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MiûoÀciâ UkrzyÒowanego
uratujemy PolskÅ
Kazanie JE ksiÅdza biskupa Edwarda Frankowskiego, sufragana sandomierskiego,
wygûoszone 23 lipca 2003 roku podczas uroczystoÀci odpustowych
ku czci Àw. Brygidy Szwedzkiej w bazylice Àw. Brygidy w Gdaºsku

KaÒda odpustowa uroczystoÀå w
tym koÀciele, to jakby kolejny kamieº
milowy w dziejach tej parafii, tej Àwiâtyni i was wszystkich tutaj obecnych.
Przede wszystkim, jak kaÒdy odpust,
zakorzenia nas w Chrystusie miûosiernym i przebaczajâcym, odpuszczajâcym nam grzechy i winy. To oczyszczenie dokonane przez Chrystusa
otwiera jakby oczyszczony teren naszego serca do budowy nowych dzieû,
które powinny powstaå. JeÀli bÅdziemy chcieli wszczepiå siÅ w Chrystusa,
to przyniesiemy owoc obfity i wiÅkszâ
chwaûÅ Panu Bogu. Wystarczy tylko
pobieÒnie przyjrzeå siÅ historii tej parafii, tego koÀcioûa, aby siÅ przekonaå,
Òe tutaj sâ cudowne zrzâdzenia OpatrznoÀci BoÒej.

ciû Ojciec ÃwiÅty Jan Paweû II 5 czerwca
1999 roku.IleÒ tutaj moÒna zauwaÒyå
cudów, cudownych wydarzeº, cudownych dzieû. To wszystko zresztâ, na co
patrzymy, budzi w nas podziw. Bazylika
Àw. Brygidy peûna jest cudownych arcydzieû sztuki o wielkiej wartoÀci religijnej,
artystycznej, jak np. wspaniaûy relik-

II nazwaû jâ wzorem ÀwiÅtoÀci kobiecej
w Europie. Byûa matkâ oÀmiorga dzieci,
jej córkâ jest Àw. Katarzyna. Byûa wiernâ
Òonâ, mâdrâ wychowawczyniâ, wychowywaûa nie tylko swoje dzieci, ale byûa
takÒe wychowawczyniâ ksiâÒât, wûadców. Mówiûa im otwarcie, jakimi powinni byå i jak wypeûniaå swoje obowiâzki.

Cuda ûaski BoÒej
To wûaÀnie tûumy gdaºszczan ze
czciâ uczestniczyûy w pogrzebie Àw. Brygidy, gdy w 1374 roku jej doczesne
szczâtki po Àmierci przewieziono z Rzymu przez Gdaºsk do Szwecji i na kilka
tygodni zûoÒono tutaj w maûej kaplicy
pod wezwaniem Àw. Marii Magdaleny.
Wolâ BoÒâ byûo, aÒeby rozbudowano tÅ
kaplicÅ i juÒ pod koniec XIV wieku poÀwiÅcono jâ Àw. Brygidzie. Wybudowano
tutaj teÒ i konwent - jeden z osiemdziesiÅciu klasztorów pod wezwaniem Àw.
Brygidy. Niestety, przyszûa reformacja i
siostry zostaûy skazane na wygnanie, u
was znalazûy pracÅ, modlitwÅ na 187 lat.
W 1587 roku spûonâû konwent, spûonâû
koÀcióû Àw. Brygidy. W poûowie XIX
wieku ostatnie siostry Brygidki znowu
musiaûy opuÀciå konwent na skutek polityki sekularyzacji, a koÀcióû staû siÅ parafialnym koÀcioûem jako centrum polskiego katolicyzmu w Gdaºsku. Choå
przetrwaû II wojnÅ Àwiatowâ, to w kilka
dni po wkroczeniu Armii Sowieckiej zostaû przez niâ podpalony i przez åwierå
wieku leÒaû w gruzach, bo taka byûa polityka komunistów. Mimo usilnych staraº ks. biskupa Edmunda Nowickiego,
nie moÒna byûo przystâpiå do jego odbudowy. I znowu wolâ BoÒâ jest i kolejnym cudem OpatrznoÀci BoÒej, na który
patrzymy, Òe tak jak w 1374 roku tûumy
gdaºszczan z szacunkiem przyjÅûy doczesne szczâtki Àwiâtobliwej siostry Brygidy, tak 600 lat póÎniej ludzie morza,
tûumy gdaºszczan, ludzie WybrzeÒa, a
potem z caûej Polski solidarnej gromadziûy siÅ tutaj, aÒeby dziÅkowaå Bogu za
te wyroki OpatrznoÀci, które w sposób
szczególny tutaj daûo siÅ poznaå.
Kolejnym cudem Àw. Brygidy wyproszonym przez jej wstawiennictwo
jest to, Òe prawie po 200 latach nieobecnoÀci znowu powróciûy do Gdaºska Siostry Zakonu NajÀwiÅtszego Zbawiciela brygidki. Ksiâdz praûat daû im w opiekÅ
wspaniaûy kompleks zabudowaº MiÅdzynarodowego Centrum Ekumenicznego w Gdaºsku, które to centrum poÀwiÅ-

Golgota Wschodu - historyczny krzy¿, który zosta³ ustawiony przez Polaków w miejscu
odnalezienia mogi³, gdy jeszcze nie mówiono o wybudowaniu cmentarza.

wiarz Àw. Brygidy ufundowany z okazji
1000-lecia miasta Gdaºska. PrzepiÅkna
monstrancja z bursztynu stanowi wotum
ofiarowane Chrystusowi za to, Òe Ojciec
ÃwiÅty Jan Paweû II 26 wrzeÀnia 1999
roku ustanowiû Àw. BrygidÅ wspóûpatronkâ Europy. ÃwiÅta Brygida, patronka tutejszej bazyliki mniejszej w Gdaºsku,
zostaûa wyniesiona do godnoÀci opiekunki caûego kontynentu Europy chrzeÀcijaºskiej wyrosûej z wiary Chrystusa
Jezusa naszego Pana, toteÒ na bursztynowej monstrancji jest wyryty zûoty napis
„Amor meus crucifixus est” - miûoÀciâ
mojâ jest UkrzyÒowany.

Dziedzictwo
Chrystusowego KrzyÒa
DziÀ mija 630 lat od Àmierci ÀwiÅtej
Brygidy Szwedzkiej, która obok Àw. Katarzyny ze Sieny, Àw. Teresy Benedykty
od KrzyÒa jest wÀród ÀwiÅtych kobiet patronkâ Europy. Ojciec ÃwiÅty Jan Paweû

Po Àmierci mÅÒa w 1344 roku staûa siÅ
Àwiâtobliwâ wdowâ, zaûoÒycielkâ zgromadzenia zakonnego. Zwiâzana z Rzymem, przemawiaûa do wûadców, do PapieÒy. Nie szczÅdziûa teÒ i surowych upomnieº duchownym, Àwieckim. Zawsze aktywna, a przy tym mistyczka.
Staûa siÅ wspaniaûym wzorem ÀwiÅtoÀci
kobiecej w Europie, gdyÒ poûâczyûa w
sobie najwznioÀlejszâ kontemplacjÅ ze
Àmiaûym zaangaÒowaniem apostolskim,
mâdroÀå w rozwiâzywaniu codziennych,
Òyciowych problemów z umiejÅtnoÀciâ
rozwiâzywania problemów publicznych,
narodowych i ogólnoÀwiatowych. Skâd
ta gorliwoÀå, skâd ta gûÅbia? Skâd to ogromne zaangaÒowanie i aktywnoÀå?
ÃwiÅta Brygida wyznaûa: „miûoÀciâ mojâ jest UkrzyÒowany”. Ujawniûo siÅ to
szczególnie podczas jej pobytu w Ziemi
ÃwiÅtej. W piâtek rano, 12 maja 1372 roku, gdy przekroczyûa próg koÀcioûa Grobu Paºskiego, poczuûa, jak przez jej duszÅ przepûywa jakby fala oczyszczajâce-

go ognia, a serce jej napeûnione zostaûo
pokojem. Pisze o tym w nastÅpujâcych
sûowach: „W kaplicy na Kalwaryjskim
wzgórzu upadûam na kolana, a przed oczami mej duszy rozegraû siÅ krwawy
dramat Wielkiego Piâtku. Kiedy tak bolaûam i ûzy roniûam u Wzgórza Kalwarii,
ujrzaûam mojego Pana nagiego i ubiczowanego, wiedzionego przez Ïydów na
ukrzyÒowanie i strzegli go z pilnoÀciâ.
Gdy ujrzaûam ich okrucieºstwo, udrÅczona zobaczyûam Jego MatkÅ na poûy
umarûâ, a On zawoûaû: ‘Ojcze, w Twoje
rÅce polecam ducha mojego’ i oddaû
ducha”. Wtedy Brygida wypowiedziaûa
te sûowa: „MiûoÀciâ mojâ jest UkrzyÒowany”.
Gdyby tak miûoÀciâ mojâ i twojâ byû
zawsze UkrzyÒowany, to bezpieczniejsze byûyby nasze ulice, mniej byûoby korupcji w urzÅdach, ciemnych interesów
w polityce. Gdyby miûoÀciâ mojâ, miûoÀciâ kaÒdego chrzeÀcijanina i Polaka byû
UkrzyÒowany, to wiÅcej byûoby prawdy
w gazetach, ÀwiÅtoÀci w koÀcioûach, wiÅcej by byûo poÀwiÅcenia w szpitalach, zaangaÒowania w szkoûach, sumiennoÀci
w pracy, sprawiedliwoÀci w sâdach, uczciwoÀci w handlu, mniej byûoby egoizmu w rodzinach, mniej pijaºstwa i
rozwodów, mniej byûoby wiÅÎniów,
mniejsze by byûo zapotrzebowanie na uzbrojenie, zmniejszyûaby siÅ pazernoÀå
na cudze pieniâdze, znikûby gûód na
Àwiecie, Òycie byûoby w prawdzie, miûoÀci i sprawiedliwoÀci.
”MiûoÀciâ mojâ jest UkrzyÒowany” - te sûowa ÀwiÅtej Brygidy Szwedzkiej pûynâ przez wieki i sâ przekazane
jako dziedzictwo Chrystusowego KrzyÒa, na którym to dziedzictwie powinno
byå budowane Òycie kaÒdego kraju i naszego chrzeÀcijaºskiego kontynentu Europy. Mamy je podjâå jako najpilniejsze
zadanie Polaków na dzisiejsze czasy. O
to wûaÀnie woûa Namiestnik Chrystusa,
nasz rodak Jan Paweû II. To wûaÀnie swój
geniusz kobieta okazuje szczególnie w
tej wspaniaûej, mâdrej gûÅbokiej miûoÀci,
która wyraÒa siÅ przede wszystkim w umiûowaniu nie tylko wûasnej rodziny, ale
w miûoÀci rodziny rodzin, jakâ jest Ojczyzna, Polska ogniem próbowana.

NienawiÀå przegrywa,
miûoÀå zwyciÅÒa
Ukazaûy siÅ niedawno wspomnienia
wojenne zmarûej w ubiegûym roku pani
Karoliny Lanckoroºskiej, tak bardzo zasûuÒonej dla kultury polskiej. Kobiety,
która patrzâc swojemu oprawcy w oczy,
nie wahaûa siÅ powiedzieå, Òe jest Polkâ,
chociaÒ jej matka byûa Niemkâ. Mogûa
powoûaå siÅ na swoje pochodzenie niemieckie, aÒeby uzyskaå przychylnoÀå
Niemca, a ona z dumâ powiedziaûa: „jestem Polkâ”. A byû to ten sam oprawca,
który wczeÀniej bez wahania zastrzeliû
23 polskich profesorów z Uniwersytetu
Lwowskiego. Pani Lanckoroºska wspomina: „Nie pamiÅtam dziÀ po latach

wszystkich szczegóûów tego dialogu,
który trwaû 3 godziny i 3 kwadranse.
Wiem, Òe kilka razy wpadû on w furiÅ,
wykrzykujâc na Polaków jako wrogów
jedynie niebezpiecznych, prawdziwych
wrogów III Rzeszy”. Krzyczaû: „nie
Francuzi, nie Anglicy, ale wy Polacy”.
CoÀ widocznie byûo w tym Narodzie naszym bezkompromisowego, Òe ten oprawca najbardziej zwróciû uwagÅ na nasze polskie cechy. Dostrzegli to Niemcy,
którym do udowodnienia tezy o wyÒszoÀci rasowej potrzebne byûo nie tyle pokonanie, co zûamanie Polaków. I stâd braûa
siÅ ta zimna, wyrafinowana przemoc, ten
bluÎnierczy krzyk. Po co ten oprawca,
majâc przed sobâ bezbronnâ, sûabâ kobietÅ, tak potwornie krzyczaû? Po co
wpadaû w furiÅ i tûukû piÅÀciâ w stóû? Byå
moÒe widziaû, Òe prawdziwej siûy moralnej tej kobiety nie pokona siûâ fizycznâ,
nawet siûâ swojej wûadzy. Ten krzyk byû
wyrazem jego bezsilnoÀci wobec szlachetnej miûoÀci Polki.
Po przybyciu do obozu w Ravensbrück, jedna z niemieckich wiÅÎniarek od razu rozpoznaûa, Òe Karolina Lanckoroºska jest Polkâ. Karolina pyta jâ:
„Dlaczego tak mówisz, po czym poznaûaÀ?” Ona odpowiada: „Jestem Niemkâ, siedzÅ tutaj cztery lata, to siÅ nauczyûam rozpoznawaå ludzi. A was to
znamy dobrze. Jedne tylko Polki wchodzâ tu z gûowâ podniesionâ do góry. Byûy tu wiÅÎniarki naleÒâce do róÒnych narodowoÀci, Francuzki, Czeszki, Greczynki, Ukrainki, Rosjanki, ale uwagÅ
naszâ przykuwajâ wûaÀnie Polki”. Zobaczyûa, Òe w trudnych sytuacjach Polki
potrafiâ zachowaå poczucie osobistej
godnoÀci, a nawet pogodÅ ducha, a gdy
trzeba, objawiajâ niezwykûe mÅstwo.
Gdy Niemcy zaczÅli systematycznie rozstrzeliwaå kobiety w obozie, umieszczali je dzieº przed egzekucjâ w bunkrze i
tam podawali im napoje oszaûamiajâce.
Gdy Polki dowiedziaûy siÅ, czym koºczy
siÅ ten pobyt w bunkrze, odmawiaûy wypicia napoju. Nie pozwalaûy teÒ, aÒeby
im zawiâzaå oczy opaskâ. Umieraûy
wszystkie bez wyjâtku z okrzykiem
„Niech Òyje Polska”. Wstrzâsajâce i
niezwykûe to zachowanie polskich kobiet.
Kto dziÀ chciaûby stanâå po stronie
zabójców, majâc przed sobâ te bohaterskie, dzielne nasze niewiasty? I kto dziÀ
oÀmieli siÅ o tym zapomnieå? Kto dziÀ oÀmieli siÅ nie oddaå czci, choåby bezimiennym, takim polskim kobietom?
Dlatego trzeba wracaå pamiÅciâ do tych
niezwykûych wydarzeº. Prymas Polski
ks. kardynaû Stefan Wyszyºski mówiû:
„Naród Polski utrzyma siÅ na tej ziemi
tak dûugo, jak dûugo bÅdziemy mieli czyste matki i godne kobiety, jak dûugo w
ognisku rodzinnym tliå siÅ bÅdzie nie tylko iskra ognia, ale i iskra BoÒa, która ogrzewa serca w miûoÀci, uczy porzâdku i
ûadu. To, Òe walâ siÅ dziÀ obozowe baraki, które odbieraûy wolnoÀå ludziom, to,
Òe rdzewiejâ druty, które prâdem eklektrycznym uÀmiercaûy w imiÅ nienawiÀci,
to, Òe w gruzy i proch walâ siÅ piece krematoryjne, które sûuÒyûy nienawiÀci, to
wszystko jest dowodem, Òe nienawiÀå ostatecznie nie moÒe tryumfowaå. NienawiÀå przegrywa, a zwyciÅÒa miûoÀå”.
ZwyciÅÒa miûoÀå Chrystusowa, a „dla
nas Polaków najwiÅksza miûoÀå po Bogu
to Polska. Musimy, po Bogu, dochowaå
wiernoÀci przede wszystkim naszej OjczyÎnie i narodowej kulturze polskiej” mówiû Prymas Tysiâclecia na Jasnej Górze 35 lat temu. „Owszem, trzeba mieå
szacunek dla zdobyczy innych narodów,
ale wiernoÀå ÀlubowaliÀmy naszej OjczyÎnie, polskiej kulturze narodowej,
naszej polskiej kulturze chrzeÀcijaºskiej,
Òe tej wiernoÀci zawsze dochowamy. Na
kaÒdym kroku walczyå bÅdziemy o to,
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aby Polska Polskâ byûa, aby w Polsce po
polsku siÅ myÀlaûo, aby w Polsce polski
duch Narodu chrzeÀcijaºskiego czuû siÅ
swobodnie i w wolnoÀci” - mówiû Prymas Tysiâclecia na Jasnej Górze w 1958
roku. WûaÀnie za takâ PolskÅ ginÅli nieustraszeni obroºcy Westerplatte, Powstaºcy Warszawscy, wiÅÎniowie ubowskich kazamatów, mÅczeni za to, Òe
pragnÅli Polski niepodlegûej, aby Polska
Polskâ byûa.

Korzeniem Europy
jest Chrystus
Trzeba, aÒeby szczególnie obecnie
KoÀcióû katolicki w Polsce mocno uderzyû w dzwony serc Polaków. MyÀlÅ, Òe
nikt z nas mieszkajâcych w naszej OjczyÎnie ani na emigracji, kto czuje siÅ
Polakiem, nie moÒe wstydziå siÅ czy lekcewaÒyå swojâ MatkÅ PolskÅ. Trzeba
wpatrzeå siÅ w jej twarz, wsûuchaå siÅ w
jej gûos, wûâczyå siÅ w jej pieÀº, wtopiå
siÅ w jej wielkâ poezjÅ, podaå jej obie
nasze rÅce, umysû i serce do dyspozycji.
Teraz znowu, na Òyczenie anonimowych centrów Àwiatowych, mamy siÅ
roztopiå, bez wyraÎnego oblicza narodowego, kulturowego, wyzuci z wûasnej
toÒsamoÀci, posûuszni obcym dyrektywom. GdybyÀmy dali siÅ wydziedziczyå
i wykorzeniå z naszego dziedzictwa narodowego i katolickiego, to udowodnilibyÀmy przed Europâ i Àwiatem, Òe my
nic sobâ nie reprezentujemy. ByliÀmy
podziwem dla Àwiata, a stalibyÀmy siÅ
poÀmiewiskiem dla Àwiata. ToteÒ Ojciec
ÃwiÅty Jan Paweû II, który tak bardzo
pragnie, Òeby Europa byûa ojczyznâ ojczyzn, jest gûÅboko zatroskany o duchowy ksztaût narodów wspóûczesnej Europy, nieustannie przy róÒnych okazjach
przypomina o chrzeÀcijaºskich korzeniach naszej europejskiej toÒsamoÀci i
wzywa, aÒeby chrzeÀcijaºskie dziedzictwo Europy nie zostaûo roztrwonione.
Przeciwnie, chcâc budowaå przyszûoÀå
Europy, trzeba oÒywiå to chrzeÀcijaºskie
dziedzictwo, trzeba, aÒeby nowa Europa
oÒywiûa swe korzenie, z których wyrosûa, a korzeniem Europy jest Chrystus.
Szeroko o tym pisze Ojciec ÃwiÅty w
adhortacji „KoÀcióû w Europie”. Podobnie teÒ mówiû On do uczestników
sympozjum „Uniwersytet i KoÀcióû w
Europie”, a przed modlitwâ „Anioû
Paºski” w ostatniâ niedzielÅ w Castel
Gandolfo odniósû siÅ w swej wypowiedzi do prac nad tekstem przyszûej konstytucji Unii Europejskiej, której ostateczna wersja zostanie zatwierdzona przez
konferencjÅ miÅdzyrzâdowâ na poczâtku
paÎdziernika bieÒâcego roku.Skâd bierze siÅ ten wielki niepokój Ojca ÃwiÅtego?
Stâd, Òe widzi On wielki opór i paniczny strach twórców nowej konstytucji Unii Europejskiej przed umieszczeniem w niej wzmianki o Bogu i o chrzeÀcijaºstwie. I to nas zastanawia, dlaczego oni nie chcâ tam znaleÎå miejsca dla
Boga i dla naszej toÒsamoÀci chrzeÀcijaºskiej, z której wyrosûa Europa. Jest takie powiedzenie, „jeÀli jedni chcâ byå
bogami, inni muszâ byå niewolnikami”,
a „kto bóstwi siÅ na Àwiecie”, mówi
poeta, „ten na odwrót swego szaûu odczûowiecza siÅ pomaûu”. ToteÒ nadziejÅ
na dobrâ przyszûoÀå Europy moÒna wiâzaå tylko z tymi budowniczymi Europy
jutra, którzy nie faûszujâ jej historii i majâ odwagÅ czerpaå z ciâgle oÒywianych
korzeni chrzeÀcijaºstwa. Wasz proboszcz, ksiâdz praûat Henryk, stale byû
krytykowany za to, Òe jest nacjonalistâ,
antyeuropejczykiem, choå swoje stanowisko wyraÒaû zawsze jasno i poprawnie. Mówiû: „musimy Òyå w Europie i
wspóûpracowaå z innymi. Ta wspóûpraca
ma nam dawaå korzyÀci i pomagaå osiâgnâå rozwój na miarÅ XXI wieku. Ale

ma to byå wspóûpraca, a nie bezwolne
wykonywanie poleceº pûynâcych z obcych stolic i obcych mocarstw. Chcemy
budowaå EuropÅ wspólnâ, silnâ gospodarczo, zapewniajâcâ godziwy byt kaÒdemu czûowiekowi, ale nie wyrzekniemy siÅ wûasnej toÒsamoÀci, wûasnej pozycji, wiary i tradycji”. Niestety, dzieje
siÅ zupeûnie inaczej.

Polska jest
wystawiona
na sprzedaÒ
Tu chyba bardziej niÒ gdzie indziej,
nad Morzem Baûtyckim, z trwogâ i przeraÒeniem patrzymy na te wielkie sztormy prâdów liberalnej Europy, które chcâ
nas zalaå neopogaºstwem i antychrzeÀcijaºstwem. JakÒe groÎne idâ na nas te
fale, które naciskajâ na nas, abyÀmy siÅ
zgodzili na mordowanie dzieci poczÅtych w ûonach matek przez tzw. aborcjÅ,
na skracanie Òycia starcom przez eutanazjÅ, ÒebyÀmy zgodzili siÅ na maûÒeºstwa przelotne, zrównane z maûÒeºstwami sakramentalnymi. ÏebyÀmy siÅ zgodzili na wszelkie patologiczne zachowania seksualne. Uderzajâ w nas potÅÒne
fale liberalizmu, tego imperium zûa, które chce zniewaÒaå Boga i ludzi. Chcâ zrównaå antropologiÅ z zoologiâ, a czûowieka uczyniå obiektem wymiany
handlowej. Pieniâdz jest waÒniejszy niÒ czûowiek. Czûowiek staû siÅ towarem. Chcâ
poddaå umysûy ludzkie w niewolÅ kûamstwa, a czûowieka
uczyniå obiektem poÒâdania,
uniemoÒliwiå mu miûoÀå, a
Àwiat czyniâ terenem wzajemnej, bezwzglÅdnej walki o posiadanie, o Òer. Depczâ wszelkie zasady sprawiedliwoÀci,
bo silniejszy poÒera sûabszego, usiûujâ zamâciå nam sumienia i przekonywaå nas, Òe
miûoÀå nie jest zwiâzana z miûoÀciâ mÅÒczyzny i niewiasty,
Òe nie ma odpowiedzialnoÀci
przed Bogiem za wszelkie
formy naduÒyå, zboczeº, obrzydliwoÀci, ûajdactwa i rozwiâzûoÀci. DâÒâ, by ta istotna
dziedzina w planach BoÒych
nie miaûa nic wspólnego ze
ÀwiÅtoÀciâ i godnoÀciâ Òycia.
Chcâ nas oderwaå od
ÀwiÅtoÀci Imienia BoÒego. Chcâ zniszczyå w Òyciu i kulturze wszystko, co
ÀwiÅte, co godne, co wielkie. Chcâ zrównaå Òycie ludzi z Òyciem zwierzât. JeÀli ludzkie tkanki majâ byå potrzebne do
produkcji kosmetyków, jeÀli macierzyste
komórki majâ sûuÒyå do odmûadzania
bogatych, jakieÒ to jest straszne poniÒenie czûowieka. PotÅÒna fala zûa usiûuje
odrzuciå z naszego Òycia Dekalog, EwangeliÅ. Chcâ nas wyrzuciå na mieliznÅ, na pûyciznÅ Òycia ogûupionego, zmanipulowanego, nafaszerowanego mitami, kultem czarowników, magów, guru,
filozofów New Age. Tak wypûukane,
skoûowane umysûy i serca Polaków majâ siÅ w koºcu pogodziå z tym, Òe Polska
jest wystawiona na sprzedaÒ. Polacy majâ byå taniâ siûâ roboczâ pracujâcâ dla
wielkich koncernów zachodnich. Majâ
siÅ pogodziå z biedâ, z bezrobociem, z
bezdomnoÀciâ, z bezradnoÀciâ. Majâ
cieszyå siÅ z tego, a nawet premiowaå
tych, którzy to czyniâ. Majâ powtarzaå
te wszelkie kûamstwa, oszczerstwa, które obraÒajâ honor polskiego Narodu. Oto
wûaÀnie na tym oûtarzu wolnorynkowej
gospodarki juÒ zûoÒono: hutnictwo, górnictwo, rolnictwo, przemysû tekstylny,
zbrojeniowy, morski, czyli wszystkie
strategiczne gaûÅzie naszej gospodarki.
Jak dûugo to jeszcze bÅdzie trwaûo? Czy
honor, godnoÀå nasza pozwolâ nam na

to, aÒeby Polska staûa siÅ Òerem politycznych rekinów, albo tanim towarem na
targowicy Europy? Oto jedni nie troszczâ siÅ zupeûnie o dobro wspólne Narodu, dbajâ tylko o wûasne korzyÀci. Drudzy wrÅcz rozgrabiajâ PolskÅ i odsprzedajâ jâ obcym, majâc z tego korzyÀci. Jedni nie potrafiâ siÅ zjednoczyå w imiÅ
odpowiedzialnoÀci za PolskÅ i wikûajâ
siÅ w ciasnych sporach partyjnych, drudzy popychajâ kraj do nowego poddaºstwa, politycznego, ekonomicznego,
kulturowego.

Potrzeba nadziei
i solidarnoÀci
Zûo nie daûoby siÅ tak uskuteczniå,
nie zdoûaûoby tak panowaå, gdyby nie
pomoc ludzi dobrych. „Bezinteresowna
pomoc dobrych do speûnienia zûa przez
zûych”, pisze Feliks Koneczny w ksiâÒce „Rozwój moralnoÀci”. Jest to chyba
jedno z najwiÅkszych oskarÒeº rzuconych na tzw. milczâcâ wiÅkszoÀå. WiÅkszoÀå, która z jednej strony przyczynia
siÅ do panowania zûa, a z drugiej zaÀ strony, samâ siebie uwaÒa za niewinnâ.
WûaÀnie na tej faûszywej niewinnoÀci Òeruje ideologia i propaganda i z niej czerpie przemoc i swojâ niszczycielskâ siûÅ.

DziÅki temu milczeniu wiÅkszoÀci,
mniejszoÀå moÒe panowaå nad wiÅkszoÀciâ. Widzimy to dziÀ w Polsce. WiÅkszoÀå Polaków milczy, bo wydaje siÅ im,
Òe uniknie w ten sposób odpowiedzialnoÀci. ObojÅtni nie mordujâ, nie zdradzajâ, i za ich milczâcâ zgodâ mord i
zdrada istniejâ na Àwiecie.
Po wielu rozczarowaniach, jakie
przeÒywamy, wielu Polaków ogarnÅûo
zwâtpienie, co do dalszego sensu prowadzenia dziaûaº zmierzajâcych do zmian
w OjczyÎnie. Sâ przekonani, Òe nic nie
mogâ zmieniå, Òe kaÒdy wysiûek skazany jest na niepowodzenie, Òe Bóg siÅ nami nie interesuje. Tym sposobem wielu
upada z wyczerpania. Stajâ siÅ pozbawieni ufnoÀci, obojÅtni na wszystko, niezdolni do walki, niezdolni do nadziei. A
jednak walka o dobro jest nie tylko naszym obowiâzkiem narodowym, ale to
jest obowiâzek Òyciowy kaÒdego czûowieka. OdkâdÀmy Àwiadomi naszych obowiâzków aÒ do koºca Òycia, juÒ z tej
walki nie wolno nam siÅ wycofaå. Trzeba walczyå aÒ do zwyciÅstwa. ToteÒ trzeba wciâÒ na nowo rozbudzaå w Narodzie
poczucie powszechnej solidarnoÀci i duÒej aktywnoÀci. Trzeba umocniå i dobrze
ukierunkowaå te dziaûania, bo ogromne
moÒliwoÀci drzemiâ w Narodzie.
Ostatnio ukazaûa siÅ praca naukowa
z zakresu analiz spoûeczno-religijnych

archidiecezji gdaºskiej, w czwartym
rozdziale zatytuûowanym „Parafia
‘SolidarnoÀci’” m.in. czytamy, Òe zarówno gdaºski koÀcióû Àw. Brygidy, jak
teÒ osobiste zaangaÒowanie siÅ ks. praûata Henryka Jankowskiego w Òycie Ojczyzny, Narodu naleÒy zaliczyå do symbolu przemian spoûecznych, jakie rozpoczÅûy siÅ w Polsce wraz z wybuchem
„SolidarnoÀci”. Stâd szczególne zainteresowanie spoûeczno-religijnâ dziaûalnoÀciâ ks. praûata we wszystkich mediach. Wystarczy zajrzeå do dziaûów archiwalnych stron internetowych mediów, aÒeby upewniå siÅ, jak czÅsto pojawia siÅ w nich nazwisko ks. praûata
Jankowskiego. I pisze autor: „Parafia
tutejsza, wszystkim kojarzy siÅ jako kolebka ‘SolidarnoÀci’, jako ostoi ‘SolidarnoÀci’. Zarówno koÀcióû Àw. Brygidy w Gdaºsku, jak i proboszcz, stanowiâ
niewâtpliwie waÒny symbol wspóûczesnej historii Polski, jej kultury, aktualnych
przemian politycznych, czy form Òycia
religijnego w Àwiecie politycznego zakûamania”. Wiele osób ankieterom mówiûo, Òe „tutaj Naród budzi siÅ do walki, do walki ze zûem”. „Tu, do tego koÀcioûa idzie siÅ po prawdÅ”. „Tu jest
centrum patriotyzmu, troski o naszâ historiÅ”. „Tu jest atmosfera solidarnoÀci”. „Sâ tutaj piÅkne
Msze Àw., ûadny Àpiew, piÅkna oprawa liturgiczna, piÅkne kazania ks. praûata o gûÅbokiej miûoÀci do Boga, do Polski, do polskiego Narodu”. To sâ wypowiedzi tych, którzy odpowiadali
ankieterom.
Trudno sobie wyobraziå,
Òeby tak jednoznaczna symbolika kolebki „SolidarnoÀci”, jakâ tutaj moÒna odczytaå, nie
spotkaûy siÅ ze sprzeciwem, atakiem, wrogoÀciâ. KaÒdy, kto
chciaû coÀ dobrego zrobiå dla
Ojczyzny, musiaû teÒ nieÀå krzyÒ
niezrozumienia, a nawet niszczenia. Trzeba kontynuowaå
to, co siÅ tu tak piÅknie zaczÅûo.
Praca nie zostaûa zakoºczona,
ale zostaûa rozpoczÅta. Dopiero
jej pierwszy etap zostaû osiâgniÅty. Tutaj najûatwiej wykrzesaå to poÀwiÅcenie, bo to Àrodowisko najlepiej przygotowane,
najbardziej doÀwiadczone, najlepiej rozumiejâce tÅtno serca
Matki Polski. Po dwudziestu kilku latach powinniÀmy wreszcie zrozumieå, Òe „SolidarnoÀå” nie tylko byûa,
ale jest i zawsze powinna byå wspólnym
dobrem, wspólnâ naszâ sprawâ, wspólnâ
naszâ troskâ o dobro Narodu. Nie wolno
byûo prywatyzowaå „SolidarnoÀci”.
Ojczyzna, Bóg, Honor, SolidarnoÀå to
wartoÀci, których nie wolno wykorzystywaå dla swoich prywatnych interesów, bo to nie sâ szczeble drapania siÅ do
wûadzy, ale to ma byå sûuÒba Narodowi.
Mamy OjczyÎnie sûuÒyå bez reszty i
do koºca. Politycy nie potrafili stworzyå
jakiejkolwiek strategii okreÀlajâcej polskâ racjÅ stanu, aÒeby w sposób spójny i
rozwojowy wskazywaå te pryncypia,
które muszâ byå speûnione bez wzglÅdu
na partiÅ rzâdzâcâ. Naród znuÒony, uÀpiony nie interesuje siÅ takâ politykâ.
Przez 50 lat czekano na jaûmuÒnÅ
Wschodu, dziÀ czeka siÅ, co zechce nam
daå Zachód. I historia koûem siÅ toczy. I
znowu dochodzi do tego, Òe proÀci ludzie zmuszeni sâ do obrony tego, co jeszcze zostaûo w polskich rÅkach, co nie
zostaûo rozdrapane przez ûupieÒców.
Jednak topniejâ szeregi tych, którzy Polski broniâ. Coraz mniej narodowego majâtku jest polskâ wûasnoÀciâ, robotnicy
sâ zastraszeni, bojâ siÅ zwolnienia z pracy. Zostaûy nasze rodziny, które teÒ sâ
mocno niszczone przez zûe programy telewizyjne. Zostali jeszcze rolnicy, ostat-

ni wolni ludzie w Polsce, stâd ta wÀciekûoÀå liberaûów na nich, którzy chcieliby i
z nich mieå swoich niewolników. ToteÒ
podstawowym naszym zadaniem jest
wyksztaûciå, wychowaå mocarzy ducha.
Wykorzystaå ten czas wyÒu demograficznego w rocznikach mûodzieÒowych.
Zainwestowaå w mûodzieÒ, aby daå Polsce zdrowe, mocne, wspaniaûe elity spoÀród najlepszych synów i najlepszych
córek naszej Ojczyzny. A wtedy przez
nich „Bóg okaÒe moc swego ramienia i
rozproszy pyszniâcych siÅ zamysûami
serc swoich”. GdybyÀmy mieli polityków tak szczerze i bezinteresownie zatroskanych o ojczyznÅ, jakimi byli politycy okresu miÅdzywojennego: Kwitkowski, Grabski, MoÀcicki, wtedy Naród na rÅkach wyniósûby ich do wûadzy.

Wszystko zaczynaå
od Eucharystii
Po tak wzburzonym morzu pûynie
nasza ûódÎ, a ster jej trzyma w rÅkach
Piotr naszych czasów, nasz rodak Jan
Paweû II. Usiûuje nas doprowadziå do
portu zbawienia. Czyni wszystko, wûaÀnie teraz w tak trudnych warunkach, gdy
wydaje nam siÅ, Òe giniemy, abyÀmy
znowu sûyszeli Chrystusowe sûowa: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie siÅ”. Przybyû do nas Ojciec ÃwiÅty, aÒeby wskazaå
nam w tych burzliwych czasach na Jezusa Miûosiernego. W Miûosierdziu BoÒym jest nasz ratunek i nasze ocalenie.
Przez apostoûkÅ miûosierdzia s. FaustynÅ
powiedziaû Chrystus: „Nie znajdzie ludzkoÀå uspokojenia, dopóki siÅ nie
zwróci z ufnoÀciâ do miûosierdzia Mojego”. I Polska teÒ dotâd nie znajdzie uspokojenia, dopóki nie zawoûa: Jezu, ufam Tobie! Dopóki caûy Naród nie zawoûa: Jezu, ufam Tobie! Ten wûaÀnie Jezus Król, nasz Król chce uwolniå nas od
ciemiÅÒycieli. To wûaÀnie miûoÀciâ mojâ
jest UkrzyÒowany. Ludziom bez serca
trzeba przedstawiaå Serce ukrzyÒowanego Jezusa, Jego ofiarnâ miûoÀå, czystâ, ubogâ, miûosiernâ, która wûaÀnie szczególnie w Eucharystii, caûkowicie bez reszty wydaje siÅ czûowiekowi jako pokarm. Z caûâ bezwzglÅdnoÀciâ wciâga
kaÒdego z nas i domaga siÅ, aÒeby los Jezusa byû naszym losem i nasz los Jezusa
losem. MiûoÀå ta, domagajâc siÅ od nas
wzajemnoÀci, dynamizuje nasz udziaû w
liturgii; domagajâc siÅ od nas wzajemnoÀci, dynamizuje nasz udziaû w Òyciu rodzinnym, sâsiedzkim, zawodowym, gospodarczym, politycznym, kulturowym,
w Òyciu KoÀcioûa i naszej Ojczyzny.
I tak siÅ tutaj teÒ zaczÅûo wszystko od Mszy ÃwiÅtej dla stoczniowców. Dzisiaj, jeÀli chcemy, aby dalej poszûy te
przemiany w poÒâdanym kierunku, ÒebyÀmy z nich byli zadowoleni, trzeba
wciâÒ wszystko rozpoczynaå od Eucharystii. Bo tu jest nadzieja na zwyciÅstwo, tu jest Àwiatûo prawdy, tu jest
moc, bo „polskie ciÅ niwy na Àwiat
wydaûy, anielski Chlebie, wonne ciÅ
kwiaty wykoûysaûy, pieÀciûy ciebie. Opûatkiem biaûym wprzódy siÅ staûeÀ z
kûosu zûotego, nim na oûtarzu tym zamieszkaûeÀ dla ludu swego. Sûowa
kapûana to Ciaûo Moje zwiodûy CiÅ z
nieba, byÀ nas posilaû na trudy, znoje
potÅgâ chleba. Z Ojczyzny duchem tak
zespolony przez drobne ziarno, spójrz
dziÀ na naród tak udrÅczony, na dolÅ
czarnâ. Przez krwi Twej kielich w
Boskiej ofierze przez jej wylanie, w
niezwyciÅÒonej dozwól trwaå wierze,
daj Zmartwychwstanie” (S. Nulla).
Rozumiem, Òe te gorâce brawa sâ znakiem Waszej gotowoÀci do podjÅcia
wielkiego czynu dla naszej Ojczyzny
Polski - i znów z kolebki „SolidarnoÀci” z WybrzeÒa Gdaºskiego. Bóg
Wam zapûaå.

