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Wiadomość tygodnia 

 

 

Nowy prefekt watykańskiej dykasterii do spraw zakonnych 

 

 

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konse-

krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego ma nowego prefekta. Dotychcza-

sowy, słoweński kardynał Franc Rodé CM, 

złożył rezygnację ze względu na osiągnię-

cie wieku emerytalnego, którą przyjął 

Ojciec Święty. Na jego miejsce mianował 

dotychczasowego metropolitę miasta 

Brasilia, 64-letniego abp. João Braza de 

Aviz. Watykańska nominacja była dla 

hierarchy okazją do spotkania się z dzien-

nikarzami na specjalnie zwołanej konfe-

rencji prasowej.  

 

Nowy prefekt podkreślił, że obecnie, po 

przejściu na emeryturę kard. Claudia 

Hummesa, który był prefektem Kongrega-

cji ds. Duchowieństwa, nie ma w Kurii 

Rzymskiej żadnego Brazylijczyka. Nie 

wypadało zatem nie przyjąć tej propozycji 

Ojca Świętego, skoro Brazylia posiada tak 

liczny Episkopat i tak dużą liczbę katoli-

ków. Wypada zatem, aby ktoś reprezen-

tował w Watykanie ten Kościół – powie-

dział na konferencji prasowej nowy pre-

fekt.  

 

Rozpoczynając konferencję abp João 

Braz de Aviz poinformował o otrzymanej 

nominacji na prefekta kongregacji trosz-

czącej się o osoby konsekrowane. Wy-

mieniając miejsca spełnianej dotąd posługi 

pasterskiej (archidiecezja Vitória w stanie 

Espirito Santo, diecezja Ponta Grossa w 

Paranie, archidiecezja w Londrina w Pa-

ranie oraz Brasilia – archidiecezja stołecz-

na) stwierdził, że w całym dotychczaso-

wym życiu kapłańskim kierował się zasadą 

spełniania woli Chrystusa, która wyrażała 

się w kierowanych do niego przez przeło-

żonych propozycjach podjęcia nowej 

posługi. 

 

 

W nawiązaniu do dotychczasowej sied-

mioletniej posługi w stołecznej archidiece-

zji nowy prefekt podkreślił, że w tym cza-

sie doznał wielu łask Bożych i życzliwości 

ludzkiej.  

   

 Ukazał także rozwijający się Kościół, 

który żyje i daje świadectwo w stołecznej 

Brasilii. Obejmując archidiecezję spotkał 

116 parafii, a zostawia 128; posługiwało w 

lokalnym Kościele 280 księży, a obecnie 

jest ich 360. W tym okresie wyświęcił 72 

księży i 40 stałych diakonów. Według 

arcybiskupa najważniejszym wydarzeniem 

był Krajowy Kongres Eucharystyczny, 

który odbył się w ubiegłym roku w stolicy, 

w ramach obchodów 50-lecia miasta 

Brasilia, jak też złotego jubileuszu stołecz-

nej archidiecezji. Zamierzeniem organiza-

tora Kongresu było ukazanie w sposób 

bardziej widoczny oblicza Kościoła będą-

cego w centrum politycznym kraju, jakim 

jest to nowoczesne miasto.  

 

Przewodniczący Konferencji Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 

Ks. Tomasz Sielicki TChr skierował do 

nowego Prefekta Kongregacji ds. Instytu-

tów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

szeń Życia Apostolskiego abpa João 

Braza de Aviz. życzenia w języku portu-

galskim, życząc światła Ducha Świętego w 

tej nowej posłudze, zleconej przez papie-

ża Benedykta XVI, dla dobra życia konse-

krowanego w Kościele powszechnym.  red  

 

 Nowy prefekt Kongregacji ds. Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego jest człowiekiem 

otwartym, bezpośrednim i w dotychcza-

sowej posłudze pasterskiej zawsze kiero-

wał się zasadą prowadzenia pracy we 

wspólnocie. Podejmowane decyzje były 

owocem wcześniejszych rozmów, dyskusji 

i wspólnego poszukiwania najlepszych 

rozwiązań. Z. Malczewski TChr, Brazylia  

 

Za: Radio Watykańskie 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Inauguracja Roku Kard. Adama 

Kozłowieckiego SI 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego w 

diecezji sandomierskiej rozpoczęły się 

obchody 100. rocznicy urodzin kard. Adam 

Kozłowieckiego, wielkiego misjonarza 

Afryki. Mszy św. sprawowanej w bazylice 

katedralnej w Sandomierzu przewodniczył 

ordynariusz bp Krzysztof Nitkiewicz. Uro-

czystość zgromadziła w sandomierskiej 

katedrze krewnych wielkiego misjonarza, 

przedstawicieli Fundacji im. kard Adama 

Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz 

przedstawicieli zakonu jezuitów, do które-

go należał oraz licznych wiernych.  

 

Ordynariusz diecezji sandomierskiej na 

początku Mszy św. podkreślił to, że kard. 

Kozłowiecki przez całe swoje życie wypa-

trywał Bożych znaków i podążał za nimi. 

„Był jednocześnie znakiem dla wszystkich 

szukających Chrystusa: w czasie wojny i 

pokoju, w Polsce i w Afryce” – mówił bp 

Nitkiewicz. „My również chcemy postrze-

gać go, jako Boży znak, czerpiąc na-

tchnienie ze wspaniałego dziedzictwa, 

jakie po sobie pozostawił” – dodał biskup.  

Podczas homilii ks. Daniel Koryciński, 

mówił o misyjnym wymiarze przeżywanej 

uroczystości. „Dzisiejsze święto przypomi-

na nam, że Jezus przyszedł na świat dla 

$#guid{D7E 3D2B0-83EF-4A F2-A F63-ADA0C95A7006} #$ 
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wszystkich ludzi, równocześnie otwierając 

możliwość zbawienia wobec każdego 

narodu. Przynosząc Bogu dzisiaj nasze 

dary składamy Mu złoto naszej duszy w 

postaci wyrzeczeń, kadzidło naszych słów 

modlitwy i mirrę naszej codziennej ofiary” – 

mówił kaznodzieja.  

Druga część inauguracji obchodów odbyła 

się w auli Katolickiego Domu Kultury św. 

Józefa. Autorzy dwóch referatów przybliża-

li postać i misyjną duchowość kard. Kozło-

wieckiego. Pierwszym prelegentem był o. 

Stanisław Cieślak SJ, który przedstawił 

życiorys kardynała. Natomiast ks. Stani-

sław Marek, proboszcz Majdanu Łętow-

skiego, długoletni misjonarz mówił o du-

chowości misyjnej kard. Kozłowieckiego. 

Podczas spotkania zespół wolontariuszy z 

parafii Chobrzany wykonał misyjny spek-

takl słowno-muzyczny. Aktorzy obdarowali 

gości sercami z piernika symbolizującymi 

„Serce bez granic”, które charakteryzowało 

księdza kardynała.  

 

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 

1911 r. w Hucie Komorowskiej. W 1929 r. 

wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie otrzymał 

święcenia kapłańskie w 1937 r. Na począt-

ku wojny został aresztowany przez gesta-

po, uwięziony a następnie przebywał w 

obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i 

Dachau.  

Po wyzwoleniu z obozu przebywał w Rzy-

mie a następnie udał się na misje do Pół-

nocnej Rodezji (Zambia).  Pracując bardzo 

ofiarnie na rzecz ewangelizacji tworzył 

równocześnie podwaliny administracyjne 

wielu zambijskich misji. Przyjął święcenia 

biskupie w 1955 r. a w 1959 r. został mia-

nowany na arcybiskupa metropolitę Lusaki. 

W 1988 r. Jan Paweł II wyniósł go do 

godności kardynalskiej. Zmarł 28 września 

2007 r. Lusace w Zambii.  

26 marca 2008 r. powołano w Majdanie 

Królewskim Fundację im. ks. kard. Adama 

Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która 

ma na celu rekonstrukcję pałacu Kozło-

wieckich w Hucie Komorowskiej, utworze-

nie Centrum Misyjnego oraz propagowanie 

idei misyjnych pośród młodego pokolenia 

poprzez przybliżanie sylwetki i działalności 

misyjnej kard. Kozłowieckiego. Za: 

www.deon.pl  

X Sesja Kolbiańska w Krakowie 

 

8 stycznia 2011 r. św. Maksymilian Maria 

Kolbe skończyłby 117 lat. Z tej okazji Wyż-

sze Seminarium Duchowne Franciszkanów 

w Krakowie zorganizowało 10. sesję kol-

biańską poświęconą swojemu patronowi, 

który w w tym seminarium studiował i był 

wykładowcą. Wydarzenie to wpisuje się w 

przeżywany w Polsce Rok św. Maksymi-

liana. Konferencję przy Franciszkańskiej 4 

otworzył o godz. 9.00 prowincjał francisz-

kanów o. Jarosław Zachariasz. Zdaniem 

przełożonego zakonników takie spotkanie 

to zaproszenie do kroczenia drogą święto-

ści.  

Ks. prof. dr hab. Jan Machniak z Uniwersy-

tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

powiedział, że święci męczennicy dodają 

nam odwagi do świadczenia o Bogu i Jego 

nauce.  Uświadomił zebranym w auli przy 

Franciszkańskiej, że o. Kolbe utorował 

drogę męczenników XX w. Przypomniał, 

że wiek XX to stulecie, w którym najwięcej 

chrześcijan oddało życie za Chrystusa. „13 

tysięcy ze 106 krajów” – wyliczył. (…) 

Mówił też o elementach męczeństwa, o 

męczenniku, prześladowcy, fakcie śmierci, 

jego świadku i motywach przyjęcia śmierci. 

Szerzej omówił to w swoim wystąpieniu 

franciszkanin z Rzymu o. prof. Zbigniew 

Suchecki.  Zakonny prawnik zwrócił uwagę 

na to, że św. Maksymilian padł ofiarą nie-

nawiści do wiary w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Tzn. władza obozowa „przy-

właszczyła sobie prawa właściwe Bogu, 

mocą których decydowała o życiu człowie-

ka stworzonego przez Boga i odkupionego 

przez Chrystusa”.   

O. Kazimierz Malinowski z Warszawy 

przekonywał, że św. Maksymilian przez 

całe swoje życie dojrzewał do męczeń-

stwa, przygotowywał się do niego. Według 

sekretarza generalnego Konferencji Wyż-

szych Przełożonych Zakonów Męskich w 

Polsce św. Maksymilian w KL Auschwitz 

był ponadto głosem Pana Boga, świadkiem 

Jego miłości do człowieka.    Na zakoń-

czenie swojego wystąpienia o. Malinowski 

przypomniał słowa Jana Pawła II do osób 

konsekrowanych, papież wypowiedział w 

1983 r. w Niepokalanowie: „Syn świętego 

Franciszka [Św. Maksymilian], zakonnik, 

jeden z wielu członków tej wielkiej fran-

ciszkańskiej rodziny w Kościele i jeden z 

wielu członków tylu rodzin zakonnych w 

Kościele, dany na nasze czasy, dany nie 

tylko dla Polski, ale dla całego Kościoła. 

Dany po to, żeby żadna rodzina zakonna, 

męska czy żeńska, ażeby żaden zakonnik i 

żadna zakonnica na świecie nie mieli 

wątpliwości co do tego, co znaczy być 

zakonnikiem, zakonnicą, na czym polega 

istotna tożsamość tego powołania”.  

Podczas sesji kolbiańskiej jej uczestniczy 

poznali też życie innej osoby świętej XX w. 

Ks. dr Piotr Gąsior z Krakowa przybliżył 

postać Joanny Beretty Molli, która wolała 

sama umrzeć niż pozwolić na aborcję 

własnego dziecka. Ten akt uczony nazwał 

„męczeństwem z miłości”.  Przy okazji 

podał źródła miłości u Świętej. Wśród nich 

wymienił: modlitwę, Słowo Boże, Euchary-

stię i Rodzinę.  Sympozjum zakończyło się 

uroczystą Eucharystią pod przewodnic-

twem wyższego przełożonego krakowskich 

franciszkanów.  Współorganizatorami 

sympozjum obok WSD Franciszkanów byli: 

Instytut Studiów Franciszkańskich i Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowie-

ka. Jms.            Za: www.franciszkanie.pl    

Początek posługi Ks. Dariusza Bar-

tochy jako inspektora salezjanów w 

Krakowie 

Ks. Dariusz Bartocha rozpoczął oficjalnie 

swoją posługę przełożonego Inspektorii 

p.w. Św. Jacka. Uroczystość wprowadze-

nia na urząd nowego inspektora odbyła się 

4 stycznia w Krakowie. Wśród uczestników 

tego wydarzenia nie zabrakło inspektorów 

z Warszawy, Piły oraz Okręgu Wschodnie-

go, wikariusza Księdza Inspektora z Wro-

cławia a także licznego zastępu salezja-

nów z wszystkich inspektorii oraz nowicju-

szów. Przybyły również Siostry Salezjanki, 

Michalici i Michalitki, Salezjanie Współpra-

cownicy oraz reprezentacje młodzieży z 

różnych placówek. 

 

 

 

Po braterskim spotkaniu w kafejce semina-

ryjnej wszyscy uczestnicy tych podniosłych 

chwil udali się do kaplicy, aby uczestniczyć 

w centralnym punkcie tego dnia, jakim była 

Msza św., której przewodniczył ks. dr 

Marek Chrzan, Radca Regionalny Regionu 

Europa Północna. Po homilii ks. Dariusz 

Bartocha dokonał aktu publicznego wy-

znania wiary, przez co w sposób oficjalny 

przejął władzę w inspektorii krakowskiej. 

 

Po liturgicznym dziękczynieniu zaplano-

wano akademię, podczas której szczegól-

ne życzenia nowemu przełożonemu skła-

dali przedstawiciele bratnich inspektorii i 

zgromadzeń zakonnych oraz młodzieży, 

jak również Salezjańskiego Wolontariatu 

Misyjnego(…) Na zakończenie głos zabrał 

bohater tego dnia, który nie tylko podzię-

kował zebranym za uczestniczenie w tej 

ważnej dla niego chwili, ale także nakreślił 

plan jego posługi jako inspektora, w które-

go centrum znajduje się realizacja zamie-

rzeń Kapituły Generalnej XXVI, czyli po-

wrotu do Księdza Bosko, do pełnienia misji 

salezjańskiej wśród młodzieży z nowymi 

kompetencjami i odnowioną. 

http://www.deon.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
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Nowemu Przełożonemu inspektorii kra-

kowskiej składamy najserdeczniejsze 

życzenia, błogosławieństwa Bożego, opieki 

Niepokalanej Wpomożycielki, niegasnącej 

pasji do młodzieży na wzór Księdza Bosko 

oraz wytrwałości w pełnieniu podjętej przez 

niego posługi. Dawid Waliczek sdb.  

Za: www.sdb.org.pl  

 

Sympozjum o pallotyńskiej ducho-

wości w Konstancinie-Jeziornej 

 

Sympozjum na temat „Współpraca – pallo-

tyński dar i zadanie” odbyło się 27 i 28 

listopada 2010 r. w Centrum Animacji 

Misyjnej - Domu Rekolekcyjnym SAC w 

Konstancinie Jeziornie. Było to już szóste 

sympozjum, poświęcone pallotyńskiej 

duchowości, które zorganizował Instytut 

Pallottiego w Polsce.  

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 180 

osób: siostry pallotynki, księża i bracia 

pallotyni, świeccy członkowie Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem współpracy. 

Wspólnie zastanawiano się nad tym cha-

rakterystycznym rysem pallotyńskiego 

charyzmatu oraz szukano odpowiedzi m.in. 

na pytania: Jak realizować pallotyński 

model współpracy?; Czym była i jest 

współpraca w życiu i Dziele św. Wincente-

go Pallottiego?; Jak budzić pasję współ-

pracy i pielęgnować ją w codziennym 

życiu?; Jak we współpracy, służyć Kościo-

łowi – komunii?  

Uczestnicy mogli wysłuchać  trzech pre-

lekcji: „Kościół domem i szkołą komunii” 

(ks. dr Sławomir Pawłowski, Lublin), 

„Współpraca w szkole Pallottiego” (ks. dr 

Stanisław Stawicki, Rzym), „Współpraca w 

procesie rozwoju człowieka” (mgr Izabela 

Owczaruk, Warszawa) oraz obejrzeć film 

„O współpracy”, zrealizowany specjalnie 

na rzecz sympozjum.  

O otwartość na przyjęcie „daru” współpra-

cy i odwagę w podejmowaniu „zadania” 

współpracy, modlono się podczas Eucha-

rystii i Liturgii Godzin. W sobotę wieczo-

rem, celebrując nieszpory, uczestnicy, w 

łączności z Ojcem Świętym Benedyktem 

XVI i całym Kościołem, modlili się w inten-

cji każdego poczynającego się ludzkiego 

życia.  

Niedzielnej Mszy św. koncelebrowanej, 

rozpoczynającej Adwent, przewodniczył Bp 

Wojciech Polak. W homilii Ksiądz Biskup 

wskazywał na prawdziwe źródło współ-

działania i współpracy, które pozwala, że 

jesteśmy wokół Chrystusa, zgromadzeni 

jako Kościół – komunia. Jest nim osobiste i 

wspólnotowe spotkanie z Chrystusem.  

Nawiązując do najnowszej Adhortacji 

apostolskiej Verbum Dominii mówił: „Tym, 

co czyni z nas wspólnotę do wszelkiej 

współpracy i co pozwala, że jesteśmy 

jednego serca i jednej duszy, tworząc 

«jedność z wielu», to nie zbieranie się 

wokół choćby najwznioślejszego celu czy 

dobra, ale wokół Chrystusa, od którego i 

przez którego Bóg – daje nam życie. I daje 

nam życie i posyła nas, aby ten dar-

komunia rozprzestrzeniał się coraz bar-

dziej w świecie. Abyśmy poczuli się w ten 

sposób apostołami komunii czyli daru 

Bożego życia w tym świecie. To jest praw-

dziwy fundament wszelkiego współdziała-

nia i wszelkiej współpracy. Dar, który staje 

się jednocześnie zadaniem”. S. Monika 

Cecot SAC                 Za:  www.pallotyni.pl  

Spotkanie środowisk liturgicznych 

w Krakowie 

 

W sobotę 11 grudnia 2010 r. z inicjatywy o. 

Bernarda Sawickiego OSB Opata tyniec-

kiego i o. Tomasza Grabowskiego OP 

dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Litur-

gicznego w Krakowie odbyło się w Tyńcu 

pierwsze (na taką skalę) spotkanie środo-

wisk liturgicznych w Polsce. W spotkaniu 

wzięło udział 50 osób reprezentujących 

różne środowiska zajmujące się na co 

dzień liturgią w jej różnych aspektach.  

 

I tak obecni byli przedstawiciele: Domini-

kańskiego Ośrodka Liturgicznego, Ośrodka 

Liturgicznego Ruchu Światło-Życie Archi-

diecezji Katowickiej w Chorzowie, Redakcji 

„Chrystianitas”, Studium Liturgicznego z 

Wrocławia, organizator Rekolekcji Litur-

gicznych „Mysterium fascinans”, przedsta-

wiciel Festiwalu Muzyki Dawnej w Jaro-

sławiu oraz wielu innych.   

   

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski 

obecny był ks. bp Stefan Cichy przewodni-

czący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów przy KEP. (…) Celem spo-

tkania była przede wszystkim integracja 

środowisk liturgicznych w Polsce. Spotka-

nie rozpoczęło się prezentacją różnych 

ośrodków i ich działalności. Następnie 

podjęliśmy próbę diagnozy sytuacji polskiej 

liturgii oraz nakreślenie jej perspektyw jako 

rozmaitych poziomów potencjalnej współ-

pracy między naszyli środowiskami. W 

trzeciej części pracowaliśmy w dwóch 

grupach tematycznych. Pierwsza zajmo-

wała się szeroko rozumianą formacją 

liturgiczną, a druga podjęła zagadnienie 

muzyki liturgicznej.  

  

Centralnym i najważniejszym punktem 

naszego spotkania była oczywiście wspól-

nie celebrowana liturgia. Spotkanie zakoń-

czyło się wystąpieniem ks. bp Stefana 

Cichego, który podsumował całość naszej 

pracy oraz odniósł się do kilku spośród 

licznych uwag kierowanych pod adresem 

Episkopatu. Mamy nadzieję, że to spotka-

nie jaki i kolejne tego typu zaowocują 

lepsza współpracą naszych ośrodków 

liturgicznych i przyczyną się do odnowy 

liturgicznej w Polsce. Ks. Jarosław Super-

son SAC; Ks. Przemysław Krakowczyk 

SAC  

„Wieczernikowa choinka” na Jasnej 

Górze 

 

W Częstochowie zakończył się III Konkurs 

na „Wieczernikową Choinkę”, który cieszył 

się wielkim zainteresowaniem maluchów i 

nawiedzających sanktuarium. Aż ponad 16 

tys. głosów zaledwie w 11 dni oddali piel-

grzymi na 40 choinek przyozdobionych na 

Jasnej Górze przez dzieci ze szkół i przed-

szkoli.  

 

 

Zamysłem organizatorów było nawiązanie 

do polskich tradycji obchodów Bożego 

Narodzenia i podtrzymywanie zwyczajów 

strojenia świątecznych drzewek wzorem 

praojców: „Bardzo cieszymy się z wzięcia 

udziału w konkursie – powiedziała nauczy-

cielka ze Szkoły Podstawowej nr 40 z 

Częstochowy. – Kultywowanie takich pol-

skich tradycji, ubieranie takiej polskiej 

choinki jest nam bardzo bliskie. Anioły, 

które wspólnie z dziećmi stworzyliśmy 

wyniosły nas na pierwsze miejsce”. 

 

W tym roku po raz pierwszy do udziału w 

konkursie zaproszone zostały przedszko-

laki. Finał zmagań na „Wieczernikową 

Choinkę” połączony był z pamięcią o ob-

chodzonym dziś Światowym Dniu Misyj-

nym Dzieci. Potrzebę misyjności Kościoła 

wyjaśniali najmłodsi z Papieskiego Dzieła 

Misyjnego Dzieci ze Strzelec Wielkich. 

Maluchy modlitwą i ofiarą włączyły się we 

wsparcie rówieśników w Ugandzie. 

 

„Misyjnie kolędowaliśmy i zbieraliśmy 

pieniądze dla dzieci z innych krajów – 

powiedziała mała kolędniczka. – Brakuje 

im żywności, są tam wojny i trzeba ich 

wspierać i czerpiemy radość z tego co 

robimy”. Choć pielgrzymi jasnogórscy 

wybrali już najpiękniejsze ich zdaniem 

drzewka, to choinki nadal pozostaną w 

Wieczerniku i wciąż cieszyć będą przyby-

wających do sanktuarium. Organizatorem 

Konkursu byli przeor Jasnej Góry, Radio 

Jasna Góra i Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christana” w Częstochowie. J. 

Tyras                . Za: Radio Watykańskie  

http://www.sdb.org.pl/
http://m.in/
http://www.pallotyni.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

Zapowiedź papieskiej pielgrzymki 

do Asyżu 

 

W czasie noworocznego spotkania z 

wiernymi na modlitwie Anioł Pański Bene-

dykt XVI składając życzenia ponownie 

zawierzył światowy pokój orędownictwu 

Bożej Rodzicielki Maryi oraz zapowiedział, 

że w październiku uda się do Asyżu, by z 

przedstawicielami innych wspólnot chrze-

ścijańskich oraz tradycji religijnych, modlić 

się w intencji wolności wyznania gwaran-

tującej pokój. 

 

Powodem papieskiej pielgrzymki do mia-

sta św. Franciszka jest 25. rocznica Świa-

towego Dnia Modlitw o Pokój, jaki miał 

tam miejsce z inicjatywy Jana Pawła II 27 

października 1986 roku. Wtedy to, 25 lat 

temu, narodził się fenomen społeczno-

religijny nazwany "duchem Asyżu", a sam 

Asyż stał się światową stolicą ekumeni-

zmu, pokoju i pojednania, miastem po-

wszechnej modlitwy, symbolem szacunku 

dla całego stworzenia oraz rozmaicie 

wyrażanych, transcendentnych potrzeb 

człowieka, wielości kultur i dialogu. Bez 

polityki i ideologii zbudowano "czystą" 

przestrzeń wokół człowieka i podzielonej 

ludzkości. (…) 

 

 

 

W dniach 4-5 września 2006 roku cele-

browano w Asyżu 20. rocznicę Międzyna-

rodowego Dnia Modlitwy o Pokój. 200 

liderów religijnych, ponad 3 tys. gości z 

całego świata, 70 oficjalnych delegacji z 

różnych krajów znów spotkało się w trosce 

o pokój na świecie. Ale, w czasie całego 

spotkania, najważniejsi byli dwaj wielcy 

świadkowie wiary: Jan Paweł II i jego 

wielkie dzieło oraz św. Franciszek i jego 

wyjątkowe miasto. 

 

"Naszą uwagę zwraca zbieżność dwóch 

wielkich rocznic - napisał w specjalnym 

liście** Benedykt XVI - 20. rocznica modli-

twy o pokój, z inicjatywy Jana Pawła II 

oraz 800. rocznica nawrócenia św. Fran-

ciszka. Wspomnienie wyborów Franciszka 

stawia w nowym świetle czyn Jana Pawła 

II. Od słów skierowanych z krzyża w San 

Damiano "Idź i napraw mój dom...", rozpo-

częła się ludzka i chrześcijańska przygoda 

Franciszka. W swoim wyborze radykalne-

go ubóstwa, w pocałunku trędowatego 

wyraził swoją nową zdolność dostrzegania 

i miłości Chrystusa w cierpiących bra-

ciach. To nadal fascynuje wielu ludzi 

naszych czasów i czyni z tego miasta cel 

wędrówki niezliczonych pielgrzymów." 

 

W Nowy Rok Ojciec Święty Benedykt XVI 

prosił o modlitwę w intencji tego dzieła i 

tegorocznego październikowego spotkania 

w Asyżu.    o. Stanisław Jaromi OFMConv 

                            Za: www.franciszkanie.pl  

  

Salezjańska pomoc dla powodziań 

w Pakistanie 

 

Z nastaniem zimy zwiększyły się trudności 

związane z powodzianami w Pakistanie. 

Placówka misyjna w Kwecie nie przestaje 

angażować się na rzecz najbiedniejszych i 

najsłabszych, ale potrzebuje wsparcia i 

zainteresowania. Media już o tym nie 

mówią, ale bolesny dramat trwa.  

Dzięki otrzymanemu wsparciu pierwszy 

etap akcji pomocy w Kwecie został zreali-

zowany. Dystrybucja artykułów pierwszej 

potrzeby przebiega coraz szybciej dzięki 

środkom transportu. Niektóre obszary są 

odległe 250-380 km, a panuje tam bardzo 

zimny klimat. “Teraz zauważamy, że 

prawdziwa pomoc jest potrzebna na ze-

wnątrz Kwety, na wsiach, rozrzuconych na 

długości 450-500 km, które oddzielają 

stolicę od innych regionów Punjab i Sindh” 

– stwierdza jeden z wolontariuszy sale-

zjańskich z Kwety.  

“Przerażające sytuacje, wioski wyludnione 

pośrodku wód, które nie mogą odpłynąć; 

rodziny całkowicie odizolowane lub koczu-

jące, gdzie tylko się da, na całej długości 

dróg lub na pagórkach i wzgórzach oto-

czonych wodą, w lichych domkach do 

połowy zatopionych. Wielu nie rusza się z 

miejsca, aby ochronić to niewiele, co im 

pozostało. W telewizji i gazetach nie mówi 

się już o tym, ale dramat belitośnie trwa 

nadal”. Cały czas potrzebne są artykuły 

pierwszej potrzeby, ponieważ najbliższe 

dwa miesiące dla tysięcy rodzin i osób 

najsłabszych będą bardzo ciężkie.  

“Jest nie do opisania sytuacja, jaką zasta-

liśmy w niektórych obozach! Zwłaszcza w 

Daira, Murad, Jamali i Jaffraabad. W 

najbliższych tygodniach powrócimy z 

trzema ciężarówkami do Daira, która jest 

najbliżej, a następnie musimy pokonać 

trasę liczącą 450 km, aby dotrzeć na 

obszary w pobliżu Multan, gdzie na szcze-

ście znajduje się parafia katolicka z pro-

boszczem Austriakiem, który zajmie się 

rozdzieleniem artykułów”.  

Do początkowego “food kit” zostały dołą-

czone materace, podwójne koce i grube 

odzienie zimowe, zwłaszcza dla dzieci i 

kobiet, które zmuszone są dzień i noc 

przebywać w namiotach. Rząd zadbał o 

namioty, ubikacje publiczne i częste do-

starczanie wody pitnej. Jakkolwiek co-

dzienne pożywienie jest znikome, a lokal-

ne organizacje nie otrzymują wystarczają-

cej pomocy od rządu centralnego.  

 

W marcu powinna się rozpocząć trzecia 

faza pomocy salezjańskiej: odbudowanie 

życia, domu i przywrócenie zbiorów tym 

rodzinom, które będą mogły powrócić w 

swoje strony.           Za: www.salezjanie.pl  

Egipski jezuita o prześladowaniach 

chrześcijan w tym kraju 

 

W Egipcie nieustannie obserwujemy nara-

stanie napięcia pomiędzy muzułmanami i 

chrześcijanami – powiedział Radiu Waty-

kańskiemu ks. Samir Khalil Samir, egipski 

jezuita i profesor Papieskiego Instytutu 

Studiów Wschodnich w Rzymie. 

– Kraj ten od dawna stanowi centrum 

fundamentalizmu islamskiego, który w 

ostatnich latach przybrał na sile na skutek 

słabości świeckiej władzy politycznej. 

Fundamentaliści starają się wykorzysty-

wać aktualny kryzys ekonomiczny dla 

osłabienia pozycji rządu. Wzniecając 

niepokoje społeczne ostatecznie planują 

przejąć władzę w kraju. Niestety społe-

czeństwo egipskie nie jest zbyt wykształ-

cone i pojmuje religię w sposób bardzo 

prosty. To także pomaga fundamentali-

stom zdobywać sympatię przez inspiro-

wanie konfliktów i działania na szkodę 

ludności chrześcijańskiej – zauważył 

jezuita. 

 

Taki też charakter ma przypadek dwóch 

kobiet koptyjskich, rzekomo nawróconych 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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na islam, co nigdy nie zostało potwierdzo-

ne. Przetrzymywano je rzekomo w klasz-

torach. W rzeczywistości był to przypadek 

kryzysu małżeńskiego i nieporozumień w 

rodzinie. Przypadek ten został jedynie 

wykorzystany jako pretekst do tworzenia 

sytuacji napięcia oraz ostatnich rozru-

chów, w rzeczywistości mających na celu 

wzniecanie konfliktów politycznych i de-

stabilizację rządu. Chrześcijanie stanowią 

jedynie pretekst dla wzmocnienia pozycji 

fundamentalistów islamskich – powiedział 

ks. Samir (...). 

Trzeba zarazem pamiętać, że Koptowie są 

ludnością rdzenną, pochodzą od starożyt-

nych mieszkańców Egiptu i nawet mówią 

o sobie: jesteśmy potomkami faraonów. 

Wszyscy o tym wiedzą, także muzułmanie 

i politycy. Dla Koptów to właśnie muzuł-

manie stanowią ludność napływową. 

Przez wiele lat obie społeczności zasadni-

czo żyły w pokoju. Dyskryminacja i prze-

śladowania zaczęły się wraz z narodzina-

mi radykalnego ruchu islamskiego przed 

mniej więcej 40 laty. Ich przejawem jest 

dyskryminacja przejawiająca się w syste-

mie prawnym. Wszystko, czego dziś pra-

gną chrześcijanie w Egipcie, to równość 

społeczna, której prawo islamskie nie 

gwarantuje – powiedział egipski duchow-

ny.                                   Za: www.deon.pl  

Generał salezjanów o solidarności 

z narodem Wybrzeża Kości Słonio-

wej 

 

Podczas gdy nic nie wskazuje na wyjście 

z impasu politycznego, który od początku 

grudnia paraliżuje Wybrzeże Kości Sło-

niowej, napięcie i przemoc nie przestają 

znaczyć życie codzienne tego narodu. Ks. 

Pascual Chávez, Przełożony Generalny 

Salezjanów, zapewnia o swojej bliskości i 

obiecuje wesprzeć wspólnotę salezjańską 

oraz jej pracę wśród miejscowego społe-

czeństwa. 

 

Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

jest nadal krytyczna, a klimat – ogólnie 

bardzo nerwowy. Każda okazja może stać 

się powodem do konfliktów. Opowiada 

jeden z misjonarzy obecnych w tym kraju, 

że wczoraj, 3 stycznia, kradzież samocho-

du na drodze łączącej Duékoué i Man była 

przyczyną śmierci jednej z kobiet, a na-

stępnie wielkiego starcia pomiędzy mło-

dymi z grup etnicznych “djoulas” i “guéré”, 

“wielkiej bitwy polowej na kamienie”. 

 

Siły porządkowe, które przybyły, strzelały 

w powietrze, aby wstrzymać walkę, ale nie 

zdołały przerwać aktów przemocy, do 

jakich doszło pomiędzy członkami obu 

grup. “Wydawało się, że jest to akcja, 

która była przygotowywana od dłuższego 

czasu” – wyznaje misjonarz. Handlarze 

musieli zaniechać sprzedaży, zostało 

podpalonych wiele mieszkań i sklepów, 

ruch został wstrzymany, a dziesiątki osób 

z obu tych grup odniosły ciężkie ranny i 

zostało zatrzymanych.(…) 

W odpowiedzi na tę trudną sytuację, w 

jakiej znajduje się naród Wybrzeża Kości 

Słoniowej, i smutne wydarzenia, jakie 

miały miejsce, Przełożony Generalny 

skierował przesłanie do wspólnoty sale-

zjańskiej w Duékoué: “Drodzy, pozdra-

wiam was z sercem Ks. Bosko, dziękując 

za informacje, które przesyłacie na temat 

tej tak bardzo krytycznej sytuacji na Wy-

brzeżu Kości Słoniowej, które znajduje się 

na skraju wojny domowej. Doprawdy 

bardzo mi przykro z powodu tej sytuacji 

przemocy, która jest owocem braku de-

mokratycznego zmysłu prezydenta, który 

nie umiał pogodzić się z porażką w wybo-

rach. 

 

 

Jak zwykle, tymi, którzy cierpią najbar-

dziej, są ubodzy i ludzie młodzi. Dziękuję 

wam za to wszystko, co robicie na pla-

cówce misyjnej, aby przyjąć i pomóc 

uchodźcom. Postaramy się wyjść naprze-

ciw waszym potrzebom w taki sposób, 

abyście mogli nadal wypełniać tę humani-

tarną służbę na rzecz uchodźców. Zapew-

niam was o mojej bliskości, szacunku i 

modlitwie                  Za: www.infoans.org. 

 

 

     

  Witryna Tygodnia 

 

 

Średniowieczne dzieje franciszkanów 

 

 

 

Ukazała się książka autorstwa kapucyna, 

br. Rolanda Prejsa, przedstawiająca naj-

nowsze ujęcie historii życia św. Franciszka 

z Asyżu i jego naśladowców. Książka 

opisuje życie Biedaczyny z Asyżu i pierw-

sze burzliwe wieki historii założonego 

przez niego zakonu, aż do pierwszego 

podziału na dwie gałęzie, który nastąpił w 

1517 roku. 

 

Autor jest historykiem nie tylko zakonu 

franciszkańskiego, jest historykiem Ko-

ścioła, co znakomicie służy postrzeganiu i 

malowaniu dziejów zakonu na tle historii 

całego Kościoła, co ułatwia właściwe 

zrozumienie niełatwych ścieżek, po któ-

rych pielgrzymował franciszkański chary-

zmat w średniowieczu. (Stanisław Cele-

styn Napiórkowski OFMConv ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaletą książki lubelskiego kapucyna jest 

połączenie naukowej solidności z prostym 

sposobem przekazu treści i ukazywanie 

nieustannego pragnienia odnowy wierno-

ści własnemu powołaniu naśladowców św. 

Franciszka z Asyżu. (Andrzej Derdziuk 

OFMCap)  

 

Książka do nabycia w internetowej księ-

garni e-serafin na stronie www.e-

serafin.pl. 

Za: www.kapucyni.pl  

http://www.deon.pl/
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=5978
http://www.e-serafin.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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  Refleksja Tygodnia 

 

 

Anatomia wojny kulturowej 

 

Artykuł o. Jarosława Kupczaka OP, profesora Uniwersytetu  Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz  

      Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie, który ukazał się w ostatnim numerze „Homo Dei” 

 

 

Od jakiegoś czasu mówi się w Polsce o 

wojnie polsko-polskiej, bądź też o wojnie 

kulturowej. To określenie opisuje ostry 

konflikt polityczny między zwolennikami 

różnych partii politycznych, szczególnie 

Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i 

Sprawiedliwości, ale równocześnie odnosi 

się do głębszego sporu kulturowego i 

społecznego. 

   

W tym sporze, różnice między Polską A i 

Polską B nakładają się na różnice wieku i 

wykształcenia, ale także na różnice świa-

topoglądowe, które decydują o postawie 

wobec miejsca religii w sferze publicznej, 

legalizacji związków homoseksualnych, 

ocenie aborcji, eutanazji, czy też procedury 

in vitro . Celem tego artykułu jest próba 

przyjrzenia się wojnie kulturowej w Polsce 

Anno Domini 2010 poprzez pryzmat analiz 

podobnego sporu kulturowego, który ma 

miejsce w Stanach Zjednoczonych.  

 

Określenie „wojna kulturowa" zaczęło być 

używane w Stanach Zjednoczonych w 

latach 90-tych ubiegłego wieku w toczonej 

tam debacie dotyczącej sfery publicznej, 

chociaż warto pamiętać, że to określenie 

ma swoją dłuższą historię. Mianem Kultur-

kampfu, o której istnieniu w polskiej historii 

przypominają takie symbole jak wóz Drzy-

mały, czy też protest dzieci we Wrześni, 

określano konflikt kulturowy, który był 

skutkiem wysiłków zjednoczenia Niemiec 

przez kanclerza Bismarcka. Głównym 

źródłem nowej tożsamości zjednoczonych 

Niemiec miała być edukacja i szkoła, stąd 

konflikty dotyczące etycznej i religijnej 

zawartości programów szkolnych, które 

podzieliły niemieckich katolików i prote-

stantów. Pamiętając o tej 19. wiecznej 

genezie pojęcia „wojna kulturowa" należy 

postawić tezę o zasadniczej odmienności 

tego konfliktu kulturowego, z jakim mamy 

do czynienia obecnie w świecie Zachodu 

od jego historycznych precedensów. Ta 

różnica powinna stać się bardziej klarowna 

w dalszej części tekstu.  

 

Analizy w tym artykule zawdzięczają wiele 

amerykańskiemu autorowi, Jamesowi 

Davisonowi Hunterowi, który poświęcił 

tematowi amerykańskiej wojny kulturowej 

trzy ważne książki: Wojny kultur: walka o 

definicję Ameryki (1991), Zanim rozpocz-

nie się strzelanina: poszukiwanie demo-

kracji w amerykańskiej wojnie kulturowej 

(1994), oraz Zmienić świat. Ironia, tragedia 

i możliwość chrześcijaństwa w świcie 

późnej nowoczesności (2010)1. Hunter jest 

świadomy, że nowożytna historia świata 

zachodniego, także historia Ameryki, była 

naznaczona przez liczne konflikty kulturo-

we, także konflikty między religiami, które 

przebiegały przede wszystkim na po-

reformacyjnej linii: katolicy-protestanci, 

oraz miały postać znacznie starszego 

konfliktu: chrześcijanie-Żydzi. Współcze-

sny konflikt kulturowy w USA toczy się 

jednakże wzdłuż zupełnie innych linii po-

działu i dotyczy innych tematów.  

 

Bez wątpienia, polska przepaść między 

PiS i PO nie przebiega wzdłuż konturów 

wojny kulturowej z jej najbardziej zapalny-

mi kwestiami etycznymi: prawnym uzna-

niem związków homoseksualnych, akcep-

tacją dla in vitro, dążeniem do radykalnego 

wypchnięcia religii ze sfery publicznej, 

akceptacją dla aborcji i eutanazji, zielone-

go światła dla całego szeregu kontrower-

syjnych eksperymentów genetycznych. 

Polski spór jest bardziej skomplikowany, 

zakorzeniony w polskiej poplątanej symbo-

lice i historii. Równocześnie jednak, uży-

wana retoryka, często bardziej przez sze-

rokie spectrum zwolenników danej partii, 

niż przez jej liderów, odwołuje się do języ-

ka wojny kulturowej. Dlatego też, warto to 

zjawisko poddać głębszej refleksji.  

 

Symptomy  

 

Hunter wskazuje na kilka charakterystycz-

nych cech współczesnej wojny kulturowej, 

które wyraźnie odróżniają ją od wcześniej-

szych konfliktów2. Po pierwsze, poprzed-

nie konflikty kulturowe toczyły się we-

wnątrz obejmującej wszystkich dyskutan-

tów kultury biblijnej; w tle różnic i sporów 

istniała zasadnicza zgoda co do najbar-

dziej podstawowych zasad porządkujących 

życie społeczności, zasad, które w swoich 

pra-źródłach odwoływały się do symboli 

biblijnych. Dzisiejsza wojna kulturowa 

sięga znacznie głębiej, gdyż podważa 

prawdy, co do których istniał przez bardzo 

długi czas consensus społeczny: małżeń-

stwo jako związek mężczyzny i kobiety, 

konieczność matki i ojca dla wychowania 

dzieci, niemoralność aborcji i eutanazji.  

 

Po drugie, spór, który jest treścią dzisiej-

szej wojny kulturowej, jest w gruncie rze-

czy nierozstrzygalny, gdyż odwołuje się nie 

tylko do innych wartości (norm moralnych), 

ale też do zupełnie różnych systemów 

uzasadniania etycznego, które zakładają 

inne pojęcia podstawowe i inny język uza-

sadniania. Przykładem może być spór 

dotyczący aborcji3. Dla chrześcijan i prze-

ciwników aborcji argumentem ostatecznym 

i niepodważalnym jest ten dotyczący war-

tości (świętości) ludzkiego życia, które 

rozpoczyna się w momencie poczęcia. 

Zwolennicy aborcji posługują się najczę-

ściej zupełnie innym językiem, który zwią-

zany jest z inną etyką i antropologią. Język 

ten odwołuje się często do kantowskiego 

rozumienia autonomii jednostki - kobiety, 

która nie może być ograniczana z ze-

wnątrz. Nierozstrzygalność tego sporu w 

sytuacji głębokiego rozszczepienia kultu-

rowego społeczeństw kultury Zachodu jest 

jeszcze jedną przyczyną tego, dlaczego 

jest to spór tak gorący; każda ze stron 

odwołuje się do argumentów uważanych 

za ostateczne (świętość życia - autonomia 

i prawa jednostki) i dlatego też widzi po-

tencjalny kompromis jako zdradę swoich 

najważniejszych ideałów.  

 

Po trzecie, linie podziału w dzisiejszych 

sporach kulturowych przebiegają inaczej 

niż dawniej. Nie są to jasno wytyczone linie 

cezury: niewierzący - wierzący, katolicy - 

protestanci, etc. Obecne spory przebiegają 

w poprzek dawnych linii podziału; na przy-

kład, możemy znaleźć osoby przyznające 

się do wiary katolickiej po obu stronach 

sporów dotyczących legalizacji związków 

homoseksualnych, czy też legalności 

eutanazji. Nierzadko, ortodoksyjnemu 

katolikowi w dzisiejszych sporach dotyczą-

cych aborcji, czy eutanazji bliżej jest do 

ortodoksyjnych Żydów, czy wspólnot pro-

testanckich, niż do liberalnych członków 

własnego Kościoła4. Zwracał na to uwagę 

Benedykt XVI, kiedy - jeszcze jako kardy-

nał Ratzinger - mówił o „etycznym ekume-

nizmie".  

 

Po czwarte, wojna kulturowa dotyczy sfery 

publicznej. Chodzi więc o samą istotę 

procesu demokratycznego, w ramach 

którego ludzie o rozmaitych poglądach i 

przekonaniach mogą żyć razem. Jedni, z 

racji swojej głębokiej awersji do Kościoła, 

nie chcą, aby ich podatki wspierały instytu-

cje religijne; inni, z racji głębokich przeko-

nań religijnych, nie godzą się na to, aby ich 

podatki wspierały finansowanie przez 

państwo aborcji, eksperymentów na ko-

mórkach macierzystych, czy też wystaw 
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artystycznych, na których wyśmiewana jest 

religia.  

 

Ponieważ omawiany tutaj spór kulturowy 

dotyczy sfery publicznej, znaczna część 

tego sporu odbywa się za pośrednictwem 

mass-mediów: na łamach prasy, na ekra-

nach telewizorów i komputerów, poprzez 

audycje radiowe i reklamy na przydrożnych 

bilbordach5. Ceną za tą demokratyczną 

powszechność dostępu do sporu kulturo-

wego jest jego spłycenie i radykalizacja. 

Politykom i publicystom występującym w 

audycjach telewizyjnych nie zależy na 

subtelności wywodu, ale na tym, żeby w 

kilkunastosekundowej wypowiedzi wbić do 

głowy słuchaczy jedno proste hasło, które 

pozostanie po całej godzinnej audycji. 

Szokowanie za pomocą świńskiego ryja 

wniesionego do studia telewizyjnego za-

stępuje argumentację. Poważny demokra-

tyczny spór zamienia się w gombrowi-

czowską „wojnę na miny". Polityce i publi-

cyści, którzy potrafią szokować są ulubień-

cami mediów.  

   

Mobilizacja  

 

W czasie wojny kulturowej wszystko staje 

się polityczne. Należy się opowiedzieć po 

jednej ze stron. Bez wyraźnie określonej 

przynależności człowiek nie istnieje. Próba 

widzenia racji po obu stronach i wzywanie 

do umiaru staje się dowodem słabości. 

Joanna Szczepkowska opisała znakomicie 

szaloną polską tragikomedię przynależno-

ści partyjnej w swoim felietonie o odwadze 

politycznej. Masażysta, który przyszedł do 

jej domu, od razu uczciwie oznajmił, że jest 

z PO i „PiS-owców nie masuje". Hydraulik, 

który minął się w drzwiach w masażystą, 

rozpoczął od gniewnej tyrady na temat 

„nagonki na PiS". W międzyczasie życzli-

wa sąsiadka z PO poradziła autorce, żeby 

nie wzywała hydraulika, „bo to PiS-owiec", 

a w razie przecieku ona sama służy wia-

drem. Wieczór autorka spędziła z koleżan-

ką z PO, która cały wieczór udawała, że 

jest z PiS, bo gościem wieczoru był PiS-

owiec.  

 

James Hunter zwraca uwagę, że uciążliwa 

polityzacja codziennej rzeczywistości 

wiąże się dzisiaj ze znacznym zwiększe-

niem roli państwa6. W tradycyjnych społe-

czeństwach, wspólne przekonania, wie-

rzenia i rytuały pozwalały ludziom żyć 

razem. We współczesnych społeczeń-

stwach, gdzie obszar akceptowanej przez 

wszystkich symboliki, tożsamości, interpre-

tacji wspólnej historii dramatycznie zmalał, 

państwo staje się tą instytucją, która po-

zwala różnym grupom społecznym żyć 

obok siebie.  

 

Wzrost roli państwa oznacza, że problemy, 

instytucje i społeczności są zawsze defi-

niowane przez swoją relację do stanowio-

nego przez państwo prawa i odpowiednich 

procedur. Problemy i działania społeczne 

uzyskują legitymizację, gdy znajdują od-

zwierciedlenie w działalności politycznej 

państwa. To państwo ma znaleźć rozwią-

zanie wspólnych problemów.  

 

Jedna z teorii politologicznych podkreśla, 

że w liberalnej demokracji państwo powin-

no być neutralne światopoglądowo. Hunter 

zwraca uwagę, że jest to z gruntu niemoż-

liwe, gdyż prawo zawsze łączy się z osą-

dem moralnym, a określona polityka spo-

łeczna zakłada jakieś wartościowanie. 

Państwo zawsze wybiera jakieś rozumie-

nie dobra wspólnego, hierarchii wartości, 

relacji Kościoła do państwa, etc. Dlatego 

też, każda grupa społeczna, zwłaszcza w 

silnie spolaryzowanym i podzielonym 

społeczeństwie, szuka na drodze działal-

ności politycznej patronatu państwa jako 

środka do narzucenia swojego partykular-

nego rozumienia dobra całemu społeczeń-

stwu. W sytuacji, gdy wszyscy szukają 

poparcia państwa, każde zagadnienie 

społeczne: rodzina, wiara, edukacja, spo-

sób pochówku znanych polityków i rodzaj 

upamiętnienia ich działalności politycznej, 

sztuka, seksualność staje się przedmiotem 

polityki. Każda dziedzina ludzkiej prywat-

ności staje się przedmiotem ideologiczne-

go i politycznego sporu.  

 

Rozumienie polityki jako podstawy ludzkiej 

więzi prowadzi do interpretowania całej 

rzeczywistości przez pryzmat przynależno-

ści partyjnej. Wojenne pytanie: „po której 

jesteś stronie?" jest pierwszym i ostatecz-

nym pytaniem. Odpowiedź na to pytanie 

tłumaczy wszystko inne, a pytanie o po-

glądy w określonej kwestii, choćby najbar-

dziej skomplikowanej, jest drugorzędne i 

mało istotne. Tożsamość każdego z nas 

jest zdeterminowana przez przynależność 

partyjną, realną, bądź wydumaną. Etykieta 

przyklejona do określonego nazwiska: 

liberał, konserwatysta, feministka, PiS-

owiec, PO-owiec nobilituje bądź dyskredy-

tuje w sposób ostateczny, zależnie od 

środowiska.  

 

Arsenał  

 

Jak już powiedziano, spory moralne w 

wojnie kulturowej odwołują się do wartości 

ostatecznych i dlatego też mają charakter 

nierozstrzygalny ze względu na różnice w 

używanym języku, sposobie uzasadniania i 

samej koncepcji moralności oraz prawa. 

Dlatego też, w wojnie kultur rola pozytyw-

nego przekonywania adwersarzy na dro-

dze rzeczowej debaty jest ograniczona. W 

celu zdobycia poparcia społecznego, każ-

da ze stron używa więc broni ciężkiego 

kalibru usiłując zdyskredytować drugą 

stronę za pomocą szyderstwa, kpiny i 

obraźliwych epitetów. Adwersarz staje się 

wrogiem; umiar staje się oznaką słabości i 

sygnałem dla drugiej strony do jeszcze 

ostrzejszego ataku w nadziei całkowitego 

pokonania przeciwnika. W polskich warun-

kach, zwolennik PiS-u staje się „oszoło-

mem" i „mieszkańcem ciemnogrodu", a 

zwolennik PO - „zdrajcą interesu narodo-

wego" i „nihilistą". Niewątpliwie, rola mass-

mediów w relacjonowaniu wojny kulturowej 

wspomaga takie negatywne zjawiska. 

Sensacja, skandal i awantura przyciągają 

statystycznego czytelnika i widza znacznie 

bardziej niż rzeczowa, szczera debata.  

 

Innym sposobem zdyskredytowania ad-

wersarza w oczach opinii publicznej jest 

celowa radykalizacja jego poglądów, która 

pomoże w przedstawieniu go jako ekstre-

misty. Wyrwana z kontekstu wypowiedź, 

czy proste pomówienie mają przedstawić 

drugą stronę jako zagrożenie dla pokoju 

społecznego. Osoba religijna staje się 

„fundamentalistą", a osoba opowiadająca 

się za francuskim modelem rozdziału 

Kościoła od państwa zostaje oskarżona o 

walkę z Kościołem „tak, jak robili to komu-

niści". Bardzo pomaga w takiej strategii 

przedstawienie drugiej strony jako nie-

tolerancyjnej, czyli takiej, która chce na-

rzucić swoje partykularne wartości (etycz-

ny absolutyzm bądź polityczną popraw-

ność) większości obywateli. Od oskarżenia 

o nietolerancję bardzo blisko do oskarże-

nia drugiej strony o totalitaryzm: prawicowy 

(narzucanie innym wiary) bądź lewicowy 

(totalitaryzm relatywizmu).  

 

Warto zauważyć, że próba bezstronności 

w analizach amerykańskiego socjologa 

często przypomina czytelnikowi postawę 

relatywistyczną, chociażby wtedy, gdy 

Hunter pisze: „Obecny konflikt nie dotyczy 

tego, kto ma rację, a kto jej nie ma, albo 

tego, kto jest lepszy, a kto gorszy. Podob-

nie do innych przejawów kulturowego 

antagonizmu, ten konflikt dotyczy symboli-

ki, języka, umiejętności narzucenia dys-

kredytujących etykietek na adwersarzy. 

Ostatecznie jest to walka o prawo zdefi-

niowania tego, jaka jest rzeczywistość i 

jaka powinna być. Dlatego też, ten konflikt 

ma wskazać tego, kto jest mocniejszy i 

która strona ma instytucjonalne możliwości 

podtrzymania określonej definicji rzeczywi-

stości wbrew tym, którzy mają inne widze-

nie świata"7.  

 

Hunter ma niewątpliwie rację ukazując, że 

w wojnie kulturowej debata jest wypierana 

przez dynamikę przemocy: próbę zdyskre-

dytowania rywala, wypchnięcia go z prze-

strzeni publicznej, ośmieszenia. Historia 

tego, jak kilka pojęć funkcjonowało w pol-

skiej publicystyce w ciągu ostatnich kilku-

nastu lat: „ciemnogród", „moherowe bere-

ty", „fundamentalizm religijny" pokazało by 

nam, jak przemoc działa w przestrzeni 

kultury. Równocześnie jednak, Hunter nie 

mówi wystarczająco jasno, że taka prze-

moc jest skutkiem braku odniesienia do 

obiektywnej prawdy i że jedynym sposo-

bem, aby zakończyć tę eskalację przemo-

cy jest wprowadzenie w miejsce lojalności 

partyjnej lojalności wobec prawdy oraz 

obowiązku poszukiwania prawdy przez 

wszystkich uczestników publicznej debaty.  

 

Zawieszenie broni?  

 

W analizach Huntera nie znajdujemy pro-

stych propozycji zakończenia wojny kultu-

rowej. Przeciwnie, wojna kulturowa, która 

jest ostatecznie formą post-

oświeceniowego, radykalnego zakwestio-

nowania chrześcijańskich źródeł cywilizacji 

europejskiej pozostanie częścią naszej 

codzienności na długie lata, szczególnie w 

tych krajach, gdzie istnieją mocne Kościoły 

chrześcijańskie. Niemniej, w różnych frag-

mentach książek Huntera znajdujemy 

pożyteczne porady i wskazówki na czas 

wojny, które mogą się przyczynić do ła-

godniejszego przebiegu konfliktu8.  



 8 

 

Pierwsza rada dotyczy tego, co w polskiej 

tradycji nazwane jest umiejętnością „pięk-

nego różnienia się". Jak podkreślono po-

wyżej, w różnych odsłonach wojny kultu-

rowej, także w polskim konflikcie Anno 

Domini 2010 naiwnością byłoby sądzić, ze 

w najbliższych miesiącach zostaną wypra-

cowane rozumne, akceptowane przez 

wszystkich kompromisy w najbardziej 

zapalnych kwestiach. Nierozstrzygalny 

charakter wielu sporów moralnych sprawia, 

że będą one jeszcze długo nam towarzy-

szyły. Jedyna zgoda, która jest możliwa, 

powinna więc dotyczyć samego sposobu 

debaty, który może ukazać realne przy-

czyny niezgody. Debata, która jasno uka-

zuje racje braku porozumienia, w miejsce 

demonizowania, ośmieszania, czy tworze-

nia karykatury adwersarza, może stać się 

wielkim osiągnięciem. Postawa „pięknego 

różnienia się" rozpoczyna się od pragnie-

nia zrozumienia drugiej strony i jej racji, co 

oczywiście nie musi oznaczać ich akcepta-

cji.  

 

Postawa „pięknego różnienia się" powinna 

niewątpliwie wpłynąć na złagodzenie języ-

ka używanego w polskich sporach etycz-

nych, politycznych i kulturowych. Każda ze 

stron powinna pamiętać, że radykalizacja 

języka z jednej strony nieuchronnie dopro-

wadzi do zaostrzenia retoryki z drugiej 

strony. Kiedy miejsce rozmowy zajmują 

obraźliwe epitety, możliwość słuchania 

siebie nawzajem jest wykluczona przez 

bolesne poczucie zranienia i naruszenia 

swojej godności przez drugą stronę.  

 

Kolejna wskazówka Huntera dotyczy tego, 

że każda ze stron sporu kulturowego po-

winna zauważyć słabości własnej pozycji. 

W przypadku lewicy taką słabością jest 

często brak szacunku dla religijnie moty-

wowanych postaw w życiu społecznym i 

odmówienie ludziom religijnym uczestnic-

twa w debacie społecznej. Pragnienie 

zrozumienia drugiej strony, zwłaszcza w 

kraju takim jak Polska, musi oznaczać 

pragnienie zrozumienia tego, że religia ma 

prawo obecności w polskim życiu politycz-

nym i jest nierzadko u źródeł różnego 

rodzaju pro-społecznych postaw i zaanga-

żowań obywateli. Wysiłek zrozumienia 

powinien zastąpić karykaturę.  

 

W ujęciu amerykańskiego autora, słabo-

ścią prawej strony wojny kulturowej jest 

nierzadko brak uznania faktu, że stabilne 

prawo wymaga zgody społecznej. Porzą-

dek prawny musi odzwierciedlać obiektyw-

ną hierarchię dobra. Takiego porządku 

prawnego nie można jednak stworzyć bez 

zgody społecznej, co zakłada umiejętność 

zawierania kompromisu, jak również troskę 

o przekonanie innych poprzez edukację i 

intensywną pracę w dziedzinie kultury.  

 

Warto również zauważyć, że w trosce o 

ograniczenie przestrzeni wojny kulturowej 

powinniśmy jak największa ilość spraw 

wyprowadzić z przestrzeni konfliktu kultu-

rowego. Troska o czystość miejsc, w któ-

rych wspólnie żyjemy, jakość dróg i środ-

ków komunikacji, jakość edukacji i służby 

zdrowia oraz wiele innych spraw powinny 

stać się miejscem porozumienia i współ-

pracy wszystkich niezależnie od poglądów 

na aborcję, eutanazję, czy in vitro.  

 

Kościół katolicki: arbiter czy uczestnik?  

 

Na końcu, warto dokonać pewnej refleksji 

na temat udziału Kościoła katolickiego w 

polskiej wojnie kulturowej. Niewątpliwie, 

ten temat wymaga odrębnych opracowań i 

obszernych analiz. Tutaj, możemy sobie 

pozwolić tylko na dwie krótkie uwagi koń-

cowe.  

 

W polskiej historii ostatnich 30. lat Kościół 

katolicki nierzadko był arbitrem w najróż-

niejszych konfliktach społecznych. Taką 

rolę Kościół przyjął w obradach „okrągłego 

stołu", a potem w wielu zapalnych spra-

wach dotyczących polskich reform, straj-

ków i protestów w różnych częściach kraju. 

Rola arbitra i obserwatora, która polegała 

na byciu gwarantem uczciwej dyskusji i 

pilnowaniu, aby żadna ze stron konfliktu 

zbyt łatwo nie rezygnowała z dialogu i nie 

uciekała się do podstępu i nieuczciwej gry, 

była możliwa dzięki zaufaniu, jakim 

uczestnicy debaty darzyli zarówno kon-

kretnych przedstawicieli Kościoła jak i 

samą instytucję Kościoła.  

 

Warto jednak pamiętać, że w zapalnych 

kwestach wojny kulturowej, Kościół kato-

licki i inne Kościoły chrześcijańskie nie 

mogą pozostać jedynie arbitrami i bez-

stronnymi obserwatorami, gdyż rozważane 

kwestie należą do samej istoty przesłania 

Kościoła. W głębokim przekonaniu Kościo-

ła zapłodnienie in vitro, zrównanie w pra-

wach związków homoseksualnych z mał-

żeństwem, prawna akceptacja dla eutana-

zji i aborcji, dążenie do radykalnego wy-

pchnięcia religii ze sfery publicznej (tę listę 

można kontynuować) nie służą prawdzi-

wemu dobru człowieka i społeczeństwa. 

Akceptując reguły demokratycznego po-

rządku, Kościół równocześnie chce stać na 

straży prawd, które umożliwiają demokra-

cję, choć wcale z consensusu demokra-

tycznego nie wynikają.  

 

Coraz częściej słyszane pomruki niezado-

wolenia z takiej formy zaangażowania 

Kościoła w polski spór kulturowy, czy też 

postulaty „ukarania" Kościoła za taką 

aktywność poprzez atak na materialną 

sferę posiadania Kościoła w żaden sposób 

tej roli Kościoła nie ograniczą. Raczej, 

jeszcze bardziej zaognią i spolaryzują 

polski konflikt zgodnie z regułami opisa-

nymi powyżej. Ale być może właśnie o to 

chodzi niektórym uczestnikom polskiej 

wojny kulturowej.  

 

Druga uwaga końcowa dotyczy roli, jaką 

może odegrać ewangelizacyjna misja 

Kościoła w zakończeniu wojny kulturowej. 

Jeżeli przeprowadzone powyżej analizy są 

trafne, ostateczną odpowiedzialność za 

wprowadzenie języka przemocy i wyklu-

czenia do debaty publicznej ponosi etycz-

ny i kulturowy relatywizm. Dlatego też, 

ewangelizacyjna misja Kościoła, której 

celem jest formowanie ludzi w duchu 

Ewangelii jest kluczowa dla przezwycięże-

nia spirali przemocy charakterystycznej dla 

wojny kulturowej. Jedynie ludzie kierujący 

się prawym sumieniem, troszczący się o 

prawdziwe dobra, potrafiący rozróżnić 

dobro od zła, zdolni do przebaczenia i 

współpracy z innymi będą w stanie zakoń-

czyć polską wojnę kulturową Anno Domini 
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