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KULT  SERCA 
JEZUSOWEGO 

     Miesiąc czerwiec jest poświęcony w szczególny sposób 
czci Serca Jezusowego. To czas, w którym wraz z całym 
Kościołem na ziemi oddajemy się pod opiekę Najświętsze-

mu Sercu Pana 
Jezusa. Obraz 
serca, jest czytel-
ny nawet dla ma-
łego  dziecka: 
serce to miłość, 
to ukochanie 
drugiego całą 
mocą i całym 
sobą. Jezus, któ -
ry sam jest cichy 
i pokornego ser-
ca właśnie w tym 
miesiącu chce 
nas wzruszyć 
swoją miłością i 
podpowiedzi eć 
wszystkim za-
w ie d z i o n y m , 
zgorzkniałym i 
zatwar działym, 
tym nie wierzą-
cym już w żadną 
miłość, że jest 
jeszcze Jego ser-
ce, które ogarnia 

wszystkich - jak podpowiada nam Litania. Kiedyś nabo -
żeństwo do serca Jezuso wego było  odpowiedzią na ducha 
czasu i próbą ratowania Kościoła przed niszczącym powie-
wem racjonalizmu; dziś, w  obliczu naszych doświadczeń, 
przypomina nam, że trudności naszej wiary często nie lgną 
się w umyśle, ale właśnie w naszych uczuciach i woli. 
Chłodne rozumowanie doprowadziło mniej ludzi do ate-
izmu niż różne życiowe klęski, porażki i zawody. Uwie-
rzyć Bogu to znaczy zawierzyć w p ełni Jego miłości. To 
żyć w sercu i sercem Jezusowym. Dlatego nie bójmy się 
pójść za wołaniem litanijnym:   Jezu cichy i pokornego ser-
ca uczyń serca nasze według serca Twego. 
 

Ks. Maciej Sobczak 

LEDNICA 2005 
 

"Szukałem was. Teraz p rzyszliście do  mnie. Za to wam dziękuję! " 
Jan Paweł II 

     W dniu 4 czerwca 2005 r. w sobotę, na Polach Lednickich, u źródeł 
chrzcielnych Polski, odbyło s ię IX ogólnopolskie spotkanie młodzieży. Naszą 
paraf ię reprezentowała grupa 10 osób z naszym duszpasterzem księdzem Ma-
ciejem.  Przybywając tam chcieliśmy potwierdzić naszą tożsamość i wybór 
Chrystusa. Ten wybór nas określa. Ten wybór nas kształtuje.  
     Na początku nabożeństwa lednickiego zostały uroczyście wniesione reli-
kwie św. Wojciecha i ikona Matki Boskiej Częstochowskiej oraz f igura Chry-
stusa Frasobliwego. P otem nastąpiło odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Święte-
go. O 21:37, czyli w chwil i ś mierci nas zego papieża, nastąpiło uroczyste przy-
jęcie Tes tamentu Ojca Świętego Jana Pawła II, zaś potem arcybiskup Henryk 
Mus zyński odczytał przes łanie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do 
młodzieży: 
      Eks celencjo, drogi księże Arcybiskupie,  zostałem poinformowany, że w 
tych dniach przybędą do Lednicy tysiące młodych ludzi, aby jak co roku, w 
atmosferze żywej modlitwy wspólnie przeżywać tajemnice chrześcijaństwa. 
Wiem, ze mój poprzednik na s tolicy piotrowej, niezapomniany Jan Paweł II, 
wiernie towarzyszył tym spotkaniom, skierowując przes łania, które nadawały 
kierunek całorocznej formacji młodzieży w Polsce i w krajach ościennych. 
Chciałbym,  aby ta tradyc ja papieska udziału w lednickich spotkaniach nadal 
trwała. Dlatego proszę o odczytanie zebranym moich z serca płynących słów. 
Drodzy młodzi Przyjaciele! Wędruję w duchu na lednickie pola, aby dzięko-
wać Bogu za Waszą obecność, za waszą wiarę i pragnienie przeżywania wła-
s nej obecności z Chrystusem. Chcę wam powiedzieć,  że jesteście moją rado-
ścią i moją nadzieją.  Ufam, że niebawem wielu z Was będę mógł spotkać w 
Kolonii, pośród Waszych rówieś ników z całego świata. Wiem, że w tegorocz-
nej medytac ji powracacie do tego szczególnego momentu, jakim w życiu każ-
dego i każdej z Was był Chrzest ś więty. Pragniec ie na nowo przeżyć to niepo-
wtarzalne obmycie, które staje się wylaniem Ducha Ś więtego.  Ono oczyszcza 
z grzechu, przywraca godność dziecka Bożego, naznacza niezatartym znamie-
niem świętości. To niezmierzony dar Bożej miłości. Niech ten dar nieustannie 
wzrasta w Was i wydaje owoce wiary, nadziei i miłości.  "Kto uwierzy i przyj-
mie chrzest będzie zbawiony" (Mk 16;16). To Chrystusowe zapewnienie prze-
kazują sobie pokolenia, jako przesłanie nadziei. Święci ws zys tkich czasów na 
mocy tego zapewnienia wybierają Chrystusa po to, aby żyć dla Niego i by żyć 
dla braci.  Bądźcie i Wy Jego świadkami. Otwórzc ie się na działanie Ducha, 
który w Was jest i odważnie nieście światu orędzie o zbawieniu. Zawierzam 
Was opiece Maryi, Matki Syna Bożego i z serca błogosławię w imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego.  
     Na zakończenie uroczys tości uczestnicy przeszl i przez Bramę III Tysiącle-
cia na drodze ku Chrys tusowi układając drogę przywiezionych przez siebie 
kamieni z wyrytym imieniem.  
      W tym miejscu okazuje się jak Ojciec Święty Jan Paweł II do końca swe-
go pontyfikatu ufał młodzieży i pokładał w niej nadzieję. Wiele oczekiwał od 
nas, młodzieży przybywającej na Pola Lednickie. Skierował do nas wezwa-
nie : "Przynieś cie na spotkanie z Jezusem ukrytym w Eucharystii cały entu-
zjazm waszego młodego wieku ,  waszej nadziei, waszej zdolności miłowania 
"  oraz jedne z os tatnich s łów swojego życia: " Szukałem was. Teraz wy przy-
szliście do mnie. Dziękuję wam za to". Właśnie Te słowa stały się pieśnią 
młodzieży na Polach Lednickich.  
      Spotkanie nad Jeziorem Lednickim, mimo iż odbywało się w strugach 
gęsto padającego deszczu,  pomaga s zczególnie młodym odkrywać prawdziwe 
oblicze Chrystusa obecnego w Ewangelii, w sakramentach oraz w sercu dru-
giego człowieka. Pozwala czynić z siebie bezinteresowny dar dla drugich.  

Daniel Kwiatkowski 



     Przed 17-stu laty w pierwszych dniach maja, z inic jatywy pp. Zyty 
Gołąbek, wówczas naszej parafianki oraz p. Reginy Wenta, powstała w 
parafialnym Żywym R óżańcu kolejna Róża, która za patronkę obrała 
sobie Najświętszą Maryję Pannę Królową Różańca.  Dlatego też  w 
pierwszym dniu maja członkinie tej Róży spotkały się w Klubie BETA-
NIA, aby przy kawie powspominać. Najbardziej żywym ze wspomnień 
i jednocześnie najbardziej bolesnym była niedawna, przedwczesna we-
dług ludzkich ocen, śmierć p. Zyty Gołąbek. Jeszcze nie tak dawno p. 
Zyta wraz z innymi członkami Rodziny Gołąbków uczestniczyła czyn-
nie w kaszubskiej liturgii Mszy Świętej w parafii św. Pol ikarpa. W roz-
mowach, jak bumerang, powrócił nie po raz pierwszy temat męskiej 
róży.  Widać, że Panie bardzo chciałyby pociągnąć za sobą nie tylko 
s woich Panów. Może wytrwała modlitwa Pań, poparta aktywniejszą niż 

dotychczas "akcją informa-
cyjną",   zakończy  się pozy-
tywnie.  

*     *     * 
      Piąte, ws pólne dla obu 
parafii osowskich, obchody 
uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa ( 26 
maja) rozpoczęły się w tym 
roku w naszej parafii Mszą 
Świętą koncelebrowaną o 
godz. 10.30. Po Mszy Świę-
tej procesja eucharystyczna 

wyruszyła do parafii św.  Polikarpa, podążając ulicami Zeus a, Biwako-
wą, Koziorożca, Jednorożca i Wodnika. Jak zwykle na tras ie znajdowa-
ły s ię cztery ołtarze, przy których kapłani odśpiewali Ewangelię. Homi-
lię w tym roku wygłosił ks . Wies ław Szlachetka. Na koniec wspólnych 
obrzędów "Bożego Ciała" ks.  Marcin udzielił uroczystego błogosła-
wieństwa Najś więtszym Sakramentem czterem stronom świata. 
       Pragniemy podziękować ws zys tkim, którzy "czuwali" nad prawi-
dłowym przebiegiem uroczystości, między innymi: Liturgicznej S łużbie 
Ołtarza, panom z "Semper Fidelis", zespołom ś piewającym przy kolej-
nych ołtarzach,  dziewczynkom sypiącym kwiaty i osobom, które je do 
tego przygotowały, dzieciom I.  komunijnym, panom organistom i in-
nym osobom zaangażowanym. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!!! 

*     *     * 
      Tegoroczny sezon pielgrzymkowy grupa parafian, skupionych wo-
kół środowiska różańcowego, rozpoczęła wyjazdem do Matki Bożej 
Ostrobrams kiej. Pielgrzymka miała sposobność zwiedzenia wielu za-
bytków Wilna,  była również w Trokach. Z uwagi na uroczystość Boże-
go Ciała (obchodzonego na Litwie w niedzielę) nie było możliwości 
zwiedzenia katedry z grobem św. Kazimierza. 

*    *    * 
     27 maja minęła 10 rocznica święceń  kapłańskich ks. Marc ina  i ks. 
Jarka. 
Z tej okazji pragniemy życzyć naszym "niemłodym" już kapłanom bło-
gosławieńs twa Bożego, satysfakcji z pracy duszpasterskiej oraz zaws ze 
prymicyjnego entuzjazmu !! 

*     *     * 
    29 maja,  pięknego nie-
dzielnego wieczoru, odbył 
s ię w Parafii Chrys tusa 
Zbawiciela długo wyczeki-
wany Charytatywny Kon-
cert  GOSPEL. Wystąpił 
Gdańs ki Chór Gospel pod 
kiero wnic twe m Joanny 
Rutkowskiej oraz zespół 
Effatha z naszej parafii. 
Celem koncertu była pomoc 
dla Hospicjum im. Ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza w 

Gdańsku. Jednocześnie założeniem tego występu było upamiętnienie 
s potkania Jana Pawła II z chorymi, które odbyło się 12 czerwca 1987 
roku w Bazylice Mariackiej,  dlatego też koncert przeplatany był frag-
mentami homilii O jca Św. z tamtego pamiętnego wydarzenia. Przez 
ponad 2 godziny mieliśmy okazję słuchać, śpiewać a nawet tańczyć 
muzykę gospel,  co też większość z nas uczyniła. Publiczność przybyła 
licznie. Na koncercie zebrano kwotę 3 279,94 PLN i 5 euro. Organiza-

     Dnia 4. czerwca nasz zespół ALLEGRETTO gościł na sopockim 
Hipodromie na uroczystej Mszy Św. z okazj i szóstej rocznicy piel-
grzymki Ojca Św. J ana Pawła II do Trójmias ta. Jednym z elementów 
uroczystości było wręczenie nagród dla laureatów konkursu "Jan Paweł 
II w Trójmieście".  Zes połowi powierzono oprawę muzyczną mszy 
świętej. Zaprezentował dziesięć pieśni ze swojego "kościelnego repertu-
aru" . Zespół został bardzo serdecznie przyjęty przez zgromadzonych. 

*     *     * 
     W niedzielę 5 czerwca w naszym kościele odbył się kolejny koncert. 
Tym razem wystąpił jedyny w swoim rodzaju zespół kameralny KAS-
SAK BRASS ENSEMBLE. Kilkunastoosobowy zespół tworzą muzycy 
gdańscy i - jak sami o sobie mówią  jes t to mieszanka orkiestrowego 
doś wiadczenia, pasji muzykowania i młodzieńczego zapału. W ich re-
pertuarze znaleźć można opracowania dzieł muzyki klasycznej (m.in. : J.
S.Bacha, F.Chopina, E.Griega, G.Bizeta) a także znane przeboje muzki 
rozrywkowej (m.in.: ABBA, Skaldowie, Czerowne Gitary). 

*     *     * 
     Panie z Róży NMP Królowej zorganizowały ws pólny wyjazd w dniu 
19 czerwca do sanktuarium w Gietrzwałdzie. W ramach tego wyjazdu 
przewidziano także  kalwarię w warmińskiej Jerozol imie, czyli w Glo-
towie, a ponadto,  kościół w Świętym Gaju,  legendarnym miejscu 
śmierci Św. Wojciecha. 

LITANIA DO JANA PAWŁA II 
(do prywatnego odmawiania) 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison,  Kyrie eleison. 
Chryste us łysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba,  Boże, zmiłuj się nad nami! 
Synu, Odkupicielu świata,  Boże, zmiłuj s ię nad nami! 
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami! 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj s ię nad nami! 
Bogurodzico Dziewico, módl s ię nad nami! 
 

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami, 
Pielgrzymie niosący P rawdę, ... 
Pielgrzymie dialogu, ... 
Pasterzu intelektualistów, ... 
 

Pasterzu dziennikarzy, módl s ię za nami, 
Pasterzu podróżników, . .. 
Pasterzu artystów, ... 
Pasterzu s portowców, ... 
Pasterzu pracujących i bezrobotnych, ..., 
Pasterzu Polaków, ... 
Pasterzu całego świata, ... 
 

Przyjacielu dzieci, módl s ię za nami, 
Wielki Przyjacielu młodzieży, ... 
 

Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami, 
Wzorze pracowitości, ... 
Wzorze pokory, ... 
 

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,  
Pociecho niepełnosprawnych, ... 
Pociecho porzuconych i osieroconych, ... 
Pociecho umierających, ... 
 

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami, 
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny, ... 
 

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami, 
Orędowniku pokoju, ... 
Orędowniku cywil izac ji miłości, ... 
Orędowniku sprawiedliwoś ci społecznej, . .. 
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, ... 
 

Nauczyc ielu modlitwy, módl s ię za nami, 
Nauczycielu patriotyzmu, ... 
Nauczycielu ekumenizmu, . .. 
 

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,  
                                                                               Módl się za nami,  
Obrońco godności każdego człowieka, ... 
 

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl s ię za nami, 
 

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy ś wiata, zmiłuj się  nad nami! 
 

Autor nieznany 

WYDARZENIA  PARAFIALNE 



DUSZPASTERZ W PARAFII 
  

   W niedzielę, 14 marca 1937 roku  diakon Stefan Wincenty Freli-
chowski otrzymał z rąk ks. bpa  Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 
w katedrze pelplińskiej święcenia prezbiteratu. Następnego dnia od-
prawił w rodzinnej Chełmży pierwszą mszę świętą. Tak rozpoczęła się 
droga kapłańska ks. Stefana.  Będzie ona trwała tylko nies pełna osiem 
lat,  a z tego prawie dwie trzecie spędzi w obozach. 
     Bezpośrednio po święceniach nie pracował, poza krótkimi zastęp-

stwami, w duszpasterstwie parafialnym. Jako kapłan pełnił najpierw 
funkcje kapelana i osobistego sekretarza ks . biskupa Stanisł 
awa Okoniewskiego. Od początku 1938 roku, przez pewien okres , 
pełnił posługę wikarius zows ką w parafii w Wejcherowie. Z dniem 1 
lipca 1938 roku zos tał mianowany wikariuszem przy kościele parafial-
nym Najświęts zej Marii Panny w Toruniu. Ksiądz Stefan miał tam 
przepracować nieco ponad piętnaś cie miesięcy. 
     Do Torunia przeprowadziła się także z Chełmży jego najbliższa 
rodzina. S iostra Marcjanna tak wspominała ten okres : W Toruniu za-
mieszkał najpierw Wicek. Tak s ię jednak złożyło, że i nas ciągnęło do 

tego miasta.  W 
Chełmży zlikwido-
wano liceum i Ste-
nia, starsza siost ra, 
musiała dojeżdżać do 
Torunia. Ja kończy-
łam szkołę podsta-
wową i chciałam 
dalej uczyć się w 
gimnazjum. Mogłam 
oczywiście pozostać 
w Chełmży, ale 
zmiana szkoły była 
nieunikniona. Tatuś 
nie pracował już od 
jakiegoś czas u w 
piekarni,  więc nie 
był już związany 
miejscem pracy. Wy-
daje mi się, że o 
przeprowadzce do 
Torunia zadecydo-
wał mocno jeszcze 
jeden fakt. Wikarzy 
przy kościele NMP 
nie stołowali się w 

parafii. Wicek był z tego bardzo niezadowolony, brakowało mu 
wspólnego stołu,  przy którym spędzało się czas . Biorąc to wszystko 
pod uwagę, rodzice, za namową Wicka, przeprowadzili s ię do Toru-
nia. Przeżywali jednak bardzo wyjazd z Chełmży, w której spędzili 
tyle lat i pozostawili rodzinę. 
        Przeprowadziliśmy się w maju 1939 roku. Zamies zkaliśmy przy 
ulicy Fosa Staromiejs ka 24. Była to wielka wygoda dla brata. Z tego 
domu prowadziła długa klatka schodowa do ulicy Franciszkańskiej, a 

stamtąd do Rynku Staromiejs kiego. W ten sposób Wicek bardzo szybko 
docierał do domu i do kościoła.  Do domu przychodził najczęściej na 
posiłki. 
     Z tego krótkiego okresu wikariuszowskiego zachowało się niewiele 
źródeł. Codzienność księdza jest jednak znana: msza ś w., udzielanie 
sakramentów oraz katechizacja. Dzięki zachowanym planom i s zkicom 
kazań widzimy, że wiele miejsca poświęcał dzieciom i ich przygotowa-
niu liturgicznemu.  
      Szczęśliwie posiadamy pisane przez ks. Stefana krótkie artykuły do 
tygodnika parafialnego "Wiadomości Kościelne parafii NMP w Toru-
niu". Napisał ich w sumie trzydzieści. Ukazywały s ię prawie regularnie, 
co tydzień, od dnia 8 s tycznia do 3 września 1939 roku. Teksty były 
pisane z myślą o parafianach, miały być dla nich źródłem wiedzy oraz 
formacji religijnej. Tak więc były stosunkowo proste i komunikatywne. 
Każde jednak źródło mówi o swoim twórcy. Dzięki nim poznajemy 
młodego kapłana, który dopiero rozpoczął swoją pracę duszpasters ką. 
     Pierwszy artykuł był pokłosiem kolędy i był zatytułowany "Pan się 
objawia". Aż trzy artykuły poświęcił misjom świętym, które odbyły się 
w parafiach toruńskich. W misjach widzi drogę do odrodzenia i przede 
wszystkim dla tych, co Pana zapomnieli. Stawia jednak pytania, na któ-
re nie potrafi odpowiedzieć: Jak do nich dojść? Jak ich przywieść do 
Pana? Nap isał także specjalne słowo do chorych: Drogi mój chory bra-
cie! Zapewne nie przypus zczał, że głównym duszpasterstwem jego ka-
płaństwa będzie w przyszłości posłu-
ga pośród chorych. Za nich też odda 
swe życie. 
      Świadomość odpowiedzialności 
za misje była prawdopodobnie ważną 
płaszczyzną przeżywania kapłaństwa 
przez ks. Stefana. Zaraził s ię tym 
"bakcylem" jeszcze w seminarium. 
Widać to także w jego trosce o dziec i 
skupione w Papieskim Dziele Roz-
krzewienia W iary, które działało na 
terenie parafii NMP.  W 1938 roku 
należało do tego dzieła aż 770 dzieci. 
Wiemy także, że dnia 20 sierpnia 
1939 roku zorganizował wspólnie z 
tymi dziećmi w ogrodzie Tivoli 
Wielki Bazar Misyjny. Ze ws po-
mnień jego siostry Marc janny wie-
my, że był okres, w którym planował wyjechać na misje. 
      Po jednym artykule poświęcił niewiastom i mężczyznom. Szczegól-
nie jest ten poświęcony kobietom. Napisze w nim między innymi tak: 
Dobroć to istota duszy kobiety chrześcijańskiej.  O mężczyznach napi-
sze zupełnie inaczej. Ich jakby przestrzegał, ukazując źródło ich cierpie-
nia: Niewias ta intuicyjnie wiedziona znajduje w swych trudnościach 
drogę najwłaściwszą i ... znajduje Boga. Mężczyzna nie tak łatwo do 
tego dochodzi.  I to jest właśnie tragedia jego. 
      Kilka artykułów nawiązuje do ówczesnej sytuacji politycznej i zbli-
żającej się wojny. Chociaż w jego tekstach nie znajdziemy nigdzie słów 
agres ywnych,  to nie brakuje takich, które jednoznacznie demaskowały 
ówczesną sytację. Ostatni artykuł, który ukazał się 3 września 1939 
roku, zatytułował "Pokój czyniący". Paradoks alnie powinien pisać o 
zbliżających się najeźdźcach oraz o praktycznej postawie wobec wroga. 
A on pisze o błogos ławionych,  którzy czynią pokój: Czyńmy ten pokój 
w rodzinach naszych przez wzajemne poszanowanie i miłość braterską. 
Nade wszystko zaś  w tej obecnej chwili dziejowej, gdy przygotowywa-
ni jesteśmy do nieuchronnego zda się środka walki o pokój, módlmy się 
i spraszajmy pokój w sercach tych, w których Bóg złożył odpowiedzial-
ność za dzieje  ludzkości... . 
      Pos ługę parafialną ks. Stefana przerwał wybuch wojny. Niech pod-
sumowaniem jego kapłaństwa będą słowa, które sam zanotował w Pa-
miętniku. Warto podkreślić, że s ą to jedyne s łowa, która tam zapisał 
będąc kapłanem i to właśnie wikariuszem w toruńskiej parafii. Po datą 
15 marca 1939 roku czytamy: Dziś druga rocznica mych prymic ji. 
Dzięki Ci, Panie, za to, co doznałem przez te dwa lata. Nawet za me 
błędy i odchylenia od Twej woli. Wracam obecnie do Ciebie, Panie, by 
C i naprawdę służyć. Mam może opalone już trochę skrzydła,  lecz, Pa-
nie, w głębokiej pokorze klękam przed Tobą i proszę: daj mi szczerze 
prowadzić życie i nigdy nie być aktorem życiowym... Panie, daję tobie 
me życie. ..Niech te chwile mego wahania życiowego i odchodzenia od 
Ciebie staną mi się obecnie mocą. Boże,  chcę być naprawdę kapłanem. 

 

Waldemar Rozynkowski  

O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim



RZYM, WATYKAN I... WŁOCHY PONOWNIE 
 

Niespełna miesiąc od udziału w ceremoniach pożegnania naszego Ojca 
Świętego w Rzymie, w okresie 30. 04 -  8. 05. mieliśmy (tym razem wraz 
z żoną) wyjątkową okazję wyjazdu do Włoch z 2-dniowym pobytem w 
Rzymie. Jechaliśmy z poznańskim biurem podróży Mediterraneum 
(mimo pewnych perturbacji autokarowych - godne polecenia) zaś pro-
gram wycieczki był bardzo intensywny i obejmował kolejno: Wiedeń - 
Padwę i F lorencję - Rzym i Monte Casino - Pompeję, Sorento, Capri i 
Neapol (przejazdem)  As yż i Loretto  oraz (na des er) San Marino i Wene-
cję.  

Z uwagi na wciąż żywe w pamięci 
obrazy związane z odchodzeniem i 
pogrzebem Jana Pawła II, a także z 
wyborem i pierwszymi tygodniami 
pontyfikatu Jego Nas tępcy, w tej krót-
kiej relacji chciałbym skoncentrować 
się przede wszystkim na pobycie w 
Wiecznym Mieście, zwłaszcza zaś w 
Watykanie.  
Pierws zy dzień pobytu w Rzymie 
(wtorek) upływa pod znakiem zwie-
dzania Muzeów Watykańskich, Kapli-
cy Sykstyńskiej, samej Bazyliki Św. 
Piotra z nawiedzeniem grobu naszego 
Papieża, wreszcie wybranych zabyt-
ków rzymskich takich jak Forum Ro-
manum,  Colos eum,  czy monumentalny 
Pomnik Ojczyzny przy placu Wenec-
kim upamiętnia jący zjednoc zenie 
Włoch w r. 1861 przez króla Wiktora 
Emanuela II. W dniu tym towarzyszy 

nam p. Lidia  znakomita przewodniczka po Watykanie i Rzymie, już 
wcześniej rekomendowana przez naszego pilota. 
Zaczynamy od Muzeów Watykańskich mieszczących jedne z najwspa-
nialszych kolekcji sztuki na świecie. Muzea mieszczą się w pałacach 
wzniesionych dla papieży renesansu: Sykstusa IV (tego od Kaplicy Syk-
styńskiej), Innocentego VIII oraz Juliusza II.  Zwłaszcza ten ostatni zasłu-
żył się szczególnie jako inicjator gromadzenia w pałacach watykańskich 
bezcennych dzieł sztuki starożytnej i renesansowej takich jak m.in. staro-
rzymskie mozaiki z czasów Konstantyna, Apollo Belwederski, Mars  z 
Todi, czy grupa Laokoona. Na wezwanie Juliusza II przybywa do Rzymu 
Michał Anioł rozpoczynając ponad 40-letnią pracę nad freskami Kap licy 
Sykstyńskiej. To właśnie w tej kaplicy, przed ołtarzem na t le monumen-

talnego obrazu sądu ostatecznego wypowiadali słowa przys ięgi kardyna-
łowie uczestniczący w wyborze następcy Jana Pawła II - Benedykta XVI. 
Wreszcie pierws za ze świątyń katolickiego świata bazylika Św. Piotra, 
posadowiona przez ces arza Konstantyna w I p. IV w., w miejscu męczeń-
stwa Pierwszego z Apostołów. Po krótkim i s iłą rzeczy, bardzo pobież-
nym zwiedzeniu bazyliki, schodzimy do Grot Watykańs kich by na chwilę 
(brak możliwości na dłuższą modlitwę) zatrzymać się przy skromnej 
marmurowej płycie nagrobnej z łacińskim napisem "Jan Paweł II  pa-
pież", wcześniej zaś przy kapliczce z IV w. postawionej w najbardziej 
prawdopodobnym miejscu pochowania Św. Piotra. 
W drugim dniu pobytu w Rzymie uczes tniczymy w jednej z pierwszych 
środowych audiencji generalnych papieża Benedykta XVI na placu przed 
bazyliką (zd jęc ie 
obok). Przy pięk-
ne j s łoneczne j 
pogodzie i sponta-
nic znej reakc ji 
z e b r a n y c h 
(głównie młodzież 
włoska i hiszpań-
ska) nowo wybra-
ny Ojciec Św. 
przejeżdża otwar-
tym papamobile 
wokół placu, po 
czym wygłasza 
krótką homilię i 
udziela pasterskiego błogos ławieństwa. Uczestnicząc w tych końcowych 
fragmentach audienc ji Benedykta XVI, a równocześnie mając wciąż w 
oczach postać i osobowość Jego Wielkiego Poprzednika, nasuwa mi się 
myśl, iż wspólną cechą Obu Papieży jest  niezwykła skromność i szacu-
nek w stosunku do drugiego człowieka.  Tam, na placu przed bazyliką 
Św. Piotra było to szczególnie widoczne w głębokim skłonie papieża 
Benedykta przed grupą chorych zanim udzielił im swego błogosławień-
stwa. 
I na koniec refleksja natury ogólnej dotycząca tych wspaniałych dzieł 
kultury w przeważającym stopniu chrześcijańskiej (w tym wczesnochrze-
ścijańskiej), z których niewielką cząstką zetknęliśmy się w trakcie 7-io 
dniowej "włoskiej eskapady".  Jakże dziwne i nierzetelne wydają się w 
tym świetle zapisy w preambule konstytucji UE autors twa niektórych 
polityków europejskich (czytaj  unijnych) ograniczające rolę kultury 
chrześcijańskiej w kształtowaniu dziejów współczesnej Europy. 
                                     

Andrzej Teleżyński 

Konstytucja europejs ka: ocena moralna 
 

      Dlaczego ocena moralna? Pozornie s ię wydaje, że dokument prawny 
powinien podlegać ocenie wyłącznie z punktu widzenia kryteriów praw-
niczych.  Jednak konstytucja nie jest zwykłym dokumentem prawnym. Po 
pierwsze,  konstytucja jest tworem pewnej grupy, która kieruje się wła-
snymi motywami i celami, i dlatego - jako dzieło pochodzące od ludzi 
działających w określonym kontekście historycznym i kulturowym - pod-
lega ocenie moralnej. Wolno o takim dokumenc ie wypowiadać ocenę 
"dobry" lub "zły"  w znaczeniu istotnym, czyli moralnym.  Nie zajmujemy 
się tu oceną innych aspektów dokumentu, na przykład ogólnej kompozy-
cji,  struktury, funkcji (funkcjonalnoś ci) dokumentu itd. 
Konstytucja UE powinna podlegać ocenie moralnej, ponieważ jest doku-
mentem mającym ambicję kształtowania życia całych narodów zamiesz-
kujących teren Europy. Zawiera normy, przepisy, wymagania, które będą 
miały wpływ (mogą mieć taki wpływ) na życie całych s połeczeństw i 
dlatego skutki wprowadzenia jej nie mogą być widziane jako moralnie 
obojętne. 
     Autorzy szkicu internetowego "Teoria polityczna a Europejska Kon-
stytucja", omawiający książkę, która wyszła na ten temat, nie ukrywają, 
że proces  redagowania projektu konstytucji - i w ogóle cały proces euro-
pejskiej integracji - "sprowokował filozofów politycznych i teoretyków 
do traktowania UE w świetle centralnych pojęć teorii polityki, łącznie z 
pojęciem suwerenności,  demokracji i prawowitości (legitimacy), jak też 
do ujmowania zagadnień w szerszym kontekście niż tylko europejski" . 
Wśród wielu ludzkich s praw obciążających Europę autorzy zwracają 
uwagę na fakt, że zespół, który się podjął redakc ji traktatu, był "skrajnie 
nie reprezentatywny"  biorąc pod uwagę złożoność społeczeństwa euro-
pejskiego. Książka wydana w Londynie zawiera opinie wielu fachow-
ców, także krytyczne, na temat aktualnej celowości konstytucji, na temat 

prawomocności całego procesu redakcyjnego. Jest tam również echo fun-
damentalnego sporu o miejsce Boga w Europie. Chrześ cijańscy demokra-
ci opowiadali się za umieszczeniem w konstytucji wzmianki o Bogu, jed-
nak Andrew Duff (członek Parlamentu Europejskiego) zawyrokował: 
"Bóg obdarował chrześcijaństwo i islam swoją łaską, lecz nie dał Europie 
liberalnej demokrac ji".  (Wprawdzie adhortacja "Ecclesia in Europa" uwa-
ża, że demokracja jest także darem chrześcijańs twa, a więc także jakoś 
darem Boga dla Europy, ale to może być problem definicji demokrac ji. 
W perspektywie chrześ cijańskiej jeśli coś jest darem Boga, to jes t nim 
właśnie jako zadanie moralne do urzeczywistnienia zgodnie z wolą Boga. 
A zatem...) Problem nie został do końca rozstrzygnięty, co uprawnia do 
dalszej dyskusji. Ponadto Lynn Dobson dostrzega napięcie pomiędzy 
wizją wolności i władzy, co może prowadzić do bardzo złych konse-
kwencji (np. dominacji pewnych grup lub państw). Niektórzy autorzy 
zwracają uwagę na powierzchowny entuzjazm związany z poparciem dla 
demokracji. Tekst niestety nie porządkuje ściś le sfer aktywności, w któ-
rych funkcjonuje demokracja równoś ci, demokracja jako reprezentatyw-
ność i demokracja uczes tnictwa. Pewne wątpliwości budzą sformułowa-
nia dotyczące praw jednostki oraz roli trybunałów, które mogą stać się 
narzędziem wzmocnienia znaczenia tzw. Mniejszoś ci. Interesujące są 
uwagi na temat demokratycznej lo jalności, wymagającej nadal utrzyma-
nia narodowej tożsamości. 
       Te fragmentaryczne uwagi o charakterze wstępnym pośrednio wska-
zują na złożoność problemów, które się pojawiają w związku z postawie-
niem pytania o ocenę moralną konstytucji. 
 

Ks. prof. Jerzy Bajda 
ciąg dalszy niezwykle interesującego artykułu patrz:  
www.naszdziennik.pl/indeks.php?typ= my&dat=20050502& id=myl3.txt 


