gazetaniecodziennik.pl

Egzemplarz bezpłatny | Nakład 50 000 egz. | ISSN 2299–9469 | Numer 2/2017 | Jesień

D

Budujemy szkoły

zieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji zrealizowało
w ramach polskiej współpracy rozwojowej 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych
projekt: „Poprawa dostępu do edukacji dzieci
w regionie Dar es Salaam poprzez rozbudowę
Centrum Edukacyjnego św. Maksymiliana Kolbego w Segerea”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło w ramach konkursu na jego
realizację 567 425 zł. Powstała nowa szkoła dzięki
zaangażowaniu misjonarzy – ojców franciszkanów konwentualnych, którzy w Segerea prowadzą Centrum Edukacji. Funkcjonują tam dwa
przedszkola, szkoła podstawowa oraz internat
dla dziewcząt. Wykończono i wyposażono budynek szkolny, w którym znajdzie się 21 pomieszczeń, w tym 18 dużych sal lekcyjnych. Gmach
pozwoli podjąć naukę 800 uczniom.
23 stycznia 2017 r. ks. bp Jerzy Mazur SVD,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.

Misji dokonał otwarcia i poświęcenia nowego
budynku szkolnego. W 2016 roku, ze środków
pozyskanych przez dzieci i młodzież w ramach Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”
Dzieło wyremontowało gruntownie i wyposażyło w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne przedszkole, prowadzone przez siostry
służebniczki NMP Niepokalanej w Katondwe,
w Zambii.
– Obecnie nasze Dzieło w ramach konkursu
„Polska pomoc rozwojowa 2017” buduje i wyposaża szkołę zawodową dla 250 uczniów w Dar
es Salaam. Trzeba wydać na ten cel 884 609 zł.
– wyjaśnia ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. – W 2017 natomiast
chcemy odbudować szkołę podstawową w wiosce Mann, w Republice Środkowoafrykańskiej.
Powstanie szkoła na terenach dotkniętych wojną
domową, gdzie dzieci nie mają żadnych warunków do nauki – planuje ks. dyrektor. 

Szkoła to szansa

M

ożliwość ukończenia szkoły otwiera
przed afrykańskimi dziećmi nowe
możliwości. Mogą zdobyć zawód
i podjąć pracę jako wykwalifikowani robotnicy,
albo kształcić się dalej. O tym, jak ważna jest
szkoła pisze siostra Marta, pallotynka pracująca
na misji w Masaka, w Rwandzie: „Zwracam się
do was z ogromną prośbą o pomoc w wyposażeniu szkoły podstawowej w Masaka w ławki,
krzesła i inne meble. Szkoły, do których uczęszczają dzieci w Afryce są zupełnie inne niż w Polsce. Dzieci przychodzą na zajęcia pieszo z odległych wiosek, bez zeszytów i książek. Często
idą w deszczu i słońcu. Zupełnie bez niczego,
półnagie, ale spragnione wiedzy, szczęśliwe,
z uśmiechem na twarzy. Szczęśliwe – bo wielu
ich rówieśników nie może iść do szkoły, gdyż są
zbyt biedni.
Dzięki waszej pomocy chcemy zamówić wyposażenie klas dla 850 dzieci. Wyposażenie jednej klasy to 40 ławek i krzeseł, biurko, szafa na
pomoc szkolne oraz podstawowe rzeczy, takie
jak długopisy, zeszyty dla dzieci, ołówki. Z tej

pomocy będą korzystały dzieci nawet z odległych wiosek.
Tutaj, wraz z problemami, które przeżywamy doświadczamy tego, co znaczy bezradność. Widzimy, jak dzieci w wieku szkolnym
zajmują się pasieniem kóz, są wykorzystywane
do różnych prac w polu, przy uprawie ziemi.
Pracują motyką. Przenoszą nieraz ciężary na
wiejski rynek. Często głodują. Widzimy ich
choroby i brak lekarstw, brak odzieży, koców
do przykrycia się czy jakiegokolwiek okrycia,
gdyż noce są chłodne.
Tutaj ludzie spożywają posiłek jeden raz
dziennie. Często siadają na ziemi i jedzą. Na
posiłek składa się regularnie maniok ugotowany na wodzie z dodatkiem fasoli. By ugotować ten posiłek dzieci po szkole muszą szukać gałęzi na opał i przynieść w pojemniku
wodę, często z potoku lub studni oddalonej
od domu. Muszą pokonywać duże odległości
górskimi ścieżkami.
Pragnę podziękować za każdy dar i życzliwość, a także zapewnić o modlitwie za was”.
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Pokolenie JP2 odeszło do lamusa?

2

kwietnia 2005 r. milkną nieprzyjazne Kościołowi media,
przestępczość
gwałtownie
spada, na ulicach jednoczą się ludzie,
płonie tysiące zniczy. Nikt nie boi się
okazać emocji, wiara przestaje być
sprawą prywatną, budzi się entuzjazm Nadziei.
Moment odejścia do Domu Ojca
i dni żałoby to czas szczególny, rządzący się innymi prawami niż codzienność. Wydarzenie odsłaniało
nowy wymiar rzeczywistości, w którym ludzie są razem, wszyscy życzliwi
i dobrzy.
82 proc. Polaków przyznaje, że nauki i osoba papieża Jana Pawła II wpłynęły na ich życie – wynikało z sondażu
Homo Homini dla Polskiego Radia. Co
się zmieniło przez 13 lat? Czy poznaliśmy nieco nauczanie Papieża? Jak dziś
młodzież reaguje na Jana Pawła II, który wielkim papieżem był?

tości. Jan Paweł II posiadał autorytet
(łac. auctoritas – wzór, postawa pełna
godności) instytucjonalny, który wynikał z pełnionej w Kościele funkcji.
Posiadał jednak dużo ważniejszy –
moim zdaniem – autorytet wiary dla
rzeczy ludzi na całym świecie. Zwracał uwagę na wartość życia każdego
człowieka, jego osobową godność
i potrzebę rozwijania w sobie człowieczeństwa. Prywatnie, zachęcam
do wygooglowania koncepcji personalizmu chrześcijańskiego w ujęciu
Karola Wojtyły.
Duszpasterstwo to rodzenie ludzi
do wiary, napisał kiedyś Jan Grzegorczyk. Dopiero wtedy widzi się
we wspólnocie pomysł Chrystusa na zbawienie człowieka. Patrzę
w taki sposób na duszpasterstwo
Karola Wojtyła, od niego ucząc się
sposobu na podprowadzanie młodych do Boga.

Bo wszyscy Polacy
to jedna rodzina…

Żywy pomnik
z żywych kamieni

Ważne wydarzenia i święta kiedyś się
kończą i wówczas powracamy do codzienności. Zdaniem prof. Hanny Świda-Ziemby ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w taki
sposób przeżyli śmierć Papieża ludzie
starsi: weszli w wydarzenie i z niego
wyszli. Po jakimś czasie próbowali
je w różny sposób przedłużać lub
przywoływać. Rodziły się chociażby
pomysły nadawania ulicom i szkołom
imienia Jana Pawła II.
Nieco inaczej te dni zapisały się
w pamięci młodych ludzi. Dla nich
(dla nas!) był to jedyny papież, ten od
zawsze. Dlatego tak głęboko przeżyli
jego odejście. Intelektualnie i emocjonalnie zarazem.
Pozwolę sobie na małą prywatę.
Otóż pamiętam chwilę, gdy wszystkie
stacje w autentycznej żałobie ogłosiły
śmierć Papieża Polaka. Stanąłem jak
wryty: jak to, umarł papież? A gdzie
kolejny cud? Przecież on już tysiąc
razy był bliski śmierci… Pojechałem
do kościoła, gdzie jest całodobowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
Mnóstwo ludzi, większość pogrążona
była w zadumie. Nie wiedziałem, co
myśleć. W ciągu ostatnich lat mojego
życia, nikt mi nie zmarł (ostatni raz
dziadek, ale to było dawno, ledwie go
pamiętam). Będąc nastolatkiem, nie
wyobrażałem sobie przyszłości Kościoła, czułem, że coś się skończyło. W tej
dziwnej atmosferze słyszałem spekulacje o końcu świata, które tylko z początku wydały mi się infantylne. Wspominałem te chwile, kiedy widziałem go
w telewizji, przypominałem sobie jego
wyrazisty uśmiech i dostrzegalny od
razu radość i pokój zarazem…

Zwykły facet i zwykły
ksiądz
Był zwyczajnym nastolatkiem. Niczym Pier Giorgio Frassati, który został beatyfikowany w 1990 r.

Owszem, przez Jana Pawła II, który
nazwał go „Człowiekiem Ośmiu Blogosławieństw”. Starał się na każdym
kroku pokazać, że wiara i życie nie są
od siebie oderwane, ale świetnie do
siebie pasują i uzupełniają się.
Wróćmy pamięcią do wydarzeń
sprzed lat. Karol Wojtyła (ur. 1920 r.)
świetnie zdał maturę, co uczcił słynnymi kremówkami, wspominanymi w ‘99 r. podczas pielgrzymki do
Polski. Wybrał studia polonistyczne
na Wydziale Filozoficznym UJ, choć
widziano w nim potencjalnego
alumna seminarium. Pisał wiersze
i angażował się w spotkania grupy
literackiej. Pozostał także wierny
piłce nożnej.
W dzieciństwie przeglądałem
u babci albumy z jego pielgrzymek
czy dzieciństwa. Widziałem jego świadectwa szkolne. Piątki prawie z każdego przedmiotu. Pamiętam znamienne
zdjęcie, na którym papież przytula
dziecko, i fragment nagrania wideo,
na którym okrywa swoją czerwoną
peleryną skaczącego obok niego kilkulatka.
To niesamowity człowiek, który potrafił się wzorowo zachować
w każdej sytuacji, w każdym środowisku: z dziećmi, ze staruszkami,
z politykami, z kongregacją biskupów, na mszy św. i prywatnej modlitwie. Autentyzm dobrego człowieka… Marzenie i ideał chyba każdego
duszpasterza…

Janie Pawle II,
patronie hipsterów,
módl się za nami!
Papież Paweł VI napisał swego czasu:
Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są
świadkami. Proste i jednocześnie fun-

damentalne przesłanie encyliki Evangelii nuntiandi.
Jan Paweł II był dla mnie przykładem autentyczności i wyrazistości.
Osoba radosna i pełna pokoju, umiejąca w każdej sytuacji zachować się
po prostu po ludzku.
Pewnego razu zapytano Karola
Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał
jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł:
– Co nie uchodzi kardynałowi, to
źle jeździć na nartach!
Przyzwyczailiśmy się trochę do
oryginalnego stylu bycia Ojca Świętego Franciszka, do prostego stylu kaznodziejskiego, lansowanego
w naszych parafiach i ośrodkach
duszpasterskich oraz oryginalnych
inicjatyw Nowej Ewangelizacji. Jednak w tamtych czasach odprawianie
Eucharystii na kajaku odwróconym
do góry dnem, odpowiadanie dzieciom na ich (infantylne nieraz) pytania czy bezpośredni kontakt ze świeckimi były czymś niemieszczącym się
w papieskiej stylówce.
Jan Paweł II łamał schematy!
Był papieżem, który coraz mniej
mieścił się w watykańskiej etykiecie i coraz wyraźniej lansował styl
nieznany dotychczas wśród papieży. Był hipsterem, jakiego dzisiaj
potrzebuje świat. Moim zdaniem,

powinien być patronem tych nietuzinkowych, oryginalnych, którym
coś w duszy gra.

Przyjaciel czy autorytet
Sekret ewangelizacji jest chyba
w tym, by opowiedzieć o Jezusie
i Dobrej Nowinie – tak po prostu.
Podzielić się swoim doświadczeniem wiary, a nie tylko religijnością. Trzeba nam dziś mówić o Bogu
i wierze z entuzjazmem i świeżością
doświadczenia. Tym bardziej że –
odnoszę takie wrażenie – w czasach
„pełnych kościołów” wielu ludzi jest
praktykujących, ale nie do końca
wierzących.
Plagą naszych czasów jest upadek
autorytetów. Wielu schowało głowę
w piasek i zakłada, że lepiej obniżyć
poprzeczkę i niczego nie wymagać. Bo jeszcze ktoś odejdzie, bo się
obrazi… Relatywizm moralny lansuje przekonanie, że każdy ma „swoją
prawdę”, a system wartości powinien
być jak najbardziej subiektywny.
Tymczasem młode pokolenie szuka
mistrzów, ludzi wiarygodnych i z pasją. Wymagania stawiane z miłością
przekonują do dobra.
Kontakt z autorytetami i naśladowanie ich wzorów pomaga nam
w dojrzewaniu i wzrastaniu ku świę-

Ważnym celem statutowym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
jest prowadzenie programu stypendialnego, który wspiera zdolną
młodzież z niezamożnych rodzin.
Mówią o nich Żywy pomnik JP2.
Idea narodziła się po papieskiej
pielgrzymce do Ojczyzny w ’99 r.,
po której pozostały niewykorzystane środki pieniężne. Kard. Dziwisz
relacjonował kiedyś reakcję Papieża, któremu opowiadano o stypendiach i formacji młodzieży. Jan
Paweł II miał wówczas powiedzieć:
To jest pomnij najbliższy mojemu
sercu.
Sensowność naszej codzienności
i wyznawanej wiary zaczynaj się od otwarcia na oścież drzwi Chrystusowi, do
czego zapraszał nas św. Jan Paweł II tuż
po wyborze na Stolicę Piotrową. Warto
dzisiaj wrócić myślami do czasów pontyfikatu tego niezwykłego Autorytetu i zastanowić się, jak w swoim życiu
realizujemy słowa: Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali.
Obyśmy budowali lepszy świat
i dojrzałą wiarę, opartą nie na tylko
na tradycji i utartych schematach,
ale przede wszystkim na żywej więzi
z Chrystusem. Wypływajmy na głębię.
Bądźmy pokoleniem JP2. Nie odchodźmy do lamusa.
Ks. Kamil Falkowski
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Idźmy naprzód z nadzieją!

XVII Dzień Papieski już wkrótce!

Powyższe słowa stanowią hasło Dnia Papieskiego, który przeżywamy
8 października 2017 roku. Zostały one zaczerpnięte z listu, który
św. Jan Paweł II napisał do nas w 2001 roku, na progu nowego,
trzeciego tysiąclecia (Novo millennio ineunte nr 58)

Od śmierci św. Jana Pawła II minęło już ponad dwanaście lat.
8 października na nowo usłyszymy Jego słowa – „Idźmy naprzód
z nadzieją!”. Pod takim hasłem obchodzony będzie XVII Dzień Papieski.
To kolejna okazja do głębszego poznania nauki Papieża Polaka

C

entralne obchody Dnia Papieskiego
odbędą się w stolicy Polski. W przeddzień święta, 7 października, na Zamku
Królewskim, podczas uroczystej gali, zostaną
wręczone Nagrody TOTUS TUUS. Wyróżnią one
osoby i instytucje, które w szczególny sposób
urzeczywistniają nauczanie Papieża Polaka
w życiu społecznym, kulturze i mediach. Gala
TOTUS transmitowana będzie przez program
TVP 2 około godz. 16.00.
8. października podczas Mszy Świętej
w Świątyni Opatrzności Bożej, o godz. 12.00,
będziemy modlić się w intencji Darczyńców
Fundacji. O godz. 15.00 zostanie odmówiona
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Będzie również możliwość zwiedzania Muzeum św. Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Zwieńczeniem niedzielnych wydarzeń będzie Koncert Galowy w Świątyni Opatrzności
Bożej o godz. 15.30 z udziałem m.in. Haliny Frąckowiak, Natalii Kukulskiej i Krzysztofa Cugowskiego. Koncert będzie transmitowany w TVP 1
około godz. 15.50. Następnie wieczorem, o godz.
18.15, wspólnie z mieszkańcami stolicy spotkamy się przed Kościołem Akademickim św. Anny
przy Krakowskim Przedmieściu na „Apelu Miasta
Warszawy ze św. Janem Pawłem II”.
Warto pamiętać, że Dzień Papieski będzie
uroczyście obchodzony także w wielu innych
miastach Polski. W niedzielę, 8 października,

w krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Mszę Świętą odprawi arcybiskup Marek Jędraszewski. Stypendyści kilkunastu wspólnot (m.in. warszawskiej, krakowskiej i katowickiej)
przygotowują „Miasteczka rodzinne”. Wszystkie te
wydarzenia – zarówno duchowe, jak i kulturalne
będą nawiązywać do życia św. Jana Pawła II oraz
propagować Jego nauczanie.
Obchody centralne XVII Dnia Papieskiego
w Warszawie zamknie Konferencja „Europa –
Kryzys i Nadzieja”, która odbędzie się 10 października na Zamku Królewskim w Warszawie.
W konferencji wezmą udział: ks. bp Grzegorz Ryś,
prof. John Milbank (Wielka Brytania), prof. Andriej Kurajew (Rosja), prof. Szewach Weiss (Izrael), a także prof. Marek A. Cichocki i dr Dariusz
Karłowicz. Tematem konferencji będzie rozważanie nad źródłami jedności Europy – w sposób
szczególny nad aktualnością dziedzictwa antyku i chrześcijaństwa oraz nad tym, jak mogą one
wpłynąć na współczesną praktykę polityczną.
Dzień Papieski obchodzony jest corocznie
w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wydarzenie to ma zarówno wymiar duchowy, jak i charytatywny, gdyż
tego dnia odbywa się przykościelna i publiczna
zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz funduszu
stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, prowadzona przez Fundację
,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacyjne aktualności

W

ezwanie papieskie wydaje się
szczególnie aktualne w obecnym
czasie, kiedy przeżycie Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie i świętowanie
1050-lecia Chrztu Polski przynaglają nas, by
nie zmarnować wielkich darów, jakimi Bóg
obdarza nas od pokoleń.
Widząc wielkie dzieła Boże w historii Kościoła i w historii naszej Ojczyzny, chcemy otwierać serca i sumienia na działanie Ducha
Świętego, by dzisiaj i w przyszłości plany Boże
były realizowane dzięki naszemu zasłuchaniu
w słowa Boga. Zasłuchanie zaś niech prowadzi
do ufnego zaangażowania w dzieła, do jakich
Bóg nas przynagla. Niewątpliwie nasza Fundacja jest odważną inicjatywą, która powstała
dla realizowania w praktyce nauczania Jezusa
Chrystusa o potrzebie miłosierdzia.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” –
powołana do istnienia przez Konferencję
Episkopatu Polski – stanowi żywy pomnik
św. Jana Pawła II. Pozwala ona wielu młodym ludziom (piętnastoletnim i starszym
– aż do ukończenia studiów) iść naprzód
z nadzieją. Fundacja kieruje swoją uwagę na szczególnie uzdolnionych uczniów
pochodzących z małych miejscowości,
z niezamożnych rodzin, zaangażowanych
w różne formy wolontariatu. Zapewnia
podopiecznym wsparcie materialne i formację duchową połączoną z doświadczeniem wspólnoty żyjącej wartościami głoszonymi przez św. Jana Pawła II – Patrona
Fundacji. Więcej informacji o tym, kim
jesteśmy można znaleźć na naszej stronie
internetowej: dzielo.pl. 

Nieco później, miał miejsce kolejny obóz dla
700 licealistów i gimnazjalistów – tym razem
w Białymstoku – Mieście Miłosierdzia, które
26 lat wcześniej odwiedził sam św. Jan Paweł II. Stypendyści mieli okazję poznać bliżej
postać bł. ks. Michała Sopoćki, a także odwiedzić pobliskie miejscowości, m.in. Sokółkę
i Świętą Wodę, znane z wyjątkowych wydarzeń. W Sokółce miało miejsce wydarzenie
eucharystyczne, Święta Woda natomiast słynie z niezwykłych miejsc, m.in. Góry Trzech

Stypendyści podczas
obozu w Białymstoku

Krzyży, Groty Matki Bożej i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
Ośmioro stypendystów Fundacji ,,Dzieło Nowego
Tysiąclecia” 25 sierpnia udało się na miesięczną misję
do Etiopii. Projekt ,,Dzieło na misji” tworzą studenci kierunków medycznych, którzy będą pomagać
w tamtejszej przychodni oraz osoby zamierzające
skupić się na edukacji najmłodszych. Wolontariusze
udadzą się do etiopskiej wioski pod opieką o. Ashenafiego Ababe, misjonarza Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, który od 8 lat pracuje
w Polsce. Aby pokryć koszty wyjazdu wolontariusze
organizowali aukcje, kwesty w parafiach, a także
sprzedawali własnoręcznie wykonane mydełka i różańce. Zebrane środki zostały przeznaczone nie tylko
na pokrycie kosztów podróży, lecz także na zakup
pomocnych rzeczy do przychodni i szkoły. ,,O wyjeździe na misje marzyłam całe życie. Wolontariat był mi
zawsze bliski, a w tamtych krajach pomoc drugiemu
człowiekowi jest jeszcze bardziej potrzebna” – mówiła w jednym z wywiadów Oliwia Opacka, wolontariuszka projektu ,,Dzieło na misji”. Działania wolontariuszy można śledzić na Facebooku: facebook.com/
dzielonamisji.

Fot. Radosław Kucharz

Niedawno zakończyły się dwa wakacyjne obozy
formacyjno-integracyjne. Pierwszy z nich zgromadził 600 studentów z całej Polski w Tarnowie.
Podczas pobytu w tym mieście młodzi dzielili się
radością wiary w duchu hasła „K2 – Szczyt Świętości”. Hasło to nawiązuje do imion dwóch patronek obozu – błogosławionej Karoliny Kózkówny
i świętej Kingi. Zgłębienie życiorysów, wspomnienia o patronkach (w szczególności podczas wizyty w Starym Sączu oraz rodzinnej miejscowości
bł. Karoliny – Zabawie) dały młodzieży do zrozumienia, że świętość jest dla każdego i każdy może
do niej dojść własnymi drogami.

I

Fot. FDNT

dźmy naprzód z nadzieją! Nowe
tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na
który mamy wypłynąć licząc na pomoc
Chrystusa – pisał Jan Paweł II w swoim Liście Apostolskim Novo Millenio
Ineunte, a które stały się inspiracją tegorocznego hasła Dnia Papieskiego.
Święto to jest obchodzone od 2001
roku. Jego celem jest oddanie hołdu
wielkiemu Polakowi, pochylenie się
nad jego nauczaniem oraz przybliżenie jego postaci przede wszystkim
młodemu pokoleniu. Choć cała Polska włącza się w obchody tego dnia,
to zajmują one szczególne miejsce
w sercu każdego stypendysty i absolwenta Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” – to oni sprawują pieczę
nad wieloma ważnymi wydarzeniami
związanymi z tym świętem.
Nasuwa się pytanie: kto tworzy to
dzieło i kim są stypendyści? Fundacja

została powołana przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 r. Po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski rok
wcześniej pozostały spore fundusze,
które chciano wykorzystać na jakiś
zbożny cel. Najlepszym pomysłem
okazał się ten, by stworzyć „żywy pomnik Jana Pawła II” – który żyje, pulsuje
w rytm serc tworzącej go młodzieży,
wzrastając z biegiem lat. Zasadniczym
celem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest wspieranie zdolnej młodzieży
z małych miejscowości i niezamożnych
rodzin poprzez program stypendialny.
Warto wspomnieć, że nie chodzi tu jednak tylko o wsparcie finansowe – Fundacja towarzyszy stypendyście w jego
kroczeniu ku dorosłości, zapewniając
mu formację duchową i integrację,
m.in. poprzez organizowanie letnich
obozów, dni skupienia oraz tworzenie
się wspólnot akademickich. Fundacja wspiera również katolickie media

Obóz w Funce
– 2014 r.

w Polsce. Jedną z jej ważniejszych inicjatyw jest wręczanie nagród TOTUS
TUUS – wyróżnień przyznawanych za
propagowanie nauczania Jana Pawła II
oraz za obronę godności człowieka.
Po owocach ich poznacie – mówi
Ewangelia (Mt 7,16). Gdyby przełożyć
te słowa na działania, których podejmują się stypendyści, można by się
doliczyć choćby kilku istotnych przedsięwzięć, które zrodziły się od czasu
powołania Fundacji. Stypendysta to
osoba wrażliwa, pragnąca dzielić się
otrzymanym dobrem z innymi. Można
ją spotkać w hospicjum, domu dziecka
lub pogodnej starości, pomagającą
przy parafii, w Ognisku Wychowawczym, w OSP, działającą we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach
katolickich oraz w harcerstwie. Coraz
popularniejszy wśród stypendystów
staje się wolontariat misyjny. W zakończeniu swojego Listu, zatytułowanym
Duc in altum (Wypłyń na głębię), Jan
Paweł II podkreślał, że „dzisiaj Chrystus,
którego kontemplujemy i miłujemy,
wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: »Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody (…)« (Mt 28, 19). Ten misyjny
mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan (…)”. Pośród podopiecznych
Fundacji są osoby, które podejmowały
się misji w Meksyku, Togo, Etiopii i Kenii, inni zaś wspierają misje np. poprzez
przekazanie datków na ten cel.
Punktem centralnym w kalendarzu każdego stypendysty jest Dzień
Papieski. Jest to święto obchodzone
zawsze w niedzielę poprzedzającą
wybór Karola Wojtyły na Papieża. Ma
ono 4 wymiary: duchowy, artystyczny, intelektualny i charytatywny. Co to

By młodzież była nadzieją...
Rozmowa z członkiem Rady Fundacji, abp Henrykiem Hoserem
Jan Paweł II zostawił po sobie
ogromne dziedzictwo intelektualne,
swoje myśli, wartości, publikacje.
Jak pielęgnować pamięć po Nim? Co
robić, by młodzi ludzie nie tylko poznawali Jego życiorys, ale również
Jego nauczanie?
Ojciec Święty zostawił ogromny
dorobek swoich słów i czynów. Są
one zarejestrowane w mediach
elektronicznych audio-wizualnych
i wydane w licznych publikacjach
książkowych i prasowych. Trzeba
nie tylko do nich docierać i odczytywać czy odsłuchiwać, ale także
poznawać dorobek świętego wyjaśniany i komentowany. Najważniejszym źródłem są dokumenty
Kościoła wydane podczas 27 lat
trwającego pontyfikatu Jana Pawła
II. Jest tu ogromna rola wychowawców i samej młodzieży, młodych
ludzi, którzy w tym skarbcu znajdą
rozwiązanie ich problemów i odpowiedź na życiowe pytania. Widząc
wielkie dzieła Boże w historii Kościoła i w historii naszej Ojczyzny,
chcemy otwierać serca i sumienia
na działanie Ducha Świętego, by
dzisiaj i w przyszłości plany Boże

Stypendyści –
wolontariusze na ŚDM

Stypendyści podczas
happeningu

Fot. FDNT

Duc in altum!

oznacza? Oprócz wspomnianych już
wyżej aktywności i Mszy, stypendyści
wraz z wolontariuszami i przyjaciółmi Fundacji organizują przedstawienia teatralne, kiermasze, miasteczka
rodzinne oraz wiele innych atrakcji.
Integralną częścią obchodów Dnia
Papieskiego jest też zbiórka pieniężna, która zasila fundusz stypendialny
dla podopiecznych Fundacji. W tym
czasie w każdym zakątku Polski moż-

na dostrzec wolontariuszy w żółtych
chustach i koszulkach, z puszkami na
datki i uśmiechem na twarzy, rozdających naklejki z logo Fundacji lub
Papieżem oraz fundacyjne krówki.
Dzień Papieski to jedna z okazji,
aby połączyć swoje siły w budowaniu
tego „żywego pomnika”. Nie bój się!
Wypłyń na głębię!
Barbara Kisicka
Stypendystka Fundacji z Torunia

były realizowane dzięki naszemu
zasłuchaniu w słowa Boga. Zasłuchanie zaś niech prowadzi do ufnego zaangażowania w dzieła, do
jakich Bóg nas przynagla. Niewątpliwie nasza Fundacja jest odważną inicjatywą, która powstała dla
realizowania w praktyce nauczania
Jezusa Chrystusa o potrzebie miłosierdzia.

to hasło w kontekście własnych doświadczeń?
Nadzieja jest cnotą, czyli sprawnością
„teologalną” czyli odnoszącą się do
Boga, tak jak wiara i miłość. Jest to
nadzieja osiągnięcia celu życia, czyli
przebywania na wieki z Bogiem. Łączy ona nadzieję ludzką (spodziewamy się) z pomocą Ducha Świętego.
Rozumiem to w ten sposób, że Duch
Święty mnie prowadzi, jest moim
Przewodnikiem i Obrońcą oraz Wspomożycielem. Nie obawiam się, że idę
błędną drogą.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat wspiera młodych ludzi. Jakie wspomnienia ma Ksiądz
Arcybiskup związane z tą organizacją? Dlaczego warto wspierać jej
działania?
O fundacji dowiedziałem się będąc
za zagranicą i działając we Francji.
Niezwykle oryginalną jest formuła
postawienia papieskiego „żywego
pomnika” w postaci młodzieży zdolnej i mądrej, której umożliwiono
naukę w najlepszym wydaniu. Taki
sposób upamiętnienia Ojca Świętego z pewnością odpowiada Jego
oczekiwaniom, by młodzież była
radością i właśnie nadzieją naszego narodu. Dzieło kontynuuje misję
Jana Pawła II, który młodzież kochał
i dla niej żył.
„Idźmy naprzód z nadzieją” hasłem
tegorocznego Dnia Papieskiego.
Czym jest nadzieja dla chrześcijanina? Jak Ksiądz Arcybiskup rozumie

Fot. Łukasz Kalawski
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Śledząc życiorys Księdza Arcybiskupa można zaczerpnąć wiele inspiracji. Kapłaństwo jest wyjątkową
drogą, ale też trudną. Czym młody
człowiek powinien w dzisiejszych
czasach się kierować? Jak dążyć do
świętości?
Niektórzy mówią, że wystarczy być
“przyzwoitym”. Jest to chyba program życia minimum, skoro nie podaje się odniesień: przyzwoitym wobec kogo, wobec czego? W Piśmie
świętym świętość jest często synonimem sprawiedliwości, ale probierzem sprawiedliwości jest sprawiedliwość Boża. Prawdziwa świętość
to właśnie ta, która czerpie z Boga
i Tego, który stał się Człowiekiem –
Jezusa Chrystusa. Jezus naucza nas
jak być świętymi. A więc idźmy Jego
śladem!
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Zawód wolontariusz
– Karolina Bonk

P

ochodzę ze Zdzieszowic – miasteczka
w diecezji opolskiej, niedaleko Góry
św. Anny. Obecnie studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 4 lata temu
zostałam finalistką konkursu o indeks im. bp.
Jana Chrapka co dało mi również możliwość
bycia stypendystką Fundacji,, Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Wrażliwość społeczną zawdzięczam wychowaniu, wyniesionemu z rodzinnego domu oraz Fundacji, gdzie wolontariat stał się piękną przygodą, w której nadal
uczestniczę.
Wolontariuszem jestem już od gimnazjum.
Wtedy zaczęłam pomagać w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Ochronka”. Następnie
zaangażowałam się w działalność Katolickie-

go Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych,
co nauczyło mnie, że trzeba czerpać z życia
ile się da i cieszyć się każdym dniem. W 2015
roku rozpoczęłam przygodę z wolontariatem
przy Światowych Dniach Młodzieży. Zostałam
członkiem sekcji mediów społecznościowych
ŚDM, gdzie dbałam o relacje z przygotowań
i przebiegu Wydarzeń Centralnych. Obecnie
działam w Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Czasem myślę, że mogłabym śmiało nosić plakietkę „zawód: Wolontariusz”. Bo skoro
coś dostałam – talenty, umiejętności, wiedzę
albo czas – to chcę się nimi po prostu podzielić w myśl słów św. Jana Pawła II: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

Po lewej Karolina, Orszak
Trzech Króli w Krakowie, 2016 r.

Stypendyści dla społeczeństwa
Nazywam się Adrianna Depta i pochodzę z Fabianek, niewielkiej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Jestem Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w III Liceum
Ogólnokształcącym we Włocławku. Gram na
klarnecie w szkolnej orkiestrze. Udzielam się
wolontarystycznie we Wspólnocie Bartymeusz, która prężnie działa przy mojej parafii. Co
roku jest organizowana Oaza, na której wspólnie z pozostałą grupą wolontariuszy opiekujemy się osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wraz z podopiecznymi wyjeżdżamy na
pielgrzymki do miejsc świętych. W lipcu 2016
roku wspólnie przeżywaliśmy wizytę papieża
Franciszka w Krakowie. Moim zadaniem była
pomoc przy przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych oraz opieka nad nimi w czasie
spotkań z Papieżem Franciszkiem. Radość na
twarzach naszej grupy po usłyszeniu pierwszych słów Ojca Świętego była nie do opisania, gdyż właśnie spełniały się ich marzenia. Te
emocje udzieliły się także i mnie. Myślę, że bez
podopiecznych nie wyniosłabym z tego wydarzenia tak wielu głębokich przeżyć duchowych. Wspólne przebywanie bardzo umocniło
nasze relacje.
Wolontariuszem jestem już od gimnazjum.
Wtedy zaczęłam pomagać w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Ochronka”. Następnie
zaangażowałam się w działalność Katolickie-

ty”. Czasem myślę, że mogłabym śmiało nosić plakietkę „zawód: Wolontariusz”. Bo skoro
coś dostałam – talenty, umiejętności, wiedzę
albo czas – to chcę się nimi po prostu podzielić w myśl słów św. Jana Pawła II: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Kiedy jestem z tymi osobami nie czuję zmęczenia, trosk, a raczej przepełnia mnie miłość
i życzliwość. Nauczyłam się doceniać proste
rzeczy, na które często nikt nie zważa, np.
uśmiech czy zwykłe podanie dłoni. Uczę się od
moich podopiecznych wielkiej pogody ducha.
Jestem szczęśliwa, że w ten sposób mogę radować Boga i wszystkie osoby, które stawia na
mojej drodze.

go Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych,
co nauczyło mnie, że trzeba czerpać z życia
ile się da i cieszyć się każdym dniem. W 2015
roku rozpoczęłam przygodę z wolontariatem
przy Światowych Dniach Młodzieży. Zostałam
członkiem sekcji mediów społecznościowych
ŚDM, gdzie dbałam o relacje z przygotowań
i przebiegu Wydarzeń Centralnych. Obecnie
działam w Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzon-

Artysta Ducha
A

dam Chmielowski urodził się
20 sierpnia 1845 r. Był pierwszym dzieckiem w rodzinie, miał troje młodszego rodzeństwa. W wieku
zaledwie 7 lat, utracił ojca. Sześć lat
później zmarła jego matka. Sierotami
zaopiekowała się siostra ojca – Petronela Chmielowska.
W 1855 r. Adam rozpoczął swoją
edukację. Najpierw w Korpusie Kadetów w Sankt Petersburgu, później
w Warszawie, a w 1861 r. podjął studia w Puławach. Tam zaprzyjaźnił się
z wybitnym malarzem Maksymilianem Gierymskim. W tym okresie zaangażował się w działalność konspi-

racyjną. Mając 17 lat, przyłączył się
do powstania styczniowego. Rana,
której doznał, spowodowała utratę
lewej nogi. Później całe życie utykał,
nosząc protezy. Był to jego stygmat
miłości do Ojczyzny.
Nie była to jednak jedyna miłość
Adama. Sztuka wydawała się jego
największą pasją. Dlatego studiował malarstwo – najpierw w Warszawie, potem w Paryżu i w Monachium. Tam zawarł znajomość
ze Stanisławem Witkiewiczem, Józefem Chełmońskim, Leonem Wyczółkowskim i Aleksandrem Gierymskim.

Nazywam się Dominika Jeznach i jestem
uczennicą II klasy o profilu biomedycznym
w Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie. Jestem wolontariuszką w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie oraz w Publicznym
Przedszkolu Zaczarowany Zamek w Czarnej.
Wolontariat w tych miejscach, wspieranie ludzi w ostatnich dniach ich życia, długie rozmowy z nimi wzbogacają moje doświadczenie
życiowe. Ich mądrość i cenne rady pomagają w pokonywaniu problemów. Natomiast
współpraca z dziećmi, pozwala oderwać się od

W Monachium Adam doszedł
do wniosku, że aby poznać istotę
piękna, należy wyjść nie z definicji,
lecz z ludzkiej duszy. Uważał, że
w niej przede wszystkim znajduje
się źródło piękna. Jaka jest dusza
artysty, takie jest jego dzieło. W listach do przyjaciół pisał, że każdy
człowiek jest artystą, jeżeli tylko
posiada bogate życie wewnętrzne
i umie je wyrazić w pewnym stylu.
Zachwycony malarstwem, doszedł
do wniosku, że sztuka wchodzi
na drogę bałwochwalstwa, kiedy
sama siebie ubóstwia, upatrując
w sobie swój cel. Zauważył, że sztuka jest drogą do Boga, ale nie Bogiem samym. Chciał łączyć w jedno
teorię i praktykę. Jego przyjaciele
malarze mówili, że podnosi on swe

rzeczywistości. Uśmiech maluchów i ich zaangażowanie w zabawę przypominają mi własne dzieciństwo. Kontakt z dziećmi uczy mnie
odpowiedzialności i szybkiego podejmowania
decyzji. Praca w obu tych miejscach pokazała mi jak wielką wartością jest życie drugiego
człowieka. Dodatkowo moją wielką pasją jest
taniec. Bardzo bym chciała rozwijać się również w tej dziedzinie.

życie do wyżyn piękna religijnego,
że daje z siebie więcej, niż natura
dać może.
Chciał tworzyć piękno z paletą
i pędzlem w ręku.
Dla tej sztuki głodował, cierpiał,
tułał się od Warszawy do Paryża, Monachium i znowu dalej. Wędrował po
wielu polskich wsiach, byleby dojrzeć piękno i uwiecznić je w obrazie.
Nigdy nie był zadowolony z tego, co
już zrobił. Tęsknił do doskonałości.
Szukał piękna w wytworach sztuki, ale powoli zaczął wypatrywać je
na dnie ludzkiej duszy, pod łachmanami nędzy. Może dlatego przestał
malować pejzaże, a zaczął tworzyć
obrazy religijne. Może dlatego zrezygnował z podróży, bo znalazł
piękno.

W pierwszym okresie pojawia się
Adam Chmielowski – artysta, malarz.
W drugim – Brat Albert z gromadą krakowskiej i polskiej biedy.
Brat Albert znalazł to, czego
Chmielowski szukał. Osiadł przy
krakowskiej ogrzewalni dla bezdomnych. Odłożył paletę i pędzle, jednak
nie przestał być artystą.
Kto ma bogatą duszę i wyraża
ją w sposób szczery na płótnie,
mając opanowany pędzel i koloryt w oku, będzie stwarzał wielkie
rzetelne dzieła artystyczne. Brat
Albert był kolorystą. Ale miał też
dobre spojrzenie. Widział to, czego inni nie dostrzegali. Zauważał
piękno w zniszczonych biednych
ludziach.
ks. Krzysztof Pawlina
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Ty też możesz uratować dziecko!
Inicjatywa „Zatrzymaj aborcję” trwa. Zaangażuj się!

D

ane Ministerstwa Zdrowia za 2016 rok
zatrważają. Legalnie w polskich szpitalach w wyniku aborcji zginęło 1098
dzieci, spośród których 1042 (95%) za względu
na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. W dużej mierze to dzieci, u których podejrzewano zespół Downa lub Turnera (zespół
Turnera nie oznacza niepełnosprawności intelektualnej. Najczęstsze jego skutki to niższy
wzrost oraz problemy z płodnością). Podejrzenia chorób nie zawsze się potwierdzają – wiadomo, że regularnie rodzą się dzieci, które miały – według diagnozy prenatalnej – umrzeć po
urodzeniu, podczas gdy świetnie się rozwijają.
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję” proponuje wykreślenie z pol-

skiego prawa jednego przepisu, na podstawie
którego dziś zabija się dzieci poczęte ze względu na podejrzenie choroby. Ta niewielka zmiana
w ustawie może uratować życie ponad 1000 dzieci rocznie.
To od każdej i każdego z nas zależy, czy
liczbą podpisów pod projektem okażemy
społeczne poparcie dla postulatu ochrony
życia. Podpisać może się każdy pełnoletni
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Karta
do podpisów jest dostępna na stronie www.
zatrzymajaborcje.pl. Organizatorzy proszą
o przesyłanie kart na adres Komitetu podany na karcie najpóźniej do 20 listopada br.,
a najlepiej jak najszybciej.
Zbigniew Kaliszuk, CitizenGO

Dlaczego niezbędna jest jak najszybsza zmiana prawa oraz jakich
skutków możemy spodziewać się po zmienieniu przepisów?
Dlaczego zakaz aborcji powinien być określony w prawie?
Brak jasnego prawa regulującego kwestię aborcji, w praktyce oznacza, że część osób zdecyduje się jej dokonać i w konsekwencji zabite zostaną konkretne, niewinne dzieci.
Zgoda na to by prawo dopuszczało aborcję,
sprowadza się więc do naszej akceptacji dla zabijania tychże dzieci. A przecież, nawet najbardziej dramatyczne okoliczności nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych osób.
Jak na skuteczność prawnej ochrony każdego
życia wpływają działania pomocowe podejmowane przez państwo?
Nie ulega wątpliwości, że pomoc dla chorych
dzieci oraz ich rodzin jest bardzo potrzebna i jest
niezwykle ważne by nie pozostawić samej i bez

zdarzają się także wtedy gdy są zakazane i gdy
za ich dokonanie grożą kary wieloletniego więzienia. Niemniej chyba dla każdego jest czymś
oczywistym, że odpowiednie zapisy prawne
mimo wszystko pomagają przynajmniej ograniczać niebezpieczne zjawiska. Dlaczego więc
w przypadku aborcji miałoby być inaczej?
To, co podpowiada intuicja, znalazło potwierdzenie w wynikach badania opublikowanego
przez CBOS w 2013 roku, prezentującego doświadczenia aborcyjne Polek obejmujące zarówno legalne aborcje, jak i te dokonywane w „podziemiu”/zagranicą. Okazało się, że kobiety których
wiek rozrodczy przypadł na okres zanim weszła
w życie ustawa o ochronie życia poczętego
w 1993 r., statystycznie prawie trzykrotnie częściej
dokonywały aborcji (36% kobiet), niż kobiety dla
których okres rozrodczy przypadł po 1993 r. (13%

opieki żadnej z rodzin, których ten problem dotyka. Doświadczenia krajów zachodniej Europy
np. Niemiec pokazują jednak, że mimo rozbudowanej pomocy socjalnej (wielokrotnie wyższej
niż w Polsce), zabijanych jest tam przed narodzeniem ponad 90% dzieci z zespołem Downa.

kobiet). Badacze podkreślają, że ten efekt może
mieć wiele przyczyn (m.in. rozpowszechnienie
badań USG), ale współwystępowanie z prawną
ochroną życia jest również widoczne, co wprost
przyznała szefowa CBOS. [http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF]

Dlaczego teraz jest najbardziej dogodny moment do takiej zmiany prawa?
Każdego dnia w wyniku legalnej aborcji ginie
średnio troje dzieci chorych lub, na podstawie
badań diagnostycznych, tylko podejrzewanych
o chorobę. Z punktu widzenia takich dzieci pytanie o najbardziej dogodny moment dla wprowadzenia ochrony ich prawa do życia jest pewnym nieporozumieniem.

Skąd wiadomo, że w aborcji w Polsce giną masowo dzieci z Zespołem Downa czy Turnera
i to ich w pierwszej kolejności dotknie zmiana
prawa?
Zgodnie z obowiązującym prawem aborcji
dokonuje się przeważnie na dzieciach, które
mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko
dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach
z pochopnie postawioną radykalną diagnozą.
Jak mówi jeden z polskich aborterów, „większość
kobiet, u których dzieci rozpoznano choroby
genetyczne, w tym zespół Downa, decyduje się
na terminację.” Biorąc pod uwagę, że dzieci z zespołem Downa rodzi się średnio kilkaset rocznie
(1:600-1:1000 urodzeń), oznacza to, że co najmniej tyle jest też rocznie uśmiercanych.
Świadectwa wielu osób, którym lekarze
nieskutecznie proponowali aborcję, a których
dzieci rodziły się dużo zdrowsze niż zakładano,
dowodzą że w wyniku obowiązującego prawa
zabijanych jest także wiele dzieci zdrowych lub
lekko chorych – niestety część rodziców w podobnych sytuacjach na aborcję się decyduje.
Tylko całkowity zakaz aborcji eugenicznej
może wyeliminować takie sytuacje. Pozostawienie uchylonej, choć w niewielkim stopniu furtki
zawsze prowadzić będzie do nadużyć. Jeśli zakażemy zabijania na podstawie zdiagnozowania
zespołu Downa, dalej te same dzieci będzie moż-

ABC Inicjatywy „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”
Jaki jest cel inicjatywy?
Każdego roku w polskich szpitalach całkowicie legalnie zabijanych jest coraz więcej
poczętych dzieci (w 2014 – 921, 2015 –
1000, 2016 – 1042), podejrzewanych o to,
że są chore. Zabijane są często dzieci, które mogłyby żyć długo i szczęśliwie, w tym
także dzieci zdrowe (błędne diagnozy). Te
zabójstwa dokonywane są często w czwartym, piątym a nawet szóstym miesiącu
ciąży.
Celem inicjatywy jest zmiana prawa, która na to pozwala i powstrzymanie tego okrutnego procederu.
Dlaczego projekt nie zmienia języka ustawy oraz nie wprowadza żadnych zmian
w innych ustawach?
Zależy nam na skupieniu się na podstawowym celu, którym jest ochrona życia zdecydowanie najliczniejszej grupy dzieci zabijanych dziś przed urodzeniem czyli dzieci
zabijanych ze względu na swoją chorobę lub
jej podejrzenie.
Skąd pochodzą informacje mówiące o tym,
że do aborcji eugenicznych wystarczy jedynie podejrzenie choroby i że są one często
wykonywane w czwartym, piątym a nawet
szóstym miesiącu ciąży?
Obecna ustawa pozwala na zabicie dziecka
ze względu na „duże prawdopodobieństwo” choroby lub niepełnosprawności.
Nikt po aborcji nie przeprowadza sekcji
zwłok, nie robi badań genetycznych i nie
bada prawidłowości diagnozy. Nie wiemy,
ile zabitych w aborcji dzieci rzeczywiście
było chorych. Świadectwa osób, którym lekarze proponowali aborcje, a których dzieci rodziły się zdrowe, pokazują jednak, że
diagnozy prenatalne obarczone są dużym
marginesem błędu.
Ustawa pozwala na zabicie dziecka do
chwili osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki.
Interpretowane jest to często tak, że, aborcja
jest możliwa do 24 tygodnia ciąży, czyli do
połowy 6 miesiąca. Aborcje na chorych dzieciach to bardzo często późne aborcje, gdyż
wiele chorób najwcześniej diagnozuje się
na koniec trzeciego lub początek czwartego
miesiąca. Jednak nawet wtedy, gdyby techniki diagnostyczne pozwalały na znaczne
wcześniejsze rozpoznanie chorób, nie daje

to prawa nikomu do gorszego traktowanie
tych dzieci, u których je zdiagnozowano
Czy projekt przewiduje karanie matek dokonujących aborcji?
Nie.
Czy projekt zmienia przepisy, które dziś
dopuszczają aborcję w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia kobiet oraz w przypadku
kiedy dziecko poczęło się w wyniku czynu
zabronionego?
Nie.
Czy po wprowadzeniu nowych przepisów
dalej będzie można wykonywać badania
prenatalne?
Oczywiście. Projekt ustawy nie przewiduje
żadnych zmian w przepisach dotyczących
badań prenatalnych. Możliwość diagnozy
choroby dziecka jeszcze w czasie ciąży jest
bardzo cenna, gdyż pozwala rodzicom odpowiednio wcześnie na nią się przygotować,
a lekarzom podjąć wszystkie niezbędne
działania medyczne, które pozwalają lepiej
chronić życie i zdrowie dziecka.
Ile podpisów trzeba zebrać?
Co najmniej 100 tysięcy, ale liczymy na wiele
więcej!
Przez jaki czas można zbierać podpisy?
Podpisy zbieramy do 20 listopada.
Jak zbierać i dokąd wysyłać karty z podpisami?
Należy wydrukować kartę ze strony www.
zatrzymajaborcje.pl, a następnie zebrać jak
najwięcej podpisów i odesłać je do 20 listopada na adres: KOMITET INICJATYWY
USTAWODAWCZEJ „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”,
UL. OGRODOWA 28/30 LOK. 104, 00-896
WARSZAWA.
Zbierać podpisy można dosłownie wszędzie: wśród rodziny, przyjaciół, znajomych,
sąsiadów, współpracowników. Można zorganizować zbiórkę podpisów w swojej parafii.
Można też dołączyć do zbiórek ulicznych organizowanych przez nas albo samemu zorganizować większe zbiórki.
Dołącz do inicjatywy
i #ZATRZYMAJABORCJĘ!

Dlaczego zmiana prawa przyczyni się do
ochrony praw i wolności każdego człowieka?
Prawo do życia jest najbardziej fundamentalnym
prawem każdego człowieka. Pozbawiając kogoś
prawa do życia pozbawiamy go zarazem wszystkich innych praw i wolności. Broniąc prawa do
życia bronimy więc równocześnie pozostałych
ludzkich praw i wolności. Broniąc prawa do życia
dzieci jeszcze nienarodzonych, ale chorych lub
tylko podejrzewanych o chorobę zrównujemy
ich sytuację prawną z dziećmi zdrowymi.
Dlaczego prawna ochrona życia zmniejsza
całkowitą liczbę zabijanych dzieci, liczoną razem z przestępstwami aborcyjnymi, czyli tzw.
„podziemiem”?
Jest oczywiste, że prawna ochrona każdego
życia nie wyeliminuje całkowicie problemu
aborcji. Nawet najlepsze prawo nie likwiduje
przestępczości. Kradzieże, rozboje, zabójstwa

| Jesień 2017 | Niecodziennik | 7

gazetaniecodziennik.pl

na zabijać na podstawie różnych objawów, które
towarzyszą zespołowi, np. na podstawie chorób
serca, które dotykają większość dzieci z zespołem Downa. Nieuchronnie zdarzać się też będą
błędy w diagnozach – diagnostyka prenatalna
obarczona jest dużym marginesem błędu.
Nawet jednak jeśli istniałyby możliwość ograniczenia aborcji do przypadków rzeczywiście
skrajnych trzeba sobie zadać pytanie: gdzie należałoby postawić granicę przewidywanej długości
życia, której prawdopodobieństwo przekroczenia
dawałoby dziecku prawo do życia? Tydzień? Miesiąc? Pół roku? Dywagacje, czy dziecko będzie
żyło wystarczająco długo i czy jego życie będzie
wystarczająco cenne, aby dać mu szansę przeżyć,
czy może jednak nie, wydają się nieludzkie. Możemy ich uniknąć tylko, jeśli mamy jasno powiedziane: nie można zabijać w żadnym przypadku.
Dlaczego wymaganie od rodziców, aby powstrzymywali się od aborcji, jest czymś naturalnym i oczywistym?
Jeśli dziecko dozna poważnego uszczerbku na
zdrowiu podczas porodu lub jego choroba zostanie zdiagnozowana dopiero po urodzeniu,
to powstrzymanie się od jego zabicia traktujemy jako coś oczywistego. Dziecko w czwartym,

piątym, czy szóstym miesiącu ciąży niewiele
różni się od noworodka, poza tym, że znajduje
się jeszcze w łonie matki i nie oddycha tlenem
atmosferycznym.
Nie wszyscy rodzice są gotowi zająć się niepełnosprawnym dzieckiem po urodzeniu, dlatego zawsze powinni mieć możliwość oddać je do adopcji
lub domów opieki dla osób niepełnosprawnych
i taka ich decyzja zawsze powinna być uszanowana. Dla dziecka to oczywiście trudne rozwiązanie,
ale znacznie lepsze niż zostać zabitym.
Dlaczego aborcja nie jest lepszym rozwiązaniem dla dziecka i przyzwolenie na nią pod
pretekstem ograniczenia jego cierpienia jest
zaprzeczeniem miłosierdzia?
Nikt nie daje nam prawa do decydowania o życiu innej osoby. Tym bardziej, że doświadczenie
uczy, że zdecydowana większość ludzi woli żyć
cierpiąc niż umrzeć.
Dokonywanie aborcji na dzieciach obarczonych wadami genetycznymi ze względów humanitarnych jest absurdem, tym bardziej dlatego, że często ich przypadłości choć są bardzo
dotkliwe, w ogóle nie wykluczają możliwości
osiągnięcia przez nie szczęścia. Z pewnością
takiej możliwości nie wyklucza niepełnospraw-

ność fizyczna czy zespół Turnera. Szczęścia zupełnie nie wykluczają też upośledzenia umysłowe takie jak zespół Downa.
Rozważanie aborcji jako humanitarnej metody na ograniczenie cierpienia dziecka traci
również sens w dobie postępów w opiece paliatywnej, które pozwalają dziś praktycznie na
całkowite wyeliminowanie fizycznego bólu.
Skąd wiadomo, że antykoncepcja nie zapobiega aborcji, a zachodnia edukacja seksualna (CSE) jej nie ogranicza, a co za tym idzie nie
mogą być alternatywą dla zmiany prawa?
Większość aborcji dokonywana jest wtedy,
kiedy zawodzi antykoncepcja. Zgodnie z badaniem seksuologów z Edynburga dzieje się
tak w 75% przypadkach, statystyki holenderskie i francuskie mówią o dwóch trzecich
przypadków, badania amerykańskiego instytutu proaborcyjnego Guttmacher Institute
o 54%.
Stąd widać, że szersze rozpowszechnienie
antykoncepcji oraz permisywna edukacja seksualna skupiająca się na jej promowaniu nie
daje szans na wyeliminowanie aborcji. W Zachodniej Europie 34% ciąż jest nieplanowanych.
Ponad połowa z nich (52%) kończy się aborcją

„Dwie Korony”. Hagiografia bez lukru

C

zy można rozpocząć wydawanie czasopisma w ogromnym nakładzie nie mając
na tym polu doświadczenia ani niezbędnych pieniędzy? Albo czy można planować założenie placówki w obcym kraju, nie mając tam
żadnych znajomych, funduszy ani nie znając
języka? Można. Udowodnił to św. Maksymilian
Maria Kolbe. Polski franciszkanin, który wiedział, że aby zostać świętym, małe „w” musi się
równać dużemu „W”.
Wchodzący na ekrany polskich kin 13 października br. film „Dwie Korony” opowiada
historię św. Maksymiliana. Nie jest to film fabularny, lecz pełnometrażowy dokument fabularyzowany. Ten gatunek pozwala odbiorcy
nie tylko poznawać fakty, ale również śledzić
opowieść przy użyciu zarówno umysłu, jak
i emocji. Dla dzieła hagiograficznego to znakomite połączenie. A film Michała Kondrata
w pełni zasługuje na właśnie takie określenie.
Jest to film stawiający sobie za cel pokazanie
człowieka, który nie tylko został ogłoszony
świętym, ale który świętym chciał być. I rzeczywiście nim był.
Jest w tym filmie scena, w której Maksymilian tłumaczy młodym braciom franciszkanom, jak się zostaje świętym. Uczy ich, jak się
tego dokonuje. Szkolne otoczenie, tablica na
ścianie, kreda nie pozostawiają wątpliwości, że
tu właśnie o nauczanie chodzi. O. Kolbe pisze
na tablicy dwie litery: małe i duże „w”. A potem
dopisuje między nimi znak równości. Małe „w”
to wola człowieka. Duże „W” to wola Boga. Jeśli małe „w” zrówna się z dużym „W”, zostaje się
świętym. Proste, zrozumiałe i łatwe do zapamiętania.
Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany przez Pawła VI w roku 1971. Świętym
ogłosił go jedenaście lat później (10 października 1982 r.) Jan Paweł II. W zeszłym roku minęło 75 lat od jego męczeńskiej śmierci, którą poniósł w Auschwitz oddając dobrowolnie swoje
życie za życie innego więźnia. To kawał czasu,
zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym wydaje się, że czas biegnie szybciej, a natłok nowych wydarzeń spycha inne w niebyt
zapomnienia. Czy jest sens przypominania go
właśnie teraz i to pełnometrażowym filmem?
A jeśli tak, to dlaczego?

O. Kolbe był wizjonerem. Nie chodzi tylko
o wizję Matki Bożej, którą miał w dzieciństwie.
Był on wizjonerem także w innym znaczeniu
tego słowa. Patrzył na świat inaczej niż wielu
jemu współczesnych (także inaczej niż wielu
ludzi w Kościele). Sięgał myślą o wiele dalej. O.
Zdzisław Kijas, franciszkanin i znakomity teolog wypowiadający się w filmie wśród innych
ekspertów i świadków, używa nowego słowa,
neologizmu, mówiąc, że św. Maksymilian Kolbe walczył z „graniczością”. Przede wszystkim
polegało to na wychodzeniu poza granice dopuszczalności zła. Ale patrząc na film Michała
Kondrata łatwo zauważyć, że jego bohater
nie ulegał oczywistym dla innych ograniczeniom. Jeśli w tym kontekście popatrzy się na
symboliczną decyzję, jaką podjął w dzieciństwie otrzymując w wizji od Niepokalanej do
wyboru dwie korony, jego kolejne życiowe
decyzje i działania stają się zrozumiałe. Mały
Rajmund (Maksymilian to imię zakonne) Kolbe
miał wybrać albo białą koronę czystości albo
czerwoną koronę męczeństwa. Wybrał… obie.
Dla kogoś, kto w ten sposób podchodzi do rzeczywistości, nie jest problemem rozpoczynanie wielkich dzieł wbrew ludzkiej logice, mimo
braku środków i piętrzących się trudności.
Św. Maksymilian wierzył w potęgę ludzkiego rozumu. Był przekonany, że dzięki niemu
ludzie potrafią znaleźć rozwiązanie każdego
problemu. W młodości interesował się projektami wypraw kosmicznych i zagadnieniami,
jakie w związku z nimi staną przed naukowcami i inżynierami. Rozumiał, że Kościół nie
powinien być przeciwnikiem postępu, lecz
winien używać go do jak najskuteczniejszego
pełnienia w świecie misji ewangelizacyjnej.
Miał świadomość, jak wielkie znaczenie w życiu zwykłych ludzi zaczęły odgrywać media.
Chciał, aby służyły upowszechnianiu, promowaniu dobra, a nie zła. Mówił o potrzebie „nawrócenia” kina, z którym zetknął się podczas
studiów w Rzymie…
Film „Dwie Korony” pokazuje św. Maksymiliana Marię Kolbego bez lukru, jako człowieka
z krwi i kości. Bez omijania trudnych tematów.
To naprawdę hagiografia. W dobrym tego słowa znaczeniu.
ks. Artur Stopka

Dlaczego za ochroną prawną każdego życia
są zarówno osoby wierzące jak i te, które nie
wyznają żadnej religii?
Ochrona prawna każdego życia jest postulatem
uniwersalnym i ponad ideologicznym. Popierają ją nie tylko katolicy, ale także wyznawcy wielu
innych religii (m.in. hinduiści, buddyści, prawosławni, większość protestantów, muzułmanów
czy żydów) oraz spora część osób niewierzących. Jest to zrozumiałe, bo prawo do życia jest
prawem każdego człowieka, niezależnie jakiej
jest on narodowości, rasy oraz wyznania i każdy
z nas chciałby, żeby prawo do jego życia także
było chronione.
To, że dziecko w łonie matki, jest człowiekiem (i co za tym idzie nie można go zabić) nie
jest pomysłem wyznawców jakiejkolwiek religii, ale obiektywnym faktem zweryfikowanym
przez naukę i dającym się zaobserwować przy
pomocy techniki obrazowania medycznego jak
np. USG. Dziecko już na wczesnym etapie życia
płodowego wygląda jak człowiek, ma wykształcone wszystkie organy, a od samego poczęcia
ma kod DNA inny niż jego matka.
Już dziś pobierz kartę do zbiórki podpisów
ze strony www.zatrzymajaborcje.pl
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Chrześcijańskie Granie w Warszawie – festiwal premier i debiutów
Arena Ursynów 26 listopada przez jeden dzień stanie się centralnym punktem na mapie imprez promujących muzykę chrześcijańską w Polsce. Ponad
tysiąc osób będzie uczestniczyło w 7. Festiwalu Chrześcijańskie Granie, a jeszcze więcej obejrzy wydarzenie poprzez transmisję w Tv Dobre Media. Program
wydarzenia rozpocznie się o 14.00 Eucharystią. W ramach imprezy przewidziane są koncerty najciekawszych debiutów ostatnich lat, konkurs Premiery,
Uwielbienie z Gospel Rain oraz strefy: dziecka, powołaniowa i dla singli. „Będzie moc prosto z nieba.” – zapowiadają organizatorzy

PREMIERY 2017
Publika zgromadzona w Arena Ursynów podczas Koncertu Premiery wybierze najciekawszy utwór ostatniego
roku. O nagrodę rywalizować będą: StronaB, Arkadio,
i Beu. Zespoły zostały wytypowane poprzez przedstawicieli trzech list przebojów: Złota 10 Radia Warszawa,
Lista z Mocą oraz Muzyczne Dary. Swoją nagrodę w konkursie Premiery przyzna również Prezydent RP Andrzej
Duda. Na scenie w godzinnym koncercie wystąpi Gospel
Rain – zwycięzca ubiegłorocznego konkursu Premier
oraz jeden z najstarszych zespołów muzyki chrześcijańskiej w Polsce.
„Festiwal Chrześcijańskie Granie łączy ze sobą Premiery z Debiutami.W konkursie Premier swój debiutancki utwór zaprezentuje Beu. Zespół kilka miesięcy
temu wydał swoją pierwszą płytę. Nie zabraknie bardziej
doświadczonych wykonawców. StronaB ma na swoim
koncie dwa albumy, dziesiątki zagranych koncertów
i festiwali. Konkurs Premiery przyciąga również legendy muzyki chrześcijańskiej. W 2015 roku zwycięzcą został zespół New Day, a w 2016 roku – Gospel Rain. Są
to zespoły, które występują i nagrywają od kilkunastu,
a nawet kilkudziesięciu lat. W tegorocznej edycji Premier
najbardziej doświadczonym wykonawcą jest Arkadio.
W dorobku rapera znajduje się sześć nagranych płyt oraz
prawie dziesięć lat działalności na scenie muzycznej.
Nie jest przesądzone, jednak kto wygra w Premierach.
Wszystkiego dowiemy się 26 listopada w Warszawie. –
mówi Michał Guzek, Prezes Fundacji „Chrześcijańskie
Granie”.

DEBIUTY 2017
Myślą przewodnią festiwalu Chrześcijańskie Granie od
początku jest promocja sceny debiutanckiej. Wśród

najczęscięj występujących artystów na festiwalowej
scenie są laureaci konkursu Debiuty (Magda.lena Frączek &Love Story czy StronaB). W tym roku nie zabraknie zwycięzców Koncertu Debiuty 2017. Play & Pray
znany jest głównie ze Strefy Chwały Festiwal oraz warsztatów uwielbieniowych. Zespół przygotowuje się
do wydania swojej pierwszej płyty. Zapowiada się ona
znakomicie. Wystąpią również laureaci ubiegłorocznej
edycji konkursu. Muode Koty przez ponad rok zagrali
koncerty na największych scenach muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Nakładem fundacji „Chrześcijańskie Granie” wydali swój pierwszy krążek pt.”Impuls”. Ich uwtory takie jak „Chwalmy Pana na spontana” czy „Muode
Koty” śpiewają młodzi ludzie w całej Polsce. Na scenie
zobaczymy również zdobywcę I miejsca w konkursie
Non Stop CCM – Tomka Jasińskiego Music. Muzyk jest
związany z muzyką chrześcijańską od roku 1993, kiedy
to stawiał swoje pierwsze kroki w służbie uwielbienia.
Od wielu lat lider uwielbienia i nauczyciel Słowa Bożego. Autor i organizator projektu „Wieczór Chwały”,
spotkań z muzyką chrześcijańską, zrzeszających muzyków ze środowisk katolickich i protestanckich. Pasjonat
i poszukiwacz tego, co dobre…W czerwcu 2016 wydał
swoją debiutancką płytę „Cała Ziemio”.
Na festiwalu Chrześcijańskie Granie występowali
m.in. Antonina Krzysztoń, Ewa Uryga, Gospel Rain,
Kanaan, Wieczny, Twoje Niebo, 33, El Camino czy
Hiob.Impreza od 2011 pokazuje to co nowe na scenie muzyki z dobrym przesłaniem. Już dzisiaj można
być jej uczestnikiem poprzez zakup biletów. Można
to zrobić poprzez internet: www.festiwal.chrzescijanskiegranie.pl, a także bezpośrednio w księgarniach
katolickich w Warszawie. W tym roku partnerem wydarzenia jest Fundacja PZU, natomiast swoje poparcie
i błogosławieństwo przesłało dziewięciu biskupów
z całej Polski. 

Wiesz, co myśli na twój temat Bóg? Nie? Pakuj manatki i przyjeżdżaj na „Serce Dawida!”.
To idealna konferencja dla naszego pokolenia
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oznaj serce Ojca! Odkryj, co sprawia Mu radość, jakie są Jego marzenia i pasje. Posłuchaj opowieści o
tym, dlaczego wybrał Dawida, niepozornego, zapomnianego przez ojca pastuszka. Co sprawiło, że właśnie na
niego zwrócił uwagę, że niebiańska kamera zaczęła prześwietlać betlejemskie wzgórza?
Posłuchaj opowieści znakomitych mówców, liderów dynamicznych wspólnot o największym królu w dziejach Izraela. Weź udział w Forum Dialogu – pomoście, na którym spotkają się Żydzi mesjańscy i chrześcijanie.
Na naszych oczach wyrasta pokolenie bez ojców. A nawet ci
ojcowie, którzy kiedyś rozpalali potężne ogniska, dziś polewają
węgielki płynem do rozpalania grilla. A to już nie to samo…
Do końca życia zapamiętam scenę z nowicjatu jednego
z zakonów. Przede mną siedziało 21 chłopaków, którzy przed
rokiem przekroczyli zakonną furtę. „Kto z was miał w miarę
normalną relację z ojcem?” – spytał magister nowicjatu. Do
góry podniosły się dwie ręce. Dziewiętnastu czerwieniących
się chłopaków wbiło wzrok w ziemię.
Statystyki nie rozpieszczają: aż 66% nastolatków rozmawia ze swoim tatą mniej niż 1 godzinę w tygodniu. Najwyższy czas aby wyrzec się ducha sierocego i odkryć Serce Ojca.
Z pastwiska do pałacu – to kierunek, który wyznacza Serce Dawida.
Po ubiegłorocznej konferencji pisałem: „Byłem zaskoczony, przyznaję.Nie spodziewałem się takiego rozmachu.
To, co zobaczyłem w warszawskiej hali EXPO przeszło moje
najśmielsze oczekiwania. Najbardziej poruszało mnie to, że
to wydarzenie urodziło się z ogromnej tęsknoty za nieustannym uwielbieniem. W przestrzeni wiernej codziennej modlitwy. W chwili, gdy w spotkaniu uczestniczyła garstka osób.

Pasjonatów, zapaleńców, których łączyło jedno pragnienie:
chcieli oddawać Bogu chwałę 24 godziny na dobę. Siedem
razy w tygodniu? Serce Dawida to poruszająca, wielowątkowa
opowieść o Bogu, który dostrzega drobnostki. Wybiera małego, ukrytego przed światem nic-nie-znaczącego pasterza.
Wybiera go, bo dostrzega, że te chłopak jest wierny w małych
rzeczach. Dlatego powierza mu większe. Daje władzę, stawia
na „świeczniku”, ogromnego świetle reflektorów. W miejscu
ogromnego wpływu.
Sądząc po ludzku: to się nie miało prawa udać. Grupka
zapaleńców, którzy każdego dnia uwielbiają Boga w Fundacji 24/7 zdobyła się na potężne przedsięwzięcie. Wynajęła
wielką warszawską salę „Expo”, która na trzy dni zamieniła
się w Namiot Spotkania. Modlitwa trwała non stop. Dniem
i nocą. Wszystko przygotowane było w najmniejszych detalach, w niezwykle profesjonalny sposób. Tak, „Serce Dawida” to była pasja + profesjonalizm.
– Dlaczego zorganizowaliśmy konferencję o sercu króla Dawida? Bo Bóg miał słabość do tego człowieka. Jest
on jedyną postacią, o której Biblia mówi: „to był człowiek
według Bożego serca”. A zatem w jego życiu musiało być
coś takiego, co dotykało serca samego Boga, pochwyciło je,
rozbroiło – wyjaśniał organizator konferencji Maciej Wolski
z Fundacji 24/7 – Myślę, że Bóg powołuje nas ze względu na
wybory, których dokonujemy w ukryciu. Patrzy na nas, bada
nasze serce i mówi: „OK. Widzę że w ukryciu prowadzisz takie życie. Mogę ci zaufać”. Dawid poszukiwał w swym życiu
jednej rzeczy. Mówił: „pragnę Boga ponad wszystko”. Kim
musiał być, skoro Bóg zapowiadał, że Jezus wyjdzie z tego
domu i swego Syna nazywał „Synem Dawida”! 
Marcin Jakimowicz

