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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Bardzo się cieszę, Ŝe kolejny raz moŜemy się spotkać na łamach naszego e-pisma „Anioł”. 

W dzisiejszym numerze będzie bardzo patriotycznie. I ze względu na ostatnie wydarzenia pod 

Smoleńskiem i późniejszą Ŝałobę Narodową, ale teŜ z powodu majowej uroczystości Królowej 

Polski oraz… rychłej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – wielkiego Polaka walczącego o 

wolność Ojczyzny. Powodów jest więc wiele, jednak – jak zawsze – treści mają zachęcić do 

głębszych poszukiwań i refleksji tym razem nad swoją toŜsamością narodową. 

Redakcja 

 

 
(...) „W duŜej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu  

albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. 
Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła 

piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować.  
Egzamin z męstwa zdali robotnicy w sierpniu 1980 roku, a wielu z nich zdaje go nadal.  

Okazali męstwo uczniowie szkoły w Miętnem,  
którzy odwaŜnie stanęli w obronie krzyŜa Chrystusowego.  

Egzamin z męstwa zdali w ostatnim czasie nasi więzieni bracia,  
którzy nie wybrali wolności za cenę zdrady swoich i naszych ideałów.  

Niech na koniec będzie nam ostrzeŜeniem świadomość, Ŝe naród ginie, gdy brak mu męstwa,  
gdy oszukuje siebie, mówiąc, Ŝe jest dobrze, gdy jest źle, 

 gdy zadowala się tylko półprawdami.  
Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, Ŝe Ŝądając prawdy od innych,  

sami musimy Ŝyć prawdą. 
 śądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi.  

śądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień męŜni i odwaŜni”. 
ks. Jerzy Popiełuszko 

http://www.popieluszko.net.pl/xJerzy/ka840527.htm  

 
 
 
 
 
 



 

 

Requiem dla Polski??? 
śegnamy nasze „sztandary”:  

• W osobie p. prezydenta R. Kaczorowskiego – sztandar Polski 
w czasie okupacji niemieckiej  i sowieckiej; 

• W osobie p. Prezydenta  L. Kaczyńskiego – NiezaleŜność i 
Polską Dumę Narodową; 

• W osobie p. A. Walentynowicz  – „Solidarność”, tę niezłomną: 
• W osobie p. prof. J. Kurtyki – Prawdę Historii; 

 
W morzu łez, bukietami wiosennych kwiatów, przy akompaniamencie ptasiego świergotu  
w kamienie zakuwamy nasze sztandary!!!!! 
Niektórzy jednak wyraźnie z ulgą odetchnęli, Ŝeście wreszcie zamilkli… 
 
Czy to pogrzeb naszej Ojczyzny? 
Na szczęście przy Pałacu Prezydenckim podnosi się śpiew:  
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my Ŝyjemy!”.  
 

Gdy po najeździe hitlerowsko-sowieckim na Polskę naród podupadał w nadziei, 20-letni Karol 
Wojtyła chwycił za pióro i napisał dramat narodowy pt. Jeremiasz. Odwołał się w nim do legendy z naszej 
historii. Traktuje ona o tym, Ŝe gdy małego Jana Sobieskiego połoŜono na trumnę dziadka – hetmana St. 
śółkiewskiego, zwycięŜonego przez Turków pod Cecorą, z trumny miał wydobyć się głos: „Z moich 
kości narodził się Mściciel”. Prawdą, juŜ nie legendą jest to, Ŝe król Sobieski na dobre pokonał Turków 
pod Wiedniem. Przesłanie jakie chciał przekazać Wojtyła narodowi: nie upadajcie na duchu, wytrwale 
pielęgnujcie ducha narodu, pracujcie, a Bóg da zwycięstwo! 

Dziś, gdy jako naród tak zuboŜeliśmy na skutek katastrofy pod Smoleńskiem, gorąco polecam 
przeczytanie utworu K. Wojtyły i dołączam własną syntezę ostatnich wydarzeń i wątków dramatu. 
 

„Niech zewłok jeszcze Ojczyźnie mej słuŜy! 
Nie chcę, byś – młody – stanąwszy tu, płakał, 
Lecz by się w tobie Duch – Mściciel narodził, 

KaŜdy, co przejdziesz. – Niech wstanie z mych 
kości 

Mściciel! 
… 

Wstańcie, Mściciele, wśród narodu! 
Wstańcie z hetmańskich prochów świętych! 

Matki! – prowadźcie swoich młodych – 
W kościół ogromny wejdźcie! 

 
Dotknijcie trumny! W niej jest śycie 

I z trumny weźcie płód pod serce. – 
Nim winijdziecie – kaŜdy przysiąŜ! 

Przysięga wiosną wzejdzie – 
 

Wstańcie! – trzeba wiele Mścić i konać. 
Złączcie się Mocą w onym dziele! 
W sobie konajcie – zemsta BoŜa – 

Weźmijcie trud, Mściciele!” 
 

         
 
  
Dotykaliśmy trumien…  



 

 

Obudziliście polski naród z letargu, skupiliście przy ołtarzu Ojczyzny, sami będąc ofiarą.  
Dziś kaŜdy: stary i młody, uczony i prosty chwycił się polskiej flagi… 
 
Ale jutro, komu ten lud serdeczny, a i naiwny, da posłuch, kto zawładnie jego sercem? 
Jeszcze nadzieja, Ŝe kamienie teŜ wołać potrafią…  

Miłością Boga, Ojczyzny, rodziny, szacunkiem wzajemnym, uczciwością i 
trudem codziennym… 

„pomścimy” naszą wielką narodową stratę!  
 s. Anna Mroczek 

 
Patriotyzm – powiew przeszłości czy wyzwanie  

XXI w.?  
 

U progu XXI w. słowa patriotyzm, Ojczyzna, Naród naleŜą do coraz rzadziej 
uŜywanych. O wiele częściej do naszych uszu dobiegają: integracja, 
Europa, społeczeństwo. Na pierwszy rzut oka moŜe się wydawać, Ŝe jest 
to zapewne wynik pewnej mody, która prowadzi do tego, Ŝe niektóre 
pojęcia i wyrazy są częściej lub rzadziej uŜywane. Tak jednak nie jest. Od 
pewnego czasu środowiska lewicowe i liberalne świadomie dąŜą do 
eliminacji z naszego języka, a przede wszystkim z naszej świadomości 
słowa patriotyzm. W róŜny sposób przemyca się do naszych umysłów 
informacje, Ŝe patriotyzm jest zjawiskiem przestarzałym, niepotrzebnym a 

nawet niebezpiecznym. Wszystko to prowadzi do tego, Ŝe dziś niewiele osób umiałoby 
prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: czym jest patriotyzm? Najkrótsza i najbardziej trafna 
definicja patriotyzmu to umiłowanie Ojczyzny. 

Słowo ,,miłość” w odróŜnieniu od słowa ,,patriotyzm” robi w ostatnich latach zawrotną 
karierę. W wymiarze ,,sportowym” spotykamy się z ,,uprawianiem” miłości, w ,,turystyce” modne 
stały się ,,parady miłości”, a kaŜdy muzyk po koncercie wrzeszczy do mikrofonu, Ŝe nas kocha. 
MoŜna wręcz odnieść wraŜenie, Ŝe mamy do czynienia z ,,inflacją” miłości. Jedynie w odniesieniu 
do Ojczyzny występuje jej ,,deficyt”. Gdy ktoś głośno przyzna się do tego, Ŝe kocha Ojczyznę 
wszyscy patrzą na niego albo jak na dziwaka, albo jak na groźnego przestępcę. 

Czy rzeczywiście patriotyzm jest zjawiskiem groźnym? Wiele wpływowych osobistości i 
środków masowego przekazu lansuje właśnie taką opinię. Podaje się nam ogromną ilość 
przykładów do czego doprowadził nacjonalizm, na czele oczywiście z przykładem Niemiec 
podczas rządów Hitlera. Tymczasem nasz wielki pisarz, do którego tak chętnie odwołują się 
ostatnio twórcy filmowi, Henryk Sienkiewicz zauwaŜa, Ŝe ,,Tylko nikczemne i złośliwe 
indywidua, lub absolutni głupcy mogą porównać nacjonalizm polski z 
charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. 
Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w 
szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu i największej tragedii 
dziejowej. Przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdy tylko 
chodziło o wolność”. Dlatego nie tylko nie powinniśmy się obawiać polskiego patriotyzmu, ale 
naleŜałoby ubolewać, Ŝe jest on zjawiskiem coraz rzadszym. Moi adwersarze zakrzykną zapewne, 
Ŝe takŜe w Polsce działają skrajne grupy młodzieŜowe, które odwołują się do wartości 
patriotycznych, a urzeczywistniają je głównie na stadionach podczas burd kibiców piłkarskich. To 
prawda lecz zjawisko to, nie mające zresztą z patriotyzmem tak naprawdę nic wspólnego, 
spowodowane jest właśnie jego nieobecnością w codziennym Ŝyciu społecznym. Wielu młodych 
ludzi, którym szkoła i rodzina nie wpoiły patriotycznych zasad szuka ich na własną rękę, niestety 
nie zawsze z dobrym skutkiem. Nie oznacza to jeszcze, Ŝe zły jest sam patriotyzm. NóŜ nie jest 
przedmiotem złym tylko dlatego, Ŝe ktoś uŜywa go do zabijania a nie do krojenia chleba. To 
właśnie zepchnięcie patriotyzmu na margines naszego Ŝycia społecznego prowadzi do 
negatywnych zjawisk. 



 

 

Największą naszą narodową bolączką nie jest brak patriotyzmu w chwilach historycznych 
przełomów, w takich momentach zwykle się sprawdzamy, o czym świadczyć mogą wydarzenia 
1980 czy 1989 r., ale brak umiłowania do Ojczyzny w zwykłej codziennej pracy. Znany galicyjski 
działacz społeczny końca XIX w. Stanisław Szczepanowski ze smutkiem zauwaŜył: 
,,Znikczemniały nawet na pozór Polak, gdyby trąbka do boju zagrała, potrafi umrzeć – 
pójść na śmierć. On tylko Ŝyć nie potrafi”. Dziś takŜe naszym romantycznym głowom brak 
jest pozytywistycznego poczucia rzeczywistości. 

Brak patriotyzmu w naszym Ŝyciu przejawia się w niezrozumiałym poczuciu niŜszości, 
jakie mamy porównując się z innymi narodami. Narzekamy często, Ŝe nie potrafimy tak jak 
Niemcy zachowywać porządku i dyscypliny. Zapominamy jednak, Ŝe ta 
dyscyplina i porządek nie powstrzymała Niemców przed zbrodniami 
dokonywanymi podczas II wojny światowej. Zazdrościmy Francuzom ich 
demokratycznych tradycji zapominając, Ŝe gdy we Francji panował 
absolutyzm, Polska była najbardziej demokratycznym krajem Europy, Polki 
zaś po raz pierwszy mogły głosować w 1919 r. a Francuski dopiero w 1945 r. 
Bijemy się w piersi i tłumaczymy przed całą Europą z najdrobniejszych, 
najczęściej urojonych, przejawów nietolerancji, tymczasem prześladowani w całej Europie śydzi i 
róŜnowiercy znaleźli schronienie i drugą Ojczyznę właśnie w Polsce. Pamiętając o tym wszystkim 
nie tylko nie musimy się wstydzić miłości do naszego kraju, ale śmiało myśląc o Polsce moŜemy 
powtórzyć za Janem Lechoniem: ,,śe nie ma dziejów piękniejszych niŜ Twoje. I większej 
chluby, niźli być Polakiem”. 

Zbigniew Girzyński 
http://niezalezna.pl/blog/show/id/335  

 

 
„Nacjonalizm, a jeszcze bardziej szowinizm – bierze się z nienawiści; 

patriotyzm – bierze się z miłości, z poczucia utoŜsamienia się ze wspólnotą, 
ze wspólnoty kultury i historii”. 

 Lech Kaczyński 
 
 

RozwaŜanie wygłoszone do MłodzieŜy Polskiej (fragmenty) 
Apel Jasnogórski. Częstochowa, 18 czerwca 1983 

 
 
W godzinie Apelu Jasnogórskiego staję, o Matko, przed Twoim 

umiłowanym Wizerunkiem, aŜeby Cię powitać. 
Witam Cię jako pielgrzym ze stolicy świętego Piotra w Rzymie, a 

zarazem syn tej ziemi, pośród której od sześciuset lat jesteś obecna w Twoim 
Jasnogórskim Wizerunku. 

(…) Witam Cię jako pielgrzym. Witam Cię w godzinie wieczornego 
Apelu po Mszy świętej odprawionej przez Prymasa Polski i duszpasterzy 
młodzieŜy. Witam Cię wraz z wszystkimi uczestnikami tego spotkania – przede 
wszystkim wraz z polską młodzieŜą. 

Raduję się z tego, Ŝe jesteśmy tutaj razem wobec Matki naszego narodu. 
Raduję się, drodzy młodzi przyjaciele, Ŝe razem z wami mogę Ją raz jeszcze 
pozdrowić słowami dzisiejszej wieczornej liturgii: „Błogosławiona jesteś, 
Córko, przez Boga NajwyŜszego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi”… 

Tyś wielką chlubą naszego narodu! 



 

 

Raduję się, Ŝe wespół z wami, młodzieŜy polska, będę mógł rozwaŜyć zwięzłą, a jednakŜe 
bogatą treść Apelu Jasnogórskiego, który stał się jakby szczególnym dziedzictwem tysiąclecia 
chrztu Polski. 

JuŜ w czasie przygotowania do tej wielkiej rocznicy: 1966, kaŜdego dnia o godzinie 21 
powtarzaliśmy, śpiewając lub wypowiadając te słowa:  

„Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”.  
Zwięzłe słowa. Wymowne. Zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym sercu. Rok 

milenijny minął - a my nadal czujemy potrzebę, aby je powtarzać. Cieszę się, Ŝe dane mi jest 
dzisiaj powitać Panią Jasnogórską, rozwaŜając naprzód, a potem śpiewając Apel Jasnogórski z 
polską młodzieŜą.  

Wypowiadając te słowa: „Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam”, nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń 
zamieszkujących polską ziemię. 

Te słowa świadczą o tym, Ŝe wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość 
zrodziła się u stóp krzyŜa, kiedy Chrystus (…) zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: „Oto syn 
Twój” (J 19,26). Wierzymy, Ŝe w tym jednym człowieku zawierzył Jej kaŜdego człowieka. 
Równocześnie zaś w Jej Sercu obudził taką miłość, która jest macierzyńskim odzwierciedleniem 
Jego własnej miłości odkupieńczej. 

Wierzymy, Ŝe jesteśmy miłowani tą miłością, Ŝe jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, 
która się objawiła w Odkupieniu – i miłością Chrystusa, który tego Odkupienia dopełnił przez 
KrzyŜ – i wreszcie miłością Matki, która stała pod krzyŜem i z Serca Syna przyjęła do swego 
Serca kaŜdego człowieka. 

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, Ŝe wierzymy w tę miłość. 
Wierzymy, Ŝe jest ona od stuleci obecna wśród pokoleń zamieszkujących ziemię polską. śe jest 
szczególnie obecna w znaku Jasnogórskiej Ikony. 

Do tej miłości się odwołujemy. Świadomość tego, Ŝe jest taka miłość, Ŝe ma ona na ziemi 
polskiej swój szczególny znak, Ŝe moŜemy do niej się odwołać – daje naszej całej chrześcijańskiej 
i ludzkiej egzystencji jakiś podstawowy wymiar: jakąś pewność większą od wszystkich 
doświadczeń czy zawodów, jakie moŜe zgotować nam Ŝycie. 

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to nie tylko dlatego, aby do tej miłości 
(odkupieńczej oraz macierzyńskiej) odwołać się – ale takŜe, aby na tę miłość odpowiedzieć. 

Słowa: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, są bowiem zarazem wyznaniem miłości, 
którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani. 

Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle 
skali samego uczucia – ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi. Miłość – to znaczy: 
być przy Osobie, którą się miłuje (jestem przy Tobie), to znaczy zarazem: być przy 
miłości, jaką jestem miłowany. Miłować – to znaczy dalej: pamiętać. Chodzić niejako z 
obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. To znaczy zarazem: rozwaŜać tę miłość, 
jaką jestem miłowany, i coraz bardziej zgłębiać jej boską i ludzką wielkość. Miłować – to 
wreszcie znaczy: czuwać. Pozwólcie, Ŝe ten ostatni rys miłości szczególnie rozwiniemy. 

Jest rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości – w tym wieku, w którym budzą się 
nowe uczucia miłości, uczucia decydujące nieraz o całym Ŝyciu – chodzić z takim dojrzałym 
wewnętrznym programem miłości, właśnie takim, o jakim mówi Apel Jasnogórski. 

Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca w Chrystusie, 
odpowiadając na nią zarazem jako na miłość macierzyńską Bogarodzicy – sami uczymy się 
miłości. Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich. Jest to zaś 
szczególnie waŜne dla was, młodych. W was bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką 
będzie miało całe wasze Ŝycie. A przez was – Ŝycie ludzkie na ziemi polskiej. śycie małŜeńskie, 
rodzinne, społeczne, patriotyczne – ale takŜe: Ŝycie kapłańskie, zakonne, misyjne. KaŜde Ŝycie 
określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość – 
a powiem ci, kim jesteś. 



 

 

 
Czuwam! JakŜe dobrze, iŜ w Apelu Jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój 

głęboki rodowód ewangeliczny: Chrystus wiele razy mówił: „Czuwajcie!” (Mt 26,41). Chyba teŜ z 
Ewangelii przeszło ono do tradycji ruchu harcerskiego. 

W Apelu Jasnogórskim słowo „czuwam!” jest istotnym członem tej odpowiedzi, jaką 
pragniemy dawać na miłość, którą jesteśmy ogarnięci w znaku Jasnogórskiej Ikony. 

Odpowiedzią na tę miłość musi być właśnie to, Ŝe czuwam! Co to znaczy: „czuwam”? 
To znaczy, Ŝe staram się być człowiekiem sumienia. śe tego sumienia nie 

zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. 
Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwycięŜając je w sobie. 
To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie moŜna pomniejszać, zepchnąć na dalszy 
plan. Nie! Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym waŜniejsza, im więcej 
okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego 
rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeŜeli tak postępują inni. 

Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was naleŜy połoŜyć zdecydowaną zaporę 
demoralizacji – zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o 
których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa 
demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego Ŝycia społecznego, 
pamiętajcie, Ŝe ten kształt zaleŜy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie! 

Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu apostołom: „Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie”. 

Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w 
ciasnym podwórku własnych interesów czy teŜ nawet własnych osądów. Czuwam – to 
znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność. 

(…) 
Czuwam – to znaczy takŜe: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 

dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas 
wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. 

MoŜe czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, Ŝe ich imię nie jest 
związane z takim kosztem historii, Ŝe o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność 
tak duŜo kosztuje. 

Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, Ŝe to, co 
kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie moŜna zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i 
głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie 
kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo 
pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty 
ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieŜą! Bogaty kaŜdym, który czuwa w imię prawdy, ona 
bowiem nadaje kształt miłości. 

Moi młodzi przyjaciele! Wobec naszej wspólnej Matki i Królowej serc, pragnę wam na 
koniec powiedzieć, Ŝe wiem o waszych cierpieniach, o waszej trudnej młodości, o poczuciu 
krzywdy i poniŜenia, o jakŜe często odczuwanym braku perspektyw na przyszłość – moŜe o 
pokusach ucieczki w jakiś inny świat. 

ChociaŜ nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez 
tyle lat dawniej – to przecieŜ noszę w sercu wielką troskę. Wielką, 
ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, Ŝe 
„od was zaleŜy jutrzejszy dzień”. 

Modlę się za was codziennie. 
Dobrze, Ŝe jesteśmy tutaj razem w godzinie Apelu 

Jasnogórskiego. Wśród doświadczeń obecnego czasu, wśród próby, 



 

 

przez jaką przechodzi wasze pokolenie – ten Apel milenijny jest nadal programem. 
W nim zawiera się jakaś podstawowa droga wyjścia. Bo wyjście w jakimkolwiek wymiarze: 

ekonomicznym, społecznym, politycznym – musi być naprzód w człowieku. Człowiek nie moŜe 
pozostać bez wyjścia. 

Matko Jasnogórska, która dana nam jesteś przez Opatrzność ku obronie narodu 
polskiego, przyjmij dzisiejszego wieczoru ten Apel polskiej młodzieŜy wespół z papieŜem-
Polakiem i pomóŜ nam trwać w nadziei! Amen.  

Jan Paweł II  
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x511/apel-jasnogorski-rozwazanie-wygloszone-do-mlodziezy/ 

 
 
 

Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba Ŝyć w prawdzie. śycie w prawdzie to dawanie 
świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w kaŜdej sytuacji.  

Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą.  
Nie tym polega w zasadzie nasza niewola, Ŝe poddajemy się panowaniu kłamstwa, Ŝe go nie demaskujemy  

i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy,  
Ŝe w nie wierzymy. śyjemy wtedy w zakłamaniu. OdwaŜne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą 

bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach 
zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła 

na drogę prawdy, gdyby ta większość nie zapominała, co było dla niej prawdą jeszcze przed niespełna rokiem, 
stalibyśmy się narodem wolnym duchowo juŜ teraz.  

A wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby przyjść prędzej czy później 
 jako konsekwencja tej wolności ducha i wierności prawdzie.  

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwycięŜenie lęku. 
 Lęk rodzi się przecieŜ z zagroŜenia. Lękamy się, Ŝe grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra,  

utrata wolności, zdrowia czy stanowiska.  
I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecieŜ miernikiem prawdy. PrzezwycięŜamy lęk,  

gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyŜszych wartości.  
JeŜeli prawda będzie dla nas taką wartością,  

dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwycięŜymy lęk, który jest bezpośrednią 
przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się 

tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą”. (por. Łk 12,4) 
ks. Jerzy Popiełuszko 

http://www.popieluszko.net.pl/xJerzy/ka821031.htm  

 
 

Lech Kaczyński 
Refleksje po z trudem przespanej nocy 

  
Bóg zabrał Go bo tam trzeba ludzi dobrych. Zabrał Go, aby 
ci, którzy nie rozumieli i niszczyli Go przestali to czynić. Tu 
szydzono z wszystkiego co było dla Niego waŜne i święte. 
Drwiono z patriotyzmu, miłości do Matki, Ŝony i brata. Nie 
szanowano Go nie tylko z tytułu urzędu jaki sprawował, ale 
nawet z faktu tego, Ŝe był człowiekiem. Główny cel Jego 
prezydentury – przywracanie pamięci – przedstawiono jako 
przejaw małostkowości i zaściankowości. Odliczano minuty 
do chwili kiedy, jak przypuszczano, zakończy swoją misję. 

Bóg to wszystko obrócił w niwecz. Dał mu taką śmierć, tak przepełnioną symboliką, która 
sprawia, Ŝe dzieło Jego Ŝycia zwieńczył męczeństwem na Ołtarzu Ojczyzny. Zwieńczył Jego 
skronie koroną męczeństwa, abyśmy zrozumieli sens Jego Ŝycia!   

Zbigniew Girzyński 
http://niezalezna.pl/blog/show/id/2429  

 
 



 

 

 
 

Kazanie ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszone podczas Mszy  
za Ojczyznę 26 września 1982 (fragmenty) 

 
„Wstecz Chrystus umiera na krzyŜu za całą 

ludzkość, pokonuje śmierć i otwiera drogę do 
Zmartwychwstania”. 

Dlaczego zbawienie ludzkości musiało dokonać się 
na tak okrutnym narzędziu, jakim był krzyŜ w 
staroŜytności? 

Śmierć krzyŜową wymyślili Fenicjanie dla ludzi 
najbardziej pogardzanych, dla ludzi nie mających Ŝadnych 
praw, dla niewolników. MoŜe gdyby Chrystus umarł od 
kamieni, umarłby tylko jako jeden z śydów. Gdyby 

połoŜył głowę pod miecz, umarłby jako Rzymianin. Ale umierając jako niewolnik, na krzyŜu, stał 
się bratem całej ludzkości, bo śmierć niewolników była śmiercią ludzi róŜnych narodowości. 
Niewolnik mógł być śydem, Grekiem czy Germaninem. Niewolnik mógł być analfabetą, lecz 
czasem teŜ i człowiekiem wykształconym. 

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, symbol hańby i poniŜenia stał się 
symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyŜa ujmujemy dziś to, co 
najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyŜ idzie się do zmartwychwstania. Innej 
drogi nie ma. I dlatego krzyŜe naszej Ojczyzny, krzyŜe nasze osobiste, naszych rodzin, muszą 
doprowadzić do zwycięstwa, do Zmartwychwstania, jeŜeli łączymy je z Chrystusem, który krzyŜ 
pokonał. 

Nasze cierpienia, nasze krzyŜe moŜemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo proces nad 
Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu 
Chrystusa Ŝyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich 
urodzin. Zmieniają się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestniczą w nim ci 
wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy walczą z tym, za co Chrystus 
umierał na krzyŜu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy usiłują budować na kłamstwie, fałszu i 
półprawdach, którzy poniŜają godność ludzką, godność dziecka BoŜego, którzy zabierają 
współrodakom wartość tak bardzo szanowaną przez samego Boga, zabierają i ograniczają 
wolność. 

JakieŜ podobieństwo i dzisiaj między Chrystusem ociekającym krwią na krzyŜu a naszą 
zbolałą Ojczyzną! 

„Chryste rozpięty na krzyŜu  
jak Polska czasu niewoli. 
Chryste rozpięty na krzyŜu 
jak Polska czasu wyzwolin…” – woła poeta [Aleksander Widera]. 
 

Tak jak Chrystus na krzyŜu, Ojczyzna ocieka krwią. Jej synowie odzierani 
ze czci, honoru, godności, są poniŜani, a w wielu wypadkach poniewierani. 

Chrystusa na krzyŜu zabijają rodacy, w Jego kraju. Dzisiaj równieŜ z rąk 
rodaków są zabici nasi bracia. Jak wiele moŜna by wymieniać tych spraw, które 
są krzyŜem narodu, krzyŜem naszej Ojczyzny. 

Największym krzyŜem jest brak poszanowania podstawowych praw 
osoby ludzkiej, bo z nich rodzą się inne. Zmarły prymas, kardynał Wyszyński 
ujął to w następujących słowach: „Początkiem wszelakiego ładu społecznego i 
warunkiem pokoju na świecie, pokoju w sumieniach, rodzinach i narodach – jest 

uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej”. Gdzie praw ludzkich do prawdy, wolności, 



 

 

sprawiedliwości się nie szanuje, tam nie ma i nie będzie pokoju. Trzeba zapewnić najpierw 
podstawowe prawa ludziom, a potem zacząć wspólnymi siłami budować pokój. 

W Ojczyźnie naszej prawa te nie są szanowane, bo w obozach i więzieniach przebywają 
tysiące ludzi. Ze środków masowego przekazu pada wiele słów nieprawdziwych, a sprawiedliwość 
ma olbrzymie braki. 

KrzyŜem Ojczyzny jest to, Ŝe od dziesiątków lat był dziwny upór zabierania ludziom, a 
zwłaszcza młodzieŜy Boga i narzucania ideologii, która nie ma nic wspólnego z tysiącletnią 
chrześcijańską tradycją naszego narodu. „Jak moŜna było pomyśleć – i tu przytoczę słowa 
zmarłego prymasa – Ŝe Polska, która przez dziesięć wieków Ŝyła w światłach krzyŜa i Ewangelii, 
wyrzeknie się Chrystusa i odejdzie od swojej kultury chrześcijańskiej, kształtowanej przez wieki, 
wszczepionej w Ŝycie osobiste, rodzinne i narodowe”. Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym, 
co BoŜe, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością człowieka, bo wielki jest człowiek 
dlatego, Ŝe nosi w sobie godność dziecka BoŜego. 

KrzyŜ to brak prawdy. Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło 
dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Kłamstwo 
zawsze kona szybką śmiercią. Prawda zawsze jest zwięzła, a kłamstwo owija się 
w wielomówstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy. 

KrzyŜem jest brak wolności. Gdzie nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie 
ma przyjaźni, zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej 
czy teŜ między narodami. Nie moŜna miłować czy Ŝyć z kimś w przyjaźni przez 
przymus. Człowiek dzisiejszy jest bardziej wraŜliwy na działanie miłości niŜ 
siły. Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem. A i męstwo nie polega – jak mówił zmarły 
prymas – na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się Ŝelaza, tylko serca. 

I kaŜdy z nas tu stojących mógłby wymienić niekończąca się ilość krzyŜy, które przeŜył 
lub których był świadkiem, szczególnie podczas ostatnich prawie dziesięciu miesięcy. Miesięcy 
ciągłego niepokoju, poniewierki, zalęknienia, miesięcy niepewności jutra. 

Te wszystkie krzyŜe Ŝycia naszego osobistego i społecznego muszą doprowadzić do 
zmartwychwstania Ojczyzny w pełni wolnej i sprawiedliwej. Od chwili, gdy Chrystus poniósł 
śmierć na krzyŜu, juŜ nas nie moŜe hańbić Ŝadne cierpienie ani poniŜenie. Hańba przychodzi na 
tych, którzy są jej przyczyną. 

I tak jak Chrystus nie zawrócił z drogi krzyŜowej, ale szedł aŜ do zwycięskiego końca, tak 
i naród nasz, umocniony przez Chrystusa, nie zrezygnuje, choćby do zmartwychwstania miał iść 
na kolanach zbolałych od wysiłku. 

Prosimy Boga o nadzieję, bo tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać 
wszelkie trudności. Prosimy o wewnętrzną radość, bo jest ona najgroźniejszą bronią 
przeciwko szatanowi, który smutny jest z urodzenia. Prosimy o wolność od zemsty i 
nienawiści, o tę wolność, która jest owocem miłości. 

Amen. 
ks. Jerzy Popiełuszko 

http://xj.popieluszko.pl/portal/xjp/1075/8448/26_wrzesnia_1982.html  

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE!!! 
 

Studenci –  
weekend - 21-23 maja – Konstancin-Jeziorna  

„W moc z wysoka przyoblecz nas” par. Łk 24,49 
Kontakt: amroczek44@gmail.com,  695 396 689  
 

 
Dzieci – 4-10 lipca – Konstancin-Jeziorna  

 „Anioła Stróża mam –  
nigdy nie jestem sam”  

Kontakt: angelusmotyl@wp.pl, 661 263 530 
 

 
Gimnazjum – 16-22 sierpnia – 

Zamek Bierzgłowski –  
Szukając miłości… 
Kontakt: lucyaniol@gmail.com  
 
 

 
 
 
Liceum i wyżej  
28-czerwca- 2 lipca – Konstancin-Jeziorna  
-  „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do 
góry, pod prąd” (Jan Paweł II) 
Kontakt:  siostryodaniolow@gmail.com  

 
26-30 lipca – Zakopane 

 - „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do 
góry, pod prąd” (Jan Paweł II) 

Kontakt:  ilona.aniol@wp.pl, 
siostryodaniolow@gmail.com  

  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 
 wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. 

Dziękuję równieŜ wszystkim Kolporterom ☺!!! Ogarniam wszystkich Czytelników i 
Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja 


