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– Polska jest uważana za jedną z najbardziej spolaryzowanych 
społeczności we współczesnej Europie stąd praca nad jednością 
jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem – mуwi abp Stanisław 
Gądecki w rozmowie z KAI. Dodaje, że „niezgoda i brak jedności w 
Polsce źle świadczą o naszej duchowości oraz kulturze – 
indywidualnej i zbiorowej”, a z kolei „rozdźwięk między pięknymi 
słowami wypowiadanymi podczas uroczystych celebracji a czynami 
będącymi zaprzeczeniem tych ów świadczy o naszym głębokim 
kryzysie moralnym”. 

Nawiązując do programu duszpasterskiego, skoncentrowanego wokół 
Eucharystii, przewodniczący Episkopatu przypomina, że w tym roku 
„zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie pogłębienie wiary, 
wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii”. Mówiąc o 



ograniczeniach okresu pandemii, zwraca uwagę, że „świat wirtualny nie 
może nam zastąpić rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, 
bowiem w telewizji i internecie nie ma sakramentów”.
Duże nadzieje abp Gądecki wiąże ze zbliżającymi się beatyfikacjami 
kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jana Machy. Podkreśla, że Prymas 
Tysiąclecia „umacniał w rodakach wewnętrzną wolność, poczucie 
godności, wzmacniał wiarę, tożsamość narodową, wskazywał jak 
budować życie społeczne”, a ks. Macha może być znakomitym 
przykładem dla współczesnej młodzieży w sferze podejmowania 
właściwych wyborów i wierności zasadom.
Pytany, co jest dlań – jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski – największą radością, a co najtrudniejszym krzyżem, odpowiada: 
“Największym smutkiem jest to, że Polacy tak łatwo dają się śmiertelnie 
podzielić, a największą radością jest obecność tak wielu rodaków w 
dziełach charytatywnych Kościoła, ludzi, którzy spokojnie i bez rozgłosu 
pracują na rzecz najbardziej potrzebujących”.

Marcin Przeciszewski (KAI): Jakie priorytety duszpasterskie jako 
najpilniejsze postrzega Ksiądz Arcybiskup na rozpoczynający się 
rok 2021?

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski: 

Są to te same priorytety, jakie zakłada tegoroczny program 
duszpasterski Kościoła w Polsce. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da 
wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Święty Jan nie zostawił w 
swojej Ewangelii opisu ustanowienia Eucharystii z czasu Ostatniej 
Wieczerzy, jak to uczynili pozostali ewangeliści. Tę funkcję spełnia 
właśnie opis cudownego rozmnożenia chleba i mowa eucharystyczna (J 
6).
Opis ten oddaje istotę podstawowej trudności, wobec jakiej staje każde 
nowe ludzkie pokolenie. Zazwyczaj szuka ono przede wszystkim 
zaspokojenia swoich doczesnych braków. „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale 
dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Takie jest również dzisiejsze 
nastawienie Polaków, których głównym pragnieniem jest pragnienie 
dobrobytu. Tłum interesuje się przede wszystkim teraźniejszością.
Tymczasem Jezus mówi: „Zabiegajcie nie o ginący pokarm, ale o 
pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy”. 

https://ekai.pl/search/Prymas+Tysi%C4%85clecia/
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Jezus nie potępia troski o pokarm zniszczalny, ale kieruje naszą uwagę 
na zabieganie o pokarm niezniszczalny. Takim zabieganiem 
charakteryzuje się tylko człowiek wiary. Dlatego Jezus zachęca swoich 
słuchaczy, aby uwierzyli w Niego. „Chlebem Bożym jest Ten, który z 
nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj 
nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie”.
Stąd zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie zawsze 
pogłębienie wiary, wiary w Jezusa przychodzącego do nas w 
Eucharystii. Należy zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne 
zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – 
stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i było 
rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego Chrystusa.
Następnie potrzeba naszej gorącej wdzięczności za eucharystyczny 
pokarm, którym żywią się całe pokolenia wierzących w Chrystusa od 
dwóch tysięcy lat. Trzeba wdzięczności za ten nieprzebrany i szeroko 
otwarty dla wszystkich skarbiec Bożej miłości. Jak przeogromny dług 
został zaciągnięty przez każdego z nas wobec Chrystusa-Eucharystii. 
Chcielibyśmy zdawać sobie z tego w pełni sprawę i dlatego razem ze 
św. Tomaszem z Akwinu wołamy: „Quantum potes, tantum aude: quia 
maior omni laude, nec laudare sufficis”, co w polskim tłumaczeniu 
można wyrazić następująco: „Z całej duszy chwal Go śmiało, gdyż 
przewyższa wszystko chwałą, i co pieśń zamierza” (Lauda Sion); (św. 
Jan Paweł II).

KAI: Tymczasem szalejąca wciąż pandemia – i związane z nią 
ograniczenia – utrudniają wiernym systematyczny dostęp do 
sakramentów, spowiedzi i Eucharystii, a to one stanowią rdzeń 
życia duchowego. Jak w tej sytuacji należałoby zaapelować do 
wiernych oraz ich duszpasterzy?

– Bóg czasami uczy nas poprzez słowa, a innym razem poucza poprzez 
wydarzenia. Dziś takim wydarzeniem, przez które do nas przemawia, 
jest pandemia. Przypomniała ona całej ludzkości, że wszyscy jesteśmy 
śmiertelni. Właściwie ujął to kard. Cantalamessa, gdy zauważył, że na 
fali postępu technicznego i zdobyczy naukowych upodabnialiśmy się 
coraz bardziej do człowieka z przypowieści, który powiedział sobie: 
„Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij 
i używaj!” (Łk 12, 19). Tymczasem obecny kataklizm przypomniał nam, 



jak niewiele może człowiek planować i decydować o swojej przyszłości, 
jeśli nie ma w nim wiary.
Silny zanik chrześcijańskiej wiary ujawnił się u nas już na przełomie lat 
90., gdy pragnienie dążenia do wyłącznie ziemskich celów opanowało 
wielu Polaków, kopiujących wzorce zachodnie. Już wtedy nadzieja 
została przeniesiona z obietnicy wiary na obietnicę dobrobytu. Dokonało 
się to tym chę tn iej , im bardziej w naszej strefie krajów 
postkomunistycznych panowała bieda. Niestety, kto ogranicza swoje 
życie do wyłącznie doczesnych celów, ten nie jest skłonny przejmować 
się – czekającym go w przyszłości – spotkaniem z Bogiem. Pragnienie 
doznawania przyjemności ziemskich sprawia, że człowiek odsuwa od 
siebie niepokojącą myśl o śmierci i o tym, co nieuchronnie po niej 
nastąpi.
Człowiek bez wiary nie umie odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa: 
„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta 
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią 
wchodzą” (Mt 7, 13). Alternatywą dla wiary staje się fatalizm i poczucie 
braku sensu.
Gdy zatem pandemia – i związane z nią ograniczenia – utrudniają 
wiernym systematyczny dostęp do sakramentów, spowiedzi i 
Eucharystii, to trzeba pamiętać o tym, że tylko ten, kto spożywa Moje 
Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne. W związku z tym świat 
wirtualny nie może nam zastąpić rzeczywistej obecności Chrystusa w 
Eucharystii. W telewizji i internecie nie ma sakramentów, a inne 
doświadczenia religijne, jakie są tam możliwe, są też niewystarczające. 
Z drugiej zaś strony ważne jest, aby sami księża nie popadli w apatię i 
przypominali wiernym, że ci, którzy normalnie pracują, chodzą do 
sklepów na zakupy, jeżdżą środkami publicznej komunikacji, nie mogą 
się jednocześnie powoływać na dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. Tam, gdzie ograniczenia nałożone na przestrzenie kościelne 
zdają się uniemożliwiać uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., została 
pomnożona liczba Mszy. Jest też możliwe uczestnictwo w niej w ciągu 
tygodnia.

KAI: Polacy wydają się dziś społeczeństwem mocno podzielonym, 
a poziom agresji jest bardzo wysoki. W soborowej Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” czytamy, że „Kościół 
jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 



ludzkiego”. Jak tę jedność budować w dzisiejszych polskich 
warunkach?

– Podziały w polskim społeczeństwie nie są cechą charakterystyczną 
naszych czasów. Wystarczy przypomnieć okres międzywojenny. 
Podziały nie są też specyficzną cechą polskiej natury, towarzyszą one 
życiu politycznemu i społecznemu na całym świecie. Zauważyła to już 
soborowa konstytucja „Gaudium et spes”, stwierdzając, że: „W chwili 
gdy świat tak żywo odczuwa swoją jedność oraz wzajemną zależność 
jednostek w koniecznej solidarności, rozrywany jest on gwałtownie w 
przeciwne strony przez zwalczające się siły; trwają bowiem jeszcze 
ostre rozbieżności natury politycznej, społecznej, gospodarczej, rasowej 
i ideologicznej, istnieje niebezpieczeństwo wojny, mogącej zniszczyć 
wszystko do gruntu. Równocześnie ze wzrostem wzajemnej wymiany 
poglądów same słowa, którymi wyraża się pojęcia wielkiej wagi, 
przybierają dość odległe znaczenia w różnych ideologiach. A wreszcie 
poszukuje się pilnie doskonalszego porządku doczesnego, gdy 
tymczasem nie idzie z nim w parze postęp duchowy” (KDK, 4). W sumie 
więc winnym za podziały jest rozdźwięk między postępem materialnym 
a postępem duchowym. Postęp duchowy po prostu nie nadąża za 
postępem materialnym, z czego powstają liczne niesnaski i niezgoda.
Niezgoda i brak jedności w Polsce źle świadczą o naszej duchowości 
oraz kulturze – indywidualnej i zbiorowej. Ktoś zadał pytanie: czy naród i 
społeczność wewnętrznie skłócona, niepotrafiąca budować jedności 
wśród wielości, zasługuje na miano niepodległej? Czy ciągle podsycana 
wrogość, a nawet nienawiść, nie zniewalają człowieka i narodu? Czy nie 
czynią narodu bezkształtnym tłumem, masą społeczną, która może być 
łatwo manipulowana przez różnego rodzaju ideologie, przedstawicieli 
partykularnych interesów, a nawet środowiska wrogie naszej ojczyźnie? 
Rozdźwięk między pięknymi słowami wypowiadanymi podczas 
uroczystych celebracji a czynami będącymi zaprzeczeniem tych słów 
świadczy o naszym głębokim kryzysie moralnym.
Polska jest uważana za jedną z najbardziej spolaryzowanych 
społeczności we współczesnej Europie. Stąd praca nad jednością jest 
dla nas niezwykle ważnym zadaniem. Niebezpiecznym zjawiskiem jest 
rozdźwięk między deklaracjami na temat wspólnoty i jedności a 
rzeczywistymi podziałami czy nawet wrogością przeżywaną zarówno w 
życiu codziennym, jak i publicznym. Idąc tą drogą, nie zbudujemy 
jedności!



Istnieje inna droga rozwiązywania konfliktu i przekształcania go w 
jedność. Papież Franciszek uczy, że istnieje bardziej skuteczny sposób 
zmierzenia się z konfliktem, a polega on na przyjęciu konfliktu, 
rozwiązaniu go i przemienieniu w ogniwo nowego procesu. Chodzi o to, 
by nie ignorować konfliktu, nie gorszyć się nim, ale by chcieć i potrafić 
wejść w konflikt i uczynić go punktem wyjścia na drodze prowadzącej do 
wypracowania nowej koncepcji, zakładającej i realizującej współpracę. 
W tym procesie potrzebny jest etos respektowania godności każdego 
człowieka, umiejętność rozróżnienia błędu od człowieka błądzącego, 
prowadzenie walki szlachetnej, a nie wyniszczającej oraz przekonanie, 
że nikt nie ma monopolu na prawdę i tylko dialog – nieraz trudny i długi 
– jest drogą prowadzącą do obiektywnej prawdy. Franciszek 
przypomina, że różnice pomagają nam wzrastać, natomiast lęk przed 
różnicami zubaża. To jest także wymiar mądrościowy polityki, który 
powinniśmy wprowadzić do życia obywatelskiego naszej ojczyzny.

KAI: Co można zrobić, aby zrozumieli to sami politycy ?

– Wszyscy bez wyjątku – a w szczególności politycy – potrzebują 
Chrystusa jako wzoru, nauczyciela, zbawiciela i ożywiciela. Jego 
Ewangelia – także w ziemskich dziejach ludzkości – okazuje się bowiem 
zaczynem wolności i postępu, zaczynem braterstwa, jedności i pokoju. 
Potrzeba nam wszystkim większej świadomości moralnej, która nada 
właściwy kierunek wspólnej drodze ku jedności.
Potrzebna jest więc praca formacyjna nad podnoszeniem kultury relacji 
międzyosobowych i spoistością społeczeństwa; nad kapitałem ludzkim i 
kapitałem społecznym. Ta praca formacyjna winna być prowadzona w 
wielu środowiskach, poczynając od rodziny, przez szkołę na różnych jej 
poziomach, zrzeszenia społeczne, parafie, instytucje kultury, środki 
społecznego przekazu, media społecznościowe.
Trzeba, aby ludzie, którzy posiadają talent do działalności politycznej, 
przysposobili się do niej od strony duchowej. By formowali się do 
zdecydowanego przezwyciężania takich pokus jak nieuczciwość, 
kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia się lub w 
celu zdobywania popleczników, stosowanie dwuznacznych lub 
niedozwolonych środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia 
władzy za wszelką cenę. Aby nie myśleli o własnej wygodzie czy 
zyskownym stanowisku. By nauczyli się występować przeciwko uciskowi 
ze strony jednostki lub samowładztwu i nietolerancji partii politycznej, 



działając roztropnie i nienagannie pod względem moralnym, w duchu 
szczerości i słuszności, z miłością i polityczną odwagą (por. KDK, 75).

KAI: W Polsce w ubiegłym roku – jak dowodzą socjologowie – 
silnie spadły wskaźniki zaufania i pozytywnych ocen Kościoła. 
Jakiego rodzaju świadectwo, jaki rodzaj zaangażowania ze strony 
ludzi wierzących jest dziś potrzebny, aby to odbudować?

– W Polsce, podobnie jak na Zachodzie, wierni dzielą się z grubsza – 
jak mawiał ks. prof. Paul Zulehner – na dwie kategorie: pierwsza to 
ludzie pobożni, niezaangażowani politycznie, a druga to niepobożni, 
zaangażowani politycznie. Pierwsi koncentrują się na dążeniu do 
wzrostu własnej duchowości, modlitwy i medytacji. Drudzy angażują się 
w sprawy społeczne i polityczne. Interesuje ich nie tyle życie 
wewnętrzne, ile świat zewnętrzny; nie tyle świat wewnątrzkościelny, ile 
świat, w którym panuje niesprawiedliwość, gdzie zagrożony jest pokój, 
gdzie żywe są kwestie ekologiczne.
Dążenia tej drugiej grupy zmierzające do przemiany świata, mogą łatwo 
ulec wynaturzeniu i przeciwstawić się podstawowej misji Kościoła. 
Dostrzegł to nawet Hans Küng, diagnozując napięcia roku 1974 w 
Niemczech: „Istnieje tendencja w postępowych Kościołach, aby zamiast 
się modlić, aktywnie uczestniczyć w sprawach społecznych, podpisywać 
wszystkie manifesty, solidaryzować się z wszystkimi możliwymi akcjami, 
a jeśli to możliwe, to przynajmniej słowami z oddali brać udział w 
rewolucjach. Tymczasem nasze przestrzenie [kościelne] coraz bardziej 
pustoszeją, przepowiadanie Słowa nie funkcjonuje, a Wieczerza Pańska 
staje się coraz bardziej zapominana, a co za tym idzie, deliturgizowane i 
deteologizowane nabożeństwa degenerują się w kierunku grup 
działaczy lub grup dyskusyjnych. […] Koniec końców Kościół […] staje 
się «aglomeracją» żyjących chrześcijan, ale tylko z trudem może być 
nazwany «Kościołem» (Eklezją = Wspólnotą = Zgromadzeniem)”.

KAI: Co zrobić, aby odmienić tę sytuację? Jak przekazywać Dobrą 
Nowinę ludziom, którzy niewiele o Bogu wiedzą i niczego od Niego 
nie oczekują?

– Przede wszystkim przez naszą osobistą więź z Chrystusem. Paweł 
mówi: „przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3, 27). W powołaniu 
chrześcijanina potrzebne jest najpierw utożsamienie z Chrystusem. 



Następnie potrzebna jest bezinteresowność, która sprawi, że nasze 
słowa staną się wiarygodne.
Każdego dnia – pisze Franciszek w encyklice „Fratelli tutti” – 
otrzymujemy nową szansę. Dzisiaj stajemy przed wielką szansą 
wyrażenia tego, że staliśmy się rzeczywiście mi łosiernymi 
Samarytanami, niestrudzonymi we włączaniu, w integrowaniu i 
podnoszeniu tego, kto upadł. Umacniajmy to, co jest dobre i oddawajmy 
się służbie dobru. Myślmy przy tym nie tylko o pomocy dla 
poturbowanych, ale także o takich rozwiązaniach, które uniemożliwią 
mnożenie się zbójców.

KAI: Mamy nadzieję, że w 2021 r. odbędą się u nas trzy 
beatyfikacje: wspólna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży 
Czackiej w Warszawie oraz w Katowicach ks. Jana Machy, 
śląskiego męczennika z okresu II wojny. Jaką drogę dla Kościoła w 
Polsce i dla każdego z nas wyznaczają te postacie, do czego nas 
powołują i inspirują?

– Postać kard. Stefana Wyszyńskiego uczy nas najpierw ducha 
pogłębionej modlitwy, która poszukuje świadomie i wytrwale woli Bożej 
dla każdego działania. Jego życie dowodzi, że był to mocarz Boży, 
człowiek o niespotykanej głębi ducha, przywiązujący ogromną wagę do 
modlitwy i prowadzący autentyczne życie duchowe. Świadectwem tego 
są prymasowskie „Pro memoria”, ale także jego „Zapiski więzienne”. 
Pozostało po nim aż 67 tomów maszynopisów. Sługa Boży zachęca nas 
zatem do posługi myślenia, tak bardzo potrzebnej Kościołowi w każdym 
czasie.
Uważa się go za jednego z najwybitniejszych Polaków XX w. ze 
względu na potęgę jego ducha i rozwagę, dzięki której przeprowadził 
naród i Kościół przez doświadczenie komunizmu, polemizując z 
marksistowską wizją człowieka i życia społecznego. Przyczynił się z 
pewnością do poszerzania granic duchowej wolności Polaków. Zdaniem 
wielu był to najwybitniejszy Prymas w naszej historii. Prymas Wyszyński 
nigdy nie był politykiem ani zawodowym dyplomatą w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. A jednak wszyscy zgodnie twierdzą, że był on 
wybitnym mężem stanu. W okresie walki z komunizmem pełnił rolę 
jedynego publicznego autorytetu dla Polaków. Kiedy społeczeństwo było 
pozbawione możliwości wyrażania swojej woli, publicznie ją artykułował. 
Mąż stanu wywiera wpływ na władze nie tylko instytucjonalnie, ale siłą 



swego autorytetu może oddziaływać na postawy społeczne, wskazując 
innym kierunki działania i sposób zachowania.
Ważna nauka płynąca ze świadectwa Prymasa to zgoda na cierpienie, 
którego nie można ominąć, a z którego rodzą się dojrzałe dzieła. 25 
września 1953 r. został aresztowany i do jesieni 1956 r. przebywał w 
kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim, Stoczku 
Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy. Z tego cierpienia i 
upokorzenia zrodziły się tak znaczące dzieła jak Jasnogórskie Śluby 
Narodu, a potem Wielka Nowenna (1957–1966), która przygotowała 
naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski oraz Akt Oddania Narodu 
Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie (3 maja 1966 r.).
Od kard. Wyszyńskiego możemy uczyć się miłości ojczyzny. „Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne serce…” – mawiał – i ta miłość kazała mu, 
służąc Polsce, występować w jej imieniu, domagając się od 
komunistycznych władz poszanowania praw wierzących do wolności 
religijnej, broniąc rodzimej kultury przed dewastacją czy domagając się 
polityki pronatalistycznej. Możemy uczyć się także poważnego 
traktowania katolickiej nauki społecznej. Jego postawa miała duży 
wpływ na różne wydarzenia o charakterze społecznym. Wygłaszał ok. 
600 przemówień i kazań rocznie, z czego 75% dotyczyło spraw 
społecznych.
Prymas patrzył zawsze do przodu. Wiedział, że z komunizmem nie 
wygra się walką zbrojną, ale gigantyczną pracą duchową. Owszem, 
rozmawiał z Bierutem, rozmawiał też z Gomułką. Wiedział, kiedy można 
bądź trzeba zawrzeć kompromis z władzą, jak np. w roku 1950, gdy 
zgodził się na umowę państwa z Kościołem. Ale – co trzeba podkreślić – 
w sprawach zasadniczych nigdy się nie wycofywał, stał na straży 
podstawowych wartości. Wiedział, że czasem trzeba zrobić krok w tył, 
aby potem pójść następne dwa kroki do przodu.
W 1967 r. w liście pasterskim ogłaszającym „ABC Społecznej Krucjaty 
Miłości” postawił gorzką diagnozę: „Zmieniamy się w społeczeństwo 
ludzi zwaśnionych. Gdy już nie mamy wroga klasowego, trzeba 
koniecznie go stworzyć”. W takiej sytuacji radził: „Nienawiść można 
uleczyć tylko miłością. […] Nawet na odcinku stosunków politycznych, 
gdzie różnice poglądów najłatwiej doprowadzają do sporów i 
namiętności, zachowajcie spokój, umiar, opanowanie”. Dzisiaj ta 
postawa wydaje się być jeszcze bardziej potrzebna niż kiedyś.
To on umacniał w rodakach wewnętrzną wolność, poczucie godności, 
wzmacniał wiarę, tożsamość narodową, wskazywał, jak budować życie 
społeczne. A gdy wybuchła Solidarność, łagodził napięcia, obawiając się 



rozlewu bratniej krwi i mediował między związkowcami a władzą. 
Prymas Wyszyński przeprowadził Kościół – i szerzej naród – przez 
jeden z najtrudniejszych momentów w jego dziejach. Odszedł wtedy, 
gdy Polacy – wspierani duchowo przez papieża Polaka – mogli już sami 
upomnieć się o życie w prawdzie i wolności.

KAI: Heroiczną cechą jego charakteru była umiejętność 
przebaczania wrogom…

– Przykładem była jego reakcja na śmierć Bolesława Bieruta, który 
wydał nakaz aresztowania prymasa. Gdy tylko kardynał dowiedział się, 
że Bierut nie żyje, zaczął się za niego modlić, a w „Zapiskach” 
zanotował: „Pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który 
mnie skrzywdził. Jutro odprawię Mszę św. za zmarłego. Już teraz 
odpuszczam memu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w 
tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie”.
W swoim brewiarzu Prymas miał dwie kartki. Na jednej były zapisane 
nazwiska księży, którzy porzucili kapłaństwo, za których się modlił 
każdego dnia, a na drugiej było nazwisko Bieruta. „Codziennie modlę 
się za niego, gdyż był to człowiek, który dokonał w życiu złych wyborów. 
Ale w gruncie rzeczy to nie był zły człowiek”.
Nie żywić urazy i przebaczać dawnym wrogom to kolejna lekcja, jakiej 
udziela nam Prymas Wyszyński, bez czego nie ma nadziei na pokojową 
przyszłość. Świadectwem jest „List biskupów polskich do biskupów 
niemieckich” z października 1965 r. , będący przyk ładem 
dalekowzroczności jego i kard. Kominka.
Codzienne notatki „Pro memoria” potwierdzają niezłomną wiarę, ufność 
oraz wytrwałość wobec cierpienia, szykan i prześladowań. „Każda 
prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek” – twierdził. A na łożu 
śmierci – w maju 1981 r. – powiedział: „Moja droga była zawsze drogą 
Wielkiego Piątku, na przestrzeni 35 lat służby w biskupstwie. Jestem za 
nią Bogu bardzo wdzięczny”. Mawiał: „We wszystkim, co zdarza się w 
życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca 
wkroczy radość”.
Wszystko to – z pomocą łaski Bożej – Ksiądz Prymas dokonał dzięki 
wstawiennictwu Matki Bożej. Od dziecka żywił głębokie przywiązanie do 
Maryi. Wiedział, że w swojej pracy duszpasterskiej winien iść razem z 
Maryją, jeśli ma podołać wszystkim obowiązkom. Misję kapłańską 
rozpoczął od nawiedzenia kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. 
Pragnął, aby Pani Jasnogórska odbierała należną cześć przez jego 
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czyny, cierpienia i modlitwy. Źródłem jego siły duchowej było 
zawierzenie Matce Najświętszej. Cieszę się, że dzisiaj odradza się 
pośród naszych wiernych droga duchowego zawierzenia się Maryi – 
według myśli Ludwika Grignion de Montfort.

KAI: Z kolei świetnym wzorcem dla młodzieży może być ks. Jan 
Macha, którego beatyfikacja, podobnie jak kard. Wyszyńskiego, ze 
względu na pandemię została przesunięta na ten rok.

– Przykład Sługi Bożego ks. Jana Machy (1914–1942) może służyć 
młodzieży jako przykład życia aktywnego, które nie ograniczało się do 
„kanapy”. W szkole angażował się w prace kółka literackiego, 
historycznego i sportowego. W klubie sportowym Azoty Chorzów 
trenował piłkę ręczną. Wraz z drużyną szczypiornistów kilkakrotnie 
sięgał po tytuł mistrza Śląska, a w latach 1932 i 1933 po tytuł 
wicemistrza Polski. W parafii należał do Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej i Żywego Różańca. Brał udział w amatorskich przedstawieniach 
teatralnych.
Jest on również przykładem determinacji w dążeniu do raz wybranego 
celu życiowego. Nie ulegał zmianom nastroju i trudnościom w 
podejmowaniu decyzji, co dzisiaj często charakteryzuje młodych, 
preferującym życie bez zobowiązań. On – raz wybrawszy drogę 
kapłańską – nie rezygnował z niej. Gdy jego pierwsze podanie do 
wyższego seminarium duchownego zostało odrzucone, nie zniechęcił 
się i po upływie roku ponowił prośbę, tym razem z powodzeniem. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Katowicach w 1939 r., tuż przed 
wojną.
Jako kapłan nie ograniczył się do działań duszpasterskich. Starał się 
robić więcej, niż od niego wymagano. Zaczął pomagać ofiarom 
hitlerowskiego terroru; organizował pomoc materialną i duchową dla 
rodzin aresztowanych, wywiezionych do obozów koncentracyjnych i 
rozstrzelanych. Gdy w Rudzie Śląskiej została założona tajna 
organizacja – będąca częścią Polskich Sił Zbrojnych – on został 
komendantem grupy akademickiej. Organizacja ta działała na kilku 
polach (wywiadowczym, sanitarnym, charytatywnym i propagandowym, 
wydając gazetkę „Świt”). Prowadzenie opieki społecznej ks. Jan 
traktował w sposób bardzo poważny, jako naturalną odpowiedź na 
wezwanie Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40).



Do dekonspiracji tej organizacji przyczyniło się prawdopodobnie 
przeniknięcie do jej struktur donosicieli. Od początku 1941 r. ks. Macha 
był śledzony przez policję, a także dwa razy wzywany przez gestapo na 
przesłuchania. Mimo ostrzeżeń nie przerwał swojej działalności. We 
wrześniu 1941 r. został aresztowany. Podczas przesłuchań był 
torturowany, ale się nie załamał.
17 lipca 1942 r. przed sądem specjalnym odbyła się rozprawa. Ks. 
Macha i kleryk Joachim Guertler zostali skazani na śmierć przez ścięcie. 
„Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! 
Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez 
jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie 
zawali” – pisał do swojej rodziny. Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną 
3 grudnia 1942 r. w katowickim więzieniu. Do dziś nie wiadomo, dokąd 
wywieziono ciało zamordowanego. Prawdopodobnie spalono je w 
krematorium obozu Auschwitz. Ks. Jan dał przykład heroicznej postawy 
w obliczu cierpień i niebezpieczeństwa śmierci. Gdy dzisiaj poczucie 
miłości ojczyzny jest wystawiane na ośmieszenie, warto ukazywać 
postać ks. Machy, który – podobnie jak chłopcy Poznańskiej Piątki za tę 
miłość zapłacili najwyższą cenę; wszyscy zostali zgilotynowani.
28 listopada 2019 r. papież Franciszek zaaprobował dekret 
potwierdzający męczeństwo Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy. 
Tym samym zakończył się trwający sześć lat proces beatyfikacyjny. Ten 
młody człowiek jest dzisiaj przykładem nie tylko dla młodych kapłanów, 
którzy kuszeni są do niewierności słowom złożonej przez siebie 
przysięgi i zdrady kapłaństwa. Stanowi on także przykład dla młodych 
tego, że nawet w obliczu niebezpieczeństwa utraty życia można i trzeba 
składać świadectwo wiary.
W odniesieniu do obu tych postaci: Wyszyńskiego i Machy, trzeba 
pamiętać, że nie da się w sensie dosłownym naśladować ich cnót. „Nie 
powinienem być zmumifikowaną reprodukcją jakiegoś świętego, 
powinienem raczej wyciągnąć jego sok życia, jego «sugo vitale», i z 
tego na nowo, na swój sposób, przynieść owoc” (św. Jan XXIII). Zamiast 
starać się być reprodukcją świętego, trzeba raczej czerpać wewnętrzną 
esencję jego ewangelicznego życia i na swój sposób wydawać owoce.

KAI: Jedną z ważnych sfer w pracy Kościoła w Polsce dziś jest 
kwestia ochrony ma łoletnich przed wykorzystywaniem 
seksualnym. Zadania te zostały powierzone Prymasowi Polski jako 
delegatowi KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Co trzeba jeszcze 
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zrobić, aby – jak ostrzegał Benedykt XVI – brudy te nie zaćmiły 
blasku Ewangelii?

– Istotnie abp Wojciech Polak jest naszym delegatem ds. ochrony dzieci 
i młodzieży, jestem mu wdzięczny za prace, które razem ze swoim 
zespołem wykonuje z wielką gorliwością, a które ostatecznie służą 
wszystkim diecezjom.
Papież Benedykt XVI był przekonany, że do tego rodzaju przestępstw 
doszło na skutek stopniowego zaniku wiary w Boga. Moc zła rodzi się 
bowiem z odrzucenia Bożej miłości. Aby wejść na drogę odkupienia, 
trzeba na nowo nauczyć się kochać Boga. Papież Senior przedstawił 
własne uwagi na temat przyczyn i sposobów przezwyciężenia kryzysu 
skandali seksualnych w Kościele. Najpierw wskazywał na kontekst 
społeczny. Była to rewolucja seksualna lat 60. ubiegłego wieku razem z 
odrzuceniem norm moralnych w tej dziedzinie, promowanym również 
przez struktury państwowe. Wtedy masowo zaczęła się szerzyć 
pornografia, pedofilię uznawano za coś dozwolonego, a nawet 
korzystnego.
Na to wszystko nałożył się rozkład teologii moralnej, przyjęcie 
relatywizmu, odejście od prawa naturalnego, przez co Kościół stał się 
jeszcze bardziej bezbronny wobec wpływów świata. Papież Senior 
wspomina m.in. deklarację z Kolonii z 1989 r., czyli bunt teologów 
przeciw nauczaniu Jana Pawła II. Odpowiedzią na to była encyklika 
„Vertitatis splendor” i jasny wykład moralności w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego.
Innym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju skandali seksualnych, 
były problemy z prawem kanonicznym, a konkretnie z posoborowym 
pojmowaniem prawa karnego. Naiwna wiara w naturalną dobroć ludzkiej 
natury sprawiła, że skazanie kogokolwiek stało się w praktyce niemal 
niemożliwe. To właśnie w tym kontekście Jan Paweł II przekazał 
Kongregacji Nauki Wiary kompetencje o orzekaniu w przypadkach 
pedofilii, aby można było wymierzyć maksymalną karę, czyli wydalenie 
ze stanu kapłańskiego.
Benedykt XVI proponował też drogi wyjścia z kryzysu. Najpierw musimy 
zrozumieć, czego oczekuje od nas Pan. Jego zdaniem w obecnej 
sytuacji jedynym prawdziwym środkiem zaradczym jest powrót do 
miłości Boga, bo zło, którego przejawem jest skandal pedofilii, wynika z 
oddalenia się od Boga. Dotyczy to zarówno świata, jak i Kościoła.
Co jeszcze trzeba robić? Przede wszystkim wiernie wprowadzać w życie 
wskazania Stolicy Apostolskiej, która w międzyczasie wydała dokumenty 
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wielkiej wagi. Tu trzeba podkreślić wagę motu proprio papieża 
Franciszka „Vos estis lux mundi”. Wzywa on każdego kapłana, aby – 
idąc za głosem Chrystusa – był przejrzystym wzorem cnót, prawości i 
świętości. Wiekopomną decyzją papieża Franciszka było zniesienie tzw. 
tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych 
rozpatrywanych według prawa kanonicznego. Jedną z najważniejszych 
konsekwencji tej decyzji jest możliwość przekazywania informacji 
zebranych – w wewnątrzkościelnych procesach kanonicznych – 
cywilnym organom ścigania państw z odpowiednią jurysdykcją. Jest to 
decyzja przełomowa, niezwykle ważna dla większej przejrzystości i 
lepszej współpracy z władzami państwowymi. Wiem coś o tym, 
ponieważ sam starałem się dokładnie trzymać wskazań decyzji 
kanonicznych, za co zostałem – przez nierozumiejących wymagań 
kanonicznych – mocno zelżony.
Kościół katolicki – mówi ojciec Adam Żak – jest jedyną instytucją, która 
opracowała całościowy system w dziedzinie ochrony małoletnich. Teraz 
zaś chodzi o to, aby świadomość o konieczności ochrony najmłodszych 
ogarnęła całe nasze społeczeństwo.

KAI: Na koniec pytanie osobiste. Co jest dla Księdza Arcybiskupa, 
jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, największą 
radością, a co najtrudniejszym krzyżem?

– Największym smutkiem jest to, że Polacy tak łatwo dają się śmiertelnie 
podzielić. Największą radością z kolei obecność tak wielu rodaków w 
dziełach charytatywnych Kościoła w Polsce, ludzi, którzy spokojnie i bez 
rozgłosu pracują na rzecz najbardziej potrzebujących.
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