
               Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II nie ¿yje -  
ta informacja nape³ni³a ogromnym bólem 
ka¿dego z nas. Smutek i ¿al by³ widoczny na 
twarzach wszystkich, których uda³o siê spotkaæ. 
Okazja pobytu w Rzymie i uczestniczenie w 
uroczystoœciach pogrzebowych, choæ trochê 
przys³oni³y  gorycz rozpaczy po tak wielkiej 
stracie. Kiedy ju¿ sta³em na placu œw. Piotra, 
mogê ju¿ mówiæ nawet o pewnej radoœci, ¿e siê 
uda³o dostaæ tu tak blisko grobu Piotra i trumny, 
która nosi³a w sobie szcz¹tki Jego wielkiego 
nastêpcy. Wzruszenie i duma -  te dwa uczucia 
ko³ata³y siê nieustannie w moim sercu. Bo oto 
chyba ostatnia okazja, by przekonaæ siê na 
w³asne oczy, ¿e papie¿ z rodu Polaków by³ 
kochany nie tylko przez swoich rodaków, ale 
równie¿ przez wielu innych. Ta ich wielka 
mi³oœæ by³a przez nich wykrzykiwana i 
objawia³a  s iê  gromkimi oklaskami 
wyra¿aj¹cymi szacunek do cz³owieka i do jego 
dzie³a. Musze siê przyznaæ, ¿e by³o mnie staæ 
jedynie na oklaski, bo atmosfera chwili, wzruszenie zatyka³y struny g³osowe 
tak, i¿ ¿aden dŸwiêk nie chcia³ siê wydobyæ, a p³yn¹ce ³zy zaciera³y dot¹d tak 
wyrazist¹ sylwetkê trumny.  Ale w tym odczuciu nie by³em sam. Setki Polaków  
woko³o reagowa³o bardzo podobnie. Tylko nie wiem czy bardziej ta reakcja by³a 
spowodowana œwiadomoœci¹ utraty Ojca, czy mo¿e bardziej widokiem tych 
wszystkich obcokrajowców,  tak ¿ywo odpowiadaj¹cych na ka¿dy gest czy 
s³owo odnosz¹ce siê do osoby Jana Paw³a. 
           I ponownie rodzi³a siê refleksja,  a mo¿e nuta zadziwienia  jak bardzo  go 
kochali -  mo¿e nawet bardziej ni¿ my. Patrz¹c na nich móg³ nawet pojawiæ siê 
wyrzut -  byæ mo¿e lepiej go s³uchali, byli bardziej pos³uszni. To drêcz¹ce myœli 
szczególnie w umyœle Polaka.
     Ogromne zmêczenie zwi¹zane z trudami podró¿y by³o wrêcz nie 
odczuwalne. Za  to niesamowita atmosfera zadumy i wyciszenia towarzysz¹ca 
rodakom wyzwala³a ciarki i dreszcze na plecach. Donios³oœæ chwili by³a tak 
osza³amiaj¹ca, ¿e trudno mi j¹ porównaæ do czegokolwiek, z czym móg³bym siê 
wczeœniej spotkaæ.  I te szczególne momenty liturgii wywo³uj¹ce p³acz i ³kanie. 
Chwil¹, która wstrz¹snê³a uczuciami Polaków by³y s³owa homilii, w których 
kardyna³ nawi¹za³ do b³ogos³awieñstwa urbi et orbi, którego udziela³ papie¿  
jeszcze osobiœcie, a teraz pewnie b³ogos³awi nam z okien samego nieba. Na 
dŸwiêk tych w³aœnie s³ów wzmog³y siê nie tylko oklaski, ale jeszcze bardziej ³zy 
i szloch p³acz¹cych. Trochê tak jakby do wielu dopiero teraz dotar³a prawda o 
œmierci papie¿a. I myœlê, ¿e z jednej strony by³y to ³zy smutku po utracie osoby 
najbli¿szej, ale z drugiej ³zy swoistej radoœci z obecnoœci tak wspania³ego 
orêdownika w niebie. Pewnie te same ³zy ciska³y siê do naszych oczu w 
momencie œpiewu litanii do wszystkich œwiêtych, spoœród których wielu z nich 
by³o og³oszonych przez tego, którego czcigodne cia³o spoczywa³o w³aœnie 
przed o³tarzem. Ostatnim momentem, który bardzo bezpoœrednio poruszy³ 
mnie, by³o procesjonalne wyprowadzenie trumny i t³um, który jeszcze przez 
d³ugie minuty po znikniêciu orszaku w bazylice œw. Piotra sta³ wykrzykuj¹c o 
potrzebie kanonizacji i oklaskuj¹c cz³owieka, który przeszed³ przez bramy 
œmierci. To by³a ta atmosfera ludu, która towarzyszy³a papie¿owi jeszcze wtedy, 
kiedy do nas przemawia³ i kierowa³ swoje s³owa.
          To tak nie wiele z tego, co chcia³bym powiedzieæ, co widzia³em i 
odczuwa³em tam na miejscu. Ale obawiam siê, ¿e nie potrafiê uczyniæ tego 
lepiej. Przepraszam, ¿e ta relacja jest tak fragmentaryczna i byæ mo¿e ra¿¹co 
osobista, ale tu muszê przyznaæ siê do pewnej niemocy, czy braku umiejêtnoœci 
klarownego opisy ogromu tego wydarzenia. Jedynie, co tak bardzo konkretnie 
pozostawi³o œlad w moim umyœle, to pragnienie kolegium kardynalskiego i 
zgromadzonego tam ludu wyra¿one w okrzyku subito santo i jakaœ 
niewzruszona pewnoœæ, ¿e w tym w³aœnie miejscu wola cz³owieka spotka³a siê z 
wol¹ Boga. 

Ks. Maciej Sobczak

foto Wojciech Kapusta

SUBITO  SANTO!
Pierwsza rocznica œmierci

JANA  PAW£A  II

By³em tam rok temu, prze¿ywa³em …

     Mo¿emy byæ pewni,¿e nasz 
Umi³owany Papie¿ stoi obecnie w 
oknie Domu Ojca, spogl¹da na nas 
i nam b³ogos³awi. Tak, b³ogos³aw 
nam, Ojcze Œwiêty. Powierzamy 
Twoj¹ drog¹ duszê Matce Bo¿ej, 
Twojej Matce, która prowadzi³a 
Ciê ka¿dego dnia i zaprowadzi Ciê 
teraz do wiecznej chwa³y swego 
Syna, Jezusa Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

Zakoñczenie homilii kard. Josepha Razingera
wyg³oszonej w czasie Mszyœw. pogrzebowej

Ojca Swiêtego Jana Paw³a II, 8 kwietnia 2005 r.
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Nasz chór na stanowisku

Przedstawienie jase³kowe

Z galerii www.osowa.com

Z galerii www.osowa.com

Spotkanie op³atkowe dla seniorów

Od Redakcji:
     Powy¿sz¹ relacjê Paw³a Rolbieckiego przedrukowaliœmy ze strony 
internetowej Zbawiciela. Relacja ta zebra³a tam parêdziesi¹t 
komentarzy. Poza nieistotnymi, w których goœcie strony internetowej 
przekazywali sobie opinie jedni o drugich, przeczytaæ mo¿emy szereg 
komentarzy odnosz¹cych siê do odbioru koncertu Effathy. Jeden z 
komentatorów uwa¿a, ¿e “piêknie dotychczas brzmi¹cy œpiew  zespo³u 
Effatha zosta³ zamieniony na wykrzykiwanie pojedynczych s³ów o 
znaczeniu religijnym”. Uwa¿a przy tym, ¿e byæ mo¿e jest to modne,  
ale na pewno nie jest przyjemne i “nie u³atwi to modlitewnego 
skupienia uczestnikom nabo¿eñstw...”. Oczywiœcie wiêkszoœci 
m³odzie¿y siê taki œpiew podoba. I w³aœnie, jaki to œpiew? Otó¿ Effatha 
ma swój w³asny styl, który powoli - jeœli ktoœ œledzi³ zespó³ od chwili 
jego powstania -  rozwija³ siê dziêki wspania³ym i utalentowanym 
m³odym ludziom. Ostatnio “zachwycili siê” gospel songiem i chwa³a 
im za to. Gospel song jest nowoczesn¹ form¹ spiritualsu, religijnej 
pieœni murzyñskiej - bardziej ¿ywio³ow¹, bardziej swinguj¹c¹ i 
jazzow¹ ni¿ dawny spirituals. Œwiat gospels to œwiat Ewangelii (gospel 
znaczy ewangelia, od “Got spell” - s³owo Bo¿e). Dodaæ nale¿y, ¿e 
gospel song  i spirituals s¹ religijnymi formami bluesa. Zespó³ ma wiêc 
w  repertuarze utwory gospelsowe  i  polskie pieœni katolickie.
        Poza tym, jak zauwa¿y³ w swym komentarzu p. Mariusz, leader 
zespo³u, z regu³y  zespó³ ten stara siê, aby podczas nabo¿eñstw nie 
bra³a udzia³u perkusja, a œpiewane utwory mia³y charakter bardziej 
liturgiczny. Zespó³ rozró¿nia wiêc co jest koncertem, a co 
nabo¿eñstwem.
         Mamy wiêc w naszej parafii kilka zespo³ów muzycznych, z 
których ka¿dy reprezentuje inny rodzaj muzyki i w inny sposób 
ubogaca liturgiê. I cieszmy siê z tego, ¿e mamy w parafii tak du¿y 
wybór. Pomyœlmy tak¿e, ¿e tych kilkudziesiêciu naszych parafian 
poœwiêca swój wolny czas na próby conajmniej ra, a chór 
systematycznie æwiczy nawet dwa razy w tygodniu. I módlmy siê za te 
zespo³y, bo  ich wysi³ek  jest  dzie³em ad maiorem Dei gloriam.
           Wydaje siê jednak, ¿e do tej pory Koœció³ ³aciñski nie znalaz³ 
takiej muzycznej formu³y dla liturgii, która dorównywa³aby g³êbi 
modlitewnego wyrazu chora³u gregoriañskiego. Pisaliœmy o tym w 
poprzednich numerach. A¿ siê prosi, aby w naszej parafii powsta³a 
grupa specjalizuj¹ca siê w tego typu œpiewie, który w sposób naturalny 
uzupe³nia przebieg  œwiêtej liturgii.  Dlatego cieszy  inicjatywa 
naszego oddzialu Akcji Katolickiej, który zamierza pokryæ pe³ne  
koszty uczestnictwa jednej osoby z parafii w Warszatach Chora³owych 
u Benedyktynów w Tyñcu. Prosimy o zg³oszenia do kancelarii 
parafialnej - kandydaci winni mieæ wykszta³cenie muzyczne i wyraziæ 
chêæ zorganizowania takiej grupy chora³owej. 

Tego siê nie da opisaæ s³owami 
-koncert Effathy w “Polikarpie”
        W poniedzia³kowy wieczór 20 lutego 2006 roku zespó³ Effatha da³ 
wspania³y koncert, zaœpiewa³ 12 utworów religijnych, stworzy³ niesamowit¹ 
atmosferê a co najwa¿niejsze modli³ siê poprzez œpiew i wys³awia³ Boga.
          Pomys³ nagrania p³yty podczas koncertu zrodzi³ siê ju¿ dawno. Jego 
realizacjê zaczêliœmy we wrzeœniu 2005 roku od przygotowañ, aran¿acji 

(wykonanych przez Macieja 
Borowicza) i prób. Przez 
szeœæ miesiêcy bardzo 
ciê¿ko pracowaliœmy i 
wk³adaliœmy w to wiele 
serca i mi³oœci. W styczniu 
2006 roku wiedzieliœmy ju¿ 
m n i e j  w i ê c e j  c o  
zaœpiewamy na koncercie, 
k t ó r e g o  s z c z e g ó ³ y  
u s t a l a l i œ m y  p o d c z a s  
jednego ze styczniowych 
wieczorów w klubie Betania 
w  p a r a f i i  C h r y s t u s a  
Zbawiciela. 

           W koñcu nadszed³ luty a wraz z nim ferie zimowe. Zwiêkszyliœmy 
tempo pracy, ¿eby zd¹¿yæ przeæwiczyæ wszystkie utwory. Ten czas by³ dla nas 
bardzo wymagaj¹cy, obfitowa³ w nasze radoœci, ale tak¿e w smutki. 
Cieszyliœmy siê, gdy Maciej nas chwali³, natomiast problemów przysporzyli 
instrumentaliœci. Niestety, nasza skrzypaczka nie mog³a zagraæ z powodu 
choroby. Zaczê³y siê poszukiwania zastêpcy. W koñcu uda³o siê nam znaleŸæ 
ludzi, którzy bezinteresownie przychodzili na nasze próby i z nami æwiczyli. 
          Wreszcie nadszed³ ostatni tydzieñ przed fina³owym koncertem. W 
planach zespo³u by³y liczne próby i dwa koncerty. Koncerty mia³y na celu 
os³uchanie siê i oswojenie siê z poniedzia³kowym repertuarem. W pi¹tek, 17 
lutego zawitaliœmy u o. Zmartwychwstañców. Zagraliœmy utwory z naszej 
przysz³ej p³yty. 18 lutego przeszed³ do historii zespo³u. Wszystkim nam bêdzie 
kojarzy³ siê z najd³u¿sz¹, bo 5,5 godzinn¹ próba zespo³u w klubie Betania. W 
niedzielê 19 lutego zaœpiewaliœmy jak zwykle na mszy o 9:30. Zaraz póŸniej 
ruszyliœmy na Rotmankê, gdzie daliœmy koncert.
          Poniedzia³ek - 20 lutego - tak d³ugo oczekiwany dzieñ w koñcu 
nadszed³. Instrumentaliœci pojawili siê w Polikarpie ko³o godziny 15. Zaczêli 
próbê, do której o 16 do³¹czyli œpiewacy. Przez 2 godziny przeæwiczyliœmy 
wszystkie utwory i oswoiliœmy siê z mikrofonami (ka¿dy mia³ swój). Przerwê 
mieliœmy miêdzy 18.00 a 18.40, poniewa¿ w kaplicy odbywa³a siê msza. Czas 
na ostatnie poprawki i zespó³ Effatha znikn¹³ ze sceny o 19:45, by znowu 
pojawiæ siê o 20.00.
        Ca³y koœció³ wype³nili ludzie, którzy siedzieli, lub stali, a my 
œpiewaliœmy, graliœmy i modliliœmy siê. Zaœpiewaliœmy: 
1. Kyrie (muz. Maciej Borowicz)
2. Panie dobry jak chleb 
3. Mój Zbawiciel 
4. Kocham, wiêc nie muszê siê baæ 
5. Pan jest pasterzem moim 
6. Chrystus wodzem 
7. Jak cenna (muz. Cezary Paciorek)
8. Wszystko Tobie oddaæ pragnê 
 9. ProwadŸ mnie (muz. Maciej Borowicz)
10. Pan blisko jest (muz. Maciej Borowicz)
11. Ju¿ teraz we mnie kwitn¹ Twe ogrody 
12. Sh'ma Israel / PrzyjdŸcie, radoœnie przyjdŸcie 
Nie obesz³o siê bez bisu, i gor¹cych owacji na stoj¹co. 
    Pragniemy  podziêkowaæ 
Maciejowi Borowiczowi 
(aran¿acje, przygotowanie i 
prowadzenie  zespo³u ,  
absolwent Wydzia³u Jazzu 
A M  w  K a t o w i c a c h ,  
wspó³pracuje  m. in .  z  
Cezarym Pac iork iem,  
bigbandem "Karlosband"; 
prowadzi w³asne studio dla 
wokalistów "Riff Studio"), 
bez którego nagranie tej 
p³yty by³oby niemo¿liwe. 
Ponadto dziêkujemy 

w s p a n i a ³ y m  
skrzypaczkom: Yumi 
Ueno - studentce 
W y d z i a ³ u  
Instrumentalnego 
AM w Gdañsku ,
Ludwice Wujtewicz - 
z Polskiego Chóru 
Kameralnego Schola 
C a n t o r u m  
Gedanensis,Alicji  
Pielaszkiewicz - ze 
Szko³y Muzycznej II 
s t o p n i a  i m .  
Fryderyka Chopina, które gra³y poprostu œwietnie.
          Dziêkujemy saksofoniœcie - Micha³owi Mocarskiemu, który 
wspó³pracuje z bigbandem "Karlosband", perkusiœcie - Andrzejowi 
Szczepkowskiemu, który jest studentem Wydzia³u Jazzu AM w 
Gdañsku i Tomkowi Adamskiemu, który uœwietni³ nasz¹ muzykê 
graj¹c na gitarze basowej i klasycznej. Specjalne podziêkowania nale¿¹ 
siê Mariuszowi Pergo³owi, graj¹cemu na klawiszach, który od 10 lat 
prowadzi zespó³ Effatha. Dziêkujemy solistkom: Ani Peruckiej i Uli 
Kwiecieñ oraz firmie SL Sound, która zrealizowa³a nagranie i 
nag³oœni³a koncert.
          Na koniec pozostawiamy podziêkowania, które nale¿¹ siê tym, 
którzy przyszli nas pos³uchaæ.
          Teraz zosta³o nam ju¿ tylko czekaæ na p³ytê i tu niespodzianka na 
nagranie wideo, które zrealizowa³ Jacek Adamski, za co bardzo 
dziêkujemy. Pozdrawiamy wszystkich i zachêcamy do zakupienia 
naszej p³yty, która uka¿e siê ju¿ wkrótce. 

 Pawe³ Rolbiecki

2   RODZINA   OSOWSKA  NR 3  (97)                                                                                           



          Redakcja z du¿ym wahaniem zdecydowa³a siê na przedrukowanie 
poni¿szego tekstu ze wzglêdu na skrajny sposób wyra¿enia myœli przez 
Autora. Jednak merytoryczna treœæ przes¹dzi³a o opublikowaniu tym 
bardziej, ¿e warstwa informacyjna tego tekstu uzmys³awia nam jakie 
formy przybra³a profanacja naszych, katolickich œwiêtoœci.

Zazdroœæ
          Czytelnicy znaj¹ mój stosunek do islamskiego totalitaryzmu. 
Wiedz¹, i¿ ostrzega³em przed muzu³mañsk¹ brutaln¹ konkwist¹ jako 
pierwszy, lata œwietlne przed Orian¹ Fallaci tudzie¿ innymi dzisiejszymi 
krytykami islamskich metod. Dawno temu g³osi³em tezê, ¿e w wieku XXI 
agresywny muzu³manizm bêdzie najwiêkszym k³opotem cywilizacji 
Zachodu. Wszystko to daje mi prawo, by powiedzieæ wreszcie o drugiej 
stronie medalu -- o tym jak bardzo zazdroszczê muzu³manom. 
Zazdroszczê im prawdziwej, g³êbokiej wiary. Nasza jest p³ytka niczym 
kremówki wadowickie.
           Kultura Zachodu (zwana jeszcze czasami chrzeœcijañsk¹, mimo i¿ 
forsownie stara siê ona zdechrystianizowaæ) siêgnê³a ze schy³kiem 
stulecia XX poziomu kloaki, orgii i fabryki plugastw. Seks upubliczniono, 
goliznê upowszechniono, zboczenia uprawniono, perwersje 
usankcjonowano, itd., nawet dzieci wiedz¹ co znaczy "laska robi laskê", 
bo ogl¹da³y to sto razy, a¿ siê znudzi³y. Ten poziom zbydlêcenia ludzi 
Zachodu zyska³ miano normy (nie jest on definitywny, gdy¿ jeszcze nie 
udomowiliœmy koprofagii i kanibalizmu), natomiast jego przeciwnicy 
zyskali miano parafiañsko-purytañskich zacofañców, ¿a³osnych 
wsteczników, szurniêtych wrogów postêpu. Tê makabryczn¹ degeneracjê 
zawdziêczamy lewicowym intelektualistom Zachodu (myœlicielom, 
pisarzom, naukowcom, wyk³adowcom, wszelakim opiniotwórcom) 
tudzie¿ zachodnim lewicowym sabota¿ystom medialnym 
(dziennikarzom, artystom, dzia³aczom grup kontestatorskich, popowym 
gwiazdom itp.). Oraz milionom przyzwoitych ludzi, bo jak mówi stara 
m¹droœæ: "Dla triumfu z³a potrzeba tylko, ¿eby dobrzy ludzie nic nie 
robili". Vulgo: nie sprzeciwiali siê. Muzu³manie zawsze wyra¿ali 
sprzeciw. U nich nie ma reklamowania rozpasanej erotyki przez media 
prasowe, kino, telewizjê i wszelkie inne formy wyrazu -- pornografia 
(jakakolwiek, równie¿ kryptopornografia) jest wykluczona z obiegu 
spo³ecznego, a ju¿ z publicznego obiegu wyciêta bez dwóch zdañ. 
"SeksrzeŸni" tam nie ma. Tego muzu³manom zazdroszczê. Swoim 
sprzeciwem okazuj¹ szacunek swemu Bogu. Chrzeœcijanie swoim 
brakiem sprzeciwu ubli¿aj¹ swemu Bogu.
            Druga rzecz, której zazdroszczê muzu³manom, to fakt, i¿ nie 
zezwalaj¹ szydziæ ze swych œwiêtych i ze swego Boga. My natomiast 
zezwalamy i to wszechstronnie -- lewackie, gangrenuj¹ce œwiat Zachodu 
pandemie ("polityczna poprawnoœæ", "postêpowoœæ", "tolerancja" itp.) 
czyni¹ rzesze nominalnych chrzeœcijan nieczu³ymi, obojêtnymi, biernymi 
wobec paskudnych drwin ze wszystkich chrzeœcijañskich œwiêtoœci. 
Znany brytyjski publicysta ("The Times", "The Spectator"), Anthony 
Browne, s³usznie pisa³ rok temu: "W pozornie chrzeœcijañskiej Europie 
chrzeœcijañstwo sta³o siê najbardziej okpiwan¹ religi¹". Francuzi przez 
ca³e lata kontemplowali w swych gazetach rysunki ukazuj¹ce Jana Paw³a 
II jako "ciotê", seksualnego sadystê, gerontoerotomana, i nikt nie podnosi³ 

larum z tego powodu. Œwiêtych Koœcio³a katolickiego flekuje siê 
karykaturami bez ustanku, i jest to przyjmowane jako normalnoœæ. Ale to 
nie jest normalnoœæ -- to jest anormalna nikczemnoœæ, wpojona milionom 
potulnych owiec i baranów jako rzecz zwyk³a, jako przejaw "wolnoœci 
s³owa", "wolnoœci twórczej", "tolerancji antyinkwizycyjnej", et cetera. 
Muzu³manie nie znaj¹ siê na takich postêpowych ¿artach. Szanuj¹, wiêc 
broni¹ swoich idoli religijnych -- nie daj¹ na nich pluæ ani sikaæ. Tego im 
zazdroszczê.
            Furia ogarnê³a œwiat muzu³mañski, gdy¿ kpiono z proroka 
Mahometa. WyobraŸmy sobie co by siê dzia³o, gdyby drwinkami 
potraktowano samo bóstwo -- Allaha. Tymczasem œwiat chrzeœcijañski 
³yka niczym wodê rozliczne szyderstwa z Jezusa, obelgi ur¹gaj¹ce 
Jezusowi i Matce Bo¿ej, szkalowanie Œwiêtej Rodziny, itp. ¯ydzi 
wyprodukowali parodiê Ewangelii pt. "Toledot Jeszu", która prezentuje 
Matkê Chrystusa jako dziwkê, co poczê³a bêkarta. Lo¿e masoñskie wielu 
krajów Zachodu finansuj¹ modne romanse literackie o figlach Chrystusa z 
towarzysz¹cymi mu jawnogrzesznicami (Maria Magdalena i inne), o 
dzieciach Chrystusa, etc. Dany Browny wszelakiego sortu pastwi¹ siê nad 
katolicyzmem. W grudniu 2004 londyñskie Muzeum Figur Woskowych 
eksponowa³o szopkê Bo¿onarodzeniow¹, gdzie g³ówne role grali pi³karz 
Beckham i jego wokalistka ze "Spice Girls". W grudniu 2005 roku prasa 
zachodnia upaja³a siê karykatur¹ szopkow¹ z Trzema Królami, którzy stoj¹ 
nad betlejemskim ¿³óbkiem i jeden przera¿ony krzyczy: "To 
dziewczynka!!" (Nota bene: autentyczne szopki Bo¿onarodzeniowe, jak i 
sam termin Bo¿e Narodzenie, s¹ coraz powszechniej eliminowane z 
realiów Zachodu). Galerie i muzea œwiata zachodniego nie stroni¹ od 
eksponatów takich, jak g³oœna "NMPanna" ulepiona z ³ajna, "Szczynowy 
Chrystus" mistrza Serrano i "Jezus transwestyta" mistrza Lanktona 
(nowojorskie Centrum Sztuki Wspó³czesnej). Muzu³manie nie zezwoliliby 
plugawiæ czy w jakikolwiek sposób postponowaæ Allaha. Tego im 
zazdroszczê.
            My, nad Wis³¹, równie¿ grzeszymy nie tylko s³owem i uczynkiem, 
lecz tak¿e zaniedbaniem -- zaniedbywaniem protestu. Polska bowiem 
trzyma ekshibicjonistyczne standardy Zachodu. Nasi pseudoartyœci te¿ 
wk³adaj¹ krucyfiks do s³oika z moczem i bluŸni¹ ró¿nymi metodami 
ma³puj¹cymi grepsy zachodnie, a symbolem tej ohydy sta³o siê g³oœne 
zawieszenie penisa na krzy¿u przez dziadówê, która siê mieni artystk¹. 
Wiedzia³a, ¿e nie grozi jej ju¿ nie tylko stos, lecz nawet powszechny 
ostracyzm -- przeciwnie, bêdzie mia³a zysk: zyska rozg³os. A ultrakatolicki 
naród polski zamieni³ siê w "milcz¹c¹ wiêkszoœæ": jednych zupe³nie nie 
obesz³o, drudzy sarknêli i wzruszyli ramionami, trzeci wymruczeli 
brzydkie s³owo pod adresem "kopniêtych artystów", nawet Koœció³ nie 
zrobi³ rabanu, sp³ynê³o jak deszcz. Tak ju¿ nas przyuczono do potulnego 
le¿enia w gównach. Czas wyartyku³owaæ dosadnie (bez eufemizmów) ten 
symboliczny casus: polska hucpiara oznajmi³a rodakom swym "dzie³em" 
eksponowanym przez galeriê, ¿e Jezus to k.... -- a rodacy spuœcili ³by. U 
muzu³manów taka sztuka miêsa by nie przesz³a. Tego im zazdroszczê. 
             Wyraziæ m¹ zazdroœæ drukiem postanowi³em w tamt¹ sobotê, 
kiedy "Rzeczpospolita" opublikowa³a rano karykaturê Mahometa, a TVN 
blisko po³udnia emitowa³a program rozrywkowy "Ciao Darwin", gdzie 
kilka par przez kilka minut symulowa³o kopulacjê wedle pozycji "na 
jeŸdŸca". Darwin mia³ s³usznoœæ.

Waldemar £ysiak , GAZETA POLSKA Nr.7/2006

MODLITWA
O  BEATYFIKACJÊ JANA  PAW£A  II

Bo¿e w Trójcy Przenajœwiêtszej 
dziêkujemy Ci za to, ¿e da³eœ Koœcio³owi 

Papie¿a Jana Paw³a II, w którym zajaœnia³a 
Twoja Ojcowska dobroæ,

 chwa³a Krzy¿a Chrystusa i  piêkno Ducha Mi³oœci.
On, zawierzaj¹c ca³kowicieTwojemu mi³osierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazuj¹c œwiêtoœæ, 
która jest miar¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego,

jako drogê dla osi¹gniêcia wiecznego
 zjednoczenia z Tob¹.

Udziel nam, za Jego przyczyn¹,
zgodnie z Twoj¹ wol¹, tej ³aski

o któr¹ prosimy z nadziej¹, 
¿e Twój s³ugaPapie¿ Jan Pawe³ II

zostanie rych³o w³¹czony w poczet Twoich œwiêtych.
Amen.

Ciekawe teksty z prasy

*     *    *
na Giewoncie
unosi siê powoli Jego dr¿¹ca rêka
i czyni¹c znak krzy¿a
b³ogos³awi nas
b³ogos³awi œwiat

z takiej wysokoœci
bo tam bli¿ej do nieba
bo tam bli¿ej do Boga

potem stoi w ciszy
w modlitwie
dziêkczynnej
za piêkno tych tatrzañskich szczytów

b¹dŸmy i my
Jego górami
które tak bardzo umi³owa³

KK
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niedawnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  starzec Symeon spotykaj¹cy Jezusa 
w œwi¹tyni wypowiada tylko czêœæ s³ów zapisanych w Ewangelii, a 
mianowicie mówi tak: Teraz, o W³adco, pozwól odejœæ s³udze Twemu w 
pokoju, wed³ug Twojego s³owa.  Bo moje oczy ujrza³y Twoje zbawienie,  
któreœ przygotowa³ wobec wszystkich narodów:  œwiat³o na oœwiecenie 
pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela.(£k 2,29-32) natomiast   opuszczono 
s³owa nastêpne: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹. A Twoj¹ duszê miecz 
przeniknie, aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu.(£k2,34-35). Mo¿na 
przypuszczaæ, ¿e nie jest to przypadek.
         W tym samym filmie Mêdrcy,  zd¹¿aj¹cy do narodzonego w Betlejem 
Jezusa,  nie spotykaj¹ siê z Herodem chocia¿ wiedz¹, ¿e s¹ œledzeni przez 
jego szpiegów. Dalej - jeden z Mêdrców przekazuje œw. Józefowi radê, aby 
ucieka³ z Matk¹ i Dzieckiem,  gdy¿ Herod czyha na ¿ycie boskiego 
Dzieciêcia . Tymczasem opis ewangeliczny mówi:  Gdy oni odjechali, oto 
anio³ Pañski ukaza³ siê Józefowi we œnie i rzek³: Wstañ, weŸ Dzieciê i Jego 
Matkê i uchodŸ do Egiptu; pozostañ tam, a¿ ci powiem; bo Herod bêdzie 
szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³adziæ.(Mt 2:13)
    Jeszcze inna  nieœcis³oœæ - oto wiadomoœæ o Narodzeniu Mesjasza 
pasterzom przekazuje pewien cz³owiek, który przy³¹czy³ siê do nich, a 
wygl¹da³ jak anio³ . W Ewangelii brzmi to tak :  Naraz stan¹³ przy nich 
anio³ Pañski i chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê 
przestraszyli.(£k2,9)
       S¹ to jedynie przyk³ady ilustruj¹ce jakimi drogami kroczy wyobraŸnia 
lub nawet z³a wola twórców,  której przyk³adem mo¿e byæ dwukrotnie ju¿ 
emitowane w tvp widowisko ¯ywot Józefa, gdzie wplecione s¹
 nawet elementy pornografii.
      Wydaje siê, ¿e przemilczanie takich  faktów  przynosi ogromne szkody 
zarówno wierz¹cym jak i niewierz¹cym,  gdy¿  jednym i drugim  utrwala w 
œwiadomoœci zniekszta³con¹ treœæ Ewangelii. St¹d wydaje siê konieczne, 
aby media katolickie szeroko informowa³y potencjalnych widzów , ¿e 
"ewangelia filmowa" powinna zawsze byæ traktowana z bardzo du¿¹ 
rezerw¹  a  wszys tk ie  w¹tp l iwoœc i  na le¿y  konf ron towaæ
 z autentyczn¹ treœci¹ Ewangelii. Mo¿e wiêc dobrze by³oby u czytelników 
katolickiej prasy wyrobiæ pewne poczucie obowi¹zku wzajemnego 
informowania siê o w¹tpliwoœciach pojawiaj¹cych siê po obejrzeniu okreœ
lonego obrazu. "Otwarcie " takiego forum stworzy³oby jednoczeœnie 
mo¿liwoœæ autorytatywnego wyjaœniania w¹tpliwoœci.

AB

"EWANGELIA FILMOWA"
   Ostatnio  na ekranach kin i  telewizorów mo¿na ogl¹daæ wiele filmów i 
przedstawieñ teatralnych  stanowi¹cych ekranizacjê czy inscenizacjê 
wiêkszych czy mniejszych fragmentów Starego lub Nowego Testamentu. 
Bior¹c pod uwagê, ¿e ¿yjemy w czasach cywilizacji obrazkowej ca³a 
sprawa wydaje siê naturaln¹ konsekwencj¹ epoki. Patrz¹c jednak na to z 
punktu widzenia wiernoœci przekazu czyli  z punktu widzenia 
przekazywania w tych obrazach prawdziwych treœci ewangelicznych 
sprawa wcale nie jest tak oczywista i jednoznaczna. I to co najmniej  z 
dwojakiego powodu:
1. G³ówna treœæ ewangelii przekazana jest w S³owie, którego intencje, 
znaczenie nie zawsze da siê prze³o¿yæ na obraz. Ju¿ œw. Pawe³ w Liœcie do 
Rzymian pisa³: Przeto wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym zaœ, co siê 
s³yszy, jest s³owo Chrystusa. (Rzym 10,17). Tej zasadniczej treœci nie 
zmienia okolicznoœæ, ¿e œw. Pawe³ nie zna³ warunków ¿ycia  w naszej 
cywilizacji obrazkowej a mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e to Duch Œwiêty 
podyktowa³ te s³owa w³aœnie dla nas, zafascynowanych obrazem i 
musicalem. Obraz jako œrodek wyrazu oddzia³ywuje przede wszystkim na 
uczucia. Doskona³ym przyk³adem wydaje siê tu g³oœny film Pasja, który 
wszyscy widzowie pamiêtaj¹ ze wzglêdu na okrucieñstwo i zwi¹zan¹ z tym 
litoœæ dla ofiary natomiast niewielu, a z nie znaj¹cych Ewangelii widzów 
zapewne nikt, wysz³o z kina z przekonaniem, ¿e  Mêka Chrystusa by³a 
Ofiar¹ Mi³oœci. Tego siê po prostu nie da przekazaæ obrazem. Mo¿na bez 
wiêkszego ryzyka pope³nienia pomy³ki postawiæ podobny zarzut gubienia 
najistotniejszych ewangelicznych  treœci  zdecydowanej wiêkszoœci 
filmów i inscenizacji. Zarzut taki nie mo¿e byæ odniesiony jedynie do tych 
utworów filmowych czy scenicznych, w których obraz s³u¿y jedynie do 
przedstawienia warunków w jakich odbywa³o siê g³oszenie Ewangelii 
przez Jezusa Chrystusa natomiast  przekazywanie treœci tego nauczania 
polega na g³oszeniu s³owa. Tego rodzaju obrazom mo¿na jednak bardzo 
czêsto zarzuciæ niewiernoœæ Ewangelii.
2.  Treœæ filmów czy inscenizacji  czêsto odbiega,  a nawet fa³szuje treœæ 
ewangelii. Dla przyk³adu w filmie "Maryja, Matka Jezusa" polecenie 
Zmartwychwsta³ego Jezusa zapisane  u Œw. Marka s³owami IdŸcie na ca³y 
œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu!(Mk16,15) czy u Œw. 
Mateusza - IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu 
w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego (Mt28,19) przekazuje aposto³om 
Maryja. W filmie JEZUS Z NAZRETU emitowanym w tvp3 w czasie 

testament.Tak ¿yj¹ tylko najbli¿si s³udzy Maryi. Od oddania siê Jej 
zaczyna³ on ka¿dy dzieñ, poœwiêceniem siê Jej znaczy³ ka¿d¹ zapisywan¹ 
stronicê, zawierza³ Jej ka¿d¹ pielgrzymkê i ka¿de spotkanie z drugim 
cz³owiekiem. Nie by³o posi³ku, podczas którego nie pad³oby Jej imiê. Mó
wi³ o Niej wbrew g³osom sprzeciwu "m¹drych", którzy nie rozumieli, jak 
g³owa Koœcio³a, autorytet œwiata, jeden z najjaœniejszych umys³ów 
wspó³czesnych mo¿e budowaæ ¿ycie na niemodnej w krêgach 
racjonalistów tradycyjnej pobo¿noœci maryjnej.A on szed³ pod b³êkitnym 
sztandarem. Zwyciêski. A zwyciêstwo to przybra³o imiê Niepokalane 
Serce.
      W pewnym momencie "jego" Maryja zamieszka³a w Fatimie, miejscu 
objawienia mocy Serca Matki. Ten moment zadecydowa³ o ca³ym jego 
dalszym ¿yciu. Chwila ta na zawsze zmieni³a te¿ œwiat. Jan Pawe³ II chcia³ 
swój sekret uczyniæ nasz¹ najbardziej osobist¹ wartoœci¹. Dlatego 
pozostawi³ nam swój wielki Apel Maryjny. Mo¿na by mno¿yæ cytaty 
wskazuj¹ce na jego treœæ... Kto przeczuwa obecnoœæ maryjnego 
charyzmatu w ¿yciu Papie¿a, ten dostrzega most, jaki Jan Pawe³ II 
przerzuci³ miêdzy doœwiadczeniem swego pontyfikatu i naszym, 
zapraszaj¹c ka¿dego z nas do najwiêkszej przygody chrzeœcijañskiego 
ducha: doœwiadczenia nieustannej opieki Madonny.
     Najwiêksza przygoda... Wiemy, jakie jest jej imiê. To Maryja. Jego i 
nasza Matka, Przewodniczka i Opiekunka. Jego i nasze Ocalenie. Jego i 
nasza Ianua Coeli - Brama Niebios. A tak¿e jego i nasza "Jutrzenka 
lepszego jutra". Pani z Fatimy.

Wincenty £aszewski
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JAN PAWE£ II FATIMSKI
      Jak sam mówi³, jego pontyfikat trwa³ tylko trzy lata. Reszta by³a darem 
Matki Bo¿ej Fatimskiej. I zadaniem, które mia³ wype³niæ.
      Ten, którego wierni ju¿ nazywaj¹ Wielkim, ma swój sekret œwiêtoœci, ma 
sw¹ tajemnicê modlitw wys³uchiwanych, próœb spe³nionych, ofiar 
przyjêtych.
   Jaki to sekret, jaka tajemnica, która uczyni³a ten pontyfikat tak 
opatrznoœciowym, ¿e mówi¹ o nim z podziwem nawet niewierz¹cy? 
OdpowiedŸ jest prosta, a zarazem dla wielu trudna do przyjêcia. Jan Pawe³ II 
Wielki to Jan Pawe³ II Maryjny. 
      Wystarczy ws³uchaæ siê w wypowiadane przez niego s³owa... Coœ w 
nich jest, coœ wiêcej ni¿ zdania pe³ne piêkna, m¹droœci i doskona³ej teologii. 
Wypowiada³ je cz³owiek, który wiedzia³ wiêcej ni¿ my, który nosi³ w sercu 
jakieœ niezwyk³e doœwiadczenie.
      A doœwiadczeniu temu na imiê Maryja. Wystarczy zacz¹æ czytaæ... 
S³owa modlitw i rozwa¿añ papieskich nie mog¹ nie zaskakiwaæ. Akcent, 
jaki k³adzie on w swych wypowiedziach, nie mo¿e nie zwróciæ na siebie 
uwagi. Tak, jak mówi³ Jan Pawe³ II, mówi¹ mieszkañcy tylko jednego 
regionu: Nowej Jerozolimy, miasta przychodz¹cego od Boga, 
przyobleczonego jak oblubienica lœni¹ca w swe klejnoty (por. Ap 21, 2). 
Mieszkaj¹ w nim rzesze œwiêtych, zamieszkaæ ma w nim niebawem "nowe 
pokolenie" zapowiedziane w proroczych s³owach Siostry £ucji, wizjonerki 
z Fatimy, z Tuy i Pontevedry i z Coimbry.
       A nazwa tego miasta - Maryja. Czy to "nowe pokolenie", które ma 
zetrzeæ g³owê wê¿a, jest duchowym pokoleniem Jana Paw³a II? Byæ mo¿e, 
jeœli pokolenie to odnajdzie najwiêkszy skarb papieski. A skarb ten ma na 
imiê Maryja. Sekret Jana Paw³a II to Matka Najœwiêtsza. Wszêdzie 
widzimy znaki maryjne jego wielkiego pontyfikatu. Matka Bo¿a by³a w 
jego herbie biskupim i papieskim, by³a w jego zawo³aniu, by³a w ikonie 
jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy, czuwa³a w figurze fatimskiej przy 
³ó¿ku. By³a obecna w aktach zawierzenia wypowiadanych w ka¿dej 
papieskiej pielgrzymce. Jej wspomnieniem koñczy³ siê ka¿dy dokument 
pasterski Jana Paw³a II. Od "Totus Tuus" rozpoczyna siê papieski 
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