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Ostatnie miesiące przyniosły dwie wspa-
niałe wiadomości dla polskiego Kościoła. 
„Jesteśmy umówieni na spotkanie na 
najbliższy Światowy Dzień Młodzieży 
w  2016  r. w  Krakowie, w  Polsce” – oznaj-
mił w  lipcu Papież Franciszek na zakoń-
czenie Światowych Dni Młodzieży. Spo-
tkanie młodzieży przypadnie akurat na 
rok, w którym będziemy obchodzić 1050. 
rocznicę chrztu Polski. Poprzedzać je będą 
trzy lata duchowych przygotowań, któ-
rych program z pewnością będzie bardzo 
bogaty. Już w przyszłym roku, w Niedzielę 
Palmową trafi do Polski krzyż Światowych 
Dni Młodzieży, który Jan Paweł II 22 kwiet-
nia 1984 roku przekazał młodzieży, mó-
wiąc: „Nieście go na cały świat i  mówcie 
wszystkim o  miłości Chrystusa do czło-
wieka”. Krzyż ten przez kolejne miesiące 
będzie wędrował po wszystkich polskich 
diecezjach, począwszy od Poznania, 
a skończywszy w 2016 roku w Krakowie.
Drugie bardzo radosne dla nas wydarze-
nie miało miejsce przed dwoma tygo-
dniami. Papież Franciszek potwierdził, że 
w  przyszłym roku Jan Paweł II zostanie 
ogłoszony świętym i ogłosił oficjalną datę 
kanonizacji – 27 kwietnia. Jest to bardzo 
symboliczna data – tego dnia obchodzo-
na będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, 
święto ustanowione przez Jana Pawła II 
w  2000 roku, podczas kanonizacji siostry 
Faustyny Kowalskiej. Święto, w  przed-
dzień którego pięć lat później w 2005 roku 
Ojciec Święty zmarł. Wraz z  Janem Paw-
łem II świętym zostanie ogłoszony bł. Jan 
XXIII, papież, który był inicjatorem Soboru 
Watykańskiego II. Soboru, na którym waż-
ną postacią był kardynał Karol Wojtyła. „Ci 

dwaj Papieże, którzy będą kanonizowani 
podczas tej samej uroczystości, to dwa 
wzorce Kościoła wzajemnie się uzupeł-
niające. Obaj dali świadectwo kościelnej 
odnowy, a  równocześnie zachowywali 
tradycję Kościoła. Obaj otworzyli drzwi 
na przyszłość” – tłumaczył decyzję o tym, 
że kanonizacja obu Papieży odbędzie się 
jednego dnia Papież Franciszek. Jana XXIII 
wyniósł na ołtarze trzynaście lat temu Jan 
Paweł II.
Oba wydarzenia są wielką szansą dla 
polskiego Kościoła i  dla każdego z  nas. 
Z  pewnością Duch Boży będzie bardzo 
intensywnie działał w  najbliższych latach 
w  naszej ojczyźnie. Tylko od nas samych 
zależy, na ile się na niego otworzymy 
i z tego skorzystamy.

W  najbliższą niedzielę po raz trzynasty w  Polsce obchodzony 
będzie Dzień Papieski. W  tym roku odbędzie się pod hasłem 
„Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Uroczystości rozpoczną się już 
w sobotę – galą, podczas której wręczone zostaną Nagrody To-
tus, przyznawane za promowanie godności człowieka w duchu 
nauczania Jana Pawła II. Główne obchody będą miały miejsce 
w  niedzielę. Warszawiacy będą mogli uczestniczyć w  uroczy-
stej Mszy Świętej, wspólnym śpiewaniu oraz modlitwie, a tak-

że w  koncercie, w  którym wystąpią m.in. Katy Carr z Wielkiej 
Brytanii, Natalia Szroeder, Natalia Sikora oraz Piotr Cugowski. 
Podczas koncertu odbędzie się także Apel Modlitewny miasta 
Warszawy w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Obchody 
Dnia Papieskiego zakończą się 16 października, w 35. rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czuwaniem modli-
tewnym w intencji przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II. 
Przy okazji tych wszystkich uroczystości będzie trwała zbiórka 
pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”.

O Dniu Papieskim czytaj na str. 3, 4 i 5
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Wiosna Kościoła w Polsce
Przemysław Maksym

27 kwietnia bł. Jan Paweł II zostanie ogłoszony 
świętym

Natalia Szroeder, znana z przebojów „Wszystkiego na raz” i „Nie pa-
trzę w dół” śpiewanych wspólnie z Liberem, będzie jedną z gwiazd 
koncertu organizowanego z Okazji Dnia Papieskiego. Koncert uka-
zywać będzie dialog Jana Pawła II z młodymi osobami, a uświetnią 
go najlepsi polscy młodzi wykonawcy.

Fot. Grzegorz Gałązka
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Zbigniew Kaliszuk po raz kolejny mierzy 
się z krzywdzącymi stereotypami, które 
narastają wokół chrześcijan. W  swoich 
wcześniejszych publikacjach, wbrew 
zaczepnym tytułom, starał się przeko-
nać czytelników, że katolik wcale nie jest 
ofiarą, ani tym bardziej frajerem. Swoisty 
tryptyk zamyka publikacja „Katolik tali-
bem?”, w której autor porusza ze swoimi 
rozmówcami najtrudniejsze kwestie, 
z jakimi zmagają się osoby wierzące.
I  nie tylko, bo problemy, które stały się 
przedmiotem dyskusji Kaliszuka wywo-
łują gorące dyskusje także w  mediach, 
które szybko zaczynają ubolewać nad 
rzekomo uciemiężającymi katolików 
zakazami, w ogóle nie rozumiejąc istoty 
katolicyzmu. Lektura „Katolik talibem?” 
może okazać się w  takich sytuacjach 
bardzo pomocna.
Pamiętam wydaną jakiś czas temu, tak-
że przez wydawnictwo Fronda, książkę 
„Katolicki pomocnik towarzyski” Sławo-
mira Zatwardnickiego. O  ile tamtej pu-
blikacji raczej nie zabrałabym ze sobą 
na imprezę, na której miałabym dysku-

tować z  laikami, sceptykami i  ateistami 
o  kwestiach moralnych czy etycznych, 
o  tyle książka Kaliszuka wydaje mi się 
o  wiele bardziej pomocna w  tego typu 
sytuacjach.
Najmocniejszym punktem publikacji są 
oczywiście rozmowy, które autor sam 
prowadzi na potrzeby książki, znacznie 
lepsze niż – czasem przydługie – zapisy 
debat, zorganizowanych przez stowa-
rzyszenie Soli Deo, które stanowią uzu-
pełnienie prezentowanych treści. Choć 
nie jest to regułą, bo na przykład zapis 
debaty o  antykoncepcji i  NPR z  udzia-
łem ks. Marka Dziewieckiego i Szymona 
Grzelaka jest niezwykle inspirujący.
Niewątpliwym atutem książki jest dobór 
gości, jakich autor zaprasza do dyskusji. 
Rozmówcy bowiem nie kiszą się w swo-
im własnym sosie, przytakując sobie 
wzajemnie i zgadzając się ze sobą. I tak, 
na łamach „Katolik talibem?” pojawiają 
się m.in. prof. Wojciech Sadurski czy śp. 
Izabela Jaruga-Nowacka. Kiedy mowa 
o  antykoncepcji, to nie tylko w  gronie 
księży i  pobożnych małżeństw, które 

zachwalają NPR ale także z  lekarzami 
ginekologami, którzy sceptycznie pod-
chodzą do naturalnych metod. Pochwa-
ła należy się (zarówno autorowi, jak 
i prowadzącym debaty) za dociekliwość 
i  zadawanie przekornych pytań, które 
zmuszają do konkretnych odpowiedzi 
i przykładów, a nie sztampowego teore-
tyzowania.
W  efekcie czytelnik dostaje zbiór moc-
nych argumentów, wynikających z  au-
tentycznego życiowego doświadczenia, 
z którymi oczywiście można się nie zga-
dzać, ale trudno zarzucić im nieprawdzi-
wość czy brak logicznej spójności.

Nie mówmy za dużo o  aborcji i  in 
vitro, bo przecież w społeczeństwie 
żyją osoby o  różnym światopoglą-
dzie i nie ma co niektórych do siebie 
zrażać. Nie mówmy o życiu „na kocią 
łapę” i stosowaniu antykoncepcji, bo 
przecież świat się zmienia i  trzeba 
się jakoś do tego dostosować. Nie 
mówmy o  magii, bo przecież gło-
sząc, że horoskopy czy joga mogą 
komuś zaszkodzić, wyjdziemy na 
całkowitych oszołomów. 
W Kościele bardzo często spotykam 
się z  tego rodzaju myśleniem. Bo-
imy się podejmować trudne tematy, 
gdyż wielu z nas jest przekonanych, 
że chrześcijańska miłość polega na 
zachowywaniu się w  taki sposób, 
żeby nikomu nie podpaść, a  dialog 
z drugim człowiekiem – na wzajem-
nym przytakiwaniu. „Jezus uczył ko-
chać nieprzyjaciół, a  wskazywanie 
zła w  czyimś postępowaniu rodzi 
raczej wrogość, a nie miłość” – nie-
raz nam się wydaje. Nic bardziej 
błędnego. 
Miłość, której uczy nas Jezus, nie po-
lega na bezkrytycznym uwielbieniu 
innych ludzi niezależnie od tego, co 
oni robią. Miłość oznacza pragnienie 
tego, aby druga osoba doświadczała 

prawdziwego szczęścia, które moż-
na osiągać tylko wzrastając ku do-
bru, oraz by na koniec życia została 
zbawiona. Jeśli przymykamy oczy 
na błędy popełniane przez naszych 
bliźnich, milczymy wobec ich grze-
chów, to utwierdzamy ich w niewła-
ściwych zachowaniach, a co za tym 
idzie, odciągamy ich od szczęścia 
i utrudniamy dostanie się do Nieba. 
Jezus, choć szaleńczo kochał ludzi, 
tak że aż umarł za nich na krzyżu, 
nie tolerował ani nie akceptował 
błądzących, tylko ich upominał: „Je-
śli się nie nawrócicie, wszyscy po-
dobnie zginiecie” (Łk 13,3). W trosce 
o ich najlepiej pojęte dobro!
Nazywanie zła po imieniu powinno 
wynikać nie tylko z miłości do ludzi 
błądzących, ale także z  miłości do 
ludzi przez nich krzywdzonych. Jeśli 
w  wyniku aborcji czy in vitro giną 
konkretni ludzie, to nie możemy 
milczeć. Przypominałoby to bowiem 
sytuację, w której widząc, że na ulicy 
bity jest człowiek, udawalibyśmy, że 
tego nie dostrzegamy. Upominanie 
się o prawa i los innych ludzi jest wy-
razem największej miłości.
Te zasady możemy odnieść nie tylko 
do tego, o  czym powinien mówić 

Kościół, ale także bezpośrednio do 
naszego życia. Ileż razy spotykamy 
rodziców rozkapryszonych dzieci 
pozwalających im robić co chcą, 
przyjaciół udających, że nie widzą 
grzeszków swoich znajomych, czy 
małżonków tolerujących pracoho-
lizm swojego partnera? To bardzo 
poważny błąd! Nie ma miłości bez 
wzajemnego wymagania od siebie. 
W  najbliższą niedzielę obchodzić 
będziemy XIII Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialo-
gu”. Wielka miłość i  szacunek, z  ja-
kimi Ojciec Święty pochylał się nad 
drugim człowiekiem, uwaga, z  jaką 
słuchał swoich rozmówców, nieza-
leżnie czy byli to przywódcy państw 
czy zwykli obywatele, powinny być 
dla nas niewątpliwym wzorem. Pro-
wadząc rozważania o dialogu, warto 
jednak zwrócić uwagę na jeszcze je-
den element postawy papieża, który 
w takim jego „kremówkowym wize-
runku” często nam umyka – choć 
był on wielkim orędownikiem idei 
Bożego miłosierdzia i zawsze z miło-
ścią odnosił się do osób błądzących, 
to jednocześnie był też niestrudzo-
nym obrońcą Prawdy i  nie wahał 
się nigdy nazywać zła po imieniu. 
W końcu to on był choćby autorem 
słów o Cywilizacji Śmierci. 
Warto rozmawiać z każdym, zawsze 
starając się dostrzegać dobro w 
drugim człowieku i podchodząc do 
niego z miłością. Ale dialog ma sens 
wtedy, gdy nie tylko ma odpowied-
nią formę, ale też treść. 

Drodzy młodzi, Pan was potrzebuje! Także 
dzisiaj wzywa każdego z was, byście szli za 
Nim w  Jego Kościele i  byli misjonarzami.
(…) A być uczniem, misjonarzem, znaczy 
wiedzieć, że jesteśmy polem Bożej wiary! 
Dlatego, wychodząc od obrazu pola wia-
ry, pomyślałem o  trzech obrazach, które 
mogą nam pomóc lepiej zrozumieć, co to 
znaczy być uczniem i misjonarzem: pierw-
szy – pole jako teren, na którym się sieje; 
drugi – pole jako miejsce treningu, i trzeci 
– pole jako plac budowy.
Wszyscy znamy przypowieść Jezusa opo-
wiadającą o siewcy, który poszedł siać na 
polu. Niektóre ziarna padły na drogę, po-
śród kamieni, między ciernie i  nie mogły 
wzrosnąć. Inne natomiast padły na ziemię 
żyzną i wydały obfity plon (por. Mt 13, 1-9). 
Sam Jezus wyjaśnił znaczenie tej przy-
powieści: ziarnem jest Słowo Boże, które 
pada w  nasze serca (por. Mt 13, 18-23). 
Dzisiaj... każdego dnia, ale dzisiaj szcze-
gólnie, Jezus sieje. Kiedy przyjmujemy 
Słowo Boże, jesteśmy polem wiary! Proszę, 
pozwólcie Chrystusowi i Jego Słowu wejść 
w wasze życie, pozwólcie wejść zasiewowi 
Słowa Bożego, pozwólcie, aby się zakorze-
nił i  wzrastał! Bóg robi wszystko, ale wy 
pozwólcie Mu działać, pozwólcie aby On 
sprawiał ten wzrost!(…)Wiem, że nie chce-
cie żyć w  iluzji nietrwałej wolności, która 
poddaje się nurtom mody i kieruje chwi-
lowymi korzyściami. Wiem, że mierzycie 
wysoko, do decyzji definitywnych, dają-
cych pełny sens.(…) Wejrzyjmy w  swoje 
serce i każdy z nas niech powie Jezusowi, 
że chce otrzymać zasiew. Powiedzcie Je-
zusowi: zobacz, Jezu, te kamienie, zobacz 
ciernie, zobacz chwasty, ale zobacz też 
ten mały kawałek ziemi, który ofiaruję To-
bie, aby padł na nią zasiew. Pozwólcie mu 
wzrastać, a Pan Bóg się o niego zatroszczy.
Pole, oprócz tego, że jest miejscem zasie-
wu, jest też miejscem treningu. Jezus po-
wołuje nas, abyśmy szli za Nim przez całe 
życie, prosi, abyśmy byli Jego uczniami, 
„grali w  Jego drużynie”. Większość z  was 
lubi sport. A  tutaj, w  Brazylii, podobnie 
jak w  innych krajach, piłka nożna jest 
pasją narodową. A  co robi piłkarz, kiedy 

zostaje powołany w  skład drużyny? Musi 
trenować, i  to dużo trenować! Podobnie 
jest w  naszym życiu uczniów Pana. Św. 
Paweł, opisując chrześcijan, mówi nam: 
„Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego 
sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemija-
jącą nagrodę, my zaś – nieprzemijającą” (1 
Kor 9, 25). Jezus daje nam coś więcej niż 
Puchar Świata! Jezus daje nam możliwość 
owocnego i  szczęśliwego życia, a  także 
proponuje nam przyszłość z  Nim, która 
nie będzie miała końca, życie wieczne. To 
nam daje Jezus. Ale domaga się, abyśmy 
zapłacili bilet, a  biletem jest to, że trenu-
jemy, abyśmy „byli w formie”, abyśmy bez 
lęku stawiali czoła wszystkim sytuacjom 
życiowym, dając świadectwo naszej wie-
rze. Zadaj więc sobie pytania: Modlę się? 
Rozmawiam z  Jezusem? Pozwalam, aby 
Duch Święty mówił w moim sercu? Pytam 
Jezusa: co chcesz, abym zrobił, czego pra-
gniesz od mojego życia? Pytajcie Jezusa, 
rozmawiajcie z Jezusem. To znaczy treno-
wać. A  jeśli w  życiu popełnicie błąd, po-
tkniecie się, zrobicie coś złego, nie lękajcie 
się pytać: „co teraz powinienem zrobić?”. 
Trenować można także przez Sakramen-
ty, dzięki którym wzrasta Jego obecność 
w  nas. Poprzez braterską miłość, umie-
jętność słuchania, zrozumienie, przeba-
czenie, otwarcie się, pomaganie innym, 
każdej osobie bez wyjątku, bez wyklucza-
nia. Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi 
„atletami Chrystusa”!
Kiedy nasze serce jest dobrą glebą, która 
przyjmuje Słowo Boże, kiedy „przepacamy 
koszulkę”, starając się żyć po chrześcijań-
sku, doświadczamy czegoś wielkiego: ni-
gdy nie jesteśmy sami, jesteśmy częścią 
rodziny, w  której bracia przemierzają tę 
samą drogę: jesteśmy częścią Kościoła(…) 
Chłopcy i  dziewczęta, proszę was: nie 
ustawiajcie się w „ogonie” historii. Bądźcie 
twórcami. Grajcie w  ataku! Kopcie piłkę 
wprzód, twórzcie lepszy świat, świat bra-
ci, świat sprawiedliwości, miłości, pokoju, 
braterstwa, solidarności. Grajcie zawsze 
w ataku!

Papież Franciszek

Bądźcie prawdziwymi 
„atletami Chrystusa”!
Fragmenty homilii podczas czuwania z młodzieżą na 
Copacabana, na Światowych Dniach Młodzieży

Siła argumentów z samego 
centrum katotalibanu
Marta Brzezińska-Waleszczyk

Nie bójmy się 
mówić prawdy

Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny

Czasem zastanawiamy się, co odpowiedzieć oso-
bom, które deklarują się jako katolicy, a jednocześnie 
nie widzą nic złego w eutanazji czy antykoncepcji. 
W książce Zbigniewa Kaliszuka znajdziemy takie od-
powiedzi

„Katolik talibem?”
Zbigniew Kaliszuk

Wydawnictwo Fronda
Warszawa, 2013
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Zostać wokalistką - to marzenie z dzieciństwa?
Zanim zaczęłam mówić, już śpiewałam. Mój dom był wypeł-
niony muzyką. O byciu wokalistką marzyłam od zawsze.

Jesteś jeszcze bardzo młoda, a już osiągnęłaś wielki suk-
ces. 
Jestem wielką szczęściarą. Mam dopiero 18 lat, a  właśnie 
spełniają się moje marzenia. To naprawdę niesamowite 
uczucie.

Masz na to jakąś receptę?
Na nic nie ma gotowej recepty. Trzeba gonić marzenia i ni-
gdy się nie poddawać.

Jak odnajdujesz się w świecie show-biznesu? Czy ostat-
nie sukcesy wywróciły Twoje życie do góry nogami? 
Show-biznes to bardzo barwny świat, ciekawy, dużo się 
w  nim dzieje. Niektórzy mówią, że brutalny, a  dla mnie 
przede wszystkim wciąż nowy. Od kiedy zaczęłam na po-
ważnie brnąć w to wszystko, moje życie bardzo się zmieniło. 
Jest dużo pracy, wiele wyjazdów, czasem bywa naprawdę 
ciężko, ale jest też mnóstwo pięknych momentów, na które 
warto pracować.

Spotykają Cię jakieś trudności? Z  jakimi nowymi wy-
zwaniami musisz się zmierzyć? 
Jestem bardzo silnie związana z moimi bliskimi i tęsknota za 
nimi podczas wyjazdów to dla mnie trudność. Przyznam, że 
stresuję się też trochę nadchodzącym rokiem szkolnym. 

Jak udaje ci się pogodzić szkołę, zbliżającą się maturę 
z działalnością muzyczną?
Liczę na to, że uda mi się pogodzić szkołę z  muzyką i  nie 
będę miała większych problemów. Nie jest to łatwe. Przez 
moje liczne nieobecności w szkole mam mnóstwo zaległo-
ści, które muszę systematycznie nadrabiać. Często po prostu 
brakuje mi na to czasu. Sądzę jednak, że jeśli bardzo się cze-
goś pragnie, to nie ma rzeczy niemożliwych, więc wierzę, że 
dam sobie radę.

Kto jest dla ciebie wsparciem i ostoją w tym burzliwym 
czasie?
Moi bliscy są dla mnie wielką podporą. Mogę liczyć na nich 
w każdej sytuacji. Bez nich nie dałabym rady.

Tegoroczny Koncert Papieski ma przypomnieć postać 
Jana Pawła II – przyjaciela młodych. Kim dla Ciebie jest 
papież Polak?
Gdy Ojciec Święty odszedł miałam dziesięć lat. Choć by-
łam dzieckiem, bardzo to przeżyłam. Oprócz tego, że był 
wspaniałym papieżem, głową Kościoła Katolickiego, był też 
bardzo mądrym człowiekiem. Zawsze będzie ważną osobą 
w moim życiu. 

Skąd czerpiesz inspiracje w swojej twórczości? 
Inspirują mnie inni artyści, ludzie, a czasem momenty, chwi-
le, proste wydarzenia.

Zaczynałaś od publikacji nagrań w internecie, co pora-
dziłabyś młodym i  zdolnym kolegom, którzy chcieliby 
osiągnąć sukces? 
Od zawsze uwielbiałam śpiewać i  robiłam to wszędzie, 
gdzie się dało. Startowałam w konkursach, występowałam 
podczas przeróżnych wydarzeń i  właśnie to zaprowadziło 
mnie do odpowiednich ludzi. Nie do końca zaczynałam od 
publikacji nagrań w  internecie, ale oczywiście uważam, że 
w dzisiejszych czasach to bardzo dobra droga do osiągnię-
cia celu. Po prostu trzeba wziąć los w swoje ręce, działać, ro-
bić to, co się kocha i pokazywać się światu.

Jakie są twoje plany na najbliższy czas?
Oprócz szkoły, chcę się oczywiście dalej realizować muzycz-
nie. Mam nadzieję, że uda mi się niebawem zakończyć prace 
nad materiałem na moją debiutancką płytę. Niedługo ukaże 
się też nowy singiel. 

A w dalekiej przyszłości? 
Chciałabym móc robić to, co robię teraz. Dalej spełniać ma-
rzenia i być szczęśliwym człowiekiem.

Inspirują mnie chwile
O show-biznesie, drodze do sukcesu, wsparciu bliskich i planach 

na przyszłość z młodą wokalistką - Natalią Szroeder rozmawia 
Martyna Chodykin

▌Stoczek Klasztorny – drugie z kolei miejsce uwięzienia Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Właśnie tu, na Warmii, w zimnych murach 
starego klasztoru, 8 grudnia 1953 roku, złożył akt oddania się
w niewolę Maryi. Poruszająca opowieść przeplatana
osobistymi zapiskami Prymasa i raportami
ks. Skorodeckiego, towarzysza
niedoli.
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KONCERT PAPIESKI 2013, 
WARSZAWA, 

na Krakowskim Przedmieściu 
przy kościele św. Anny

13 PAŹDZIERNIKA, 
godz 15.00

Tegoroczny Koncert Papieski ma przypomnieć postać Jana 
Pawła II – przyjaciela młodych, który umiał ich słuchać i wska-
zywać im drogę. 
Ojciec Święty zawsze z  wielkim szacunkiem i  cierpliwością 
wsłuchiwał się w  to, co do powiedzenia mają inni ludzie, 
w szczególności młodzi, ucząc nas, że słuchanie jest najważ-
niejszym elementem dialogu. W trakcie koncertu odczytane 
zostaną listy, które młode osoby pisały do Papieża za pośred-
nictwem „Małego Gościa Niedzielnego”, oraz listy, które pozo-
stawiły one na grobie Ojca Świętego. 
Teksty śpiewanych piosenek będą świadectwem poszukiwa-
nia przez młodych sensu życia, wiary, opowiadania się mło-
dych po stronie dobra, miłości, poszukiwania prawdy, a w re-
zultacie – Boga, i chęci doświadczenia Jego miłości. Nie będą 
to piosenki wprost religijne – często mogłoby się wydawać, że 
wręcz prowokacyjne – ale bunt przeciwko złu to początek dro-
gi do prawdy. Piosenki pochodzić będą z różnych lat, udowad-
niając, że młodzi zawsze mają podobne problemy i podobnie 
poszukują sensu życia.
W trakcie koncertu Jan Paweł II przemówi do nas także wprost, 
swoimi własnymi słowami – będzie można wysłuchać frag-
mentu jego przemówienia pożegnalnego wygłoszonego na 
zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, dnia 
15 sierpnia 1991 roku. 
W koncercie wystąpią: Katy Carr z Wielkiej Brytanii, Małgorza-
ta Ostrowska, Natalia Sikora, Natalia Szroeder, Piotr Cugowski, 
Darek Malejonek, Janusz Radek i zespół Pectus. Solistom bę-
dzie towarzyszył chór stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia pod kierunkiem Huberta Kowalskiego oraz zespół 
instrumentalny Piotra Dziubka, kierownika muzycznego kon-
certu. Koncert reżyseruje Konrad Smuga.
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Błogosławiony Ojciec Święty Jan Pa-
weł II był mistrzem dialogu. Nie tylko 
w sensie teoretycznym. Jego poucza-
jące słowa o  tym zagadnieniu zyski-
wały niezwykłą siłę oddziaływania 
i swoisty blask prawdziwości poprzez 
prezentowaną przez Papieża unikal-
ną postawę w  kontakcie z  drugim 
człowiekiem. Cechował ją niezwykły 
szacunek dla tego „innego”, z którym 
się spotykał, budowany na respek-
towaniu jego ludzkiej godności. Wy-
nikała ona ze świadomości, że każdy 
człowiek ma przecież Boży rodowód, 
nawet jeśli tego nie uznaje lub jesz-
cze nie odkrył.
Tegoroczny, XIII już Dzień Papieski, 
decyzją Konferencji Episkopatu Pol-
ski, będziemy obchodzili 13 paź-
dziernika pod hasłem „Jan Paweł II 
– Papież Dialogu”. Zgłębianie papie-
skiego nauczania w  tym obszarze, 
w  łączności z  Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem, w  klimacie modlitwy i  po-
głębionej refleksji, może przynieść 
poprawę umiejętności twórczego 
spotkania ludzi odmiennych poglą-
dów czy wyznawanej wiary. Zmiana 
sposobu debaty, zarówno publicz-
nej, jak i w wymiarze indywidualnym, 
jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. 
Dyskusja i  polemika, jakkolwiek nie-
jednokrotnie konieczne, nie zaspoka-
jają potrzeby głębokiego spotkania 
pomiędzy ludźmi, na gruncie sza-
cunku i zakładanej uprzednio dobrej 
woli dotarcia do prawdy o sobie na-
wzajem, o  człowieku i  jego miejscu 
w  świecie, o  sensie życia, wreszcie 
o możliwości spotkania Boga, a więc 

o  odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. 
Promowany wielokrotnie przez Jana 
Pawła II dialog, rzeczywistość większa 
od wymiany poglądów, krytyki czy 
sporu, wydaje się zadaniem jak naj-
bardziej aktualnym.
Podstawową zasadą papieskiej sztuki 
dialogu było zawsze poszanowanie 
prawdy - prawdy faktów, ludzkich 
doświadczeń oraz nadziei wypływa-
jącej z  Prawdy Ostatecznej. W  tym 
kontekście powinniśmy pomyśleć 
o  Bogu, który prowadzi nieustanny 
dialog z  człowiekiem. Celem tego 
dialogu zbawienia jest ostateczne 
uszczęśliwienie człowieka, przekra-
czające granice pojmowania czy 
ludzkiej wyobraźni. To oglądanie 
Boga takim, jaki On jest, a więc twa-
rzą w  twarz, owo kontemplowanie 
„blasku Prawdy”, stanowiło nadrzęd-
ny cel papieskiego dialogowania peł-
nego nadprzyrodzonej nadziei, na-
wet w  sytuacji przepełnionej bólem, 
cierpieniem, rozgoryczeniem czy 
ocierającej się o rozpacz. Jan Paweł II 
przekonywał nieustannie, że Bóg stoi 
po stronie człowieka i  na jego rzecz 
działa. Taka postawa jest niezwykle 
istotna szczególnie w  dialogu z  po-
szukującymi wiary czy z  tymi, którzy 
ją z  jakichś względów utracili. W  en-
cyklice Reconciliatio et paenitentia 
Jan Paweł II napisał: „Kościół bowiem 
posługuje się metodą dialogu, aby 
lepiej prowadzić ludzi — którzy przez 
chrzest i  wyznanie wiary uważają 
się za członków wspólnoty chrze-
ścijańskiej, oraz tych, którzy są poza 
nią — do nawrócenia i  pokuty na 

drodze dogłębnej odnowy sumienia 
i życia w świetle tajemnicy odkupie-
nia i  zbawienia, dokonanego przez 
Chrystusa oraz powierzonego posłu-
dze Kościoła. Autentyczny dialog jest 
zatem skierowany przede wszystkim 
ku odrodzeniu każdego poprzez 
wewnętrzne nawrócenie i  poku-
tę, zawsze jednak z  zachowaniem 
głębokiego szacunku dla sumienia, 
z  cierpliwością i  stopniowo, co jest 
nieodzowne w  warunkach, w  jakich 
żyją ludzie naszych czasów” (RP 25). 
Ojciec Święty pragnął ponadto, aby 
„dialog między religiami doprowadził 
do przezwyciężenia wszelkiej wrogo-
ści, nieufności, wzajemnego potępia-
nia czy nawet wzajemnych zniewag, 
co stanowi wstępny warunek spotka-
nia przynajmniej w wierze w jednego 

Boga i  w  pewności życia wiecznego 
dla nieśmiertelnej duszy” (RP 25).
Kolejną ważną sprawą, której Jan Pa-
weł II był oddany do końca, jest wier-
ność wyznawanej wierze, której nie 
wolno porzucić w imię jakichkolwiek 
innych wartości. Rzecz jasna chodzi 
tu o  wiarę rozumną, zintegrowaną 
z  dojrzałą osobowością, wiarę du-
chowo i  życiowo owocną. Jan Paweł 
II widział taką pokusę intelektu, który 
w imię powierzchownie pojmowane-
go kompromisu i  chęci zachowania 
spokoju za wszelką cenę, był gotów 
zrezygnować z części depozytu wiary 
i przez to wyrzec się swej tożsamości. 
W przemówieniu do Konferencji Epi-
skopatu Polski zaznaczył: „W  dialogu 
trzeba jasno mówić, kim ja jestem, 
żebym mógł rozmawiać z  kimś dru-

gim, który jest inny. Trzeba bardzo 
jasno to mówić, bardzo stanowczo: 
kim ja jestem, kim ja chcę być i  kim 
chcę pozostać. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że dialog nie może być łatwy, 
gdy prowadzi się go ze stanowiska 
diametralnie przeciwnych założeń 
światopoglądowych, ale musi być 
możliwy i skuteczny, jeśli domaga się 
tego dobro człowieka, dobro narodu 
i  wreszcie dobro ludzkości” (Często-
chowa 1979 r.).
We wspomnianej już encyklice Re-
conciliatio et paenitentia Ojciec Świę-
ty pisze także o dialogu, który można 
by określić jako wewnątrzkościelny: 
„U podstaw owego dialogu z innymi 
Kościołami i  Wspólnotami kościel-
nymi, a  także innymi religiami, jako 
warunek jego wiarygodności i  sku-

Dzień Papieski już na stałe wpisał się 
do kalendarza ważnych wydarzeń 
związanych z osobą i nauczaniem bł. 
Jana Pawła II. Świadczy o tym nie tyl-
ko fakt, iż przeżywamy go już po raz 
trzynasty, ale przede wszystkim to, 
jak wielu Polaków włącza się w  jego 
obchody. Miliony wiernych w  Polsce 
jak i  poza granicami naszego kraju 
dostrzega głęboki sens idei wyjścia 
naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świę-
tego. Jana Pawła II często nazywali-
śmy „naszym papieżem”, poruszały 
nas głównie jego gesty i  niezwykła 
otwartość. Lubiliśmy się do niego 
„przykleić”, przez co – niestety – Ojcu 
Świętemu trudno było dotrzeć do nas 
ze swoim nauczaniem. Celem każde-
go Dnia Papieskiego - przypadające-
go zawsze w  niedzielę poprzedzają-
cą wybór Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową - jest zwrócenie uwagi na 
konkretny aspekt nauczania bł. Jana 
Pawła II. W  tym roku koncentrujemy 
się na dialogu. Stąd też hasło XIII Dnia 
Papieskiego: „Jan Paweł II – Papież 
Dialogu”.
Nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie 
dialog? Czy obecnie, w czasach, gdy 
tak często mówimy o  konieczności 
poszanowania różnych poglądów, 
dialog stanowi dla nas jakiś problem? 
Okazuje się, że tak. W  świetle na-
uczania oraz życiowej postawy Jana 
Pawła II dialog nie może iść w parze 
z  wyzbyciem się własnej tożsamości 
bądź akceptacją tego, co sprzeczne 
z  systemem wartości chrześcijań-
skich. Ojciec Święty często zwracał 
uwagę, że nie możemy dążyć do 
osiągnięcia kompromisu za wszelką 
cenę. Bądźmy otwarci, szanujmy i słu-

chajmy innych, nawet, jeśli nie jest to 
proste. Pamiętajmy jednak, że dialog 
jest środkiem, a nie celem. Środkiem, 
który ma ułatwić nam odnalezienie 
prawdy, a  ostateczną prawdą dla 
chrześcijanina jest zawsze zbawienie. 
To jest dialog Jana Pawła II.
Aby przybliżyć ideę Ojca Święte-
go podczas finałowego koncertu 
Dnia Papieskiego na Starym Mieście 
w  Warszawie będziemy uczyć się 
tego, co w  dialogu najważniejsze – 
słuchania. Młodzi aktorzy wcielą się 
w realnych nadawców listów do Jana 
Pawła II, a znakomici artyści - muzycy 
dostarczą nie tylko wspaniałych wra-
żeń, ale również skłonią do refleksji. 
Wystąpią m.in. Katy Carr z Wielkiej 
Brytanii, Natalia Szroeder, Małgorzata 
Ostrowska, Natalia Sikora oraz Piotr 
Cugowski. Uroczysty Koncert Galowy, 
transmitowany przez TVP1, rozpocz-
nie się o  godz. 15:00. Wcześniej jed-
nak, już o godzinie 11:00 na Krakow-
skim Przedmieściu stanie „Namiot 
Afrykański” – miejsce gier i zabaw dla 

najmłodszych, dwie godziny później 
na Placu Piłsudskiego rozpocznie się 
happening. Stypendyści fundacji or-
ganizującej Dzień Papieski zapraszają 
razem z  harcerzami i  członkami OSP 
do wspólnego śpiewania i modlitwy. 
Finałowy koncert zakończy Apel Mo-
dlitewny miasta Warszawy w łączno-
ści z Ojcem Świętym Franciszkiem. 
Jak co roku, dzień przed samym 
Dniem Papieskim, Fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia przyzna Nagrody 
Totus (tzw. „papieskie noble”) oso-
bom i instytucjom, które w szczegól-
ny sposób realizują nauczanie Jana 
Pawła II. Transmisja uroczystej gali na 
Zamku Królewskim w Warszawieroz-
pocznie się w Programie 2. Telewizji 
Polskiej o godz. 16:50.
Obchody Dnia Papieskiego zakończą 
się 16 października, w 35. rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową, czuwaniem modlitewnym w 
intencji przygotowań do kanonizacji 
Jana Pawła II oraz z prośbą o pokój 
na świecie i pomoc prześladowanym 

wyznawcom Chrystusa.
Dzień Papieski to nie tylko obchody 
centralne w  Warszawie. W  setkach 
szkół organizowane są apele i przed-
stawienia, w kościołach wierni modlą 
się za wstawiennictwem bł. Jana Paw-
ła II, a  w  miastach, które odwiedził 
Papież-Polak mają miejsce koncerty, 
programy artystyczne czy sympozja 
naukowe poświęcone Janowi Pawło-
wi II. Nie sposób wymienić wszystkich 
inicjatyw podejmowanych tego dnia. 
Należy jednak wspomnieć o  ogól-
nopolskiej zbiórce Dnia Papieskiego 
przeznaczonej na program stypen-
dialny realizowany przez Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebra-
ne tego dnia pieniądze umożliwiają 
finansowanie ponad dwóch i  pół 
tysiąca stypendiów dla zdolnej, nie-
zamożnej młodzieży z  małych miej-
scowości. Można śmiało stwierdzić, 
że jest to „żywy pomnik” budowany 
bł. Janowi Pawłowi II przez wdzięczne 
społeczeństwo polskie. 

Jan Paweł II – 
mistrz dialogu
Ks. Dariusz Kowalczyk

XIII Dzień Papieski
Daniel Kociołek

Trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł 
rozmawiać z kimś drugim, który jest inny
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Co roku, w  przeddzień Dnia Papieskiego, 
w  Zamku Królewskim Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” wręcza nagrody TO-
TUS osobom i  instytucjom, które w  spo-
sób wybitny przyczyniają się do pod-
kreślenia wartości człowieka. Nagrody 
przyznawane są w  czterech kategoriach: 
„Promocja człowieka, praca charytatywna 
i  edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnię-
cia w  dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, 
„Propagowanie nauczania Jana Pawła II”, 
„Totus medialny dla upamiętnienia bp. 
Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu 
osoby i  nauczania Jana Pawła II w  me-
diach”. Wśród nagrodzonych nie brakuje 
znamienitych przedstawicieli świata me-
diów, kultury i  edukacji, którzy w  swojej 
działalności zawodowej, wydawniczej czy 
wychowawczej realizują duchowy testa-
ment Papieża Polaka.
Nie inaczej będzie i  w  tym roku. Wśród 
nominowanych w  kategorii „osiągnięcia 
w  dziedzinie kultury chrześcijańskiej” 
znajdują się: Zofi a Posmysz-Piasecka - 
zdobywczyni Wielkiego Krzyża Zasług na 
Wstędze, reporterka i redaktorka radiowa, 
autorka „Pasażerki”, ksiądz Stanisław Tabiś 
- duszpasterz młodzieży, propagator kultu 
cudownego obrazu Madonny Szkaplerz-
nej w  Strzelacach oraz Maciej Iłowiecki - 
dziennikarz, publicysta, uczestnik rozmów 
Okrągłego Stołu ze strony „Solidarności”, 
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich i przedstawiciel Rady Etyki Mediów.
Szczególną rolę edukacyjno-wychowaw-
czą członkowie Kapituły nagrody Totus 
dostrzegli w  działalności Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi, które pro-
wadzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czac-
kiej w  Laskach oferując podopiecznym 
wszechstronną opiekę edukacyjno-wy-
chowawczą i  rehabilitacyjną. Nomina-
cje otrzymało również Stowarzyszenie 
Lekarze Nadziei. Członkowie stowarzy-
szenia przyjmują w  przychodniach ludzi 
bezdomnych i ubogich oraz emigrantów, 
gdzie prowadzą badania lekarskie, profi -
laktykę uzależnień i  drobne zabiegi chi-
rurgiczne. Trudno nie dostrzec również 

zasług Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
Hospicjum w  Białymstoku. Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Hospicjum Domowe nie-
sie pomoc medyczną i  psychologiczną 
w  ostatnim okresie choroby nowotwo-
rowej swoim podopiecznym oraz oferuje 
wypożyczanie sprzętu poprawiającego 
komfort życia pacjentów. 
Trudnym zadaniem nominowanych jest 
także propagowanie nauczania Jana Paw-
ła II. Trzeba odwagi i  pokory, by udźwi-
gnąć taką odpowiedzialność. To ciężkie, 
ale niewątpliwie słodkie jarzmo. Swoją 
postawą udowodnił to ks. Robert Skrzyp-
czak - duszpasterz akademicki, publicysta 
oraz wykładowca teologii dogmatycznej, 
autor książek „Pomiędzy Chrystusem a an-
tychrystem”, „Karol Wojtyła na Soborze 
Watykańskim II”. Nie mniejszym zaanga-
żowaniem wykazał się Janusz Poniewier-
ski, autor książek poświęconych dziełu 
Jana Pawła II, prezes krakowskiego Klubu 
Chrześcijan i  Żydów „Przymierze”, odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi. Pośród 
nominowanych w tej kategorii znalazł się 
także o. Maciej Zięba. Dominikanin, teo-
log i publicysta, był członkiem m.in. Rady 
Programowej Polsko-Rosyjskiego Forum 
Dialogu Obywatelskiego oraz współzało-
życielem Ośrodka Myśli Politycznej w Kra-
kowie. Został nominowany przez Jana 
Pawła II na członka Synodu Biskupów, 
a  kilka lat później na konsultora Papie-
skiej Rady Iustitia et Pax. Ogromny wkład 
w  rozpowszechnianie nauczania Papieża 
Polaka wniosła również Fundacja Szlaki 
Papieskie, która propaguje nauczanie pa-
pieskie podczas różnych uroczystości na 
szlakach, zbiera i dostarcza dane na temat 
wypraw górskich oraz pomaga upamięt-
niać miłość Ojca Świętego do gór. 
Nominacje do „Totusa Medialnego” nie 
wzbudzą kontrowersji. „Mały Gość Nie-
dzielny”, Radio Warszawa, Redakcja tygo-
dnika „Idziemy”, Fronda i Targi Wydawców 
Katolickich to przedstawiciele mediów, 
które za główny cel swojej działalności ob-
rały ewangelizację oraz krzewienie warto-
ści, którymi kierował się bp Jan Chrapek, 
a które wypływały z nauczania Jana Pawła 

II. Nie boją się dotykać tematów 
trudnych i  niemodnych w  dzisiej-
szym świecie.
Spośród tylu wybitnych postaci 
i  instytucji trudno wybrać najbar-
dziej zasłużone. Wszyscy nomino-
wani są zwycięzcami, ponieważ 
potrafi ą kochać i  dostrzegać po-
tencjał drugiego człowieka. Jako że 
warto poznawać ludzi, którzy nie 
wstydzą się Kościoła i wartości, na 
których opiera się chrześcijaństwo, 
pragniemy zaprosić wszystkich 
czytelników do oglądania transmi-
sji uroczystości wręczenia „Katolic-
kich Nobli” w  sobotę, 12 paździer-
nika o godzinie 16.50 w TVP2. Galę 
uświetni swą obecnością jeden 
z  najlepszych polskich wokalistów 
- Andrzej Piaseczny, który wykona 
utwory z płyty: „Na przekór nowym 
czasom” oraz fi naliści programu 
„The Voice of Poland”: Mikołaj So-
bierajski i  Dorota Osińska. Nie za-
braknie również występów stypen-
dystów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”.

Cały Twój
Justyna Bendowska

Nieugięta postawa błogosławionego Jana Pawła II zainspirowała 
wielu. Czy rodacy otwarcie deklarują przynależność do Kościoła?

teczności, winien znaleźć się szcze-
ry wysiłek stałego i  odnowionego 
dialogu wewnątrz samego Kościoła 
katolickiego. Kościół ten jest świado-
my, iż ze swojej natury jest sakramen-
tem powszechnej komunii miłości; 
ale także jest świadom istniejących 
w  jego łonie napięć, mogących stać 
się czynnikami podziału. (…) Aby 
przezwyciężyć konfl ikty i sprawić, by 
zwykłe napięcia nie szkodziły jedno-
ści Kościoła, musimy wszyscy stanąć 
wobec Słowa Bożego i  odrzuciwszy 
własne subiektywne zapatrywania, 
szukać prawdy tam, gdzie się ona 
znajduje, to jest w  samym Słowie 
Bożym i  w  jego autentycznej inter-
pretacji podawanej przez Magiste-
rium Kościoła. W  tym świetle wysłu-
chanie wzajemnych opinii, szacunek 
i  wstrzymanie się od jakichkolwiek 
pospiesznych sądów, cierpliwość, 
umiejętność ustrzeżenia się przed 
podporządkowaniem wiary, która 
jednoczy, różnym poglądom, mo-
dzie, wyborom ideologicznym, które 
dzielą - stanowią przymioty dialogu, 

który - wewnątrz Kościoła - winien 
być wytrwały, chętny, szczery” (RP 
25).
Obok niezwykle istotnych słów Oj-
ciec Święty pozostawił nam także 
czyny, gesty i spotkania, które dosko-
nale ilustrują jego poglądy i mają nie-
zwykłą moc przekonywania. Trzeba 
tutaj podkreślić choćby międzyreli-
gijne spotkanie modlitewne w Asyżu 
(1986 r.), prace Papieskiej Akademii 
Nauk, nieustanny dialog z  młodzie-
żą, spotkania z  dyplomatami niemal 
wszystkich krajów oraz przemówie-
nia w  Organizacji Narodów Zjedno-
czonych.
Naśladowanie postawy Jana Pawła 
II i  podejmowanie w  oparciu o  Jego 
nauczanie dialogu w  wymiarze 
publicznym, indywidualnym, we-
wnątrzkościelnym, ekumenicznym, 
międzyreligijnym, kulturowym czy 
naukowym, z pewnością może przy-
nieść błogosławione i  oczekiwane 
owoce poprawy wzajemnych relacji 
w naszej Ojczyźnie.
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Kilkuset stypendystów ukończyło już 
edukację, założyło własne rodziny. Absol-
wenci podkreślają, że doświadczana przez 

lata formacja duchowa pomaga im dziś 
stawiać czoło codzienności i  świadczyć 
o wierze swoją postawą życiową. W żaden 

sposób nie można przecenić wartości, 
jaką jest spotkanie podobnych sobie mło-
dych ludzi szukających Boga, chcących się 
nieustannie rozwijać, a jednocześnie zma-
gających się z  problemami finansowymi 
czy trudną sytuacją w  domu. – Gdyby 
nie Fundacja, byłabym teraz kimś zupeł-
nie innym – mówi jedna ze stypendystek 
i  opowiada, jak wielkim wsparciem są 
dla niej spotkania z  rówieśnikami, którzy 
wyznają chrześcijańskie wartości. Kiedy 
dziewczynka miała poważne problemy 
rodzinne – doświadczyła w  domu prze-
mocy, zawsze mogła liczyć na pomoc sty-
pendystów. Bardzo często najcenniejsze 
okazuje się już nie samo wsparcie mate-
rialne w postaci stypendium, ale poczucie 
wspólnoty. Ci młodzi ludzie, z  powodu 
konieczności konfrontacji z wieloma pro-
blemami, zyskują wrażliwość na krzywdę 
innych i  odpłacają za otrzymane dobro 
tak, jak potrafią, uczynkami serca.
Warunkiem otrzymania stypendium Fun-

dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nie jest 
jednak tylko trudna sytuacja finansowa. 
Równie ważnym kryterium są osiągnięcia 
naukowe. Wielu stypendystów to laure-
aci olimpiad przedmiotowych, odnoszą-
cy sukcesy sportowcy czy artyści. Wśród 
członków programu stypendialnego 
mamy m. in. wyjątkowo uzdolnionych 
muzyków: Jakuba, saksofonistę ze Śląska 
i Patryka, pianistę, który stracił w dzieciń-
stwie wzrok. Chłopcy koncertują, zdo-
bywają nagrody na krajowych i  między-
narodowych konkursach muzycznych, 
jednocześnie godzą swoją pasję z  nauką 
w szkole. Patryk chciałby nie tylko dosko-
nalić swoje umiejętności na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w  War-
szawie, ale i  studiować jednocześnie na 
Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium 
otrzymuje także Krzysztof, który w liceum 
trenował rzut dyskiem w  kadrze naro-
dowej, a  kilka miesięcy temu dostał się 
na Akademię Sztuk Pięknych na jednym 
z pierwszych miejsc.
Dzięki Darczyńcom wspierającym Fun-
dację od lat, wielu młodych ludzi, którzy 
osiągają znakomite wyniki w  szkole, od-
najduje w  sobie odwagę, żeby wyjechać 
na studia do dużego miasta i  kontynu-
ować naukę na najlepszych uczelniach 
w kraju. W każdym z miast akademickich 
działa też studencka wspólnota stypendy-
stów, która pomaga maturzystom odna-

leźć się w  nowym środowisku. Po latach 
młodzi przyznają, jak ważne było dla nich 
to przyjazne otoczenie na początku no-
wej drogi. Wśród studentów znajdują się 
obecnie także słuchacze zagranicznych 
uczelni.
W  ubiegłym roku akademickim ośmioro 
stypendystów odbyło staż w Polskiej Sek-
cji Radia Watykańskiego. Dzięki Fundacji 
i  uprzejmości największej katolickiej ra-
diostacji, mieli okazję spełnić swoje ma-
rzenia o pracy w radiu i poznać życie Ko-
ścioła w Watykanie. – Kiedy każdego dnia 
przechodziłam przez Plac św. Piotra, wra-
całam myślami do bł. Jana Pawła II, patro-
na naszej Fundacji. Myślę, że stypendium 
jest dla nas wszystkich nie tylko darem, ale 
i ogromnym zobowiązaniem – mówi stu-
dentka polonistyki. Stażyści uczestniczyli 
w Mszach św. przy grobie Papieża Polaka 
i  zapewniają, że pamiętali w  modlitwie 
o wszystkich Darczyńcach. Gdyby nie piel-
grzymka Ojca Świętego do Polski w 1999 
roku i  idea utworzenia Fundacji, która się 
wtedy zrodziła, życie dwóch i  pół tysiąca 
młodych ludzi mogłoby potoczyć się ina-
czej. Program stypendialny upamiętnia 
więc także nauczanie bł. Jana Pawła II 
i  zakłada promowanie zawartych w  nim 
wartości.

J K
stypendystka

Ilu jest polskich misjonarzy?
Mamy 1999 misjonarek i misjonarzy, 
którzy pracują w 97 krajach na całym 
świecie. Są to osoby świeckie, siostry 
zakonne i zakonnicy oraz kapłani die-
cezjalni. Jak na polskie warunki jest 
to znaczna liczba, ale jest to kropla 
w  morzu potrzeb. Wielu biskupów 
z Afryki, Ameryki Południowej i Środ-
kowej oraz Azji prosi o  misjonarzy 
z Polski.

Są statystyki mówiące o  tym, ile 
osób rocznie nawraca się?
Trudno podać liczbę. Myślę, że w skali 
światowej są to setki tysięcy. Najwię-
cej nawróceń ma miejsce w  krajach, 
w  których Kościół jest krwawo prze-
śladowany, a misjonarze pokonują ty-
siące trudności w głoszeniu Chrystu-
sa. Zainteresowanie Ewangelią jest 
ogromne, zwłaszcza w Afryce i Azji.

Czym zajmują się misjonarze?
Są świadkami wiary. Dzielą się jej 
bogactwem. Misjonarze prowadzą 
katechizację, szafują sakramenty 
święte, formują sumienia wiernych. 
Oprócz tego są apostołami dobra. 
Angażują się w  różne dzieła, stano-
wiące bezcenną pomoc dla najuboż-
szej ludności. Jednym z  obszarów 
ich posługi jest edukacja. W  wielu 
krajach misyjnych, zacofanych go-
spodarczo i  kulturowo dostęp do 
nauki jest marzeniem dzieci. Szkoły, 
zwłaszcza w Afryce, są na niskim po-
ziomie, a  jednocześnie dużo kosztu-
ją. Misjonarze zakładają przedszkola 
i szkoły. Tworzą internaty i schroniska 
dla sierot i biednych dzieci. Uczą za-

wodu lub uprawy roli. Przygotowują 
kadry nauczycielskie. Oprócz tego 
prowadzą szpitale, przychodnie, ho-
spicja i apteki. Są to miejsca pomocy 
dla ubogich. Rozdają też lekarstwa 
i  uczą podstawowych zasad higieny 
i żywienia. Jest to szczególnie ważne 
w  Afryce, gdzie panuje wiele cho-
rób, takich jak malaria, dur brzuszny 
i  AIDS. Misjonarze udzielają pomocy 
humanitarnej podczas klęsk żywio-
łowych i konfliktów zbrojnych. Bywa, 
że misje stają się jedynymi miejscami, 
dającymi schronienie uciekinierom 
lub prześladowanym. Prowadzą wal-
kę z  głodem i  niedożywieniem, do-
tykającym przede wszystkim dzieci. 
Misjonarze pomagają też chorym 
na trąd, sierotom, osobom starszym 
i niepełnosprawnym. W tych krajach, 
gdzie ze względu na fundamentalizm 
religijny nie można głosić Ewangelii, 
misjonarze dają świadectwo milczą-
cej obecności, modlitwy i  miłosier-
dzia.

Co jest największym problemem 
polskich misjonarzy?
Mogłoby być ich więcej, bo mają 
ręce pełne roboty. Drugim proble-
mem jest brak pieniędzy na lekar-
stwa, żywność, odzież, prowadzenie 
domów opieki. Dzieło Pomocy „Ad 
Gentes” zostało powołane by wspie-
rać duchowo i  finansowo misje. Co 
roku dofinansowujemy 200 projek-
tów charytatywnych, edukacyjnych 
i  zdrowotnych. Obecnie pomagamy 
w  budowie przedszkola w  Kolwezi 
(Demokratyczna Republika Konga), 
budujemy studnie w  Czadzie. Szu-

kamy pieniędzy na utrzymanie 200 
dzieci ulicy w  Ekwadorze. Na szczę-
ście żyją jeszcze ludzie dobrej woli, 
z  wyobraźnią miłosierdzia, którzy 
poprzez sms-a  lub wpłaty na konto 
pomagają misjom.

A co uznałby ksiądz za największy 
sukces polskich misji?
Myślę, że jest nim wiara i  odwaga 
polskich misjonarzy. Niejednokrotnie 
pracują z  narażeniem życia, w  trud-
nych warunkach, ryzykując zdrowiem 
lub życiem. Są daleko od rodzin, 
przyjaciół, ojczystego kraju, w obcym 
mentalnie środowisku, wśród ludzi 
mówiących innym językiem. Muszą 
pokonywać wiele barier. A  mimo to, 
nie skarżąc się, oddają swe serce lu-
dziom, do jakich zostali posłani.

W jakich krajach misjonarze są naj-
bardziej prześladowani? 
Misjonarze są obecnie krwawo prze-
śladowani w wielu państwach Afryki 
i  Azji, gdzie ton życiu społecznemu 
nadają fundamentaliści islamscy 
lub hinduiści. Kościół jest niszczony 
w Syrii, Egipcie, Iraku, Indiach i Paki-
stanie. W tym ostatnim kraju palono 
kościoły i domy chrześcijan, a potem 
nie pozwalano im wracać do siebie, 
ani odbudowywać świątyń. Zamiesz-
ki na tle politycznym są wykorzysty-
wane do niszczenia Kościoła nawet 
tam, gdzie jest on zakorzeniony od 
wieków.

Czym się trzeba wyróżniać by zo-
stać misjonarzem?
Należy odczytać swoje powołanie, 
rozeznać czy Bóg rzeczywiście mnie 
posyła na misyjne drogi. Jeżeli tak, 
to wtedy ma się siłę, żeby pokonać 
trudności i przeszkody. Jest to posłu-
ga dla mocnych w wierze i gotowych 
do daru z  siebie. Bez wiary i  miłości 
do bliźnich na misjach nikt przetrwa 
długo. 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” organi-
zuje akcję „Pomóż polskim misjo-
narzom”. Na czym ona polega?
Chcemy mówić o  codzienności na 
misjach, o dobru, które czynią nasze 
misjonarki i misjonarze. Przedstawia-
my ich sylwetki. Prosimy o wpłaty na 
nasze konto, by zdobyć pieniądze, 
które im przekażemy na działalność 
charytatywną. Zachęcamy do wysy-
łania sms-a na numer 72032 (2,46 zł 

z Vat). Dziękujemy wszystkim opera-
torom za udostępnienie go bezpłat-
nie. Mamy nadzieję, że uda nam się 
zrealizować chociaż kilka ważnych 
projektów w  Afryce i  Azji. Więcej 
o  naszej akcji na www.misje.pl lub 
www.adgentes.misje.pl.

SKRZYDLATE DOBRO

Pomóżmy misjonarzom

Od trzynastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga utalentowanej 
młodzieży z niezamożnych rodzin. Dziś obejmuje programem stypendialno-
formacyjnym blisko 2,5 tys. gimnazjalistów, licealistów i studentów z 42 diecezji

Z ks. Zbigniewem Sobolewskim, dyrektorem Dzieła Pomocy 
„Ad Gentes”, o pracy polskich misjonarzy rozmawia Anna 
Chodyka 

Fot. Krystian Szczęsny
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Po pierwsze, potrzebna jest nam zmia-
na sposobu myślenia. Koncentrujmy 
się na tym, co pozytywne, zamiast nie-
ustannego krytykowania. Nie jest to 
łatwe. A gdybyśmy porzucili taki spo-
sób działania i więcej energii poświęcili 
na mówienie o tym, jak wiele dobrego 
dzieje się w Kościele? Na pewno bę-
dzie to trudniejsze, będzie wymagać 
więcej wysiłku, ale będzie to przede 
wszystkim działanie konstruktywne. Po 
drugie: świadectwo. W każdej możliwej 
formie. Biskup Grzegorz Ryś powiedział 
kiedyś: „Kościół mówi dziś: ewangeliza-
cja. W  ewangelizacji istotne jest nawet 
nie tyle to, co zrobimy, ale kim jeste-
śmy. Czyli świadectwo. Indywidualne 
i  wspólne – świadectwo bycia Kościo-
łem”. To jest sprawa fundamentalna. 
Jeśli nie skoncentrujemy się na dawaniu 
– to wiele nie zdziałamy. Nie ma nic bar-
dziej przekonującego i  poruszającego 
serca, niż drugi człowiek pokazujący 
całym swoim życiem, że warto zaryzy-
kować, że wiara w Chrystusa to najlep-

sza rzecz, jaka się nam może przydarzyć, 
i że chrześcijaństwo jest lekarstwem na 
wszystkie bolączki człowieka. Musimy 
pokazywać ludzi z krwi i kości. Prawdzi-
wych, nie przesłodzonych, tylko grzesz-
nych, podnoszących się po upadkach. 
Czyli tak naprawdę potrzeba niewiele. 
Jeśli każdy z nas – zarówno w wymiarze 
prywatnym jak i  publicznym – postara 
się „przestawić wajchę” z nieustannego 
krytykanctwa na dostrzeganie faktów 
pozytywnych i dawanie świadectwa, to 
będzie już rewolucja. Tak wyobrażam 
sobie raban. Wcale nie jakoś specjalnie 
głośno, bez wielkiego zamieszania, ale 
w naszych głowach i sercach.

Fasady wielu świątyń katolickich zdo-
bią dwa posągi: św. Piotra z  kluczami 
i św. Pawła z mieczem. Symbolizują one 
dwa filary Kościoła: urząd i  charyzmat. 
Urząd to hierarchia, kurie, kongregacje, 
biskupi, a  na samym szczycie papież. 
Charyzmat to szaleńcy Boży, mistycy, 
prorocy, założyciele nowych dzieł, bę-
dący żywym dowodem, iż „duch dmie, 
kędy chce”. W osobie papieża Franciszka 
nastąpiło jakby pojednanie tych dwóch 
elementów. Charyzmatyk objął urząd. 

Widocznie czas jest wyjątkowy, skoro 
Opatrzność zdecydowała się na taki 
krok.

Po wybraniu Franciszka na Stolicę Piotro-
wą, natychmiast zdobył on rzesze fanów. 
Zaledwie kilka dni po wyborze liczba „po-
lubień” polskiego profilu Franciszka na 
Facebooku dobiła do 100 tysięcy. Niemal 
codziennie media donoszą o niecodzien-
nym zachowaniu Ojca Świętego – na 
przykład zamianie apartamentu w Pałacu 
Apostolskim na skromny pokój w  domu 
św. Marty, rezygnacji z  noszenia czerwo-
nych butów i  peleryny, wyjściu po Mszy 
świętej przed kościół, by uścisnąć dłoń 
każdemu z  wychodzących, kolejnych 
osobistych telefonach do różnych osób, 
między innymi kioskarza z  Argentyny, 
studenta czy zgwałconej kobiety. W  rze-
czywistości nie wiadomo jednak, do ilu 
innych osób papież zadzwonił osobiście, 
przekornie mówi do dziennikarzy: „Nie 
wiecie o wszystkich moich telefonach”. 
Jednak wszystkie jego gesty i słowa, mimo 
że mogą budzić podejrzenie braku auten-
tyczności i zachowywania się na pokaz, są 
uderzająco prawdziwe. W  tym tkwi feno-
men Franciszka. W pierwszych dniach po 
wyborze Franciszka założyciel drogi neo-
katechumenalnej, Kiko Arguello, przypo-
mniał sytuację, gdy jego wspólnota gło-
siła Ewangelię na placu w  Buenos Aires. 
Spotkała wówczas kardynała Bergoglio, 

który powiedział: „Do mnie jednak nie 
zaszliście, by podzielić się Ewangelią. Ja 
także potrzebuję Dobrej Nowiny”. Mimo 
że od tamtej chwili minęło już sporo cza-
su, a  kardynał Bergoglio został wybrany 
Piotrem naszych czasów, jego podejście 
nie uległo zmianie. W  każdym wymiarze 
Ewangelia wyznacza drogę jego życia. 
Na początku pontyfikatu media speku-
lowały, co oznaczają wyzwania, które 
stawiają Franciszkowi współczesne czasy. 
Pojawiały się głosy, że Kościół zaakcep-
tuje związki homoseksualne czy in vitro. 
Papież jednak nie zamierza zmieniać pra-
wowiernej nauki Kościoła, którą w  peł-
ni popiera: „Kościół nigdy nie wykroczy 
poza swe zadanie wyrażania i  szerzenia 
swych wartości, przynajmniej póki ja tu 
będę”. Franciszek, mimo że zdecydowa-
nie i  bezkompromisowo potępia grzech, 
nigdy nie potępia człowieka: „Jeśli ktoś 
jest homoseksualistą i  poszukuje Boga 
oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by 
go osądzać?”. Przy okazji tej wypowiedzi 
papież przypomniał naukę zawartą w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego, że sam 
homoseksualizm nie jest grzechem, ale są 
nim czyny homoseksualne.
Podczas Światowych Dni Młodzieży w ka-
tedrze w  Rio de Janeiro Ojciec Święty 

przekazał młodym wezwanie, które obiło 
się szerokim echem w  kręgach kościel-
nych: „Chcę, żeby Kościół wyszedł na uli-
ce. Chcę, abyśmy się bronili przed tym 
wszystkim, co jest światowością, bezru-
chem. Przed tym, co jest wygodą, klery-
kalizmem. Przed tym wszystkim, co jest 
zamknięciem się w  sobie. Niech biskupi 
i  księża mi wybaczą, jeśli młodzież zrobi 
im raban. Ale taka jest moja rada”. Raban, 
do którego wzywa papież, opiera się na 
Ewangelii. To zachęta do wyrzeczenia się 
swojego egoizmu, by zyskać prawdzi-
we życie, które oferuje każdemu z  nas 
Chrystus. To także miłość i  szacunek do 
innych ludzi, wbrew temu, co o  nich sły-
szymy, jaką mają pozycję społeczną, kim 
są. To wyjście na ulice z przekonaniem, że 
„wszystko mogę w Tym, który mnie umac-
nia” (Flp 4, 13), i chęć przeżycia najlepszej 
przygody swojego życia z  Chrystusem. 
Raban to przede wszystkim naśladowanie 
Jezusa, który przecież jako pierwszy zrobił 
prawdziwe zamieszanie w  głowach i  ser-
cach ludzi. To On na przykładzie tysięcy 
świętych na przestrzeni wieków pokazał, 
że „Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwał-
townicy je zdobywają” (Mt 11, 12).

Jak młodzi w Kościele rozumieją 
wezwanie papieża do rabanu?

Co można powiedzieć o nowym 
Papieżu po pół roku jego posługi?

Zróbcie raban! 
Pół roku pontyfikatu 
Papieża Franciszka
Monika Burczaniuk

Piotr Żyłka – twórca 
polskiego profilu papieża 
Franciszka na Facebooku, 
dziennikarz portalu  
DEON.pl

Grzegorz Górny 
Dziennikarz i publicysta

We wrześniu minęło pół roku pontyfikatu papieża 
Franciszka. Mogłoby się wydawać, że 6 miesięcy 
w porównaniu z wieloletnimi pontyfikatami 
poprzedników to niewiele. A jednak nie. 13 marca 2013 
roku, kiedy wychodził na balkon błogosławieństw do 
wiernych oczekujących na niego na placu Świętego 
Piotra, nikt nie spodziewał się, że to właśnie on – 
niepozorny, nieśmiało uśmiechający się jezuita, 
proszący najpierw o modlitwę za niego – będzie 
sprawcą prawdziwego rabanu. Nie tylko w Kościele

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała z inicjaty-
wy Konferencji Episkopatu Polski w 2000 roku, aby upa-
miętnić pontyfikat Jana Pawła II wychodząc naprzeciw 
jego społecznemu nauczaniu, wspierając zdolną ale ubo-
gą młodzież z małych miasteczek oraz wsi i wyrównywać 
jej szanse edukacyjne. 
Fundacja prowadzi program stypendialny dla młodzie-
ży w  wieku szkolnym i  studentów a  ponadto organizu-
je Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, organizuje 
Konkurs Akademicki o stypendium i  indeks im. Bp. Jana 
Chrapka.
Programem stypendialnym objętych jest obecnie 2500 
stypendystów. Fundacja towarzyszy im nie tylko w formie 
pomocy materialnej, ale również przez formację i rozryw-
kę m.in. organizując dla stypendystów obozy wakacyjne.
Od 2001 roku, (zawsze w  niedzielę poprzedzającą rocz-
nicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 paź-
dziernika 1978r.) Fundacja organizuje Dzień Papieski 
w czasie którego promowane jest nauczanie Jana Pawła 
II. Obchody przebiegają w czterech wymiarach: intelektu-
alnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. W or-
ganizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera 
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny. Nagrody TOTUS 
wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na Zam-
ku Królewskim w przeddzień Dnia Papieskiego. Nagroda 

jest docenieniem dorobku i  skutecznego promowania 
osób oraz instytucji, których działalność w  sposób wy-
bitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych 
w  człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana 
Pawła II.
Kolejną kwestią jest Konkurs Akademicki o  stypendium 
i  indeks im. Bp. Jana Chrapka organizowany jest wspól-
nie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem War-
szawskim od 2002 roku. Uczelnie wyższe przeznaczają 
drogą konkursu dla maturzystów z małych miejscowości 
13 indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej 
i nauk politycznych.
Stypendystów Fundacji będzie można wesprzeć w  nie-
dzielę podczas zbiórki prowadzonej na fundusz sty-
pendialny przez kwestujących na ulicach wolontariuszy 
a także wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 7250 
(koszt 2,46 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 704 20 7250 
(koszt 2,50 zł z VAT) w dniach od 15 września do 31 paź-
dziernika. Istnieje także możliwość wsparcia Fundacji za 
pomocą przelewu internetowego – wystarczy wejść na 
stronę www.dzielo.pl i kliknąć w baner lub zakładkę „po-
móż”. Za każdą okazaną pomoc –materialną lub niemate-
rialną – serdecznie dziękujemy a wszystkich darczyńców 
polecamy w naszych codziennych modlitwach.

Fot. Erik Kirkland
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13 października obchodzić 
będziemy XIII Dzień Papieski  
pod hasłem „Jan Paweł II - Pa-
pież Dialogu”. To dobra okazja, 
by zastanowić się nad tym, jak 
rozmawiać dzisiaj o Bogu i war-
tościach. Jak mówić, w  jakich 
miejscach, jakiego języka uży-
wać?
Po pierwsze należy mówić. To 
wbrew pozorom jest bardzo 
ważne stwierdzenie, bo mamy 
tendencje do tego, by w ramach 
szacunku i  tolerancji do osób 
inaczej myślących nie mówić 
o  Panu Bogu i  nie mówić o  war-
tościach, żeby przypadkiem ni-
kogo nie urazić. Po drugie należy 
mówić zawsze i wszędzie, w porę 
i  nie w  porę, jak to głosił święty 
Paweł. A  w  jaki sposób? To zale-
ży od kontekstu. Nie ma jednej 
uniwersalnej metody mówienia 
o Bogu. Inaczej powinniśmy mó-
wić w  mediach, gdzie musimy 
użyć czasem mocniejszego języ-
ka – bo w  przeciwnym wypadku 
nie przebijemy się przez chmurę 
miliardów gigabajtów informacji, 
jakie codziennie są produkowa-
ne – a  zupełnie inaczej powinni-
śmy rozmawiać twarzą w  twarz 
z kimś, o kim wiemy, że cierpi, że 
szuka. Taka osoba, nawet jeżeli 
się myli, to często nie potrze-
buje dobrych rad, napomnień, 
tylko potrzebuje konkretnej po-
mocy w  swojej trudnej sytuacji 
oraz doświadczenia miłosierdzia 
Chrystusa. Oczywiście pomiędzy 
tymi dwoma sytuacjami jest cała 
przestrzeń różnych innych okazji, 
przy których powinniśmy używać 
jeszcze innego języka. Inaczej po-
winniśmy głosić Chrystusa w cza-
sie konferencji naukowej, inaczej 
w  czasie konferencji prasowej, 
a jeszcze inaczej z ambony.

A  na jakich tematach powinni-
śmy się skupiać? Śledząc Pań-
ską publicystykę można od-
nieść wrażenie, że tym, o czym 

powinien mówić Kościół, są tyl-
ko: aborcja, in vitro, eutanazja, 
antykoncepcja i  tematyka mo-
ralna. Czy rzeczywiście? 
Bardzo mi się podoba to, co nie-
dawno powiedział biskup Robert 
Vasa: tym, którzy oskarżają mnie, 
że mam obsesję poruszania te-
matyki moralnej, proponuję, że 
w  imię nowej równowagi, ja zre-
zygnuję trochę z mówienia na te 
tematy, za to oni zaczną chociaż 
trochę o  nich mówić. Równowa-
ga polega nie na tym, że każdy 
chrześcijanin mówi o  wszystkim, 
równowaga polega na tym, że 
każdy mówi o tym, do czego jest 
powołany i że każdy mówi o rze-
czach ważnych. To prawda, że 
aborcja, eutanazja, in vitro to nie 
są jedyne tematy, którymi powi-
nien zajmować się chrześcijanin. 
Natomiast jestem przekonany, 
że w  naszych czasach, kiedy 
rocznie ginie 50 milionów dzieci 
nienarodzonych w  wyniku abor-
cji, chrześcijanin nie może tego 
przemilczeć. I w sytuacji, w której 
większość udaje, że tego tematu 
nie widzi, potrzebne są takie oso-
by jak ja, które będą o tym głośno 
mówić. 
Niemniej mam głębokie poczu-
cie, że oskarżanie Kościoła o  po-
ruszanie wyłącznie tematyki 
moralnej jest niesprawiedliwe. 
Kościół mówi o  dziesiątkach róż-
nych rzeczy. Z kilkunastu encyklik 
Jana Pawła II tylko jedna poświę-
cona była obronie życia, a  i  tak 
uchodził on za obsesjonata tych 
tematów. Takie zarzuty ciągle 
stawia się Kościołowi, dlatego że 
jesteśmy jedyną instytucją, która 
ma nieustannie odwagę upomi-
nać się o  życie nienarodzonych 
i  przypominać, że dziecko jest 
darem, a nie zagrożeniem. Nawet 
gdybyśmy o tym mówili tylko raz 
do roku, to dla tych, którzy twier-
dzą, że to obsesja, to i tak będzie 
o jeden raz za dużo.

Mówi Pan, że ludzie są powo-
łani do różnych rzeczy, więc 
jedni pewnie bardziej do mó-
wienia o  sprawach moralnych, 
inni bardziej do ewangelizo-
wania, ale problem jest taki, że 
w  oczach wielu osób jest Pan 
niejako twarzą Kościoła kato-
lickiego. Jeśli jest Pan jedno-
znacznie kojarzony z tematyką 
światopoglądową, to potem 
ludzie mają wrażenie, że są to 
jedyne tematy, o których mówi 
Kościół.
Po pierwsze ja nie mówię tylko 
o tym. A po drugie to nie jest tak, 
że jestem jedyną osobą, która 
występuje w  mediach i  porusza 
sprawy kościelne, bo jest jeszcze 
przynajmniej kilku publicystów, 
którzy to robią. O  czym innym 
mówi Szymon Hołownia, o czym 
innym mówi Marek Zając, a  jesz-
cze o  czym innym mówi Wojtek 
Cejrowski.
Niemniej powtórzę jeszcze raz: 
kiedy morduje się miliony osób, 
to chrześcijanin nie może mil-
czeć, nawet jak będzie się mówić, 
że przez niego Kościół ma nieod-
powiednią twarz. Ja bym bardzo 
chciał, aby w  III Rzeszy Kościół 
miał twarz głównie Franza Jäger-
stättera i  Dietricha Bonhoeffera, 
którzy protestowali przeciwko 
mordowaniu Żydów. Taką twarz 
powinien mieć wtedy Kościół. 
I nie mam żadnej wątpliwości, że 
w sytuacji w której obecnie także 
masowo zabija się niewinnych, 
rolą Kościoła jest ich bronić.

W  środowiskach katolickich 
spotkać można wiele osób, któ-
re uważają, że zamiast toczyć 
walkę prawną i  polityczną, po-
winniśmy całą energię poświę-
cić na głoszenie słowa Bożego. 
Jeśli skupimy się na ewangeli-
zowaniu, to zakazy prawne nie 
będą nam już tak bardzo po-
trzebne, bo nawrócone osoby 
po prostu pewnych rzeczy robić 

nie będą. 
Od dwóch tysięcy lat skupiamy 
się na ewangelizowaniu i  mamy 
coraz bogatszy kodeks karny. 
Nie słyszałem, żeby osoba, któ-
ra postuluje, by koncentrować 
się wyłącznie na ewangelizacji, 
powiedziała kiedyś: „Zrezygnuj-
my z  zakazu morderstwa. Prze-
cież wystarczy ewangelizować 
morderców.” Wszyscy czujemy 
bowiem, że byłby to absurd. 
Dokładnie tak samo jest z  zabi-
janiem nienarodzonych. Musi-
my go zakazać. To jest element 
zwykłej sprawiedliwości. Czy to 
zastąpi ewangelizację? Nie. Ale 
kiedy giną ludzie, to trzeba ich 
ratować, a  nie tylko opowiadać, 
że jakbyśmy ich ewangelizowali, 
to by nie ginęli. W czasie II wojny 
światowej, kiedy Żydzi siedzieli 
w  obozach koncentracyjnych, to 
też można było powiedzieć: po co 
im pomagać, po co ich ratować? 
Ewangelizujmy nazistów, może 
się nawrócą i odpuszczą.
Twierdzenie, że zamiast ratować 
życie mamy ewangelizować, jest 
absurdalne. Mamy i  ratować, 
i  ewangelizować. Między tymi 
dwiema czynnościami nie ma 
sprzeczności.
A  równocześnie musimy głosić 
też przebaczającego Chrystusa, 
czyli taką prostą prawdę, że ko-
bieta, która została skrzywdzona 
przez aborcję (bo ona przecież 
też jest ofiarą), może znaleźć ratu-
nek i pocieszenie w Chrystusie, że 
lekarz, który mordował dzieci, na-
wet jeśli zamordował ich tysiące, 
także może się nawrócić.

W  naszej rozmowie już drugi 
raz odwołał się Pan do Żydów 
i  Hitlera. W  innych swoich tek-
stach pisze Pan, że posłowie, 
którzy głosują przeciwko usta-
wom chroniącym życie, eksko-
munikują się, używa Pan słów 
takich jak „eutanaziści” czy 
„dziwkarze”. Czy taki język nie 

zamyka nas na innych ludzi? 
Podejrzewam, że syn z przypo-
wieści o  synu marnotrawnym 
był gotowy wrócić do swoje-
go Ojca, bo znał go wcześniej, 
wiedział, że ma dobre serce i że 
jest duża szansa, że On go nie 
odrzuci. Nie boi się Pan, że jeśli 
będzie nadmiernie koncentro-
wać się na krytyce konkretnych 
uczynków, używać przesadnie 
mocnych słów, to w ten sposób 
będziemy odbierać osobom 
zagubionym – takim jak wspo-
mniane przez Pana kobiety i le-
karze, którzy dokonali aborcji 
- szansę na powrót do Kościoła?
Jeżeli chodzi o eksokuminkę poli-
tyków, którzy głosują za aborcją, 
to nie mówię tak ja, tylko kardynał 
Raymond Burke, prefekt sygnatu-
ry apostolskiej. A  ja tylko powta-
rzam za nim te słowa. A  robię to 
także dlatego, że przypominanie 
o nich jest wyrazem miłosierdzia. 
Każdy polityk musi wiedzieć, że 
ekskomunika działa z  automatu, 
trzeba go chronić przed niegod-
nym przyjmowaniem Komunii 
Świętej.
Natomiast jeżeli chodzi o  od-
wołanie się do nazistów, to jest 
ono absolutnie świadome. Otóż 
u  podstaw myślenia nazistów 
i  aborcjonistów, leży dokładnie 
to samo założenie, czyli uznanie, 
że silniejsi mają prawo decydo-
wać o losie słabszych, że państwo 
może stwierdzić, kto ma prawo 
do życia, a  kto tego prawa nie 
ma oraz że możemy określać, kto 
jest osobą, a kto nią nie jest. Nazi-
ści uznali, że Żydzi nie są ludźmi. 
Aborcjoniści uznają, że dzieci nie-
narodzone nie są ludźmi. Nie ma 
istotnej różnicy między jednym 
a drugim. W związku z tym trzeba 
to pokazywać. 
A  czy to zawsze odrzuca? Jedną 
z najbardziej niesamowitych roz-
mów dotyczących problematyki 
aborcji odbyłem kiedyś z  Panią 
Irene van der Wende. To Holen-

Dialog nie jest  
wzajemnym  

przytakiwaniem
O twarzy, jaką powinien mieć Kościół, używaniu mocnego 

języka i o tym, czy nie czuje się „świętszy od papieża”, 
z Tomaszem Terlikowskim rozmawia Zbigniew Kaliszuk

Fot. Piotr Woźniakiewicz
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derka, która została zgwałcona 
i dokonała aborcji swojego dziec-
ka, by po jakimś czasie dowiedzieć 
się, że sama jest owocem gwałtu 
i żyje tylko dlatego, że w czasach, 
kiedy ona się poczęła, aborcja 
w Holandii była nielegalna. Kiedy 
się nawróciła? Kiedy ktoś jej poka-
zał, jak wygląda aborcja, naocznie 
i dosłownie. I ona teraz też używa 
bardzo mocnych słów. Norwid 
powiedział kiedyś, że nie da się 
obudzić człowieka delikatnie.

Mam wśród znajomych osoby, 
które popierają in vitro, ak-
ceptują kompromis aborcyjny 
czy dopuszczają jakąś formę 
eutanazji. Często ich poglądy 
nie wynikają jednak z  krwio-
żerczych zapędów, ale z  szla-
chetnych intencji. Oni głęboko 
wierzą, że ich poglądy wyrażają 
autentyczną troskę wobec in-
nych ludzi.
Naziści też byli głęboko przeko-
nani, że ich poglądy wyrażają 
troskę wobec ludzi. Hitlerowska 
eugenika wynikała z  niezwykle 
szlachetnych intencji protestanc-
kich i  laickich zwolenników bu-
dowania lepszego świata. Hitler 
wprowadził eutanazję, posługu-
jąc się niezwykle szlachetnym 
współczuciem dla ojca, któremu 
urodziło się niepełnosprawne 
dziecko. Hitler stwierdził, że nie 
można tej rodziny skazywać na 
takie cierpienie, więc to dziecko 
zabito. A  co dziś mówią zwolen-
nicy aborcji eugenicznej? Do-
kładnie to samo, co Adolf Hitler: 
„Nie można zmuszać rodziców 
do heroizmu”. Być może mają oni 
szlachetne intencje, ale z  per-
spektywy dziecka te intencje 
przyczyniają się do jego śmierci. 
Z  pewnością szlachetne inten-
cje mają też ci, którzy mówią, że 
skoro są rodzice, którzy pragną 
dziecka, ale nie mogą go mieć, 
ponieważ są bezpłodni, to trzeba 
im w tym pomóc poprzez zapłod-
nienie in vitro. Sami z żoną przez 
kilka lat staraliśmy się o  dziecko, 
więc wiem, jak wielki to dramat 
dla osób, które marzą o  potom-
stwie, a nie mogą go począć. Tyl-
ko że znów te szlachetne intencje 
w  niczym nie pomogą dwadzie-
ściorgu dzieci, które umrą, żeby 
mogło się urodzić jedno. Nawet 
najbardziej szlachetne intencje 
nie zmieniają rzeczywistości.

Zgadzam się z  Panem. Tylko 
mam wrażenie, że jeżeli już na 
starcie używamy tak mocnych 
słów, odwołujemy się do Hitle-
ra, który w naszej rzeczywisto-
ści jest synonimem najwięk-
szego zła, to wtedy te bardzo 
konkretne argumenty, które 
Pan wymienił, w  ogóle nie do-

cierają do ludzi. Ludzie czują 
się obrażeni i przestają słuchać 
tego, co ma im Pan do powie-
dzenia.
Jak inaczej można mówić o mor-
dowaniu, jeśli nie mówiąc o mor-
dowaniu? Jak inaczej nazwać 
masowe ludobójstwo, jeśli nie 
odwołując się do innego maso-
wego ludobójstwa? Cała II wojna 
światowa pochłonęła 72 miliony 
ofiar. Rocznie aborcja pochłania 
50 milionów ofiar. To z  czym in-
nym można ją zestawić? Jak ina-
czej uświadomić ludziom, że ich 
myślenie jest dramatyczne? Rze-
czy trzeba nazywać po imieniu. 
Rezygnacja z  jednoznacznego 
języka to pewna przegrana, gdyż 
język wpływa na to, jak myślimy. 
Jeśli będziemy mówić o  aborcji 
jak o  „zabiegu”, to łatwo będzie 
powiedzieć później, że każdy po-
winien mieć prawo do opieki me-
dycznej.

Czy w ogóle możemy narzucać 
innym osobom nasze poglądy? 
Ależ przecież cały czas to robimy. 
Przykładowo: nawet jeśli by mnie 
Pan zdenerwował, to nie będę 
mógł Pana zabić. Narzucono mi 
to. Nie mogę pewnych rzeczy 
mówić, bo grozi mi za to proces. 
Nie mogę jeździć samochodem 
w niezapiętych pasach. Ileś rzeczy 
jest nam narzucanych. Na część 
z  nich wszyscy się godzimy, ale 
są też takie, na które się wszyscy 
nie godzimy, a prawodawca i tak 
wciela je w  życie. Ostatnio zaka-
zano rodzicom stosowania kar 
cielesnych, mimo że nie było na 
to powszechnej zgody w Polsce. 
Dialog nie oznacza, że wszyscy 
się ze sobą zgadzamy, tylko że z 
sobą rozmawiamy. On ma sens 
tylko wtedy, kiedy ludzie mający 
różne poglądy, nie wahają się ich 
użyć, nie wahają się ich pokazać 
i nie mają obaw przed byciem 
w sporze. Mam wrażenie, że na-
uczono nas, że dialog to jest takie 
wzajemne przytakiwanie. W  rze-
czywistości to jest żaden dialog. 
Przypuśćmy, że ja uważam, że 
2+2 to jest 4, a  Pan, że to jest 5. 
To nie jest tak, że prawda leży po 
środku - ktoś z nas ma rację. 

Prawda na pewno jest jedna. 
Ale czy uważanie, że samemu 
jest się w jej posiadaniu, że jest 
się mądrzejszym niż ludzie, 
którzy uważają, że prawda leży 
gdzie indziej, nie jest pewną 
uzurpacją? 
Ja bynajmniej nie uważam, że 
jestem jedynym posiadaczem 
prawdy. Nie we wszystkim też 
mam rację, w  wielu sprawach 
na pewno się mylę. Ale akurat 
w kwestii tego, kiedy zaczyna się 
życie, genetyka nie pozostawia 

wątpliwości: kończy się proces 
poczęcia, powstaje nowa istota, 
która należy do gatunku ludzkie-
go i  która rozwija się w  bardzo 
określonym kierunku. Nawet 
jeśli ktoś się z  tym nie zgadza 
i  twierdzi, że nie można dokład-
nie stwierdzić, kiedy zaczyna się 
życie ludzkie, to powinien go bro-
nić od samego początku, czyli od 
pierwszego momentu, kiedy to 
może być już życie ludzkie. Życie 
jest bowiem tak cenną wartością, 
że jeżeli istnieje tylko przypusz-
czenie, że mamy z nim do czynie-
nia, to powinniśmy je chronić, by 
przypadkiem nie zabić człowieka. 
Jeżeli więc ktoś mówi, że nie wie, 
kiedy zaczyna się życie, ale godzi 
się zabijać, to w  istocie mówi to 
samo, co ja: wiem. Tylko że jego 
wiedza w  tej konkretnej sprawie 
jest nieprawdziwa. 

Rozumiem, że Kościół po-
winien mówić o  moralności 
po to, by chronić potencjal-
ne ofiary przed ewentualną 
krzywdą oraz po to, by osoby 
błądzące mogły nawrócić się 
na dobrą drogę. Bardzo często 
jednak piętnując grzech, za-
czynamy przy okazji piętnować 
też grzeszników. Pan znany jest 
z bardzo mocnego wypowiada-
nia się o  niektórych osobach, 
jak na przykład o  Alicji Tysiąc 
czy Annie Grodzkiej. Czy to jest 
chrześcijańska postawa? Czy 
w  ten sposób nie stajemy się 
osobami, które rzucają w  in-
nych kamieniami?
Dwie osoby, które Pan wymie-
nił, same, absolutnie świado-
mie zdecydowały się na to, żeby 
uczynić siebie symbolem pewnej 
sprawy. Alicja Tysiąc nie musia-
ła podawać swojego nazwiska 
podczas procesu. Takie sprawy 
jak jej, w większości przypadków 
toczą się w  Europejskim Trybu-
nale Praw Człowieka z  utajnio-
nym nazwiskiem. Ona to jednak 
zrobiła jawnie. Później sama wie-
lokrotnie i na różne sposoby opi-
sywała swoją historię w mediach. 
Z  politykiem Ruchu Palikota jest 
dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś 
decyduje samego siebie uczynić 
narzędziem walki, to musi się 
liczyć z  tym, że sprawa, o  którą 
walczy, będzie oceniana, a  przez 
to on sam będzie oceniany. Ja się 
nie obrażam, gdy ktoś mi mówi, 
że jestem oszołomem, świrem, 
wariatem, że nienawidzę ludzi. 
W  pewnym momencie zdecydo-
wałem się być osobą publiczną 
oraz walczyć o rzeczy, które są dla 
mnie ważne. Każdy ma prawo to 
ocenić. Też mógłbym powiedzieć: 
co on o mnie wie? Ale akceptuję 
to, że taka jest cena udziału w ży-
ciu publicznym. 

Natomiast – żeby nie było wątpli-
wości – dopuszczam, że obie oso-
by, które pan wymienił, mogą się 
nawrócić, bardzo chciałbym, żeby 
tak się stało i uważam, że wszyscy 
jako chrześcijanie powinniśmy się 
o to modlić.

Ostatnio media w Polsce często 
przeciwstawiają księży, bisku-
pów, a  także świeckich katoli-
ków, w tym zwłaszcza Pana, pa-
pieżowi Franciszkowi. Nie czuje 
się Pan świętszy od papieża? 
Nie. Kiedy śledzę media, to mam 
wrażenie, że one opowiadają 
o papieżu, którego nie ma. Wyry-
wają pewne wypowiedzi z  kon-
tekstu, nadają im dużo ostrzejszą 
formę i budują wokół nich odpo-
wiednią dla siebie narrację, całko-
wicie pomijając inne wypowiedzi 
papieża. Rzeczywiście powiedział 
on, że Kościół nie powinien kon-
centrować się wyłącznie na pro-
blemach aborcji, eutanazji oraz 
antykoncepcji. Ale dzień później 
powiedział, że Kościół będzie za-
wsze walczył o  życie i  że każde 
abortowane dziecko ma twarz 
Jezusa Chrystusa. Tylko tak się 
składa, że o  ile pierwsza wypo-
wiedź była szeroko komentowa-
na, o  tyle ta druga przemknęła 
całkowicie niezauważona. 
Mam nieodparte wrażenie, że ci 
ludzie, którzy mówią, że chcieliby, 
żeby wszyscy byli jak papież Fran-
ciszek, tak naprawdę chcą, byśmy 
byli na wzór tej podróbki papieża, 
którą nam proponują media. Pod-
róbki, która ma niewiele wspólne-
go z prawdziwym papieżem.

Ta „podróbka” niewątpliwie 
zdobywa bardzo dużą popular-
ność. Czy to nie jest wskazów-
ka, w jakim kierunku powinien 
zmierzać Kościół? Pozwolę 
sobie zacytować księdza Woj-
ciecha Lemańskiego: „Młode 
pokolenie jest coraz bardziej 
laickie, a czasem wręcz antykle-
rykalne. Co się stanie, kiedy ci 
starsi odejdą, a zostaną tylko ci 
młodzi, których de facto w Ko-
ściele nie ma, bo Kościół w ogó-
le nie zauważa ich potrzeb 
i  problemów? Na przykład 
episkopat Niemiec dopuszcza 
stosowanie pigułki „72 po” 
w  niektórych przypadkach. To 
pokazuje, że są Kościoły, które 
próbują odpowiedzieć na pew-
ne wyzwania współczesności.” 
Czy Kościół nie powinien się 
trochę dostosować do współ-
czesności?
Z tą zgodą niemieckich biskupów 
na stosowanie pigułki „72 po” jest 
trochę inaczej niż przedstawił to 
ksiądz Lemański, ale to jest osob-
na kwestia, odbiegająca od meri-
tum pytania. 

Chciałbym zapytać księdza Le-
mańskiego, czy Kościół w  Niem-
czech rzeczywiście jest taki pełen 
młodych ludzi? Bo z  moich ob-
serwacji wynika, że w  niemiec-
kim Kościele, który od dawna jest 
dużo bardziej liberalny niż polski 
i od dawna wychodzi ludziom na-
przeciw, w ogóle nie ma młodych 
ludzi, a w polskich kościołach są. 
Owszem, ubywa ich, ale są. W Ho-
landii, która posunęła się najda-
lej w  kierunku wychodzenia na-
przeciw ludziom, prawie w ogóle 
nie ma młodych w  Kościele. Są 
jedynie w  Neokatechumenacie, 
w  Odnowie w  Duchu Świętym 
i  w  Opus Dei. Tylko te wspólno-
ty akurat uchodzą za bardzo ra-
dykalne. Nie musimy się zresztą 
odwoływać tylko do Kościoła ka-
tolickiego – Kościół anglikański 
pozwala praktycznie na wszystko. 
I  jest tylko około 2% praktykują-
cych anglikanów. „Ułatwiactwo”, 
jak widać, nie jest żadną drogą. 
Muszę zaznaczyć, że z  jedną 
kwestią, na którą zwrócił uwagę 
ksiądz Lemański, się zgadzam. 
Polski Kościół, my polscy kato-
licy, rzeczywiście nie mamy po-
mysłu, jak towarzyszyć młodym 
ludziom. Ale powinniśmy z  nimi 
być nie po to, by im powiedzieć, 
że wszystko co robią jest dobre, 
tylko po to, żeby im pokazać, że 
wybory, których dokonują, mogą 
im bardzo poważnie zaszkodzić 
na całe życie. Mamy raczej za 
mało odwagi, by głosić pewne 
prawdy, a nie za dużo. Ciągle sły-
szę, że Kościół nieustannie mówi 
o  antykoncepcji. Może mam wy-
jątkowego pecha, ale w  ciągu 
ostatnich 15 lat naprawdę nie 
słyszałem ani jednego kazania 
o  stosowaniu antykoncepcji. Ro-
biłem rozeznanie wśród swoich 
znajomych i  oni też nie słyszeli. 
Jeśli więc mamy jakiś problem, to 
nie taki, że o  pewnych sprawach 
mówimy za dużo, ale że mówimy 
zdecydowanie za mało. Nie mó-
wię tylko o  księżach. Tak wielu 
rodziców nie ma odwagi powie-
dzieć swoim dzieciom prawdy 
na temat związków partnerskich, 
nie ma odwagi powiedzieć: „Nie 
akceptuję tego, że mieszkasz bez 
ślubu z  chłopakiem”, „Kocham 
Cię, ale nie akceptuję życia „na 
kocią łapę”. I nie będę przyjmował 
ciebie i twojego partnera, dopóki 
nie będziecie mieć ślubu. Dla cie-
bie drzwi są zawsze otwarte, ale 
bez twojego partnera.” Nie mamy 
odwagi wymagać od naszych bli-
skich, bo gdybyśmy tak robili, to 
kim byśmy byli? Oszołamami. Ale 
może jednak czasami w  oczach 
świata warto być oszołomem. 
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Rozmawiamy po tym jak Sejm od-
rzucił obywatelski projekt, prze-
widujący ochronę życia niepełno-
sprawnych nienarodzonych dzieci. 
Nie żałuje Pani czasu poświęcone-
go na prace nad projektem?
Czasu nie żałuję, ale jest mi szko-
da osób, które były zaangażowane 
w projekt i które go popierały. To była 
prawdziwa armia ludzi - w  zbiórce 
podpisów pomagało tysiące osób 
dobrej woli, udało się nam zebrać 
450 tys. podpisów. Widać było, że tym 
osobom bardzo zależało. A teraz sejm 
już w  pierwszym czytaniu wyrzucił 
całą ich pracę do kosza.

Jak to się w  ogóle stało, że zaan-
gażowała się Pani w  ten projekt 
i działalność pro-life?
Gdy byłam w  pierwszej ciąży, u  mo-
jego synka stwierdzono zespół Do-
wna. Poznałam wówczas od środka 
wszystkie realia związane z  funkcjo-
nowaniem ustawy pozwalającej na 
zabijanie niepełnosprawnych dzieci. 
Doświadczyłam na sobie co się czuje 
jak się czeka na wyniki diagnozy, a na-
stępnie szoku jak się ona potwierdza 
i tego, jak potem lekarze mówią, że 
jest wyjście z sytuacji… Wtedy jesz-
cze w pełni do mnie nie docierało, co 
oni mieli na myśli, ale gdy Wojtek się 
urodził, gdy go zobaczyłam, zaczę-
łam sobie uświadamiać, co ci lekarze 
chcieli zrobić i zaczęłam się oburzać, 
że istnieje ustawa, która pozwala na 
zabijanie takich dzieci jak mój synek.
Gdy byłam drugi raz w ciąży, mogłam 
zaobserwować, że to, co przeżyłam 
z  Wojtkiem, to nie był wyjątek. Bru-
talnie zderzyłam się z rzeczywistością 
w której zobaczyłam, jak się traktuje 
kobietę z  podwyższonym ryzykiem 
w każdej kolejnej ciąży. Spotkałam się 
z  naciskami, żeby się przebadać, bo 
inaczej „co to będzie”, a także z zarzu-

tami, że nie zachowuje się odpowie-
dzialnie. Bardzo mnie to zirytowało.
Mniej więcej w  tamtym czasie Fun-
dacja PRO rozpoczęła kampanię 
przeciwko aborcji eugenicznej. Or-
ganizowane były pikiety pod Szpita-
lami w których zabijane są niepełno-
sprawne dzieci, temat podejmowany 
był w mediach. Dowiedziałam się, że 
jest miejsce, w którym można próbo-
wać zmieniać otaczającą rzeczywi-
stość i  zdecydowałam się nawiązać 
współpracę z fundacją.

Powszechnie przyjęło się uważać, 
że obecnie obowiązująca ustawa 
wychodzi naprzeciw rodzicom, 
którzy poczęli upośledzone dzieci, 
tymczasem Pani mówi coś dokład-
nie przeciwnego.
Bo to jest absolutnie nie tak, jak się 
próbuje nam przedstawiać. Jak ktoś 
mówi: „mogę zabić Pani dziecko”, to 
w  ten sposób wcale nie wychodzi 
mi naprzeciw. Na podobnej zasadzie 
można by przecież powiedzieć, że 
ustawa, która wychodziłaby naprze-
ciw wszystkim rodzicom, a  nie tylko 
rodzicom niepełnosprawnych dzieci, 
powinna pozwalać na zabicie każde-
go dziecka.
Gdy w czasie ciąży dowiadujemy się, 
że urodzimy chore dziecko, to nasza 
pierwsza reakcja to olbrzymie zasko-
czenie i  wielka panika. Pojawiają się 
wtedy myśli „o nie, tylko nie to”. Jeśli 
wtedy, będąc w  takiej trudnej emo-
cjonalnie sytuacji, przyjdą do nas le-
karze, którzy zaproponują: „możemy 
coś z tym zrobić, możemy zakończyć 
Pani ciążę” - oni nigdy nie mówią 
wprost o aborcji, a tym bardziej o za-
bijaniu dzieci, wszystko odbywa się 
przy używaniu różnych eufemizmów 
- to niektórzy rodzice mogą być goto-
wi ulec tej sugestii. Obecnie obowią-
zująca ustawa skutkuje więc tym, że 

niektórzy przestraszeni rodzice dają 
lekarzom zabić swoje dziecko.
Te rodziny, które decydują się urodzić 
chore dziecko, także cierpią w skutek 
tej ustawy. Przekaz, jaki z  niej wyni-
ka, jest bowiem następujący: wasze 
dzieci są takie straszne, że musi być 
możliwość ich zabijania. To jest ob-
raźliwe zarówno wobec tych dzieci 
jak i wobec nas, a także utrwala nega-
tywne stereotypy na temat niepełno-
sprawnych… Co więcej w ten sposób 
przerzuca się na kobietę odpowie-
dzialność za to, że ma chore dziecko i 
za wszystkie problemy jakie się z tym 
wiążą, bo przecież prawo pozwalało 
jej to dziecko zlikwidować.

Zwolennicy dopuszczalności abor-
cji argumentują, że nie każdy 
rodzic jest gotowy, aby zająć się 
niepełnosprawnym dzieckiem. Je-
śli Pani urodziła dziecko z  zespo-
łem Downa, to była Pani własna 
decyzja i  choć na pewno była ona 
szlachetna, to nie można zmuszać 
innych do podobnej postawy.
Powiem więcej: żaden albo prawie 
żaden rodzic nie jest gotowy opie-
kować się niepełnosprawnym dziec-
kiem. Ja też nie byłam. Ale to nie zna-
czy, że powinniśmy mieć prawo zabić 

takie dziecko.
Często słyszę o  sobie: „No ale prze-
cież Pani sobie sama wybrała taki los, 
przecież miała Pani wybór”. Moim 
zdaniem takie słowa, mówienie 
o  wyborze w  odniesieniu do mnie 
i  osób w  podobnej sytuacji, to jest 
kompletne nieporozumienie. Nikt 
z rodziców dzieci niepełnosprawnych 
nie ma takiego dziecka, bo tak o tym 
świadomie zdecydował – na to jakie 
dziecko komu się pocznie nie mamy 
bowiem wpływu. Podobnie jak nie 
mamy wpływu na to, czy pocznie 
nam się chłopiec czy dziewczynka… 
Donoszenie ciąży to jest normalność 
a nie jakiś dramatyczny wybór, konse-
kwencja jakiejś decyzji. Rodzic, który 
opiekuje się swoim dzieckiem, które 
ma pół roku albo rok i  go nie zabi-
ja, też nie wybiera i  nie podejmuje 
jakichś decyzji, tylko zachowuje się 
normalnie.

Niektórzy by powiedzieli, że do-
noszenie ciąży to nie tylko wybór, 
a wręcz heroizm.
Jeśli donoszenie ciąży uznamy za 
heroizm, to co wtedy będzie normą? 
Przecież jeśli mamy heroizm, to mu-
simy mieć też normę. Heroizm jest 
dla wybranych, ale norma jest dla 

zwykłych ludzi. Czyli jeśli heroizmem 
jest urodzenie dziecka, to normą bę-
dzie zabicie. Obecnie obowiązująca 
ustawa jak widać ma straszne konse-
kwencje w ludzkim myśleniu.

Drugim najczęściej wysuwanym 
argumentem mającym nas prze-
konać do zasadności aborcji euge-
nicznej jest tłumaczenie, że dzieci 
często są zabijane dla ich własnego 
dobra, po to, żeby nie musiały cier-
pieć.
Uważam, że nie mamy prawa decydo-
wać za innych o ich życiu, o tym czy 
one jest coś warte, czy nie. Co więcej 
w  ogóle nie rozumiem skąd pomysł 
na to, by jeżeli ktoś jest w życiu nie-
szczęśliwy, to go zabić. Śmierć ma być 
profilaktyką nieszczęścia? Wydaje mi 
się czymś oczywistym, że cierpiącej, 
nieszczęśliwej osobie powinniśmy 
raczej starać się pomóc doświadczyć 
trochę szczęścia i radości.
Kilka lat temu prasa rozpisywała się 
o  przypadku Janusza Świtaja, który 
prosił o  eutanazję. Mało kto jednak 
wie, że później wzięła go pod swoją 
opiekę fundacja Anny Dymnej. I gdy 
oni się nim zajęli, to on odzyskał 
wiarę w  siebie oraz poczucie sensu 
życia. To pokazuje, że można pomóc 

Donoszenie ciąży 
to normalność a nie 
dramatyczny wybór

Z Kają Godek, Pełnomocnikiem Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” 

rozmawia Zbigniew Kaliszuk

Często – nawet w  środowiskach ka-
tolickich - mówi się że aborcja jest 
tematem zastępczym, a  obecnie 
obowiązująca ustawa regulująca ten 
proceder jest dobrym kompromisem, 
który warto chronić. Mówi się też, że 
polskie prawo w  tym względzie jest 
restrykcyjne, a jego zaostrzanie przy-
czyniłoby się jedynie do cierpienia 
kobiet. Nie jest to prawdą. Rzeczywi-

stość, która kryje się za obecnym pra-
wem jest dramatyczna. 

W  świetle obowiązującego prawa 
w  Polsce można całkowicie legalnie 
dokonać aborcji w trzech wypadkach 
– kiedy ciąża jest wynikiem czynu 
zabronionego (gwałt, kazirodztwo), 
kiedy ciąża zagraża zdrowiu lub ży-
ciu matki oraz kiedy podejrzewa się 
uszkodzenie płodu (czyli uznaje się, 

że dziecko z  dużym prawdopodo-
bieństwem urodzi się upośledzone 
lub śmiertelnie chore). 

Nie wszyscy mają świadomość, że 
ostatni z wymienionych przypadków 
występuje zdecydowanie najczęściej. 
W  2011 r. na 669 legalnych aborcji 
620 dotyczyło właśnie choroby dziec-
ko. Podobne proporcje występują 
co roku. W  2010 r. na 641 legalnych 
aborcji 614 dotyczyło choroby dziec-
ka, w 2009 r. na 538 aborcji – 510.

Aborcji na dzieciach, które podej-
rzewa się o  to, że urodzą się chore, 
dokonuje się aż do momentu kiedy 
osiągną one zdolność do samodziel-

nego życia poza organizmem matki 
(w praktyce dokonuje się ich do oko-
ło 24 tygodnia ciąży), czyli oznacza 
to, że legalnie uśmierca się naprawdę 
duże dzieci, a nie kilka komórek jak to 
niektórzy przedstawiają. 

Jako przesłanki kwalifikujące się jako 
„uszkodzenia płodu” uznaje się zaś 
upośledzenia umysłowe w  szczegól-
ności zespół Downa, niepełnospraw-
ność (polski Sąd Najwyższy orzekł, że 
wystarczającym powodem do aborcji 
jest to jak dziecko nie ma ręki i nogi) 
oraz inne stosunkowo niegroźne 
ułomności jak zespół Turnera. „Kom-
promis aborcyjny” w  praktyce ozna-

cza więc selekcję ludzi na lepszych 
— zdrowych i gorszych — chorych i 
upośledzonych. Przy tym Ci drudzy 
nie zasługują na to aby żyć.

Ostatnio polski Sejm odrzucił 
w  pierwszym czytaniu obywatelski 
projekt ustawy, która przewidywała 
ochronę życia niepełnosprawnych, 
nienarodzonych dzieci. Z Kają Godek, 
pełnomocnikiem komitetu Inicja-
tywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” 
i mamą dwójki dzieci, w tym chorego 
na zespół Downa Wojtka, po odby-
tym głosowaniu rozmawialiśmy o mi-
tach dotyczących aborcji.

Prawdziwe oblicze 
kompromisu aborcyjnego 
Zbigniew Kaliszuk

Fot. Marcin Musiał
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Obserwując radosne, beztrosko bawiące 
się dziecko, zazwyczaj nie myślimy o tym, 
że aby miało nastrój i siłę na bycie pełnym 
energii małym człowiekiem, potrzebuje 
(oprócz miłości i zabawek) czegoś tak pro-
zaicznego, jak jeden ciepły posiłek w cią-
gu dnia. Tymczasem jak wskazują wyniki 
badania przeprowadzonego przez Mill-
ward Brown (czerwiec 2013 r.) na zlecenie 
Danone i Banków Żywności, aż 162 tysięcy 
dzieci z klas I-VI jest niedożywionych lub 
wymaga dożywienia. Pomimo tendencji 
spadkowej w porównaniu do lat poprzed-
nich, problem ten dotyczy wciąż 7,4% 
uczniów szkół podstawowych. Czy to 
mało? Nie – w opinii nauczycieli, mimo, że 
zasięg problemu stopniowo się zmniejsza, 
nadal w ponad 40% klas są dzieci wyma-
gające wsparcia w  postaci zapewnienia 
obiadu w szkole.
Fundacja Być Bardziej założona pod ko-
niec 2012 r. rozpoczęła właśnie akcję „Hej 
kolego! Nakarm głodnego”, której celem 
jest całkowite wyeliminowanie problemu 
głodu z  polskich szkół oraz sprawienie, 
żeby także dzieci z  najuboższych rodzin 
mogły uśmiechać się beztrosko, bez po-
czucia, że są gorsze, odrzucane, czy wy-
śmiewane przez rówieśników.
„Pomagamy ludziom, by skutecznie po-
magali sobie nawzajem” – mówi prezes 
i  pomysłodawca Fundacji, ksiądz Andrzej 
Sikorski. To główne hasło i zarazem misja, 
która legła u podstaw inicjatywy Być Bar-
dziej, opartej na idei wzajemnej miłości, 
wolności i  wiary w  potencjał drugiego 
człowieka. „Chcemy, aby każde dziecko 
miało zaspokojoną podstawową potrze-
bę, czyli pełny brzuszek, co da mu ener-
gię i pozwoli być szczęśliwym dzieckiem” 
- tłumaczy ks. Andrzej. Projekt pilotażowo 
ruszył w marcu 2013, ale marzeniem i ce-
lem Fundacji jest aby do końca roku akcja 
objęła teren całej Polski.
Mechanizm działania jest bardzo prosty 
– aby pomóc wystarczy wejść na stro-
nęwww.nakarmglodnego.pl i  wybrać od-
powiedni abonament obiadowy. Decyzja 
ile ciepłych posiłków trafi do dziecięcych 
brzuszków należy do indywidualnego 
uznania – można wybrać między jedną 
z  kliku opcji abonamentu: dziennym, 
tygodniowym, dwutygodniowym i  mie-
sięcznym. Już wybierając pierwszy z  wa-
riantów zapewnia się jeden ciepły posiłek 
dziecku objętemu programem dożywia-
nia. 

Komu udzielane jest wsparcie? Dwa razy 
w  ciągu roku szkolnego Fundacja przy-
znaje specjalne stypendia obiadowe dzie-
ciom zgłoszonym do udziału w projekcie 
przez rodziców, sąsiadów, szkoły i  inne 
instytucje. Powinni oni wypełnić specjalny 
formularz (dostępny na stronie Fundacji) 
i przesłać zaświadczenie o wysokości do-
chodów na jednego członka rodziny. Po 
zebraniu opinii środowiskowej, Fundacja 
przekazuje środki osobom rzeczywiście 
potrzebującym wsparcia.

Więcej szczegółów o akcji: 
www.nakarmglodengo.pl

Znajdziesz nas na:
www.facebook.com/ProjektNakarmGlodnego

Twitter

Hej, Kolego! 
Nakarm głodnego!

Projekt „Hej, Kolego! Nakarm Głodnego” to także apel do firm i instytucji o wspar-
cie finansowe. W ramach programu „1000 firm dla 1000 dzieci” szukamy podmio-
tów, które przez rok będą wspierały naszą akcję i co miesiąc przeznaczały 200 zł, 
co pozwoli nam na ufundowanie dla ponad 1000 dzieci i młodzieży dożywiania 
w formie obiadów (podczas roku szkolnego), a także na sfinansowanie w okresie 
wakacyjnym obozów z warsztatami: dziennikarskimi, artystycznymi i sportowy-
mi. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: http://nakarmglodnego.pl/1000-
-firm-dla-1000-dzieci/

Fundacja Być Bardziej z  otwartymi rękami przyjmuje wolontariuszy. Pomoc, 
w  jaką mogą zaangażować się wolontariusze, to zarówno działania w  biurze 
jak i w  terenie, w całej Polsce – począwszy od szukania niedożywionych dzie-
ci w swojej okolicy, organizację pomocy dla wybranych rodzin i kontakt z nimi, 
po promocję akcji. Wolontariusze sami decydują, w jaki sposób chcą pomagać, 
zaskakując niejednokrotnie swoimi nowymi pomysłami na wykonanie zadania.

człowiekowi być szczęśliwym, a  nie 
wpadać na pomysł, żeby go zabić, 
bo jest nieszczęśliwy.

O  ile większość osób zapewne 
się zgodzi, że nie powinno się za-
bijać dzieci z  zespołem Downa 
czy Turnera, to często zaczynają 
mieć wątpliwości przy dzieciach, 
które według diagnozy lekarskiej 
mają żyć godzinę, dzień, tydzień, 
czy miesiąc. Ludzie argumentują, 
że lepiej żeby i  to dziecko się nie 
męczyło i żeby rodzice nie musie-
li przeżywać najpierw narodzin 
a chwilę potem śmierci dziecka.
Ja zawsze się pytam: gdzie jest 
granica, do której czyjeś życie nie 
będzie wystarczająco cenne aby je 
zachować? Jeżeli przewidujemy, że 
ktoś będzie żył tydzień, to warto, 
by żył czy nie warto? A  miesiąc: to 
warto czy nie warto? A rok: to warto 
czy nie warto? Nie da się wyznaczyć 
sztywnej granicy.
Po drugie zachęcam, aby poczytać 
wypowiedzi osób, którym rzeczy-
wiście urodziło się bardzo chore 
dziecko i którzy przez cały okres ży-
cia tego dziecka, a  czasami jeszcze 
w  ciąży, znajdowali się pod opieką 
hospicjów, w  których dostali moż-
liwość godnego przeżycia z  dziec-
kiem tego krótkiego czasu, jaki był 
mu dany oraz możliwość godnego 
przeżycia śmierci dziecka. Kiedy czy-
tam te wypowiedzi, zawsze widzę 
u  tych ludzi ogromną wdzięczność 
za to, że chociaż czas z  tym dziec-
kiem był taki krótki, to jednak był, 
że oni mogli się poznać, pożegnać, 
że to dziecko było traktowane pod-
miotowo.
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego 
w niektórych osobach bardzo chore 
dziecko, które za chwilę umrze, bu-
dzi aż taka agresję, że chcą to dziec-
ko zabić.

Środowiska lewicowe argumentu-
ją, że jakiekolwiek zakazy praw-
ne są nieskuteczne, przenoszą 
jedynie aborcję do podziemia 
i  skutkują tym, że kobiety ryzy-
kują swoim zdrowiem. Całkowita 
liczba aborcji ma się przy tym nie 
zmieniać.
Gdyby tak było, że zakaz aborcji nie 
zmniejszałby liczby aborcji, to te 
środowiska by tak bardzo nie pro-
testowały. One protestują dlatego, 
że dobrze wiedzą, że zakaz aborcji 
zmniejsza liczbę aborcji.
W  maju głośnym echem odbiło 
się badanie CBOSu, które weszło 
do prasy pod tytułem „4 do 6 mi-
lionów Polek dokonało aborcji”. 
Liczba ta jest ogromna, widać że to 
jest katastrofa. Ale jak spojrzymy 
na strukturę wiekową kobiet, które 
poddały się aborcji, to okazuje się, 
że odsetek aborcji w grupie kobiet, 
które weszły w  wiek rozrodczy po 
1993 r., kiedy wprowadzono prawne 
ograniczenia w możliwości dokony-
wania aborcji, był kilkakrotnie niższy 
niż u  starszych kobiet. Oznacza to, 
że zakaz aborcji (z  kilkoma wyjąt-
kami) dał kilkakrotnie niższą liczbę 
aborcji. Nawet jeśli niektóre kobiety 
dalej dokonują aborcji za granicą, 
albo w tzw „podziemiu”, to wyraźnie 

widać, że robią to rzadziej niż kie-
dyś. Mówienie, że zakaz aborcji nie 
zmniejszy jej liczby, jest absurdem.

Pani przekaz wydaje się klarowa-
ny, ale środowiska lewicowe, po-
wiedziałyby że wynika on z okre-
ślonego światopoglądu, z  wiary 
katolickiej. A co za tym idzie - nie 
można go narzucać osobom o in-
nym światopoglądzie.
Ja chciałabym być chroniona nie-
zależnie od tego, jaki światopogląd 
mają osoby, które się ze mną styka-
ją. Nie chciałabym, aby wprowadzo-
no dopuszczalność zabijania ludzi 
poniżej 40 roku życia i by mówiono 
wtedy: katolicy przecież nie muszą 
zabijać, ale reszcie pozostawmy wy-
bór, bo nie możemy ingerować w ich 
sumienia. Ja nie chcę być przedmio-
tem czyjegoś wyboru. I  uważam, 
że takie dziecko, które jeszcze się 
nie narodziło, też nie powinno być 
przedmiotem niczyjego wyboru, tyl-
ko powinno mieć ochronę. Ono jest 
człowiekiem jak każdy z nas.
Co do tej katolickości o  której Pan 
wspomniał, to prawda że Kościół 
twardo głosi zasadę ochrony życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci, 
ale to nie znaczy, że nie podzielają jej 
osoby innych wyznań i niewierzący. 
Nie odmawiałabym osobom niewie-
rzącym prawa do bycia moralnymi. 
Myślę, że zasada „Nie zabijaj”, na któ-
rej opiera się nasza cywilizacja, jest 
tak podstawową zasadą, że to wcale 
nie jest tak, że jak ktoś niewierzący 
to tej zasady nie przestrzega.

Dyskutując z różnymi osobami na 
temat aborcji regularnie stykam 
się też z  zarzutami, że zamiast 
zajmować się wyłącznie dziećmi 
w czasie ciąży, powinniśmy także, 
a  może przede wszystkim zająć 
się pomocą już urodzonym dzie-
ciom, ich matkom i rodzinom. Je-
śli zamiast walczyć o zmianę pra-
wa skupilibyśmy się na pomocy 
kobietom, to może wtedy one nie 
byłyby zmuszane do dokonywa-
nia aborcji i  jakiekolwiek ustawy 
nie byłyby potrzebne.
To, że ktoś się zajmuje działalnością 
antyaborcyjną, nie znaczy że nie zaj-
muje się też innymi rzeczami. W śro-
dowisku, w którym się obracam, jest 
bardzo wiele osób, które podejmują 
dodatkowo na zasadzie wolontaria-
tu także działania na rzecz już uro-
dzonych osób, ale się tym nie chwa-
lą, bo nie robią tego dla poklasku 
oraz dlatego, że nie jest to związane 
z profilem działalności ich organiza-
cji. W organizacjach pozarządowych 
występuje duża specjalizacja. Profil 
Fundacji PRO z  którą współpracuję 
jest taki, że chronimy dzieci przed 
narodzeniem, ale jest wiele organi-
zacji, które zajmują się dziećmi po 
narodzeniu. Te działania się uzupeł-
niają.

W  czasie wystąpienia w  Sejmie 
wspominała Pani o  tym, że część 
abortowanych dzieci rodzi się ży-
wych i  jest pozostawionych bez 
ratunku na pewną śmierć…
To są rzeczy tak przerażające 
i  wstrząsające, że mam wrażenie, 

że jak zaczynamy o  tym mówić, to 
wiele osób nie wierzy, że w  ogóle 
to jest możliwe i sądzi, że zmyślamy. 
To przechodzi ludzkie wyobrażenie. 
Ale niestety tak się dzieje. Znam 
relacje położnych, które mówią, że 
zdarza się, że dzieci rodzą się żywe 
i później umierają przez kilkanaście 
godzin. Jedna z kobiet z którymi roz-
mawiałam opowiadała, że kiedyś, w 
czasie swoich praktyk na studiach 
widziała jak dziecko za nim zmarło 
walczyło bezskutecznie o życie. Ja 
już boję się pytać, co to znaczy. To 
są takie rzeczy, o których normalny 
człowiek nie może nawet myśleć.

Nie boi się Pani, że nawet jeśli by 
się udało zakazać aborcji euge-
nicznej, to za kilka lat zadziała 
wahadło i wtedy lewica przeforsu-
je zmianę w zupełnie odwrotnym 
kierunku i zalegalizuje aborcję na 
życzenie?
Nie boję się. Lewica chętnie by zale-
galizowała aborcję, nie oglądając się 
na wahadło i bez względu na to, ja-
kie działania podejmujemy, ale tego 
nie robi, gdyż jest zwyczajnie słaba. 
A  dlaczego jest słaba? Bo normalni 
ludzie nie popierają zabijania dzieci.
Mieliśmy już przykład takich gróźb 
ze strony lewicy, gdy oni mówili: my 
też przyjdziemy z  projektem oby-
watelskim. Skończyło się tak, że oni 
nie zebrali wymaganego minimum 
100 tysięcy podpisów i  ich projekt 
w  ogóle nie stanął przed obradami 
sejmu.
Prawo będziemy mieli takie, jakie 
będziemy mieli społeczeństwo. 
A społeczeństwo mamy nastawione 
do aborcji bardzo negatywnie. Pra-
wo powinno więc to odzwierciedlać.

Czy po tym jak się nie udało zmie-
nić ustawy, Pani środowisko bę-
dzie podejmować jakieś kolejne 
działania na rzecz ochrony życia 
nienarodzonych?
Mówimy jasno i wyraźnie: to nie jest 
koniec. Bardzo szkoda, że ten pro-
jekt ustawy został odrzucony, ale 
będziemy dalej walczyć o  ochronę 
życia nienarodzonych dzieci. Bie-
rzemy przykład z  innych kampanii 
społecznych, m.in. z  walki o  prawa 
dla osób czarnoskórych w  Stanach 
Zjednoczonych. Bardzo długo nie 
przysługiwało im wiele praw, byli 
grupą dyskryminowaną w  spo-
łeczeństwie i  kampania na rzecz 
ich równouprawnienia toczyła się 
przez lata. My także nie wiemy, kie-
dy posłowie zagłosują za życiem. 
Za każdym razem jak projekt staje 
w sejmie, mamy nadzieję, że to bę-
dzie tym razem. Ale nie mamy ta-
kiej gwarancji. Wierzymy jednak, że 
w końcu się uda.
Mamy świadomość, że jesteśmy od-
powiedzialni nie tylko za te dzieci, 
które się chcą urodzić, ale czasem 
nie mogą, ale też za tych wszystkich 
ludzi, którzy liczyli, że ten projekt 
przepchniemy. Nie możemy tej spra-
wy zostawić i  powiedzieć: no nie 
udało się, idziemy do domu. Oni da-
lej tego bardzo mocno pragną, ten 
postulat dalej jest silny. I już samo to 
popycha nas do działania.
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Tytuł wywiadu–rzeki z Panią brzmi 
„Nawrócona wiedźma”. Wiedźma w dzi-
siejszych czasach kojarzy się raczej ze 
starą, rozczochraną kobietą latającą na 
miotle. Generalnie śmiesznie. W Pani 
przypadku to wspomnienie chyba jed-
nak nie jest zabawne.
Wspomnienie nie jest śmieszne, ale ten 
krążący stereotyp bardzo. Jeżeli tak wy-
glądałyby wiedźmy, to nie byłyby aż tak 
groźne, jak są w rzeczywistości. Bardziej 
martwi mnie nowy image czarownic – 
piękne, mądre, lepsze od innych, walczące 
magią o dobro na świecie, chroniące „nie-
winnych”, potrafiące kochać - jak to widać 
choćby w serialu „Czarodziejki”. Ja też by-
łam przekonana, że nie robię nic złego, a 
to, że miałam ogromne ataki demoniczne 
uznałam za normę, czyli, że tak musi być 
w mojej sytuacji. Za dobrą monetę przy-
jęłam to jak, ktoś mi powiedział, że skoro 
mam takie duże „zdolności” to siły dobra i 
zła będą się o mnie biły, a te dręczenia są 
tego efektem. Nauczyłam się z tym żyć. Te-
raz widzę, że może być inaczej, bo „Wiemy, 
że kto narodził się z Boga, nie grzeszy, lecz 
Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie 
tknie” (1J 5, 18).

Skąd się wzięło u Pani zainteresowanie 
magią? 
Zaczęło się w bardzo młodym wieku, na 
początku szkoły podstawowej. Wtedy 
pojawiły się na rynku pierwsze kolorowe 
pisma, takie w bardziej „zachodnim” stylu. 
Tam były oczywiście horoskopy, ale rów-
nież ogłaszały się wróżki. Można było też 
uzyskać amulety i talizmany – niby gratis. 
Celowo piszę, że „niby”, bo za nie zawsze 
trzeba zapłacić – diabeł nic nie daje za 
darmo. Potem dostałam od znajomego 
podręcznik do czarnej magii i się zaczę-
ło… Jednak jest też podejrzenie, że coś 
wcześniej mogło się wydarzyć, być może 
ciążyła na mnie jakaś klątwa pokoleniowa, 
bo już w przedszkolu miałam przeświad-
czenie, że mogę „więcej” i że jestem z rodu 
czarownic. Tak to wtedy nazywałam po 
„dziecięcemu”.

Czy był jakiś konkretny impuls, który 
spowodował, że na nowo zapragnęła 
Pani zwrócić się do Boga?
To nie był impuls, jakieś poczucie że „łał, 
nagle zapragnęłam”. Tak jak święty Paweł 
nie zapragnął spotkania z Jezusem zanim 
to się wydarzyło, tak samo i u mnie, nie 
przyszło mi to nawet do głowy. Natomiast 
jak Go spotkałam, to już zapragnęłam na 
zawsze przy Nim trwać i wtulić się w Jego 
miłość.

Jak wyglądało Pani nawrócenie? To była 
burza?
To była totalna demolka! Jak ja się cieszę, 
że Pan Bóg podzielił ją na etapy. Straciłam 
większą część znajomych, przestałam pra-
cować, ale po burzy nastąpił piękny, po-
godny dzień z wiecznie nieznikającą tęczą, 
symbolizującą Nowe Przymierze, które 
przyniósł na Jezus.

Słyszałam, że musiała Pani aż przejść 
procedurę egzorcyzmu?
To był kolejny etap, kolejna łaska, którą 
otrzymałam od Pana Boga. Nie określa-
łabym tego „aż”, po prostu było to mi po-
trzebne, i to nie raz... Jednak nie robiłabym 
z tego sensacji, po prostu każdy ma inną, 
zupełnie osobistą, drogę powrotu do Pana.

W książce pisze opowiada Pani, że kie-
dyś dostawała Pani na zamówienie 
wszystko co chciała. Nawet jeden z księ-

ży powiedział, że najwidoczniej miała 
Pani ponadnaturalne moce. Po nawró-
ceniu to wszystko się zmieniło. Nie nu-
dzi Panią „normalność”?
Jak może nudzić szczęście i prawdziwa 
miłość?! Taka „normalność” dopiero jest 
fascynująca. Potrafi to zrozumieć tylko 
ten, kto poznał wszechogarniającą miłość 
Jezusa i otrzymał od Niego pokój serca. 
Jest to uczucie nie do opisania. Jeżeli, dro-
gi czytelniku, go nie znasz to błagaj Boga, 
żeby dał Ci je poznać! Nie ma na świecie 
nic, co mogłoby się z nim równać. 
Powszechne panuje przekonanie, że zło 
jest atrakcyjniejsze niż nudne i mdłe do-
bro. 
Jak wspomniałam - nie ma nic atrakcyj-
niejszego od uczucia pokoju serca. Żadna 
kasa, ciuchy, facet, imprezy, kariera, sa-
mochód, wakacje, seks itd. nie są w stanie 
równać się z atrakcyjnością tego uczucia. 
To, że dobro jest mdłe, to jedna z najwięk-
szych ściem szatana.

Porzuciła Pani ostre imprezowanie, roz-
rywki, facetów, alkohol, życie gwiazdy. 
Ktoś, kto popatrzyłby na Panią z boku, 
laik stwierdziłby: „Co to za szczęście? 
Żyjesz jak zakonnica!” (śmiech) 
Jeżeli ktoś to tak widzi, to mogę mu tyl-
ko współczuć. Jeżeli ktoś nie zobaczył, co 
oznacza pokój serca i jaką daje radość, 
to tego nie zrozumie. Niech przyjdzie do 
mnie i powie, że tego nie ogarnia, to ja 
będę się za niego modlić. Nie jest w sta-
nie zrozumieć tego wszystkiego ktoś, kto 
tego szczęścia nie zaznał i mnie to wcale 
nie dziwi. Też taka byłam. Jak ja szydzi-
łam z tych wszystkich ludzi, szczególnie 
tych najbardziej nakręconych, dla których 
wszystko jest cudowne! Ktoś im zrobił 
pranie mózgu, czy co? Teraz mówią tak o 
mnie (śmiech). Mogę tylko zapewnić, że 
jeśli ktoś otrzyma taką łaskę, to wszystko 
zrozumie. 

Po nawróceniu powiedziała Pani „tracąc 
– zyskałam”. 
Tracąc znajomych – zyskałam tę garst-
kę prawdziwych przyjaciół, którzy mimo 
zmiany, trwają przy mnie. Tracąc pracę 
– zyskałam uczucie dziecięcej ufności do 
Pana Boga. Tracąc seks – zyskałam zdol-
ność do życia w czystości. Tracąc wiarę 
w siebie – zyskałam więcej niż cokolwiek 
daje na świecie – wiarę w to, że istnieje naj-
cudowniejszy Przyjaciel, Tato – Bóg, który 
wie, co jest dla mnie najlepsze i mogę wtu-
lić się w Jego ramiona, gdzie żadna krzyw-
da mnie nie spotka. Jak jest powiedziane 
w piśmie „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw-
ko nam?” (Rz 8, 31).

Mówi Pani o życiu w czystości. Tymcza-
sem dzisiaj świat uczy nas, że seks po-
winien być jednym z fundamentów bu-
dowania każdego związku, że trzeba się 
„wypróbować”, że jak para się kocha, to 
naturalne, że chce to sobie okazać.  Co-
raz więcej Polaków żyje na „kocią łapę”, 
może niektóre dziewczyny chciałyby 
inaczej, ale boją się, że zostaną same, 
etc.
Jak się pozna Boga, to namiastka, którą 
daje seks przestaje mieć wartość. Patrząc 
tak zupełnie po ludzku – jeśli facet wytrzy-
ma bez seksu do ślubu, to wytrzyma bez 
współżycia kiedy będziesz w ciąży albo 
chora. Będzie miał do ciebie szacunek. W 
innym razie, będzie cię kochał do momen-
tu, w którym się zestarzejesz, rozchorujesz, 
roztyjesz, etc… Czy to taka fajna miłość? 
Do momentu? 
Mam mnóstwo koleżanek w moim wieku, 

które przez lata mieszkały z facetami bez 
ślubu, a teraz zostały same. One chciały 
dziecka, oni nie, więc one brały tabletki, 
teraz są po nich chore, wyglądają inaczej, 
mają mniejszą ochotę na seks… Ale żeby 
nie było, że apelowałam tylko do kobiet 
(śmiech), to chcę powiedzieć kilka słów 
do facetów. Drodzy panowie, jeśli chcecie 
„bzykać wszystko co się da i na drzewo 
nie ucieka”, przekonując, że sypiacie tylko 
z porządnymi dziewczynami, to ciekawe, 
skąd Wy bierzecie te „porządne”, które nie 
sypiają przecież tylko z Wami. A co jeśli zła-
piecie HIV? Żadna Was nie będzie chciała, 
jestem tego pewna. Będziecie jak trędo-
waci.

Ponoć w chwili obecnej jest Pani bez-
robotna, myśli Pani, że ma na to wpływ 
zmiana Pani stylu życia?
Być może jest to czas „próby”, takiej jaką 
przeżył Hiob. Łatwo mi było chwalić Pana 
i wejść na drogę nawrócenia, jak dosta-
wałam od niego same „prezenty”. To co się 
dzieje aktualnie przyjmuję z pokorą, wiem, 
że Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze, „bo 
w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych 
Bogu - w piecu poniżenia” (Syr 2, 5).
Więc teraz powtarzam za Hiobem „Dał 
Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pań-
skie błogosławione” (Hi 1, 21). Czuję się 
jak Mojżesz, którego Pan wyprowadził z 
Egiptu, przeprowadził przez Morze Czer-
wone, trzyma na pustyni i karmi manną. 
Nie wiem, gdzie jest ziemia obiecana, ale 
ufam i do Egiptu wracać nie mam zamiaru.

Jest Pani najlepszym przykładem, że 
kontakt z magią może być bardzo nie-
bezpiecznym. Z reguły ludzie, gdy opo-
wiada się im o zagrożeniach duchowych 
płynących z kontaktu z magią reagują 
wyśmianiem a czasami wręcz wielką 
agresją. Skąd się bierze ta złość, która 
eksploduje z powodu zwykłych ostrze-
żeń? 
Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, 
że jeśli ludzie przestają wierzyć w Boga, 
to są w stanie uwierzyć we wszystko. Przy-
czyną agresji może być to, że coś tych lu-
dzi boli. Zranione zwierzę reaguje agresją. 
Jeśli ranimy ich zwykłym ostrzeżeniem, 
to być może reagują agresją, choć nawet 
nie zdają sobie z tego sprawy. Rozbrajają-
ce jest to, że ludzi, którzy mówią prawdę 
ewangeliczną, nazywa się ciemnogrodem. 
Ciemnogrodem już nie jest fakt, że Polacy 
zostawiają ponad miliard złotych u wróżek 
i jasnowidzów. Gdzie jest problem? Czy w 
tej chwili ciemnogród jest trendy? Skoro 
wróżki i magicy są cool, to ciemnogród jest 
trendy. Ale ciemnogród nie chce być tak 
nazywany, więc mamy typowe wyparcie.

Pani historia jest też namacalnym do-
wodem na to, że nie ma takiej sytuacji, 
z której Bóg by nie mógł wyprowadzić 
człowieka.
Ja uwierzyłam w niemożliwą możliwość 
Boga i wiem, że jeżeli w moim życiu Bóg 
sprawił tyle cudów, to może zrobić to rów-
nież w życiu każdego z Was. Jeżeli „uznał 
mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 
do posługi sobie mnie, ongiś bluźniercę, 
prześladowcę i oszczercę” (Tm 1, 12-13) to 
ma ogromne poczucie humoru i może ab-
solutnie wszystko! Chwała Panu!

Jak widzi Pani swoje dalsze życie?
Zawsze miałam plany, cele… Teraz moim 
jedynym marzeniem jest to, aby wola Pana 
Boga spełniała się w moim życiu. Z Nim 
jestem najszczęśliwszym człowiekiem na 
świecie!

Nawrócona wiedźma
Z aktorką Patrycją Hurlak o zagrożeniach jakie wypływają z kontaktu z magią, burzliwym nawróceniu i niesamowitej 

radości jaka płynie z pokoju serca, rozmawiają Marta Brzezińska-Waleszczyk i Monika Burczaniuk 
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