na to, czy ktoś w to wierzy
czy nie, będzie musiał się skonfrontować
z prawdą.
Często jedyne, co można zrobić, to zawierzyć te osoby Bogu. Arogancją byłoby zakładać, że zmienimy czyjeś poglądy w 5 minut. Ludzie nie zmieniają się
w chwilę. Czasem potrzeba całego życia.
Jak to jest, że w świecie, w którym
triumfy święci racjonalne myślenie,
coraz więcej osób korzysta z porad
wróżek, czyta horoskopy?

Człowiek jest z natury istotą religijną.
Kiedy traci z oczu Boga, zaspokaja pustkę duchową na różne inne sposoby. Ma
w sobie głód i pytania: skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?
Tęsknota do niezwykłości jest darem Bożym, gdybyśmy nie mieli tego głodu, nie
tęsknilibyśmy za Niebem. Zateizowane
społeczeństwo podsuwa nam alternatywne sposoby zaspokojenia tego głodu
i wraca do prymitywnych metod, takich
jak wróżbiarstwo czy inne tajemnicze
rytuały.
Diabeł odgrzewa stare grzechy i co jakiś
czas przywołuje stare sposoby kuszenia.
Wykorzystuje pustkę w ludziach. Człowiek jest w stanie dojść do każdego absurdu, kiedy odrzuca wiarę i rozum.
Zło już nie tylko jest w świecie, ale też
przestaje się ukrywać. Czy jest dokąd
przed nim uciekać?
Nie uciekniemy. Siostra Faustyna
w Dzienniczku zapisała słowa, które powiedział do niej Jezus:
„W życiu każdego człowieka są chwile
wymagające od niego największego heroizmu”.
Może to są nasze chwile? Potrzeba, by
chrześcijanie nabrali smaku soli i włożyli
pancerz, którym jest wiedza i świadomość. Wiele osób nie chce wiedzieć, bo
to komplikuje drogę na skróty. Świadomość boli, ale skutki nieświadomości
bolą jeszcze bardziej.

Małgarzota Nawrocka będzie jednym z prelegnetów organizowanego pod patronatem „Niecodziennika”, poświęconego zagrożeniom duchowym,

sympozjum Magia - cała prawda.
Sympozjum odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2013 w Kościele Wszystkich
Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie.
Rozpocznie się o godzinie 8 inauguracyjną Mszą Świętą i potrwa do godziny 19.
Wśród zaplanowanych prelekcji znajdują się m.in. spotkanie z s. Angelą Musolesi,
asystentką O. Gabriela Amortha, oficjalnego egzorcysty Państwa Kościelnego,
wykład ks. Aleksandra Posackiego o okultyźmie w kulturze masowej
oraz świadectwo nawróconego bioenergoterapeuty. Wstęp wolny!
Pełen program sympozjum można znaleźć m.in. na związanej z naszą gazetą
stronie www.duchowy.pl
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Serdeczne podziękowania chcemy skierować do autora zdjęć Papieża Emeryta
Benedykta XVI i Papieża Franciszka zamieszczonych w tym numerze „Niecodziennika”
Grzegorz Gałązka (www.galazka.deon.pl) - zawodowy fotograf na stałe akredytowany w Watykanie, współpracuje z wydawnictwem Michalineum. Jest
autorem zdjęcia beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Chrystus zmartwychwstał!
Chrystus zmartwychwstał w określonym
momencie dziejów, ale wciąż pragnie powstawać z martwych w życiu niezliczonej
rzeszy ludzi, w życiu jednostek i ludów.
Owo powstawanie z martwych wymaga
współdziałania człowieka, współdziałania
wszystkich ludzi(…) Wszędzie tam, gdzie
serce, które przezwyciężając egoizm,
przemoc, nienawiść pochyla się z miłością
ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś
zmartwychwstaje Chrystus.(…)
Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie wierząc, miłując

i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa
świętuje swe ostateczne zwycięstwo.
Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego
losu to nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz,
lecz nadzieja. Do tej nadziei Kościół wzywa także ludzi współczesnych. Powtarza
im niewiarygodną, a przecież prawdziwą
nowinę: Chrystus zmartwychwstał! Niech
wraz z Nim zmartwychwstaje cały świat!
Alleluja!
Papież Jan Paweł II
Fragment orędzia wielkanocnego
Urbi et orbi, 30 marca 1986

Nie traćmy perspektywy wiary
W ciągu tych ostatnich miesięcy, odczułem, że moje siły osłabły i nieustannie
prosiłem Boga na modlitwie, aby oświecił
mnie swoim światłem, żebym podjął najwłaściwszą decyzję, nie dla mego dobra,
ale dla dobra Kościoła. Podjąłem ten krok
z pełną świadomością jego wagi, a także
nowatorstwa, ale z głębokim pokojem ducha. Umiłowanie Kościoła oznacza także
odwagę, by podejmować trudne wybory,
bolesne, mające zawsze na względzie dobro Kościoła, a nie samych siebie.(…)
Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna,
za poszanowanie i zrozumienie, z jakimi
przyjęliście tę tak ważną decyzję. Będę
wam towarzyszył na drodze Kościoła
przez modlitwę i refleksję, przez to poświęcenie Panu i Jego Oblubienicy, jakim
starałem się żyć dotychczas każdego dnia
i którym chcę żyć zawsze. Proszę was,
abyście o mnie pamiętali przed Bogiem,

a przede wszystkim, abyście się modlili
za kardynałów, którzy zostali powołani
do tak ważnego zadania oraz za nowego
Następcę Piotra: niech Pan mu towarzyszy
światłem i mocą swego Ducha.
Drodzy przyjaciele! Bóg kieruje Kościołem, zawsze go wspiera, a w szczególności
w najtrudniejszych chwilach. Nigdy nie
możemy stracić tej perspektywy wiary,
która jest jedyną prawdziwą perspektywą
drogi Kościoła i świata. W naszym sercu,
w sercu każdego z was niech będzie zawsze radosna pewność, że Pan jest obok,
nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas
i ogarnia nas swoja miłością. Dziękuję!
Papież Benedykt XVI
podczas swojej ostatniej
audiencji generalnej
Watykan, 27 lutego 2013 r.

Bóg nie zmęczy się przebaczaniem
O, bracia i siostry, oblicze Boga jest obliczem miłosiernego ojca, który zawsze jest
cierpliwy. Czy myśleliście kiedyś o cierpliwości jaką On ma wobec każdego z nas?
To właśnie jego miłosierdzie. Bóg jest zawsze cierpliwy wobec nas, rozumie nas,
czeka na nas, nigdy nie przestaje nam wybaczać, jeśli potrafimy powrócić do Niego
ze skruszonym sercem.(…)
Miłosierdzie to najlepsze, co możemy
odczuwać: ono zmienia świat. Nieco
miłosierdzia czyni świat mniej zimnym
i bardziej sprawiedliwym. Musimy dobrze zrozumieć to Boże miłosierdzie, tego
miłosiernego Ojca, który jest tak bardzo
cierpliwy... Zapamiętajmy słowa proroka

Izajasza, który mówi, że nawet jeśli nasze
grzechy będą jak szkarłat, miłość Boża
uczyni je białymi jak śnieg. Miłosierdzie
jest piękne!(…)
Bóg nigdy nie zmęczy się tym, by nam
przebaczać! Problem w tym, że to nas nieraz męczy proszenie Go o przebaczenie,
nie chcemy dłużej tego robić. On nigdy
nie przestaje przebaczać, ale my czasami
przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy
nie przestawajmy, nigdy!
Papież Franciszek
17 marca, Watykan,
przed modlitwą Anioł Pański
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Franciszku, idź
odbuduj mój Kościół
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Monika Burczaniuk
13 marca 2013 roku. Plac Świętego Piotra. Mimo intensywnie padającego deszczu, wypełniony po brzegi wiernymi. Wszyscy czekają na jednego człowieka.
Na nowo wybranego Papieża Kościoła powszechnego. W napięciu mijają kolejne minuty oczekiwania. W końcu otwierają się drzwi balkonu błogosławieństw, na którym pojawia się kardynał Jean Louis
Tauran, ogłaszający nazwisko nowego następcy świętego Piotra. „Cardinalem Bergoglio” - słyszymy. Wśród
euforii, zachwytu i radości, padają pytania: kto to?
Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936
roku w Buenos Aires. Pochodzi z rodziny włoskiego
imigranta, pracownika kolei. Jego droga do kapłaństwa nie przebiegała typowo. Początkowo bowiem
Jorge Mario Bergoglio chciał być inżynierem, dlatego
też ukończył technikum chemiczne. Jednak w wieku
21 lat wybrał powołanie kapłańskie. 11 marca 1958
roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nowicjat
odbywał w Chile, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu
nauk humanistycznych. Po jego ukończeniu uzyskał
licencjat z filozofii w Kolegium św. Józefa w pobliskim
San Miguel. Studiował także literaturę, psychologię
i teologię. Mając 33 lata, czyli w tzw. „wieku Chrystusowym”, 13 grudnia 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1973 złożył śluby wieczyste w swoim
zakonie w Hiszpanii, gdzie wówczas studiował. W latach 1973-1979 był prowincjałem jezuitów w Argentynie, a także wykładowcą na Wydziale Teologicznym
w swym dawnym kolegium w San Miguel. W latach
1980-1986 był także rektorem tej uczelni. Gdy miał 55
lat, 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem
pomocniczym swojej rodzinnej archidiecezji. Natomiast 3 czerwca 1997 Jan Paweł II powołał go arcybiskupem koadiutorem z prawem następstwa, zaś 28
lutego 1998 arcybiskupem Buenos Aires i prymasem
Argentyny.
Na konsystorzu w 2001 roku został wyniesiony do
godności kardynalskiej. W latach 2005 – 2011 przez
dwie trzyletnie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Argentyńskiej Konferencji Biskupiej. Na konklawe w 2005 roku był w gronie papabile, czyli kardynałów typowanych na następcę papieża. 13 marca
2013 roku został wybrany przeważającą większością
głosów 266. papieżem Kościoła katolickiego. Przybrał
imię Franciszek, odwołując się do postaci św. Franciszka z Asyżu. Na spotkaniu z dziennikarzami wytłumaczył swoją decyzję: „Podczas wyboru obok mnie był
emerytowany arcybiskup Săo Paulo, (….) kard. Claudio Hummes: wielki przyjaciel. Kiedy robiło się trochę
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▌Nowe, dwutomowe wydanie bestsellerowego zbioru opowieści
o słynnych pokutnikach wybitnego szwajcarskiego teologa, Waltera Nigga. Autor, przedstawiając tych kilka wybranych postaci,
ukazał problem odwiecznych ludzkich zmagań z własnym sumieniem i bolesną przeszłością, która jest do przezwyciężenia jedynie
na drodze praktyczno-życiowej, nigdy teoretyczno-abstrakcyjnej.
Historie dawne i współczesne sprzeciwiają się błędnemu poglądowi, że pokutnicy byli wyłącznie postaciami
średniowiecznymi.
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«niebezpiecznie», pocieszał mnie. A kiedy doszło do
dwóch trzecich głosów i rozległy się zwyczajowe w takiej sytuacji oklaski, bo wybrano papieża, on mnie objął, ucałował i powiedział: «Nie zapomnij o ubogich».
Słowo to zapadło mi w serce: biedni, ubodzy. (…) Tak
przyszło mi na myśl imię: Franciszek z Asyżu, który jest
dla mnie człowiekiem ubóstwa, pokoju, kochającym
i strzegącym stworzenia, w tym czasie, kiedy nasza relacja z rzeczywistością stworzoną nie jest zbyt dobra
– jest człowiekiem dającym nam tego ducha pokoju,
człowiekiem ubogim... Och, jakże bardzo chciałbym
Kościoła ubogiego i dla ubogich!”
Papież Franciszek już jako kard. Bergoglio zwracał
się ze szczególną miłością do ubogich, chorych i odrzuconych przez społeczeństwo. Warto przypomnieć
szczególne wydarzenie, kiedy to w 2001 roku jako
prymas Argentyny udał się z wizytą do hospicjum,
gdzie umył i ucałował stopy dwunastu pacjentom
chorym na AIDS. W ten sposób podkreślił, że my także, idąc za przykładem Chrystusa, nigdy nie powinniśmy nikogo pomijać. Poza tym od zawsze był niezwykle skromnym człowiekiem. Jako hierarcha kościelny
niejednemu zburzył wyobrażenie o wyniosłym arcy-

Krzysztof Ziemiec
Prezenter telewizyjny,
prowadził studio w TVP1
podczas wyboru papieża

Gdy wybrano nowego papieża, zarówno ja, jak i moi rozmówcy
w studiu byliśmy bardzo zaskoczeni tym, kto nim został. Nie sądziłem też, że wybór zostanie dokonany tak szybko. Było to jedno z najszybszych konklawe w ostatnim stuleciu.
Nowy papież, po początkowym zaskoczeniu, bardzo szybko zdobył
jednak serca ludzi. Wśród osób, z którymi rozmawiałem – nawet
wśród tych nie związanych z Kościołem – nie spotkałem nikogo,
kto by powiedział złe słowo na temat nowego papieża. Wszystkich
ten człowiek ujmuje, zaskakuje w pozytywny sposób. Pokazuje, jak
bardzo prosty może być Kościół. Moim zdaniem jest to bardzo potrzebne światu i wiernym. Może nawet bardziej tym poszukującym
i tym, którzy odeszli trochę od Kościoła. Ten pontyfikat daje ogromną
nadzieję na dużą zmianę jakościową w Kościele.
Wszystkie gesty, słowa, głęboka modlitwa, wielka pokora, ogromna
naturalność dowodzą, że jest to człowiek, który łączy w sobie najlepsze cechy dwóch poprzednich papieży: Benedykta XVI i Jana Pawła II.

biskupie, zamkniętym w swoim pałacu. Arcybiskup
Bergoglio zrezygnował bowiem z korzystania z limuzyny i prywatnego kierowcy. Przez cały czas poruszał
się komunikacją miejską. Zamieszkał także w niewielkim mieszkaniu niedaleko katedry w Buenos Aires.
Sam gotował i wykonywał obowiązki domowe. Żył
jak przeciętny Argentyńczyk. Swoją otwartością zjednywał sobie ludzi, z którymi się spotykał. Ponoć gościł
kiedyś na obiedzie... swojego fryzjera. Nie wywyższał
się i nie klasyfikował ludzi. Nie był biskupem „od święta”, lecz regularnie widywał się z wiernymi odwiedzającymi kurię. Każdego, kto przychodził, starał się
powitać osobiście. Był powszechnie rozpoznawany
również dlatego, że osobiście robił zakupy na targu
dla pobliskiego Caritasu. Uważał, że musi być między
ludźmi, tak jak Chrystus. Miał świadomość, że tylko
będąc z nimi, zauważając ich powszednie troski, może
im pomóc. Tego też uczył kandydatów na księży, stale
powtarzając im, że „dobry pasterz musi pachnieć jak
jego owce”. Bardzo dużą wagę przywiązywał do solidnej formacji kapłańskiej. Mimo życzliwości, z jaką
odnosił się do każdego człowieka, nigdy nie można
było zarzucić mu oportunizmu. Nigdy nie przytakiwał

Franciszek pokazał już też, że jest wielkoduszny i bardzo otwarty na
inne religie. Przykładem może być jego ukłon w stronę chrześcijaństwa wschodniego. Niektórzy twierdzą nawet, że to zwiastuje wielki
przełom i być może – jeszcze w tym stuleciu – zjednoczenie Kościołów, choć na pewno nie będzie to łatwe.
Bezpodstawne okazały się oczekiwania niektórych komentatorów,
luźno związanych z Kościołem, że nowy papież wprowadzi rewolucję
w sprawie małżeństw homoseksualnych czy antykoncepcji. Według
mnie trzeba być daleko od Kościoła, żeby mieć takie „nadzieje”. Żaden papież, nawet najbardziej liberalny w mniemaniu tych osób, nic
by tutaj nie zmienił. Jestem pewien, że papież Franciszek nawet nie
myśli o takich zmianach, ponieważ wie, w czym tkwi siła Kościoła.
Kościół od 2000 lat opiera się na tych samych wartościach, a nie na
tym, by przypodobać się chwilowym, bieżącym zapotrzebowaniom
czy podszeptom różnych środowisk.
Wiele osób w Europie rezygnuje dzisiaj z wymagań wobec siebie. Nie
wiem, czy nie chce nam się starać, czy też po prostu nie jesteśmy
gotowi do poświęceń. Mam nadzieję, ze papież Franciszek zmieni to
nasze, europejskie nastawienie i wniesie trochę ducha z Ameryki Południowej, gdzie Kościół tętni życiem. Wiem, o czym mówię, bo przy
okazji kręcenia filmu „Jan Paweł II. Szukałem Was” miałem okazję
być w Ameryce Południowej oraz w Afryce i widziałem, jak Kościół
tam funkcjonuje, jaki jest radosny, jaki jest twórczy. Bez wątpienia
serce Kościoła katolickiego bije dziś tam, a nie w Rzymie. Ale miejmy
nadzieję, że pontyfikat Franciszka sprawi, że to serce zabije mocniej
także w Europie.

złu z jakichkolwiek powodów. Zawsze twardo stał
w obronie prawowiernej nauki Kościoła. Sprzeciwiał
się aborcji, a także legalizacji związków homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie pary. Przez to stosunki między Kościołem w Argentynie a rządem stały się
bardzo napięte.
Teraz kardynał Bergoglio, już jako Papież Franciszek,
wciąż chce być blisko ludzi. W niedzielę po zakończonej Mszy świętej wyszedł w ornacie, by każdemu
z wychodzących uścisnąć dłoń. Osobiście wykonał
kilka telefonów, chociażby do kioskarza, który dotychczas dostarczał mu gazety, po to aby odwołać
ich prenumeratę. Nadal jest tym samym skromnym
człowiekiem. Sprawia wręcz wrażenie jakby był zakłopotany dostojnością urzędu, który przyszło mu
pełnić. Wybiera prostotę zamiast przepychu. W dniu
wyboru na Stolicę Piotrową wyszedł jedynie w białej
sutannie rezygnując z bogato zdobionej peleryny.
W jednej z homilii powiedział, że „prawdziwą władzą
jest służba”. Swoim zachowaniem udowadnia, że jest
nie tyle człowiekiem słowa, ile czynu. Jak powiedział
o. Leon Knabit: „Pan Bóg wciąż nam pokazuje, jakie
ma asy w rękawie”.

Agata Puścikowska
redaktor tygodnika
„Gość Niedzielny”

Wybór prawie nieznanego jezuity na Stolicę Apostolską był i dla mnie wielkim
zaskoczeniem. Nazwisko Bergoglio nic mi nie mówiło. Jednak właściwie z każdą chwilą otwierałam szerzej oczy i uszy. Oczy, bo zachowanie nowego papieża: pełne otwartości, prostoty jest...niezwykłe. Uszy, bo mówi równie prosto, co
trafnie. Dość szybko dotarło więc do mnie, że Franciszek to papież niezwykły.
I jego pontyfikat będzie niezwykły. Być może podobny do samego papieża:
innowacyjny, wyjątkowy w formie, a jednocześnie twardy i konkretny w treści.
Cieszę się, że Franciszek zwrócił uwagę na ludzi słabszych, doświadczonych
przez los. Mam nadzieję, że jego apel by Kościół był Kościołem ubogich, bardzo konkretnie dotrze do nas wszystkich: do wszystkich wiernych i do duchowieństwa. Wszyscy przecież jesteśmy Kościołem, więc te słowa powinniśmy
wspólnie zamieniać w czyn: pracą dla innych, pomocą, odpowiedzialnością za
drugiego, być może słabszego, człowieka. Papież Franciszek dał nam konkretne zadanie: starajmy się je codziennie wykonywać.
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Jezuici mają służyć, a nie robić karierę w Kościele!

Kościół drogą do Boga?

Jesteśmy formowani tak, aby za lata służby w Kościele nie oczekiwać jakichś nagród i przywilejów – o jezuickiej formacji i wyborze papieża Franciszka Marcie Brzezińskiej opowiada ks. Dariusz Kowalczyk SJ

Kościół katolicki ma nowego Pasterza. O reakcji na jego wybór,
oczekiwaniach wobec rozpoczynającego się pontyfikatu, a także
o postaci kardynała Jorge Bergoglio przed wyborem na Stolicę
Piotrową rozmawia z dziennikarzem i publicystą, Grzegorzem
Górnym, Monika Burczaniuk

Marta Brzezińska:
Jak Ksiądz przyjął
wiadomość, że
papieżem został
jezuita?
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Rzym: Było to
dla mnie duże zaskoczenie. Wiedziałem
oczywiście ogólnie, kim jest Jorge Mario
Bergoglio, ale nie znałem go bliżej. Nie
miałem pojęcia, że jest to tak wspaniała
osobowość. Zaskoczenie zaczęło szybko
ustępować radości i poczuciu dumy, ale
bez zadzierania nosa. Bo to żadna zasługa
zakonu jezuitów, że kard. Bergoglio został
papieżem Franciszkiem. Nie liczymy też
na jakieś przywileje. Dla nas wybór współbrata na Biskupa Rzymu jest wezwaniem
do nawrócenia i głębszego wejścia w nasz
charyzmat, w którego centrum stoi tzw.
czwarty ślub, czyli ślub posłuszeństwa
papieżowi co do misji. Chodzi o to, byśmy
stali się bardziej dyspozycyjni wobec papieża.
Co osoba ze zgromadzenia jezuitów
może wnieść do Kościoła?
Jezuici są bardzo różni i mają różne opinie na temat Kościoła w świecie. Dlatego
nie jest tak ważne, że jakiś jezuita został
papieżem. Istotne jest, że to ten właśnie
jezuita nim został. Bergoglio przeszedł
formację jezuicką i pracował przez wiele
lat w ramach zakonu. Ale w 1992 roku został biskupem. Sądzę więc, że na konklawe
decydujące było to, jakim był biskupem
przez te wszystkie lata. A był biskupem
nadzwyczajnym – skromnym, pokornym,
bliskim ubogim, a zarazem zdecydowanym liderem, który nie bał się mówić
prawdy.
Jaki wpływ może mieć jezuicka formacja
zakonna na charakter pontyfikatu
Franciszka?

Styl życia jezuitów jest prosty, pozbawiony pompy. Nie przepadamy za tytułami,
godnościami, nadzwyczajnymi strojami. Jesteśmy formowani tak, aby za lata
służby w Kościele nie oczekiwać jakichś
nagród i przywilejów. To ma być służba,
a nie robienie kariery kościelnej! Z drugiej
strony staramy się wykorzystywać wszelkie środki, w tym te najbardziej nowoczesne, by skutecznie głosić Ewangelię i Bożą
chwałę. W tym sensie jesteśmy otwarci na
świat. Nie boimy się nowych wyzwań, ale
zastanawiamy się, jak je wprząc w ewangelizację. Te cechy ma papież Franciszek.
Jak wybór jezuity z Argentyny został
odebrany w Rzymie?
Sądzę, że rzymianie - wbrew temu co się
mówiło - nie byli skoncentrowani na tym,
aby papieżem był Włoch. Chcieli po prostu
dobrego biskupa Rzymu. Włosi rozumieją,że Kościół staje się coraz bardziej globalny i że Europa przestaje być centrum świata. Z drugiej strony sam papież w swych
pierwszych słowach z balkonu Bazyliki
Watykańskiej podkreślał znaczenie Kościoła rzymskiego, który przewodzi w miłości innym Kościołom lokalnym. Rozmawiam ze znajomymi Włochami, osobami
świeckimi, i widzę, że wszyscy cieszą się
papieżem Franciszkiem.
Czego możemy spodziewać się po tym
pontyfikacie? Imię nowego papieża
zostało wybrane na cześć św. Franciszka
z Asyżu, który kojarzy się z wielką reformą Kościoła, ale jednocześnie wielkim
posłuszeństwem. Te dwie rzeczywistości
będą determinować pontyfikat?
Sądzę, że właśnie tak. Papież Franciszek
będzie posłuszny. Komu? Jezusowi i Jego
Kościołowi. Ojciec Święty stawia w centrum nie swoje idee, ale wiarę Kościoła
w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Próżne są więc różne niecne
nadzieje, że raptem nowy papież przyj-

mie lewicowe ideologie z ich absurdami,
jak np. redefinicja małżeństwa i rodziny.
Posłuszeństwo Bogu nie polega jednak
na powtarzaniu tych samych rzeczy, ale
na twórczym podejmowaniu i rozwijaniu dziedzictwa Kościoła. Kościół strzeże
prawdziwej nauki, a zarazem jest semper
reformanda. Duch Święty prowadzi go do
całej prawdy, otwiera nowe perspektywy. Papież Franciszek zapewne podejmie
różne reformatorskie przedsięwzięcia, poczynając od Kurii Rzymskiej. Tyle że w Kościele istotą wszelkiej reformy jest – co pokazał św. Franciszek z Asyżu – powrót do
korzeni, do radykalizmu Ewangelii, a nie
pogoń za modnymi nowinkami.
Franciszek ujmuje prostotą - czarnymi butami do białej sutanny, jazdą
autobusem z kardynałami. Czy takimi
gestami i skromnością może zjednać
sobie ludzi, czy media niekoniecznie mu
przychylne?
To ważne gesty, które mogą mieć dobry
wpływ na innych. Jednak tu nie chodzi
o to, aby zjednywać sobie ludzi. Papież
nie jest politykiem, który robi coś pod
publiczkę, aby na niego zagłosowano.
Ojciec Święty jest sobą – chce być przede
wszystkim uczniem Jezusa i pragnie innych prowadzić do Niego. Co do nieprzychylnych mediów, to nie mam tutaj wielkich nadziei. Widzę bowiem, jak niektóre
z nich już próbują manipulować słowami
Franciszka i zaczynają judzić, że w tej sytuacji Kościół powinien sprzedać Watykan,
zlikwidować nuncjatury, osłabić różne
instytucje kościelne. To „rady” tyleż niemądre, co po prostu cyniczne. Ubóstwo,
którego potrzebuje Kościół, nie polega na
wyprzedawaniu dziedzictwa kulturowego
oraz na niszczeniu instytucji, które wymagają pieniędzy, jak np. szkoły, media itp.
Kościół powinien umieć zbierać pieniądze
i je pomnażać. Ważne, by to robił na rzecz
ewangelizacji i ubogich.

Święty Franciszek – nauczyciel miłości
O św. Franciszku, na pamiątkę którego imię przybrał nowy Papież,
opowiada siostra Barbara, franciszkanka z Rodziny Maryi
Kim był św. Franciszek z Asyżu? Czy obraz, jaki poznajemy w szkole – miłośnik
zwierzątek i kwiatków – jest prawdziwy?
Miłośnik zwierzątek i kwiatków to nie jest
pełen obraz św. Franciszka. Patron ekologów to niewystarczające określenie. Franciszek dostrzegał miłość Bożą w każdym
stworzeniu – nie tylko w zwierzętach, ale
przede wszystkim w drugim człowieku.
Św. Franciszek był także wielkim mistykiem. Gdy usłyszał Jezusa mówiącego
z krzyża w zrujnowanym kościele San
Damiano: „Franciszku, odbuduj mój Kościół!” odebrał to dosłownie i zaczął na
nowo wznosić budowlę kościoła. Ale te
słowa miały także inny wymiar – chodziło
o budowę duchową i moralną Kościoła.
Była we Franciszku jakaś niesamowita głębia i duch. Przecież liczyła się z nim cała
młodzież Asyża, był duszą towarzystwa.
Traktowali go jak swojego przywódcę –
najpierw, gdy był miejskim rozrabiaką
i później, gdy stał się ubogim bratem. Św.
Franciszek, idąc przez świat, krzyczał: „Miłość nie jest kochana!”. A miłością jest Bóg.
I tak jest we współczesnym świecie, w którym Bóg jest zapomniany.
Czego Franciszek może nauczyć współczesnych ludzi?
Mnie osobiście św. Franciszek uczy pokory
w podchodzeniu do człowieka, zwłaszcza

do tego, którego każdy odtrąca. Uczy, że
miłość do Jezusa ma kontynuację w miłości do drugiego człowieka. Św. Franciszek
uczy także życia Ewangelią. Przecież on
po prostu wybrał fragmenty Ewangelii
mówiące o pokorze i one stały się programem działania jego i współbraci. Franciszek odpowiada na pytanie współczesnego świata, kto jest panem, a kto sługą. On
bardzo chciał jechać na wojnę i walczyć,
ale w drodze usłyszał głos: „Franciszku,
komu chcesz służyć? Panu czy słudze?” –
Bogu czy władcy ziemskiemu? I po tym
pytaniu Franciszek już na wojnę nie dojechał. Uczy nas również radości doskonałej.
Według pewnej anegdoty, Franciszek ze
współbratem przybył do klasztoru, gdy
było już ciemno i padał deszcz. Byli mokrzy i furtian ich nie rozpoznał. Uznał ich
za przybłędów i kazał im odejść. Wtedy
św. Franciszek powstrzymał zdenerwowanie na furtiana i zamienił je w sercu w miłość. I w takich momentach, w których
miłość, zwycięża nasze słabości i egoizm,
można według św. Franciszka odczuć radość doskonałą.
Jest taka modlitwa, którą modlił się Jan
Paweł II w 1993 r. w Kaplicy Stygmatów:
„O Święty Franciszku, na Alwerni
naznaczony stygmatami,

świat tęskni za tobą jako ikoną Jezusa
ukrzyżowanego.
Potrzebuje twojego serca otwartego na
Boga i na człowieka,
twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk
przebitych i błagających.
Tęskni za twoim głosem słabym,
lecz silnym mocą Ewangelii.
Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom
rozpoznać zło grzechu
i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.
Pomóż im uwolnić się od samych struktur
grzechu,
które gnębią dzisiejsze społeczeństwo.
Rozbudź w świadomości rządzących
potrzebę pokoju w ich krajach i między
narodami.
Zaszczep w młodych twoją świeżość życia,
zdolną przeciwstawiać się zasadzkom
wielorakich kultur śmierci.
Urażonym przez podłość wszelkiego
rodzaju
udziel, Franciszku, twojej radości
z umiejętności przebaczania.
Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie,
przez głód i wojnę
otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.”
To właśnie jest program na nasze czasy.
Rozmawiała Agata Kadłubowska

Monika Burczaniuk: Jak zareagował Pan na
wybór kardynała
Jorge Bergoglio
na Stolicę Piotrową?
Grzegorz Górny: Przyjąłem ten wybór
z radością i nadzieją. Kardynał Bergoglio,
jeszcze w Buenos Aires, dał się poznać
z jednej strony jako dobry organizator,
potrafiący kierować dużymi zespołami
ludzkimi, a z drugiej jako gorliwy ewangelizator. Liczne funkcje administracyjne nie zabiły w nim pasji duszpasterskiej. On potrafi być blisko ludzi. Nie jest
odklejony od rzeczywistości.
Przed wyborem Papieża dużo mówiło
się o konieczności reform w Kurii
Rzymskiej. Przedstawiana była ona
wręcz jako najważniejsze zadanie
jakie stoi przed nowym Papieżem.
Owszem, to ważny problem, ale bez
przesady. Kościół nie powstał po to, by
reformować Kurię Rzymską. To kwestia
techniczna, wyolbrzymiona przez komentatorów, którzy gubią gdzieś perspektywę duchową. Zadaniem Kościoła
jest ewangelizacja i papież wie o tym
bardzo dobrze. Media często przedstawiają sprawy tak, jakby Kościół zajmował się tylko sobą, swoimi nadużyciami,
skandalami, aferami. Narzucany jest
więc obraz instytucji, która ma nieustanny problem sama ze sobą. Tymczasem
prawda jest taka, że to człowiek ma problem ze sobą – jest śmiertelny, nieszczęśliwy, pełen lęków, poszukujący sensu
życia, pytający o cel swojej egzystencji.
I tylko Bóg jest w stanie odpowiedzieć
na te wszystkie bolączki i pragnienia
serca. Kościół powinien zaś wskazywać
drogę, która prowadzi do Boga. I moje
doświadczenie jest takie, że ta misja jest
wypełniana. Sporo jeżdżę po świecie
i obserwuję, jak ludzie odnajdują w Kościele przestrzeń wewnętrznej wolności, godności osobistej, szczęścia. Wiele
obszarów realnego dobra znajduje się
jednak poza obszarem zainteresowania
mediów. Olbrzymie przestrzenie, w których panuje bezinteresowne poświęcenie i miłość, nie znajdą się nigdy w świetle reflektorów.
Na czym w takim razie, według Pana,
skupi się Papież Franciszek?
Będzie kontynuował to, co poprzedni
papieże, zwłaszcza dwaj ostatni. Jan
Paweł II jako pierwszy wprowadził do
obiegu pojęcie Nowej Ewangelizacji, zaś
Benedykt XVI powołał nawet specjalną
watykańską instytucję, czyli Papieską
Radę ds. Nowej Ewangelizacji. Myślę, że
papież Franciszek wniesie do tej misji
doświadczenie Kościoła południowoamerykańskiego, który jest niesłychanie
żywy i dynamiczny. To charakterystyczne, że podczas pierwszej swej homilii
wygłoszonej w trakcie czwartkowej
Mszy z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej, Franciszek powiedział, że możemy być kapłanami, biskupami, a nawet
papieżami, ale bez głoszenia Chrystusa
i bez przyjęcia krzyża to wszystko jest
wznoszeniem budowli na piasku. Nowy
zwierzchnik Kościoła zauważył, że nawet
największy aktywizm bez fundamentu
duchowego pozbawiony jest sensu.
Wraz z pojawieniem się nowego
Papieża wielu miało nadzieję na zmia-

ny nauczania moralnego Kościoła.
Jednak wygląda na to, że Franciszek
jest zdecydowanym tradycjonalistą
w tej kwestii?
W tej kwestii każdy papież byłby tradycjonalistą, czyli człowiekiem wiernym
Tradycji. Papież jest depozytariuszem
i strażnikiem pewnych prawd, a nie ich
właścicielem czy kreatorem. Włoski
teolog, Romano Amerio, opublikował
800-stronicową książkę pt. „Iota unum”
(Ani na jotę). Napisał ją dlatego, że wciąż
wokół słyszał, iż Kościół na przestrzeni dziejów stale zmieniał swoją naukę
w zależności od okoliczności. Otóż
Amerio przestudiował 2000 lat dziejów
chrześcijaństwa i doszedł do wniosku,
że w tym czasie w kwestiach wiary i moralności nauczanie Kościoła nie zmieniło się ani na jotę – pozostało dokładnie
takie samo, jak w czasach apostołów
i pierwszych chrześcijan. Amerio udowodnił, że wiara, którą głosi Kościół dziś,
jest tożsama z wiarą Kościoła pierwszych
wyznawców. Dlaczego więc nagle ktoś
miałby to zmieniać po 2000 latach? I kto
dałby mu do tego prawo? Nawet papież
nie ma takiego prawa.
Jakie znaczenie dla rozpoczynającego
się pontyfikatu ma fakt, że Franciszek
jest pierwszym Biskupem Rzymu spoza Europy od ponad 1000 lat?
To świadectwo tego, że zmienia się
geografia światowego chrześcijaństwa.
Ameryka Południowa jest dziś najbardziej katolickim kontynentem na świecie. Mieszka tam dziś ok. 500 milionów
katolików, chrześcijaństwo rozwija się
dynamicznie, świątynie są pełne, a dzietność pozostaje wysoka. Jest to region,
któremu obca jest gwałtowna sekularyzacja dotykająca obecnie Europę. W tej
optyce Stary Kontynent przestaje być
już centrum chrześcijańskiego świata.
Wybór papieża spoza Europy zdaje się
potwierdzać tą tendencję.
Polscy katolicy patrzą najczęściej ze
smutkiem na ten proces, widząc w nim
kryzys i schyłkowość. Tymczasem z perspektywy niezwykle żywotnego katolicyzmu w Ameryce, Azji czy Afryce
to szansa dla tamtejszych Kościołów.
Brytyjski historyk, Philip Jenkins, pisze
w tym kontekście o „wierze globalnego
Południa”, którą przeciwstawia postępującej laicyzacji Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej. Nie wyklucza on, że
w przyszłości to mieszkańcy dzisiejszych
peryferii świata staną się prawdziwymi
spadkobiercami naszej cywilizacji. Porównuje przy tym czasy obecne do wieków starożytnych. Wówczas rzymianie,
przekonani, że tylko oni mogą być nosicielami prawdziwej kultury, z poczuciem
wyższości patrzyli na plemiona galijskie,
germańskie czy słowiańskie jak na dzikich barbarzyńców.
A jednak Rzym upadł, a wielka kultura
rozkwitła wśród dawnych dzikusów.
Podobnie, zauważa Jenkins, my spoglądamy dziś na Afrykańczyków, Azjatów
czy Latynosów, a jednak być może za
sto czy dwieście lat to oni ocalą to, co
najcenniejsze w cywilizacji łacińskiej
dlatego, że Europa – tak jak niegdyś
imperium rzymskie – pogrąża się w dekadencji i traci ducha. Chrześcijaństwo
na naszym kontynencie pokrywa się patyną, w innych regionach świata tchnie
zaś świeżością, niosąc ze sobą obietnice
oszałamiające ludzi i pociągające ich ku
wierze.
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Benedykt XVI
czyli kto?
Agata Kadłubowska

Kim jest Benedykt XVI? Ludzie – pytani
w sondzie ulicznej przeprowadzonej dla
„Niecodziennika” – odpowiadali zwięźle:
„byłym papieżem”. Chłopak w wieku studenckim powiedział: „Nie do końca do
mnie trafiały jego słowa. Mówił o jakichś
mistyczkach średniowiecznych. Myślę, że
teologowie mogli się tym zainteresować,
ale ja tego nie rozumiałem”. Jego kolega
wtrącił: „Był w Hitlerjugend”. Pani sprzedająca kolorowe palmy stwierdziła: „Bardzo
chciał dorównać naszemu Janowi Pawłowi i trochę mu się udało, bo zjednał sobie
Polaków. Jednak Franciszek mi się bardziej
podoba, ma więcej ciepła, a Ratzinger
był takim typowym, oschłym Niemcem”.
Takiego Benedykta XVI zapamiętaliśmy:
papież teolog, który mówił niezrozumiale,
Niemiec, który był w Hitlerjugend, zimny
człowiek, który chciał dorównać Janowi
Pawłowi II. A może to my chcieliśmy, żeby
mu dorównał, może mierzyliśmy go miarą
jego poprzednika… Jeśli tak, to przegapiliśmy wiele i nagle ocknęliśmy się, gdy powiedział, że przekazuje kierownictwo Kościołem w inne ręce. I nawet tej ostatniej
oficjalnej decyzji nie zrozumieliśmy, krytykowaliśmy, doszukiwaliśmy się drugiego
dna. Jego pontyfikat minął, ale wciąż warto zadać pytanie: kim jest Benedykt XVI?

„PO WIELKIM PAPIEŻU
JANIE PAWLE II”
Oczy całego świata skierowały się na niego
w dniu 19 kwietnia 2005 r., gdy pojawił się
na balkonie Bazyliki Świętego Piotra, po
raz pierwszy w stroju papieskim, uśmiechając się i witając z ludem. Po przywitaniu złożył ręce i powiedział nieśmiałym
głosem: „Umiłowani bracia i siostry! Po
wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego, skromnego
pracownika winnicy Pana”. I tak już było
zawsze – podczas swojego pontyfikatu
podkreślał własnego poprzednika. Był to
wyraz uznania, a także złączenie się z wiernymi w ich tęsknocie za Janem Pawłem II.
Joseph Ratzinger starał się pogodzić ludzi
z odejściem wielkiego papieża. To on, jako
kardynał, przewodniczył Mszy św. pogrzebowej Jana Pawła II i wypowiedział słynne
słowa: „Nasz ukochany papież stoi teraz
w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi”. Zobaczył wówczas transparenty:
„Subito Santo”, a później, jako papież, pod-

jął decyzję o szybkim rozpoczęciu procesu
beatyfikacyjnego. 1 maja 2011 r. przewodniczył beatyfikacji Jana Pawła II.
ZANIM RATZINGER ZOSTAŁ BENEDYKTEM
Kim był Joseph Ratzinger zanim poznał go
cały świat? Urodził się w miasteczku bawarskim Marktl am Inn 16 kwietnia 1927 r.
Jego dzieciństwo zbiegło się z koszmarem
ludzkości – nazizmem i II wojną światową.
Ojciec Josepha – oficer policji – głośno
wyrażał sprzeciw wobec nazizmu, za co
cała rodzina w 1932 r. została przesiedlona
do miejscowości u stóp Alp. W wieku 14 lat
Ratzinger został obowiązkowo wcielony
do Hitlerjugend (niemieckiej organizacji
młodzieżowej NSDAP), jednak odmawiał
udziału w spotkaniach. Dwa lata później,
wraz z całą klasą, musiał rozpocząć przygotowanie wojskowe w zakresie obrony
przeciwlotniczej. Kiedy tylko był zwalniany z jednej służby, zaraz otrzymywał wezwanie do następnej, jednak nigdy nie został wysłany na front. Wiosną 1945 r., gdy
zbliżali się alianci, Ratzinger uciekł z armii
i udał się do rodzinnej wsi. W jego domu
urządzili kwaterę Amerykanie, a Joseph
jako niemiecki żołnierz trafił do obozu
jenieckiego. Został z niego zwolniony 19
czerwca 1945 r.
Po wojnie wstąpił wraz z bratem do seminarium duchownego i w 1951 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Już jako ksiądz został doktorem teologii na Uniwersytecie
w Monachium. W 1980 r. jego wiedza
i doświadczenie w zakresie teologii były
ogromne, nic więc dziwnego, że Jan Paweł II zaproponował mu objęcie funkcji
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kiedy
w 2005 r. został wybrany na papieża, posiadał już doświadczenie na niejednym
poważnym stanowisku kierowniczym.
Czekały go jednak całkiem nowe wyzwania.

WIDZIALNA JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN
Na początku pontyfikatu Benedykt XVI
powiedział, że podejmuje się „bez szczędzenia sił odbudowy pełnej i widzialnej
jedności chrześcijan”. Zgodnie z tym, co
zapowiedział, podjął konkretne decyzje,
takie jak ogłoszenie konstytucji Anglicanorum coetibus dla anglikanów pragnących wrócić do Kościoła katolickiego.
Dzięki niej umożliwił tworzenie w Kościele

specjalnych ordynariatów anglikanów,
którzy chcą uznać zwierzchnictwo papieża, gdyż sprzeciwiają się porzucaniu
zasadniczych elementów tradycji katolickiej we Wspólnocie Anglikańskiej (m.in.
wyświęcaniu kobiet i homoseksualistów
na kapłanów). Dokument był zaskoczeniem dla tych, którzy nastawili się na długi
dialog pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi zamiast faktycznego zjednoczenia;
jest odpowiedzią na bezproduktywne
rozmowy ekumeniczne i przynosi widoczne efekty. Wciąż pojawiają się deklaracje
ze strony duchowieństwa anglikańskiego
o chęci utworzenia ordynariatu w Kościele
katolickim.
Dążenia Benedykta XVI do zjednoczenia
chrześcijan uwidoczniły się także w podjęciu rozmów z Bractwem Kapłańskim
Świętego Piusa X. Bractwo zrzesza kilkuset księży z całego świata, uznających
zwierzchnictwo papieża, ale nieakceptujących postanowień II Soboru Watykańskiego. 21 stycznia 2009 r. Benedykt XVI wydał
dekret o zdjęciu ekskomuniki z czterech
biskupów Bractwa. Ta decyzja papieża,
podobnie jak poprzednia, spotkała się
z krytyką, o czym pisał: „Musimy przyjąć
do wiadomości, że wspomniany gest wyciągniętej ręki spowodował wielki szum,
przekształcając się w ten sposób wręcz
w przeciwieństwo pojednania. Ale teraz
pytam: czy było i jest naprawdę błędem
nawet w tym przypadku wyjście naprzeciw bratu i poszukiwanie pojednania?”.
Nie sposób nie wspomnieć o porozumieniu ze Wschodem. W Synodzie Biskupów
dla Bliskiego Wschodu w 2011 r. obok
hierarchów i przedstawicieli Kościoła katolickiego uczestniczyli delegaci innych
wyznań chrześcijańskich, jak również
kilku przedstawicieli judaizmu i islamu.
Wiele uwagi poświęcono trudnej sytuacji
chrześcijan w tym regionie świata, mówiono o prześladowaniach i przemocy, jakiej
doświadczają oni szczególnie w Iraku.
Współpraca i dialog z muzułmanami zaowocowały wezwaniem wspólnoty międzynarodowej do wspierania chrześcijan
na Wschodzie.

LITURGIA – BOGACTWO
TRADYCJI
Ważnym momentem podczas pontyfikatu Benedykta XVI było ogłoszenie przez
niego w 2007 r. motu proprio Summorum
Pontificum – dokumentu przywracającego prawa liturgii nazywanej „nadzwyczajną formą rytu rzymskiego” lub „mszą
trydencką”. W liturgii tej kapłan stoi tyłem
do wiernych, przodem do tabernakulum,
a Msza sprawowana jest w języku łacińskim, lecz to tylko niektóre cechy różniące
tę liturgię od powszechnie znanej. Benedykt XVI przypomniał, że „msza trydencka”
– podziwiana w swym bogactwie liturgicznym przez wielu wiernych – nigdy nie
była zakazana. Zezwolił ponadto każdemu kapłanowi na jej odprawianie bez konieczności zgody biskupa. Stała się odtąd
częściej i chętniej odprawiana, dzięki czemu ujawniło się bogactwo tradycji Kościoła katolickiego.

PROBLEM PEDOFILII
Benedykt XVI szczególnie dotkliwie przeżywał problem pedofilii szerzącej się
wśród duchownych. „Pracowałem u boku
kard. Ratzingera i widziałem, że najtrudniej było mu zrozumieć, w jaki sposób
pojawiła się ta plaga, ten upadek moralny. Zrozumieć tę tajemnicę nieprawości. Chciał na to odpowiedzieć, nie tylko
nowymi normami prawnymi, ale przede
wszystkim zmianą mentalności” – powiedział biskup Charles Scicluna. Wiele osób
zarzuca Benedyktowi XVI, że nie zrobił nic
konkretnego w sprawie zwalczania pedofilii w Kościele. Osoby te nie doceniają
wagi tych gestów, które papież uczynił
podczas swojego pontyfikatu, by zacząć

zwalczać ten problem – zacząć, bo rozwiązanie problemu nadużyć seksualnych
wśród księży z pewnością nie mogło nastąpić wraz z jednorazową decyzją. 19
marca 2010 r. napisał list do katolików Irlandii, mający uwrażliwić ich na istniejący
problem i wzywający duchowieństwo do
odnowy. Już sam fakt jawnego, niedwuznacznego wypowiadania się papieża na
temat haniebnych zachowań księży jest
godny uznania i przełomowy w Kościele.
„Przede wszystkim wyrażam najgłębszy
żal wobec niewinnych ofiar tych niewypowiedzianych zbrodni” – mówił papież
w katedrze westminsterskiej w Londynie.
Ale poza słowami Benedykt XVI poczynił
konkretne kroki. W 2010 r. ustanowił nowe
normy dotyczące nadużyć seksualnych,
które umożliwiają przyspieszenie procedur, aby skuteczniej działać w sytuacjach
najpilniejszych i najpoważniejszych. Zezwalają one, aby w Trybunale Kongregacji
Nauki Wiary pracowały osoby świeckie
i wydłużają okres, po którym sprawy te
w postępowaniu kanonicznym ulegają
przedawnieniu z 10 do 20 lat od osiągnięcia przez ofiarę 18. roku życia. Benedykt
XVI podczas swojego pontyfikatu wielokrotnie osobiście spotykał się z ofiarami
nadużyć seksualnych. „Widok duchowieństwa nagle tak zbrukanego, jak również
Kościoła katolickiego w jego wnętrzu, był
trudny do zniesienia” – zwierzył się papież
w jednym z wywiadów.

„PRZYBYĆ TU
MUSIAŁEM”
Benedykt XVI każdego roku odwiedzał
kilka krajów na całym świecie. Modlił się
wspólnie z wielkim muftim w Błękitnym
Meczecie w Stambule i w Nowym Jorku,
w miejscu zburzonych wieżowców World
Trade Center. W Afryce poruszył temat
AIDS i wypowiedział się, że stosowanie
prezerwatyw nie pomoże w rozwiązaniu
problemu związanego z tą chorobą. Podczas pielgrzymki do rodzinnych Niemiec,
w przemówieniu na uniwersytecie w Ratyzbonie, zachęcił do zdjęcia z rozumu
ograniczenia do tego, co empirycznie
sprawdzalne i otworzenia jego szerokich
horyzontów. Uzasadnił, że wiara jest racjonalna. Niezapomniana jest również
wizyta Benedykta XVI w Polsce. Była to
pielgrzymka, jak sam powiedział, nie tylko sentymentalna – śladami Jana Pawła
II – lecz także mająca na celu pogłębienie
i umocnienie wiary. „Ja również pragnę zaczerpnąć z obfitego źródła waszej wiary,
które bije nieprzerwanie od ponad tysiąca
lat” – powiedział do Polaków. Znamienne
słowa wypowiedział w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Nie ukrywał,
że jest mu trudno mówić w tym miejscu,
lecz jednocześnie stwierdził bez wahania:
„Przybyć tu musiałem”. Nie starał się odpowiadać na pytanie: gdzie był wtedy Bóg?,
lecz pytał wraz z innymi: „Panie, dlaczego
milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś?”.
Zaznaczył jednak, że błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Podkreślił konieczność przebaczenia i pojednania.
Wnikając w obszar dokonań Benedykta
XVI, przekonujemy się, że nie sposób ich
wszystkich wymienić, a pontyfikat tego
papieża trzeba uznać za bardzo intensywny. Kim jest Benedykt XVI? Człowiekiem
konkretnym i stanowczym. Ale czy zimnym i oschłym? O. Adam Otrębski, proboszcz włoskiej parafii, który miał okazję
osobiście poznać papieża, tak wypowiedział się o nim: „Szczególnie krytyczne są
media dlatego, że słowa Benedykta XVI
wymagają wielkiego namysłu i przemyślenia. Nie było tutaj kilkusekundowych
gestów, mrugnięcia okiem, zawinięcia
dzieci w płaszcz, jakie znaliśmy ze strony
Jana Pawła II, i które media mogłyby pokazywać przez cały dzień. Przez tych osiem
ostatnich lat padały słowa, nad którymi
trzeba się głęboko pochylić, aby zrozu-

mieć ich wyjątkowy sens. Dla mediów to
zbyt duża „strata” cennego, antenowego
czasu i dlatego nie szczędziły słów krytyki. Jednak jeśli ktoś chciał uważnie posłuchać, przemyśleć, a przede wszystkim żyć
tak, jak proponował Benedykt XVI, to dla
niego był to – i jest nadal – bardzo owocny
i bardzo wielki Pontyfikat”.
„Papież Benedykt kojarzy mi się z niepewnością, co będzie z Kościołem bez Jana
Pawła II i wielką radością i pokojem serca,
które przywiozłam ze spotkania w Kolonii.
A także z nadzieją płynącą z jego pierwszej encykliki Deus Caritas Est, w której ten
groźny żelazny kardynał – jak za wszelką
cenę chciały go wykreować media – ukazał
piękny obraz miłującego Boga. Z Papieżem
Benedyktem zawsze kojarzy mi się też smutek i ból. Oraz współczucie. Nawet papiescy
rodacy nie chcieli słuchać Jego mądrych,
przepełnionych dobrocią, ale „niestety”
nienowoczesnych słów. Oprócz współczucia jest też wzruszenie – cotygodniowymi
próbami używania języka polskiego. A nad
tym wszystkim jest wdzięczność za Jego
pontyfikat. Za moje czterokrotne z Nim spotkania (Kolonia, Warszawa, Rzym, Madryt),
które zawsze były dla mnie umocnieniem.
Za wierność w realizowaniu Bożego powołania. Za fides et ratio. Za ciepły uśmiech,
który tak bardzo nie pasował do wizerunku
narzucanego nam przez media.”
Kasia, 24 lata
„Wybór kardynała Ratzingera nawet mnie
zbytnio nie zdziwił, do obranego imienia
Benedykta nie przywiązywałem wagi, wtedy wciąż przeżywałem przede wszystkim
odejście Jana Pawła II i byłem pewien, że
taki papież to się nie powtórzy... I tak długo
bez emocji obserwowałem ten pontyfikat.
Aż do pamiętnego odczytu w Ratyzbonie
i ogromnego ataku na Benedykta XVI jaki
po nim nastąpił. To mnie w pewnym stopniu obudziło. Zacząłem uważniej słuchać,
co papież ma do powiedzenia. Odkryłem,
że to niesamowicie wykształcony człowiek,
że wspaniale potrafi przekazać swoje myśli, że jest aż nazbyt pokorny. No i w końcu
natknąłem się na Summorum Pontificum,
dzięki któremu to dokumentowi poznałem
tzw. Mszę Trydencką. Kiedyś słyszałem o niej
jako o pewnej ciekawostce, wiedziałem
tyle, że jest po łacinie. Wydawało mi się, że
nikt w zasadzie jej nie odprawia. Bardzo się
myliłem. Papież Benedykt XVI jest dla mnie
symbolem połączenia tradycji z nowoczesnością. Jego dbałość o piękno liturgii, podkreślanie tego na każdym kroku, nie mogła
pozostać niezauważona. Otworzył we mnie
spojrzenie na Tradycję w Kościele. Jestem
mu za to ogromnie wdzięczny, inaczej przeżywam w tej chwili Mszę Świętą. Skupiam
się na ofierze, na Bogu, nie zaś na celebrującym księdzu. Mam nadzieję, że poznam
łacinę, że moi synowie poznają łacinę, będącą podstawą zapomnianej w obecnych
czasach edukacji klasycznej.”
Darek, 41 lat
„Benedykt XVI był niezwykłym człowiekiem,
przesiąkniętym Duchem Świętym. Szczególnie doceniam jego przyjazd do Auschwitz,
co z pewnością wymagało od niego odwagi i poświęcenia. Niektórzy zarzucają mu
przynależność do Hitlerjugend, a przecież to
nie znaczy, że był nazistą. W Polsce Ludowej
funkcjonował Związek Młodzieży Polskiej,
jednak sama przynależność do niego nie
świadczyła jeszcze o zamiłowaniach socjalistycznych. Ratzinger ma niezwykle wrażliwą duszę – jest przecież muzykiem, a muzyka uskrzydla. Wychowany wśród utworów
Mozarta, pięknie gra na fortepianie. I on,
i Jan Paweł II to ludzie autentyczni. Pojawiały się na ich temat negatywne komentarze,
ale prawda sama się obroni.”
Benigna, 90 lat
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Nauczycielka
Miłosierdzia

Tajemnice św. siostry Faustyny, największej polskiej
mistycznki, w rozmowie z Anną Chodyką odkrywa
dziennikarka i historyk Ewa Czaczkowska, autorka
książki „Siostra Faustyna. Biografia świętej”
Anna Chodyka: Dlaczego warto zainteresować się św. siostrą Faustyną?
Ewa Czaczkowska: Znamy niewiele osób,
którym było dane rozmawiać z Jezusem,
a taki właśnie dar otrzymała św. s. Faustyna. Bóg przekazał jej wielkie zadanie
– głoszenia światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. Była to z jednej strony zwykła
kobieta, ale z drugiej niesłychanie piękna
duchowo. Jej życie było bardzo trudne, ale
też niesamowicie interesujące.
A skąd akurat u Pani zaangażowanie
w tematykę Bożego Miłosierdzia i życia
św. Faustyny?
Z postacią siostry Faustyny i orędziem
o Bożym Miłosierdziu zetknęłam się w połowie lat 90. W tamtych czasach s. Faustyna nie była jeszcze świętą, ale była już
błogosławioną. Któregoś dnia trafiłam,
przypadkiem, do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Ten kościół znajduje się przy
ul. Żytniej blisko sekretariatu Episkopatu
Polski, gdzie jako dziennikarka często
chodziłam na różne konferencje prasowe.
Tamtego dnia weszłam do tego kościoła,
bo znalazłam na chodniku kartkę papieru,
na której był przedrukowany fragment
„Dzienniczka” s. Faustyny. Podniosłam go
z ziemi i zaczęłam czytać. Od tamtej pory
zaczęłam regularnie przychodzić do tego
kościoła. Przyznaję, że sama doświadczyłam Bożego Miłosierdzia. A w późniejszym
czasie otrzymałam też wiele łask dzięki
modlitwie wstawienniczej s. Faustyny.
Z tego powodu powstała też moja książka
– „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”.
Czy mogę zapytać, jakie konkretne łaski
Pani otrzymała?
Jako dziennikarka też bym o to zapytała, ale wolę, żeby pewne rzeczy zostały
tylko dla mnie. Chciałabym, żeby moim

świadectwem była książka, która jest równocześnie moim wyrazem wdzięczności
św. Faustynie. Przez wiele lat mówiłam
sobie w duchu, a nikomu głośno, że jedyna książka, jaką chciałabym napisać,
to biografia s. Faustyny. Kiedy odebrałam
telefon z wydawnictwa Znak z propozycją
napisania właśnie takiej książki, to zaskoczyło mnie, że bez moich próśb otrzymałam taką szansę. Chciałam, żeby w tej
książce dało się odczuć moją fascynację
tematem, a jako historyk pragnęłam wyjaśnić różne informacje i przedstawić pełną
biografię św. Faustyny – nie ukrywającą
niczego. Starałam się zawrzeć wszelkie
możliwe źródła.
Czy w Pani książce udało się ustalić
jakieś nowe elementy biografii s.
Faustyny?
Kilka faktów. Sądzę, że najważniejszy
z nich jest ten, iż Helena Kowalska (bo
tak brzmi właściwe nazwisko s. Faustyny)
w 1924 r., kiedy przyjechała z Łodzi do
Warszawy, nie trafiła od razu do domu Lipszyców w Ostrówku, tylko do ich mieszkania, a raczej kamienicy ich krewnej przy ul.
Smolnej 30. To ważny element biografii,
bo pokazuje jeszcze jedno miejsce, w którym żyła. Ten dom do dzisiaj istnieje i jak
przed wojną znajduje się w nim szkoła –
liceum. Helena była służącą Lipszyców.
Piętro, na którym mieszkała, dziś już nie
istnieje, ale sam dom został odbudowany
po wojnie.
Udało mi się również ustalić, jakim tramwajem jechała – to był pojazd o nr. 7, którym pojechała w kierunku Okęcia, wysiadła, jak pisze w swoim dzienniczku, przy
pl. Narutowicza i udała się do kościoła pw.
św. Jakuba. Tam proboszcz parafii skierował ją właśnie do rodziny Lipszyców.
Chciałabym spytać o kontekst czasów,
w jakich żyła św. Faustyna.
Helena Kowalska urodziła się w 1905 r.
w zaborze rosyjskim, w powiecie łódzkim.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość,

Helena miała trzynaście lat. Przeżyła zatem I wojnę światową już jako osoba
świadoma. Mieszkała ok. 50 km od Łodzi
na biednych terenach rolniczych, gospodarstwo jej rodziców było bardzo małe.
Ludność z tamtych terenów wiejskich
przenosiła się do miast, do rozwijającej się
Łodzi. Mężczyźni zasilali klasę robotniczą,
a kobiety często pracowały jako służące.
Taki był los Heleny Kowalskiej i jej rodzonych sióstr. Helena zaczęła pracę w Aleksandrowie Łódzkim w wieku szesnastu
lat. Podobny los spotkał wiele dziewczyn
z przeludnionej wsi. Niestety, część tych
młodych kobiet kończyła na ulicy. I właśnie takimi dziewczętami, które popadały
w konflikt z prawem czy trudniły się prostytucją, zajmowały się zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
do których zgłosiła się Helena Kowalska,
by zostać s. Faustyną. Zgromadzenie założyła Matka Potocka – hrabianka. Celem
klasztoru była pomoc kobietom upadłym,
które chciały odmienić swoje życie. Pomoc, żeby odeszły ze złego środowiska,
nauczyły się jakiegoś zawodu, prowadzenia gospodarstwa domowego i zaczęły
pracować w godnych warunkach. II Rzeczpospolita to był z jednej strony okres szybkiego rozwoju, bardzo dużych osiągnięć,
którymi Polska może się szczycić, ale był
to też czas biedy środowisk wiejskich.
Jakim dzieckiem była św. Faustyna? Czy
od początku czymś się wyróżniała?
Tak twierdzą jej rodzice i rodzeństwo, którzy zostawili świadectwa, że od samego
początku była inna. Jako mała dziewczynka budziła się w nocy i mówiła, że widziała
jasność, opowiadała mamie, że rozmawia
z Matką Bożą i z aniołami. Rodzice ignorowali to, mówili, że się jej przewidziało.
Bardzo dużo się modliła. Rodzina była
religijna, więc wcześnie nauczyła Helenę
Kowalską, późniejszą s. Faustynę, pacierza. W wieku ośmiu lat poczuła powołanie
do zakonu, chociaż nie do końca wiedziała, co to znaczy. Była dzieckiem bardzo

Miłosierdzie w praktyce
Zbigniew Kaliszuk

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)
„Katolicy powinni pomagać biednym,
angażować się w wolontariat i podejmować się innych dobrych uczynków, a nie
uczestniczyć w sporach światopoglądowych!” – upominając się o moralność w
życiu publicznym, nagminnie stykam się z
takimi właśnie opiniami. Co ciekawe, najczęściej wygłaszają je wcale nie ateiści czy
wrogowie Kościoła, a... sami katolicy. Wiele osób sądzi, że lepiej by Kościół nie angażował się w dyskusje o moralności, by nie
zrażać do siebie wiernych o bardziej „liberalnych” poglądach. Inni zaś dali się przekonać, że neutralność światopoglądowa
oznacza całkowite wycofanie się Kościoła
z życia publicznego. Nic bardziej błędnego. Zajmowanie się sprawami światopoglądowymi nie tylko nie jest niczym złym,
a wręcz jest obowiązkiem każdego chrze-

ścijanina.
Wiara nie polega tylko na tym, ile się
modlimy i jak odnosimy się do innych
osób, ale przejawia się też w naszej postawie społecznej. Jeśli w wyniku aborcji czy
in vitro giną konkretni ludzie, to nie możemy milczeć czy zachowywać się w sposób bierny. Przypominałoby to bowiem
sytuację, w której widząc, że na ulicy bity
jest niewinny człowiek, udawalibyśmy, że
tego nie dostrzegamy. Upominanie się
o prawa i los innych ludzi jest wyrazem
największej miłości! W szczególności jeśli
dotyczy to tych najbardziej bezbronnych
ludzi, którzy sami, bez naszej pomocy, się
nie obronią.
Każdy z nas ma wiele okazji, aby opowiedzieć się po stronie prawdy i życia
– może to robić, choćby broniąc prawa

wrażliwym na krzywdę innych, a przez to
miłosiernym. Mimo ogromnej biedy potrafiła zorganizować loterię, z której zebrane pieniądze zostały przekazane najbiedniejszym. Była osobą bardzo skromną. Nie
chciała sprawiać rodzicom kłopotu, ale
gdy Jezus ponaglał ją do wstąpienia do
zakonu, rzuciła pracę w Łodzi i pojechała
do klasztoru w Warszawie.
Jak przebiegała przyjaźń między s. Faustyną a ks. Michałem Sopoćko – kierownikiem duchowym s. Faustyny w Wilnie?
To był jej pomocnik dany przez Jezusa. S.
Faustyna długo się modliła o kierownika
duchowego, który jej pomoże w szerzeniu
kultu Bożego Miłosierdzia. Oczami duszy
dwa razy zobaczyła twarz ks. Sopoćki,
zanim jeszcze go poznała, więc gdy się
spotkali, od razu wiedziała, że to on. Początkowo ksiądz z dystansem podchodził
do św. Faustyny, nawet zlecił je zrobienie
badań psychiatrycznych. Potem kazał jej
spisywać z przeszłości rozmowy z Jezusem i bieżące objawienia. Dzięki temu
powstał „Dzienniczek”. Kiedy miał już wewnętrzną pewność, że to, co mówi s. Faustyna, nie jest kłamstwem, włączył się w to
dzieło. Znalazł malarza – swojego sąsiada,
Eugeniusza Kazimierowskiego – który namalował wizerunek Jezusa Miłosiernego
według wskazówek s. Faustyny. Później
zaczął działać, by Kościół zgodził się na
ustalenie nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Doprowadził do pierwszego
wystawienia w 1935 r. obrazu Jezusa Miłosiernego w Ostrej Bramie w Wilnie. Pisał
też o Bożym Miłosierdziu. Z tego powodu
spotykało go wiele nieprzyjemności, co
przewidziała s. Faustyna i przed czym go
ostrzegała. Ks. Sopoćko nie dożył zdjęcia
zakazu propagowania orędzia.
Na czym polegał mistycyzm św. Faustyny?
S. Faustyna była obdarzona różnymi duchowymi darami. W stanach uniesienia
doświadczała zjednoczenia duszy z Bogiem, co dla nas, zwykłych śmiertelników,
jest niedostępne. Trudno te mistyczne
stany opisać, można jedynie odczuć ich
przedsmak. Potrafiła czytać w sercach innych ludzi, wiedziała, kto co myśli, miała
stygmaty, tylko ukryte, nie krwawiące na
zewnątrz. W zależności od tego, w jakim
miejscu odczuwała ból, wiedziała, kto
w jaki sposób grzeszy, dzięki temu mogła
upominać ludzi, żeby się pojednali z Bogiem. Miała też dar bilokacji – przenoszenia się w czasie, umiała też przepowiadać
przyszłość. Przepowiedziała II wojnę światową, a także to, co się będzie działo z siostrami w Łagiewnikach, i wiele innych zdarzeń. Jednak tym największym darem było

do życia od poczęcia w rozmowach ze
znajomymi, uczestnicząc w Marszach dla
Życia, czy podpisując się pod projektami
ustawodawczymi zwiększającymi ochronę życia nienarodzonych. Właśnie nadarza
się doskonała okazja do uczynienia takiego małego gestu miłosierdzia. W całej
Europie zbierane są obecnie podpisy pod
projektem „One of us”, mającym uniemożliwić finansowanie aborcji i badań z
wykorzystaniem zarodków z pieniędzy
unijnych, zaś w Polsce – pod projektem
ustawy zakazującym zabijania upośledzonych dzieci.
„One of us” to inicjatywa obywatelska
wykorzystująca nowe przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, które obligują
Parlament Europejski do rozpatrzenia
każdego wniosku, pod którym podpisze
się milion obywateli z co najmniej siedmiu
różnych krajów Unii. „Inicjatywa ma przeszkodzić w wypływaniu pieniędzy unijnych na programy niszczące ludzkie życie,
co dotychczas miało miejsce” – tłumaczy
jej sens Carlo Casini, przewodniczący
Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parla-

zjednoczenie duszy z Bogiem. W swoim
wnętrzu słyszała słowa Jezusa. Czyli można powiedzieć, że jej dusza oderwała się
od materii i zetknęła się z Bogiem.
Czy to dzięki objawieniom s. Faustyna
została świętą?
S. Faustyna nie została świętą, ponieważ
miała objawienia. Ona wiedziała, że jedną sprawą są objawienia i zadanie z nich
wynikające, które zostało nałożone na jej
barki – przekazania światu orędzia o Bożym Miłosierdziu – a drugą sprawą jest
dążenie do świętości, do doskonałości,
przez kształtowanie swojego charakteru.
Proces beatyfikacyjny św. Faustyny był
prowadzony ze względu na jej cnoty, bo
jeżeli nie jest się męczennikiem, to należy spełniać cnoty w stopniu heroicznym.
Było badane, jak ona żyła, a nie jakie miała
objawienia. Oczywiście musiały zostać
zbadane jej pisma, tak jak każdego kandydata na ołtarze, żeby sprawdzić, czy nie
ma w nich czegoś, co by przeczyło wierze
Kościoła.
Czy można czytać „Dzienniczek” s. Faustyny bez poznania wcześniej biografii
świętej?
Naturalnie, można czytać „Dzienniczek”
bez poznania życia św. Faustyny, ale nie
jest to łatwa lektura. M.in. dlatego, że
porządek chronologiczny jest zaburzony,
ponieważ pierwszą wersję „Dzienniczka”,
pisaną od 1917 r., s. Faustyna za namową złego ducha spaliła. W związku z tym
wydarzenia z przeszłości przeplatają się
w „Dzienniczku” z teraźniejszością. Nie jest
to proste także dlatego, że święta opisuje stany mistycznych uniesień, rozmowy
z Jezusem. Niemniej, łatwiej jest czytać
„Dzienniczek”, jeśli wie się coś na temat
realiów tamtych czasów, ówczesnej pobożności itd. Łatwiej jest też czytać, gdy
wiemy, na co zwrócić uwagę, na jakie ważne fragmenty.
Czego s. Faustyna mogłaby nauczyć
ludzi naszych czasów?
Przede wszystkim zawierzenia Bogu,
ogromnej ufności do Niego. Ufności, że
każdy człowiek, niezależnie jakie zło popełni, jeśli żałuje, przystąpi do spowiedzi
świętej, odpokutuje, to może liczyć na
Boże Miłosierdzie. I tego światu obecnie
najbardziej potrzeba. Ludzie dziś są zagubieni i szukają odpowiedzi na swoje pragnienia w złych miejscach, zamiast zwrócić się do Jezusa. Najgorsze jest to, że nie
widzą możliwości powrotu do Boga. Św.
Faustyna pokazuje, że każdy może wrócić do Boga, nawet największy grzesznik.
Uczy też miłosierdzia wobec innych.

mencie Europejskim. Możliwość podpisu i
więcej informacji o akcji na stronie http://
www.jedenznas.eu
Drugi wspomniany projekt, pod którym
już wkrótce będzie można złożyć podpis,
ma na celu ochronę życia upośledzonych
dzieci w Polsce. W świetle obowiązującego
w naszym kraju tzw. „kompromisu aborcyjnego”, całkowicie legalnie można zabić
dziecko aż do 24 tygodnia ciąży, jeśli tylko
podejrzewa się, że urodzi się ono niepełnosprawne. W większości przypadków zapis ten wykorzystywany jest do zabijania
dzieci z podejrzeniem zespołu Downa. W
2011 r. w Polsce dokonano 669 legalnych
aborcji, z czego 620 dotyczyło dzieci z podejrzeniem upośledzenia… Dość często
możemy się spotkać z różnymi akcjami,
które mają nas uwrażliwiać na los niepełnosprawnych. Takie akcje nigdy nie będą
jednak skuteczne, jeśli od samego początku życia niepełnosprawni są stygmatyzowani, traktowani jak gorsi ludzie – bo jak
inaczej postrzegać to, że można ich zabić
tylko z powodu ich przypadłości? Więcej o
projekcie na: http://stopaborcji.pl/
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Miłość, która działa cuda
O swoim nawróceniu, miłosierdziu Boga, które nie ma granic
i drodze do świętości Annie Chodyka opowiada Radosław Pazura

Fot. Piotr Woźniakiewcz

Anna Chodyka: W 2003 r. przydarzył
się Panu wypadek samochodowy, po
którym Pan się diametralnie zmienił.
Cofnijmy się w czasie. Jakim człowiekiem był Pan przed wypadkiem?
Radosław Pazura: Niedojrzałym, popełniającym błędy, grzesznym. Po wypadku
nastąpiła moja przemiana, rozpoczął się
proces nawracania się. Jest to proces
trwający cały czas, bo zgodnie ze słowami z Pisma Świętego „nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”, powinniśmy się
nawracać całe życie, to powinien być
sens naszego życia. Ale mam nadzieję, że
od czasu wypadku idę już właściwą drogą, czyli, jak pisał św. Paweł, biorę udział
w dobrych zawodach.
Kiedyś przeczytałem książkę biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego „Dobra Nowina dla grzesznika”. W książce tej biskup
pisze, że Bóg nieraz działa w naszym życiu niezrozumiale i brutalnie. Czasem nawet podkładając haki, tak aby ktoś mógł
się wywrócić, walnąć o ziemię, i przez to
dojść do tego, co ważne. On pisał między innymi o sytuacji, w jakiej znalazł
się św. Paweł, który dopóki nie zobaczył
Jezusa Zmartwychwstałego, walczył
z chrześcijaństwem. A gdy go spotkał to
aż spadł z konia i na pewien czas oślepnął. Dopiero wtedy przekonał się, że to,
co robił, było bezsensowne. Znajduję tu
podobieństwo do tego, co przydarzyło
się mi. Nie porównuję się, broń Boże, do
św. Pawła. Chodzi mi o sens wydarzeń.
Wypadek potraktowałem jako sygnał
dla mnie. Chociaż niektórym może się to
wydać dziwne, biorąc pod uwagę cierpienie fizyczne jakiego doświadczyłem,
to z perspektywy czasu oceniam to jako
błogosławieństwo i wielki dar.
Po wypadku przez pewien czas był Pan
w śpiączce. Czy jak Pan się wybudził,
to od razu przyszła Panu do głowy
myśl, że to że Pan przeżył zawdzięcza
Bogu i postanowił Pan przemienić
swoje życie? Czy nawrócenie to był
dłuższy proces? Czy na Pana drodze
znalazły się osoby, które pomogły w tej
przemianie?

Pierwszy impuls do zbliżenia się do Boga to był
wypadek, ale potem
miało miejsce też kilka innych wydarzeń, które odczytuję jako ewidentne
działanie Pana Boga oraz
jako pomoc jaką otrzymałem od Niego.
Pierwszym z nich było zaangażowanie mojej żony,
która zaraz po wypadku,
gdy mój stan był krytyczny, cały czas, 24 godziny
na dobę była przy mnie
obecna. Ona pierwsza
przeżyła głębokie nawrócenie. Modliła się przez
parę godzin, wręcz krzycząc i błagając Boga o to
by nam pomógł. Swoją
modlitwę
zakończyła
prośbą o to, że jeśli ma
mnie już nie być (a na to
ówczesna sytuacja wskazywała), to by On nauczył
ją z tym żyć, bo wydawało jej się, że beze mnie sobie nie poradzi. Od tego
momentu zaczęły się
dziać niezrozumiałe rzeczy, które ja interpretuję
jako cud. Nagle mój organizm zaczął powracać do normalnego funkcjonowania
i można było mnie wybudzać.
Następnym punktem zwrotnym było
przypadkowe spotkanie – chociaż nic nie
dzieje się przypadkowo – z siostrą, klaryską kapucynką. Kiedy byłem już w domu
i jeździłem na fizykoterapię do Grodziska,
pewnego razu podbiegła do mnie siostra
zakonna prosząc, abym ją podwiózł do
klasztoru, bo słyszała, że mieszkam na
tej samej ulicy. Podwiozłem ją i w ten
sposób poznałem osobę, która do dzisiaj
jest moim przyjacielem i kierownikiem
duchowym. Utrzymujemy bliski kontakt,
z żoną chodzimy na msze do klasztoru,
siostry żyją naszym życiem, a my żyjemy
ich życiem. Na początku nasze rozmowy
były dosyć ogólne – ona pytała, kim ja
jestem, a ja pytałem ją o klasztor. Opowiadała mi o św. Klarze, o św. Franciszku,
o którym uczyłem się w szkole. Dzięki
niej przypomniałem sobie, że jestem
przecież katolikiem, że byłem osobą
wierzącą. Ona podarowała mi też książki
o św. Klarze i o św. Ignacym Loyoli. Bliskie
są mi zwłaszcza losy św. Ignacego Loyoli,
gdyż jego życiorys był podobny do mojego. Również był osobą poszukującą,
chciał być prawdziwym mężczyzną, szukał potwierdzenia swojej męskości między innymi służąc w wojsku. Kiedy został
ranny w bitwie i leżał z rozerwaną nogą,
przypadkowo dostał do ręki książkę pt.
„Żywot Jezusa Chrystusa”. Była to akurat jedyna książka dostępna w miejscu,
w którym przebywał. Czytając ją, odkrył,
czym jest prawdziwe męstwo i że Jezus
to wzór mężczyzny. Wydaje mi się, że to
spotkanie z osobą konsekrowaną, książki jakie mogłem przeczytać, to była taka
bardzo konkretna pomoc od Pana Boga.
To otwarcie się na Boga spowodowało,
że czuję w życiu Jego prowadzenie, którego celem jest to, abym doszedł do życia wiecznego.
Rozmawiamy w przededniu święta
Bożego Miłosierdzia. Czy zetknął się
Pan z „Dzienniczkiem” siostry Faustyny
i Miłosierdziem Bożym głoszonym

WYDAWCA FILMÓW RELIGIJNYCH
na hasło: NIECODZIENNIK

przez nią? Wydaje się, że jest Pan żywym przykładem na to, że miłosierdzie
Boga nie ma granic i tego, że On może
dotknąć każdego, jeśli tylko na to mu
pozwolimy.
Boże Miłosierdzie rzeczywiście jest i działa, nawet gdy nie mamy tej świadomości.
Uważam, że kult Bożego Miłosierdzia jest
niezwykle ważny, szczególnie w obecnych czasach. Niedawno przecież siostra
Faustyna została wyniesiona na ołtarze.

RABAT 30%
na wszystkie filmy

Czy w małżeństwie ważne jest miłosierdzie?
Miłosierdzie przekłada się na wszystkie
sfery naszego życia, czyli oczywiście także na nasze trwanie w sakramencie małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że Pan
Jezus to nie tylko miłość i miłosierdzie,
ale też wymagania. Dotyczy to relacji
do drugiej osoby, ale również do siebie.
Mamy miłować, ale także wymagać.
Czego wymaga Pan od siebie od chwili
wypadku?
Uczę się otwartości na innych. Moje życie
przed wypadkiem było skupione na sobie i teraz na nowo muszę uczyć się tej
otwartości – na żonę, na brata, na innych
ludzi. To jest bardzo trudne.
Co zmieniło się w Pana życiu dzięki
nawróceniu?
Uświadomiliśmy sobie z żoną, że jesteśmy osobami wierzącymi, i trzeba było
odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma
konkretnie objawiać się ta wiara w naszym życiu? Postanowiliśmy oprzeć życie na prawdach głoszonych w naszym
Kościele. Uczestnictwo w sakramentach,
modlitwa, Msza św., oparcie się na Słowie
Bożym pomaga, aby duch mógł wzrastać
i się napełniać. Jesteśmy powołani do
świętości, choć często o tym zapominamy. Często skupiamy się na życiu tu na
ziemi, ale przecież naszym celem jest
życie wieczne. Sami staramy się więc żyć
w zgodzie z przykazaniami Bożymi, żyć
Słowem Bożym i realizować te trzy rzeczy
o których rozmawialiśmy: czyli kierować
się miłością, okazywać innym osobom
miłosierdzie i stawiać sobie wymagania
– choć nie jest to łatwe.
Wiele osób, tak jak Pan kiedyś, doświadcza cierpienia, ma za sobą różne
bolesne doświadczenia życiowe. Niektórzy jednak, w odróżnieniu od Pana,
tracą nadzieję, czują się przygniecieni
ciężarem tego co ich spotyka. Czy jest
jakiś uniwersalny sposób na to by się
podnieść z takich sytuacji?
Nie ma na to łatwej recepty. Najlepszym
wyjściem jest powierzyć swoje cierpienie
Panu Bogu. Pomóc nam w przezwyciężeniu trudności może też otwartość na drugiego człowieka. Mi pomogła po prostu
miłość. Kiedy zauważyłem, że Bóg jest
Miłością, chciałem tę Miłość przełożyć
na swoją relację z żoną. Chciałem zrobić
wszystko, aby udało nam się stworzyć
prawdziwy związek – taki, o jaki chodziłoby Panu Bogu. Ta chęć dała mi wielką siłę, która umożliwiła nam dokonać
zmiany w naszym życiu. Wcześniej nasz
związek był oparty na złych fundamentach, te właściwe pokazał nam dopiero
Bóg poprzez wypadek. Wiem, że chęć
bycia z Dorotą na poważnie i budowania
naszego związku poprzez sakrament pochodziły od Pana Boga. Miłość rzeczywiście działa cuda i przenosi góry. Tą Miłością jest Jezus Chrystus.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas
Targów Wydawców Katolickich
w Arkadach Kubickiego
11-14.04.2013r.
www.stratosmedia.pl
patroni medialni
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Bardziej być
niż mieć
Bardziej być niż mieć – to idea, w myśl której
fundacja „Być Bardziej” organizuje akcję
„Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko
z pełnym brzuszkiem”. Z pomysłodawcą
i inicjatorem akcji – księdzem Andrzejem
Sikorskim – rozmawia Gabriela Beszłej
Gabriela Beszłej: Skąd wziął się pomysł
na zorganizowanie akcji „Nakarm
głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym
brzuszkiem”?
Ks. Andrzej Sikorski: W ostatnim czasie
wielokrotnie stykałem się z tematem niedożywienia dzieci. Skala problemu jest
ogromna, dotyczy około 800 tys. dzieci
z całej Polski, czyli co dziesiątego dziecka,
jakie żyje w naszym kraju. Oznacza to, że
także wśród naszych sąsiadów spotykamy
głodne lub niedożywione dzieci, tylko nie
mamy tego świadomości. Jako katecheta zauważyłem, że dzieci dotknięte tym
problemem nie skarżą się, ponieważ głód,
wynikający z biedy, jest rzeczą wstydliwą. Takim dzieciom doskwierają jednak
bóle brzucha, mają obniżoną możliwość
nauki, często występuje u nich apatia
lub niemożność skupienia się na jednej
czynności. Fundacja „Być Bardziej” podjęła
się organizacji i realizacji wspomnianego
projektu ze względu na to, że widzimy
potrzebę takich działań we współczesnym
świecie.
Do kogo skierowana jest pomoc i na
czym konkretnie będzie polegała?
Projekt będzie skierowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie całego Mazowsza.
W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć nasze działania na teren całej Polski. Chcemy
pomóc dzieciom, które są niedożywione,
przeżywają głód lub z powodu ubóstwa
są wykluczone ze społeczeństwa. Zależy
nam na objęciu projektem wszystkich
szkół i będziemy starać się, aby informacja o naszym projekcie do tych szkół dotarła. Planujemy zgłoszonym do udziału
w projekcie dzieciom przyznawać środki
finansowe na dożywianie, a konkretnie
na wykupywanie posiłków na stołówkach
szkolnych.
Kto i w jaki sposób będzie mógł zgłosić,
że zna dziecko, które potrzebuje
pomocy?
Będzie to mogła zrobić każda dorosła osoba, na przykład sąsiad, ksiądz, nauczyciel,
katechetka czy nawet komitet rodzicielski.
Niedługo na stronie internetowej projektu www.nakarmglodnego.pl uruchomiony zostanie kwestionariusz on-line, przez
który będzie można zgłosić konkretne
dziecko potrzebujące pomocy. Na razie
można to robić, pisząc na adres e-mailowy fundacji lub wysyłając wniosek aplikacyjny na adres Biura Fundacji. Chcemy
przydzielać środki finansowe, biorąc pod
uwagę zarobki przypadające na osobę
w rodzinie oraz całą sytuację rodzinną. Będziemy przeprowadzać weryfikację w celu
udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym. Zależy nam bardzo na tym, aby
dzieci w polskich szkołach były najedzone, ale nie tylko najedzone, ale też zdrowo dożywiane. Pomoc finansową chcemy
przedłużać co semestr. Choć oczywiście
mamy nadzieję, że sytuacja rodzin, którym będziemy pomagać, będzie ulegać
poprawie. Wnioski będziemy chcieli zbierać przez pierwsze dwa tygodnie każdego
semestru.

Kiedy oficjalnie rusza projekt?
W tym semestrze. Do końca czerwca jako
wersja pilotażowa na Mazowszu. Od września, tak jak już wspomniałem, zamierzamy rozszerzyć projekt na całą Polskę. To
duży i odważny projekt, który chcielibyśmy przeprowadzić przy udziale sponsorów oraz we współpracy z odpowiednimi
władzami miast i oświaty, przedstawicielami środków społecznego przekazu. Jednak aby można było z sukcesem przeprowadzić ten projekt, ważna jest nie tylko
pomoc finansowa. Bardzo liczymy także
na wsparcie rzeczowe, technologiczne
oraz ekspertów, którzy chcieliby podzielić
się z nami swoją wiedzą. Do udziału w projekcie zapraszamy również wolontariuszy.
Chcemy, aby wolontariusze, poprzez pomoc podopiecznym projektu w myśl idei
bł. Jana Pawła II: „być darem dla drugiego
człowieka”, mogli formować swoje „bardziej być niż mieć”.
W dzisiejszych czasach, kiedy nietrudno
o różnego typu osoby podszywające się
pod potrzebujące pomocy, ważna jest
właściwa dokumentacja oraz organizacja tak ambitnego projektu. Jak
fundacja zamierza poradzić sobie z tym
aspektem?
Umowy na dożywianie głodnych dzieci
będziemy chcieli podpisywać ze szkołami,
aby pieniądze, które będziemy pozyskiwać od naszych darczyńców, wykorzystywane były dokładnie w celu, na jaki były
zebrane. Jak tylko ruszy projekt, chcemy
na stronie fundacji publikować comiesięczne sprawozdania z tego, ile pieniędzy
wpłynęło oraz jak zostają wykorzystane.
Nie jest to wymagane przez prawo, lecz
zależy nam na tym, aby ludzie wspomagający nasze dzieło mieli możliwość przekonania się, ile dobrego można zrobić
nawet dzięki niewielkim kwotom pieniędzy (1 obiad to średnio około 7 złotych,
a miesięczny koszt obiadów dla jednego
dziecka to około 150-170 złotych). Chcemy przyznawać stypendia na dożywianie
dzieci dwa razy w ciągu roku szkolnego,
bo zależy nam również na mobilizacji
rodziców podopiecznych do prób polepszania sytuacji finansowej. Planujemy uruchomić projekt, licząc na owocną współpracę z instytucjami oświatowymi. Jest to
bardzo istotne dlatego, że dzieci spędzają
dużoczasu w szkole i właśnie tam istnieje
duża możliwość pomocy im. Raz do roku
chcemy zorganizować galę, na którą będziemy chcieli zapraszać zarówno darczyńców, jak i podopiecznych. Zorganizowanie takiego spotkania wydaje nam się
istotne, ponieważ będzie to okazja, żeby
na żywo mogli spotkać się ludzie obdarowywani pomocą, wolontariusze oraz darczyńcy. Galę tę zamierzamy organizować
pod koniec roku szkolnego. Liczymy też
na pomoc ze strony środków masowego
przekazu. Do wielu osób chętnych do
pomocy przy projekcie będziemy mogli
dotrzeć tylko i wyłącznie dzięki przekazom medialnym. Za pieniądze zebrane na
lipiec i sierpień dla podopiecznych chcielibyśmy organizować letni wypoczynek
dzieci i młodzieży.

Fot. Gabriela Beszłej
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