


 
"Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie" 

 
Jesteśmy świadkami 

dziejów. Głosy, które słyszymy 
o przemijalności popularności 
Jana Pawła II mogą jedynie 
wskazywać o potencjalnych 
społecznych tendencjach w od-
chodzeniu ludzi od wiary. 
Zarazem stoimy przed wyda-
rzeniem znamiennym dla  historii 
i świata, i Kościoła, i Polski. Dzięki 
wyniesieniu Jana Pawła II na 
ołtarze nikt nie będzie wspomi-
nał, typowych dla naszych 
czasów, spraw związanych z jego 
popularnością. Będą to przede 

wszystkim sprawy związane z autorytetem jaki stwarzał przez całe swoje życie. Moja 
pewność wynika z „codzienności” z jaką traktujemy innych błogosławionych 
i świętych. Często nie zdajemy sobie sprawy w jakich czasach żyli nasi patroni, osoby  
do których prosimy o wstawiennictwo. Natomiast bardziej zdajemy sobie sprawę 
z tego, co spowodowało pamięć o nich lub po prostu kojarzymy ich z pewnymi 
cechami. W przypadku Jana Pawła II z pewnością jego osobę będzie się wiązało 
z przemianami ubiegłego wieku, a dla Kościoła jako przykład prowadzenia Ludu 
Bożego. 

Odnośnie do autorytetu… Nie było dla mnie drugiego człowieka, którego 
każde wypowiedziane słowo, pauza czy gest tak mocno skupiały na sobie uwagę. 
Fenomen Jana Pawła II w moim odbiorze polega na tym, że za jego barwną 
osobowością kryło się zawsze konkretne przesłanie. Człowiek z krwi i kości. Młody 
duch i mądry starzec. 

Pamiętajmy jednak, że to my tworzymy przyszłość. 
Mamy bezpośredni wpływ na to, jak mocno nauczanie  
bł. Jana Pawła II stanie się częścią życia naszych przyjaciół, 
rodziny i zupełnie obcych ludzi – wszystkich obserwujących 
nasze świadectwo. Wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze 
tylko pomoże ludziom być bliżej jego nauczania. 

 
a. Mateusz Czapla 

Redaktor Naczelny CND 

 

 
Nie wystarczy kochać - 

trzeba umieć komunikować miłość! 

 

 Bóg stał się człowiekiem po to, by upewniać nas o swej miłości za pomocą 
słów, gestów i czynów. Nie ma miłości bez słów, tak jak nie ma miłości bez czynów. 
Kto nie komunikuje miłości, ten nikogo nie upewni o tym, że kocha. Już w fazie 
rozwoju prenatalnego dziecko w łonie matki odbiera bodźce i komunikuje. Przed 
porodem przygotowuje się do komunikowania: ćwiczy mięśnie twarzy, porusza 
żuchwą i językiem, ssie paluszki. Nasłuchuje tego, co dzieje się we wnętrzu mamy 
i na zewnątrz. Po porodzie szuka kontaktu. Gdy nie śpi, boi się samotności i ciszy. 
Dla niemowlęcia nośnikiem miłości jest wszystko: mleko matki, jej czułość, dotyk, 
słowo, śpiew, przytulanie, noszenie w ramionach. To znaki błogosławieństwa, gdyż 
błogosławić to potwierdzać miłość.  
 W kolejnych fazach rozwoju dziecko staje się coraz bardziej wrażliwe na 
miłość komunikowaną werbalnie. Każde czułe słowo ze strony rodziców chroni 
dziecko przed samotnością, poczuciem zagrożenia i lękiem. Małe dziecko nieustan-
nie wsłuchuje się w słowa rodziców oraz w ton ich głosu. Gdy czuje się kochane 
i  bezpieczne, wtedy zadaje tysiące pytań. Także to najważniejsze: „Mamo, tato, czy 
kochacie mnie?!” Słowa miłości – mądre, spokojne, czułe – jakie rodzice kierują do 
dziecka, są dla niego najważniejszym pokarmem. Rodzice nie powinni ograniczać się 
do tego, by dziecku coś tłumaczyć, nakazywać czy zakazywać. Powinni wykorzysty-
wać każdą okazję do tego, by potwierdzać miłość i wsłuchiwać się w to, co chce im 
komuni- kować dziecko. Z tymi, którzy kochają, dziecko pragnie dzielić się 

dosłownie wszystkim: swoimi myślami, pytaniami, przeżyciami, 
odkryciami. Kochający rodzice trafnie wczuwają się w to, co czuje 

ich dziecko i odzwierciedlają jego przeżycia w mimice twarzy, 
w gestach, w tonie głosu. Wtedy czuje się ono kochane, 
bezcenne i chronione. 
  Ważnym sposobem komunikowania miłości jest spokój 
i pogoda ducha rodziców. Oni są przecież dla dziecka nieskoń-
czenie ważniejsi niż przełożony dla dorosłych. Słowa i gesty 
czułości koją dziecko i jego zmienne nastroje. Gdy wchodzi ono 
w kolejne fazy rozwoju, wtedy nie boi się tego, że czasem 
rodzice wracają z pracy zmęczeni czy w gorszym nastroju, jeśli 
tylko także wtedy potrafią komunikować miłość i potwierdzać 
radość, jaką przynosi im kontakt z dzieckiem. Gdy ono milczy,  



 
wtedy woła o to, by rodzice zaczęli rozmowę – 
z delikatnością i bez przymuszania dziecka do zwierzeń, gdy 
nie ma na nie ochoty. Dziecko, z którym rodzice rozmawiają 
językiem miłości, uczy się otwartości w kontakcie z innymi 
ludźmi i z samym sobą. Potrafi opowiadać o sobie i prosić 
o pomoc, gdy jej potrzebuje. Gdy dziecko staje się nastolat-
kiem albo wchodzi już w wiek dorosły, wtedy nadal 
potrzebuje słów miłości jak organizm potrzebuje powietrza. 
Rolą rodziców i przyjaciół jest szukanie takiego sposobu 
komunikowania miłości, który ta druga osoba najłatwiej 
rozumie i którym się najbardziej cieszy. 

ks. Marek Dziewiecki 

 
Czytając słowa wielkiego duń-

skiego filozofa S. Kierkegaarda pesymi-
stycznie pomyślałem, jak bardzo pasują 
do tego, co dzieje się w Polsce. Kierkega-
ard pisał: Doba dzisiejsza przypomina 

rozkład państwowości greckiej: niby 

wszystko istnieje nadal, ale nie ma 

nikogo, kto by w to uwierzył. Więzy 

duchowe, które jej nadawały charakter i 

siłę, znikły… 

Rzeczywiście, wydaje się, że po-
pękały więzi między nami, narosły 
przeciwieństwa, konflikty, spiętrzyły się 
podejrzenia, nienawiść, agresja. I chyba 
powoli przestajemy wierzyć, że może być 
inaczej. Utrata takiej wiary byłaby jednak 
chyba czymś najgorszym, co mogłoby się 
nam, jako narodowi i społeczeństwu, 
wydarzyć.  

 
Gdzie znaleźć możemy źródła nadziei, że może być inaczej?  

Pierwsze znajduję w prawdzie, która co roku do nas powraca z popielcową 
środą i wielkim postem: przemiana jest możliwa, nawrócenie i pojednanie są 
możliwe, serca przecież mamy nie z kamienia. Gdy myśleć zaczynamy głową 
posypaną popiołem, gdy pozwolimy się dotknąć łasce, to zmienia się perspektywa, 
sprawy nabierają właściwych wymiarów. I wtedy widzimy, że szarpiemy się nieraz 
o rzeczy drugorzędne, a nawet bez znaczenia, nie widząc tego, co naprawdę ważne. 
Przecież to było także jedno z doświadczeń po katastrofie smoleńskiej, szkoda, że 
tak szybko gdzieś uleciało. 

Oczywiście, jeśli myślę o nawróceniu, to przede wszystkim własnym. Zbyt 
często bijemy się w cudze piersi i palcem pokazujemy tych, którzy powinni się 
nawrócić, zmienić, by można z nimi się pojednać, by odbudować więzi. I wtedy 
zamiast pojednania, tworzą się nowe podziały i uprzedzenia. Trzeba więc najpierw 
zobaczyć swoje błędy i winy. Jest niemałą naszą, duchownych winą, że za mało 
byliśmy i jesteśmy sługami jednania, nie tylko z Bogiem, ale i między nami, Jego 
dziećmi. Zbyt często nawet ambona staje się miejscem budzenia antagonizmów 
i nie dlatego, że chcemy być wierni zasadzie, by mowa nasza była tak, tak; nie, nie, 
albo że głosimy Chrystusa, jako znak sprzeciwu, ale dlatego, że ewangelizacyjna 
misja ustępuje poczuciu misji politycznej, spełnianej najczęściej w subiektywnym, 
szczerym przekonaniu, że tak trzeba, z jakiejś patriotycznej żarliwości, ale z efektami 
będącymi zaprzeczeniem Ewangelii. Za mało w nas, duchownych i świeckich, widać 
ten znak rozpoznawczy uczniów Chrystusa, jakim jest miłość wzajemna. Zbyt często 
ważniejsze od tego ewangelicznego kryterium jest kryterium ideologiczne. Upatruję 
tu jednej z najpoważniejszych przeszkód w odtworzeniu zniszczonych więzi. 

Nie wierzę oczywiście w pojednanie wszystkich ze wszystkimi. Są politycy, 
dla których radykalny konflikt stanowi sposób na uprawianie polityki i raczej nie 
będą chcieli go gasić. Są dziennikarze i wydawcy, dla których insynuacje, obrzucanie 
błotem, podsycanie konfliktów to sposób na uprawianie zawodu i osiąganie zysków. 
Są ludzie cyniczni, którzy wyciągniętą do pojednania rękę potraktują jako gest 
przyzwolenia na dalsze mnożenie krzywd. Są krzywdziciele, którym tylko ich ofiary 
wybaczyć mogą; nie mamy prawa w cudzym imieniu wybaczać, zwłaszcza tym, 
którzy o przebaczenie nie proszą. Są ludzie o ewidentnie złej woli, którzy zawsze 

będą szukać okazji, by innych poniżyć, 
skrzywdzić… Nie ze wszystkimi da się 
pojednać i jedność budować. Lecz ludzi 

dobrej woli jest więcej… I jeśli takie 
będzie nasze nawracanie się, że 
przestaniemy uderzać się w cudze 
piersi, a spróbujemy wyciągać do siebie 
ręce, to okaże się, że ta mniejszość 
ludzi o złej woli nie będzie w stanie 
narzucić większości wyniszczającej 
logiki konfliktu i agresji. 

 



 

Drugim źródłem tej nadziei jest majowa beatyfikacja. W czasie pogrzebu 
Papieża na Placu św. Piotra, wśród wielu biało-czerwonych transparentów powie-
wał i taki, na którym zaznaczyła się dość dziwna arytmetyka: 1+1=1. I napisana 
obietnica: Ojcze, będziemy jednością. Nie chodzi o jedność pozorowaną czy 
fasadową na okazję wielkiej uroczystości – starsi z nas pamiętają takie karykatural-
ne fasady za komuny, jak np. Front Jedności Narodu. Nie chodzi też o jakąś jedność 
naiwną, z zacieraniem normalnych w demokracji różnic, sporów i konfliktów. Chodzi 
tylko o to, by nie wyzwalały one w nas nienawiści, byśmy umieli się nad nimi 
wznosić, widząc, że są rzeczy ważniejsze, niż ideologiczne i partyjne partykularyzmy, 
że tak naprawdę więcej nas łączy, co zawsze mogliśmy widzieć i czuć właśnie przy 
Janie Pawle II. W ten sposób przecież tworzy się naród, ojczyzna, bo – przywołajmy 
Norwida – ojczyzna jest to moralne zjednoczenie, bez którego partie są jak bandy 

lub koczowiska polemiczne, których ogniem niezgoda, a rzeczywistością dym 

wyrazów. Wierzę, że beatyfikacja pomoże nam zdemon-
tować nasze polskie piekło pełne swarów i zawiści oraz 
odnaleźć Polskę taką, jak była w dniach pogrzebu Ojca 
Świętego, w której się czuło, że jesteśmy wspólnotą, 
jednym narodem, że jesteśmy sobie bliscy, i że tym razem 
nie pryśnie to po paru tygodniach. 

Zapewne wielu powie, że to naiwne, że niemoż-
liwe, że potrzebny byłby jakiś cud. Ale przecież cuda się 
zdarzają, bez cudu nie byłoby beatyfikacji. Może więc i o 
taki cud usilnie trzeba prosić Jana Pawła II? 
 

ks. Andrzej Jędrzejewski 
 

 

 
Maria Bojarska:  Czyż to nie cud i ogromna łaska, że nasze pokolenie mogło 
wzrastać w świetle życia i posługi Piotrowej Wielkiego Rodaka? Nauczał nas przez 
prawie 27 lat. Pozostawił także ogromną spuściznę z czasów, zanim został Papie-
żem. Już za życia urzeczywistniała się prawda, że jest Prorokiem, wielkim orędowni-
kiem życia, wielkim obrońcą małżeństwa i rodziny. Mówiąc do ogromnych rzesz 
ludzi, czuliśmy się tak,  jakby osobiście do nas te słowa kierował. Bogu niech będą 
dzięki, że poprzez formację w Domowym Kościele możemy zgłębiać Jego nauczanie 
i uczyć się wciąż Jego zawierzenia Totus Tuus.  
Ryszard Bojarski:  Nasze spotkania z Janem Pawłem II…  nigdy nie myśleliśmy, że 
wspólnie jako małżeństwo spotkamy się z Ojcem Świętym twarzą w twarz. Na 
początku pontyfikatu wielkim przeżyciem były Jego  pielgrzymki do Polski. Kiedy  

 
tylko było możliwe „jeździłem za Papieżem” od Częstochowy do Warszawy, od 
Wrocławia do Gdańska… mieliśmy małe dzieci, Marka z zespołem Downa, więc 
Marysia pozostawała w domu.  
Maria Bojarska:  Wiedząc, że to „jeżdżenie za Papieżem” było dla Rynia tak ważne, 
moje duchowe pielgrzymowanie mi starczało. Tak samo jego pielgrzymka w 1989 r. 
do Rzymu, z audiencją dla Polaków – to była wspólna radość. Nawet wtedy nie 
myślałam, że w 1991 r. udam się na podobną pielgrzymkę. Mieliśmy świadomość, że 
te dary łaski stawiają przed nami jakieś zadania. Osobiście nie przypuszczałam, że 
słowa Ojca Świętego, aby przeciwstawiać się wszelkiemu złu, które uwłacza ludzkiej 
godności, dodadzą mi siły, kiedy po samoistnym poronieniu, zostałam przez lekarza 
ordynarnie potraktowana. Wówczas, płacząc, tak bardzo zrozumiałam słowa 
Papieża. Przebaczający Chrystus oraz przebaczający Papież – była to dla mnie 
ogromna otucha i nadzieja oraz podpowiedź,  aby zaangażować się w dzieło obrony 
życia.  
Ryszard Bojarski:  Ojciec Święty 
Jan Paweł II otwierając na oścież 
drzwi Chrystusa, zapraszał do 
Rzymu także oazowiczów. W 1996 
r. uczestniczyliśmy w OAZIE III 
stopnia w Rzymie. Zgłębianie 
Tajemnicy Kościoła w Wiecznym 
Mieście było łaską dla 20 par 
z całej Polski. Uświadamialiśmy 
sobie coraz bardziej jak uczestni-
czymy  w wielkim dziele Bożym. 
Bogactwa tych przeżyć dopełniła audiencja dla Polaków 30 czerwca. Nasza wspólno-
ta z ks. Stanisławem Bujnowskim i ks. Jerzym Filkiem, była jedną z 40 grup. Wpatry-
waliśmy się w postać Pielgrzyma, który tak jak Chrystus, szedł od grupy do grupy. 
Kilka słów, zdjęcie i następna grupa. Emocje i modlitwa mieszały się ze sobą. Kiedy 
Ojciec Święty był już wśród nas, każdy odczuwał to samo – być przy człowieku, który 
promieniował Bogiem, to przedsionek nieb,  tu na ziemi.  
Maria Bojarska: Wręczaliśmy Ojcu Świętemu ornat jako nasz dar na misje. Prosiłam 
o błogosławieństwo dla OAZ w Polsce. To ojcowskie spojrzenie, ciepło, dało nam 
ogromną radość. Silne emocje pozostały w pamięci, a w świadomości pewność, że 
czegoś takiego nigdy do tej pory nie przeżyłam.  
Ryszard Bojarski:  Ojciec Święty zwracając się do nas powiedział, że znał naszego 
założyciela. Odpowiedziałem, że będąc w Ruchu, uczymy się bycia Kościołem. 
Klęcząc ucałowaliśmy dłonie Papieża, w których cieple i delikatności, odczuliśmy 
Jego świętość. Wzruszenie naszej wspólnoty było tak wielkie, że nie zdołaliśmy 
zaśpiewać pieśni wcześniej przygotowanej. Upust emocjom i radości, daliśmy po 
wyjściu z audiencji, tańcząc i śpiewając – już pełnym głosem, na placu św. Piotra.  
Maria Bojarska:  Myślę, że łaską także dla naszego Marka, była pielgrzymka z grupą 
niepełnosprawnych,  do grobu Ojca Świętego. Jeszcze jedną refleksją chciałabym się 
podzielić. 4 lata temu, przyjaciele naszej córki,  oazowicze,  nie mogąc doczekać się  



 
potomstwa, gorąco prosili Ojca Świętego o wstawiennictwo. Powiedziałam, aby nie 
ustawali, a starając się ich pocieszyć, tak po ludzku szukałam słów i powiedziałam:  
„Nie martw się, na Zwiastowanie będziesz w stanie błogosławionym, a w Boże 
Narodzenie urodzisz”. Tak się stało. Wiem, że to Duch Święty, Pocieszyciel podpo-
wiedział mi te słowa, a Wielki Orędownik Życia tę łaskę im wyprosił u Boga.  
Ryszard Bojarski:  Ostania Droga Krzyżowa, 25 
marca – Papież gasł na oczach całego świata, 
głosząc Ewangelię cierpienia przytulony do 
Chrystusowego Krzyża, z którego rodzi się życie. 
Za to bogactwo niezliczonych łask, za Beatyfika-
cję Wielkiego Orędownika Prawdy i Miłości, 
„Ciebie Boga Wysławiamy”  
 

Maria i Ryszard Bojarscy 

 
Moje pierwsze wspomnienie dotyczą-

ce osoby Jana Pawła II związane jest z jego 
pielgrzymką do Polski w 1997 r. Uczestni-
czyłam wtedy z rodzicami w Mszy świętej 
na krakowskich błoniach. Pamiętam, że 
zabrałam na to spotkanie małą, pluszowa 
owieczkę i z ufnością kilkuletniej dziew-
czynki wierzyłam, że uda mi się dotrzeć z 
nią na sam ołtarz i dać ją Papieżowi. 
Owieczka wróciła ze mną do domu, z 
samej Eucharystii niewiele pamiętam, gdyż 
całą przespałam, jednak wciąż mam przed 
oczyma obraz z lornetki – mała, biała 
postać, od której promieniowała dziwna 
wielkość. 

Kiedy Papież umierał, wiedziałam, że 
odchodzi osoba ważna, że od tego 
momentu świat i Kościół będą inne, ale 

chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę, jak wielka to była osoba. Tak naprawdę 
odkrywać Jana Pawła zaczęłam dopiero po jego śmierci. Na jednym z czuwań  

 
związanych z osobą Papieża Polaka bardzo przemówiły do mnie jego słowa 
z Westerplatte. Dotarło do mnie, że ja też posiadam swoje Westerplatte, które 
muszę obronić, od którego nie wolno mi zdezerterować, gdyż stawka jest zbyt 
wielka. 

Karol Wojtyła jest dla mnie dziś przede wszystkim świadkiem życia, człowiekiem 
wypełniającym Bożą wolę do końca. Uczę się od niego walczyć o szacunek dla 
każdego człowieka  – od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczę się też przyjmować 
i wprowadzać w życie Boże zamysły. Cechą, którą szczególnie cenię w Ojcu Świętym 
Janie Pawle II jest to, że pomimo tak ważnej funkcji, jaką sprawował, potrafił 
zachować swoją osobowość, styl i poczucie humoru. Jakby to powiedział 
ks. Blachnicki – posiadał siebie w dawaniu siebie. 

 Jak Jan Paweł II wpłynął na moje życie? Myślę, że na to pytanie jeszcze nie mo-
gę udzielić odpowiedzi – on wciąż na nie wpływa, wciąż mam jeszcze do poznania 
wiele jego dzieł, wciąż na nowo go odkrywam jego osobowość i charyzmaty. 
2 kwietnia 2005 roku był dla mnie furtką do 
odkrywania osoby Karola Wojtyły. Od tego dnia Jan 
Paweł II stał się dla mnie osobą, do której w każdej 
chwili mogę się zwrócić, która może mi pomóc 
w moich problemach. Dołączył do grona moich 
niebieskich przyjaciół i cieszę się, że już oficjalnie 
mogę nazywać go błogosławionym, czyli szczęśli-
wym. Za Jego osobę – chwała Panu! 

a.  Agnieszka Tokarska 

 

 

Pielgrzymka radomskich studentów do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II 

 
Zobaczyłam ten napis na koszulce pewnego przystojnego Hiszpana stojące-

go tuż przede mną. Zwykły T-shirt z niezwykłym przesłaniem. Zwykły dzień, który dla 
milionów ludzi z całego świata stał się tym niezwykłym. 

29.04-3.05.2011 r. – to wyjątkowa data  – długo wyczekiwany weekend 
majowy. Gdyby ktoś z Was spytał mnie miesiąc temu, jakie mam plany na te wolne 
dni, snułabym piękne wizje o weekendzie nad morzem, o kilkugodzinnym wygrze-
waniu się na słońcu, imprezach do białego rana… Jakim więc sposobem 1 maja 
znalazłam się na Placu Świętego Piotra w Watykanie, by razem z milionami ludzi 
wielbić Boga za dar Sługi Bożego Jana Pawła II? 

Wierzę, że to kolejna Boża interwencja,  że Bóg po raz kolejny chce mi uka-
zać priorytety i drogi, którymi powinnam kroczyć. Razem z grupą 55 radomskich  
 



 
studentów na czele z opiekunami: ks. Arturem Chruślakiem, ks. Arturem Lachem 
i s. Anią Baćmagą wyruszyliśmy w naszą podróż.  

Emocje, które towarzyszyły wszystkim, gdy z napięciem czekaliśmy „u wrót 
Watykanu” są nie do opisania. Grupka oazowiczów ze swoją charyzmą i radością 
poprowadziła trzygodzinną zabawę, podczas której poznaliśmy sympatycznych 
pielgrzymów z Mysłowic, a także nauczyliśmy się nowej hiszpańskiej piosenki – „Yo 
soy Espanol, yo soy Espanol…” Naszą cudowną zabawę przerwał komunikat, że 
służby porządkowe wpuszczają już na Plac Świętego Piotra. I tak od godziny 23 do 
9 rano staliśmy w kolejce. Nie obyło się bez zemdleń, kradzieży, kłótni, a nawet 
zasypiania na stojąco, jednak to wszystko wynagrodził nam widok powiewających 
w górze polskich flag. Jan Paweł II był dla nas podporą w czasach komunizmu 
i „Solidarności”, przyjacielem i kochającym Ojcem. Nikogo więc nie zdziwiło, że 
będąc w Rzymie czuliśmy się jak „sami swoi”, gdyż ponad połowa wiernych to byli 
Polacy! Mimo tego, że Msza święta była odprawiana w innym języku (tylko Pierwsze 
Czytanie było w naszym ojczystym), stojąc na Placu czuliśmy się jedną wspólnotą, 
jednym wielkim Kościołem.  

Głęboko wierzę, że te parę godzin spędzonych przy 
Janie Pawle II będzie zalążkiem mojej fascynacji Jego osobą, 
że nauczę się tak jak On zawierzać Bogu całe swe życie, że 
„zacznę od siebie wymagać, nawet gdy inni nie będą ode 
mnie niczego wymagali”. 
 

 
 
 
 

a. Dominika Szałas 
 

 

 
O ile w kolejnych, „postępowych” krajach Zachodniej Europy, aborcja staje 

się czymś zupełnie normalnym, to u nas – na szczęście – wciąż jest tematem 
kontrowersyjnym i budzącym emocje. I słusznie, bo stawką sporu, o czym często się 
nie mówi, jest jedna z wartości najwyższych – życie ludzkie. W sporze o aborcję 
padają różne argumenty i zderzane są ze sobą różne wartości. Niniejszy tekst, 
w zamierzeniu autora, ma być próbą przedstawienia, a także oceny aktualnie 
obowiązujących regulacji w prawie polskim.  

Kwestię aborcji w naszym prawie regulują dwa akty prawne – ustawa 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerwania ciąży oraz trzy artykuły kodeksu karnego – 152, 
153 i 154.  

Ustawa o planowaniu rodziny, wyrażając w preambule (wstępie) tezę, iż 
„życie jest fundamentalnym dobrem człowieka”, wprowadza generalny zakaz 
aborcji. Od zakazu tego można odstąpić tylko w trzech przypadkach, przewidzianych 
w art. 4a ustawy: 
– duże prawdopodobieństwo ciężkiego 
upośledzenia płodu lub nieuleczalnej 
choroby (tzw. aborcja eugeniczna); 
– ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego; 
– ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia matki. 

Do 1997 r. istniała jeszcze czwar-
ta, bardzo szeroka i ogólna przesłanka 
dopuszczalności aborcji – „ciężkie 
warunki życiowe lub sytuacja osobista” (na szczęście została ona uznana za 
niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny). 

Postaram się teraz w skrócie omówić i ocenić każdą z tych regulacji: 
– aborcja eugeniczna – może być dokonana po uprzednim przebadaniu kobiety 
i stwierdzeniu nieuleczalnej choroby dziecka (może nią być np. Zespół Downa czy 
inna choroba psychiczna) przez innego lekarza niż ten, który będzie dokonywał 
aborcji. Jest ona dopuszczalna do chwili osiągnięcia przez dziecko takiego poziomu 
rozwoju, że będzie ono w stanie przeżyć poza organizmem matki samodzielnie. 
W moim przekonaniu jest to najbardziej szkodliwy z polskich przepisów „aborcyj-
nych”. Jest zaprzeczeniem zasady, że rodzice każde dziecko powinni traktować jako  



 
dar od Boga i przyjąć z miłością; wprowadza natomiast regułę, że jeśli moje dziecko 
ma być chore, brzydkie (oczywiście w uproszczeniu) czy kalekie, to mogę je zabić. 
Zwolennicy aborcji podają argument, że urodzone w tych warunkach dziecko jest 
skazane na cierpienie przez całe życie. Być może. Jednak nikomu nie daje to prawa 
do pozbawiania go życia. Warto także wspomnieć, że liczne świadectwa rodzin 
wychowujących chore dzieci potwierdzają, że z jednej strony jest to najtrudniejsza 
sytuacja, jaka spotkała je w życiu, ale z drugiej – że nic tak nie uczy prawdziwej 
miłości i zrozumienia sensu cierpienia.  
– aborcja w następstwie czynu zabronionego – chodzi tu przede wszystkim 
o zgwałcenie. Aborcja taka może być dokonana do 12. tygodnia życia dziecka, a fakt 
popełnienia czynu zabronionego musi być poświadczony przez prokuratora lub 
stwierdzony wyrokiem sądowym. Ta regulacja również jest szkodliwa. Jest ona 
motywowana tym, że ofiara gwałtu chce jak najszybciej o nim zapomnieć, a dziecko 
będzie jej cały czas przypominać o tym tragicznym wydarzeniu. Oczywiście ciężko 
jest mi sobie nawet wyobrazić taką sytuację, ale pojawiają się w mojej głowie 
pytania – czy zabicie swojego dziecka pozwoli zapomnieć o własnym cierpieniu? Czy 
pozbawienie życia da siłę do zmierzenia się z własną traumą? Czy przypadkiem do 
ogromnego już ciężaru nie dołączy się kolejnego, tym razem nie do udźwignięcia? 
W literaturze psychologicznej dokładnie opisany jest tzw. PAS – Post-Abortion 
Syndrom (syndrom po-aborcyjny). Nie jestem kompetentny, żeby to opisywać, ale 
z psychologicznego punktu widzenia fakt takiego dodatkowego ciężaru, dla kobiety 
rujnującego i powodującego wieloletnie rozterki i wyrzuty sumienia, jest oczywisty. 
Uważam, że fakt wyrządzenia człowiekowi dramatycznej krzywdy, nie upoważnia go 
do czynienia największej krzywdy – pozbawienia życia bezbronnej istocie.  
– aborcja z powodu zagrożenia dla życia lub zdrowia matki – ta przesłanka 
dopuszczalności aborcji wydaje się najbardziej uzasadniona moralnie i dopuszczal-
na. Mimo wszystko budzi ona moje wątpliwości – przede wszystkim z powodu zbyt 
szerokiego ujęcia. „Zagrożeniem zdrowia” może być wszystko – choćby, jak 
wskazuje przykład pani 
Alicji (której nazwiska, 
zdaniem sądów polskich, 
w katolickich gazetach 
pisać nie wolno…) – 
potencjalne pogorszenie 
wzroku. Oczywiście także 
w tym przypadku takie 
zagrożenie musi zostać 
potwierdzone przez 
lekarza innego niż ten, 
który będzie dokonywał 
aborcji; jednak samo 
ujęcie „zagrożenia zdrowia” jest zbyt nieprecyzyjne. Warto wspomnieć, że identycz-
ne ujęcie występuje w Hiszpanii, gdzie na jego podstawie legalnie dokonuje się ok. 
110 tys. aborcji rocznie (dane za 2009 r.). Potwierdza to, jak bardzo ten zapis jest  

 
niebezpieczny – w tym momencie, żeby dopuścić powszechną dostępność aborcji 
nie jest potrzebna zmiana prawa – wystarczy zmiana nastawienia polityków 
i lekarzy… 

Sama ustawa o planowaniu rodziny nie wprowadza żadnych kar za niele-
galną aborcję. Czyni to natomiast kodeks karny w wyżej wymienionych przeze mnie 
artykułach: 
- art. 152 penalizuje (wprowadza karę) aborcję za zgodą kobiety, niezgodną 
z przepisami ww. ustawy, a także samo nakłanianie do takiej aborcji oraz pomoc 
w jej przeprowadzeniu. Karą za ten czyn jest do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli 
aborcja została dokonana już w momencie, gdy dziecko byłoby w stanie przeżyć 
poza organizmem matki (pamiętajmy, że przy rozwoju dzisiejszej medycyny, ten 
limit ciągle się obniża), sprawca podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.  
– art. 153 karze aborcję popełnioną bez zgody matki, do której doprowadzono 
przemocą, podstępem lub groźbą. Popełniający taką aborcję podlega karze od 
6 miesięcy do 8 lat, natomiast jeśli dziecko jest w stanie przeżyć poza organizmem 
matki, odpowiedzialność ulega zaostrzeniu – pozbawienie wolności od roku do lat 
10. 
- art. 154 wprowadza cięższą odpowie-
dzialność, gdy w wyniku nieudanej 
operacji aborcyjnej życie traci także 
matka. W przypadku aborcji za zgodą 
matki sprawcy grozi kara od roku do lat 
10; natomiast w przypadkach: aborcji za 
zgodą, gdy dziecko mogłoby już przeżyć 
oraz każdej formy aborcji bez zgody, 
sprawca podlega karze od 2 do 12 lat 
więzienia.  

Należy zauważyć jedną istotną 
cechę regulacji – karze podlega lekarz czy 
inna osoba dokonująca aborcji, jak też 
osoba nakłaniająca i pomagająca przy jej 
popełnieniu, natomiast nigdy nie podlega jej sama matka dziecka, także wtedy, gdy 
aborcja została wykonana za jej zgodą. Jest to podyktowane faktem, że ustawodaw-
ca polski uznał, że matka także jest ofiarą aborcji i sama jest w niej poszkodowana, 
zatem okrutne byłoby karać ją dodatkową traumą w postaci więzienia. Biorąc pod 
uwagę, że kobieta decyzję o aborcji często podejmuje w ciężkiej sytuacji życiowej 
(np. po zgwałceniu albo otrzymaniu wiadomości, że dziecko od urodzenia będzie 
głęboko upośledzone), można założyć, że nie jest to decyzja podjęta w pełni 
świadomie, dlatego – mimo pewnych wątpliwości – zgadzam się z rozstrzygnięciem 
o niekaralności matki.  

Jak widzimy nasze prawo, mimo że i tak jest uznawane za chroniące życie, 
nie jest doskonałe. W moim przekonaniu należałoby z ustawy zupełnie usunąć 

przesłanki choroby dziecka, przestępstwa oraz zagrożenia zdrowia matki;  

 



 
a przesłankę zagrożenia życia matki doprecyzować. Dopóki tak się nie stanie, ciągle 
będą – w majestacie prawa (!) – ginąć niewinne dzieci poczęte.  

Czy można coś z tym zrobić? Z punktu widzenia zwykłego obywatela prawo 
polskie nie jest łatwe do zmiany. Pod projektem ustawy zmieniającej należy w ciągu 

3 miesięcy zebrać sto tysięcy podpisów. Oczywiście nie gwarantuje to jeszcze, że 
prawo zostanie zmienione, a tylko że trafi pod obrady 
Sejmu. Reszta zależy od wybranych przez nas posłów. 
Mimo wszystko, jeśli jest możliwość, należy próbować. 
Aktualnie ma miejsce taka akcja zbierania podpisów. Do 
czasu wydania tego numeru Czeka Nas Droga zebrano ich 
już ponad 480 000. Informacje na stronie 
www.stopaborcji.pl. 
 
Wszelkie zaprezentowane oceny przepisów prawa są 
odzwierciedleniem prywatnych poglądów autora. 
 

a. Michał Szałas 
 
 

 
Jeśli zastanawiasz się jeszcze nad podjęciem posługi na rekolekcjach Domowego 
Kościoła, to ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie. 
 W naszej diecezji przyjęło się słowo RODZINKI, jako określenie Domowego 
Kościoła. To piękny zwyczaj, jak się okazuje, ponieważ wyraża jedność i wspólnotę 
między Oazą Młodzieżową a Domowym Kościołem. 
 Rodziny mają swoje kilkudniowe rekolekcje, które są w roku formacyjnym, 

ale także 15-dniowe rekolekcje 
wakacyjne lub tzw. połówki. 
Przeżywają one stopnie formacyjne 
tak, jak młodzież (I-III

0
 ONŻ). 

 Z pewnością są to całkiem 
inne rekolekcje dla animatora, który 
pełni swoją posługę w diakoni 
wychowawczej i muzycznej. Nie 
przeżywa on swoich spotkań 
formacyjnych, ponieważ jest tam, by 
pomóc przeżyć rodzinom, jakże 
cenne dla nich, rekolekcje. 

 
Głównym zadaniem anima-

tora jest więc opieka nad dziećmi. 
Nie jest to tylko pilnowanie, by 
dziecko nic sobie nie zrobiło. Wręcz 
przeciwnie, to wymyślanie różnych 
gier i zabaw, które nie pozwolą 
dzieciakom się nudzić. Dalej idąc, to 
czas, w którym możemy uformować 
młodego człowieka, poprzez 
prowadzenie spotkań formacyjnych 
(dla starszych dzieci), którego 
zachęcimy w ten sposób do Oazy Młodzieżowej. To przygotowywanie przedstawień, 
jasełek, w których dzieci mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. 
 Ale animator ma też czas dla siebie! To nie jest tak, jak wyobrażają sobie 
często osoby, które nie były nigdy na takich rekolekcjach, że od rana do nocy 
(a nawet i w nocy), animator zajmuje się dziećmi. Nie! Rodziny muszą mieć też czas 
dla siebie, a wiec oznacza to, że animator może wtedy odpocząć (noc też ma 
wolną). 

Odrzucając dalsze stereotypy na temat Oazy Rodzin, to nieprawda, że 
śpiewa się tam tylko smutne, stare pieśni i piosenki. Z ankiety, którą przeprowadzi-
łam wśród kilku rodzin wynika, że chcą oni śpiewać również piosenki żywe i radosne 
np.: „Jesteś życiem mym”, „Dziękujcie Panu”. 
Rodziny często są bardzo umuzykalnione i bardzo chętnie 
włączają się w śpiew. Uwielbiają one także zabawę, pogodny 
wieczór. Nieraz zaskakują swoimi pomysłami, kreatywnością 
i przebojowością. Potrafią zafascynować zabawą, która 
czasem wydaje nam się przestarzała. 
 Uważam, że być na Oazie Rodzin to zaszczyt, to 
odrobina zaufania, które mają do Ciebie Rodziny, kiedy 
opiekujesz się ich dziećmi. To czas, w którym możesz się 
wiele nauczyć.  
Dlatego nie zastanawiaj się, spróbuj, a nie pożałujesz! 

a. Marta Mazur 

 
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywamy Dzień Świętości Życia. Dzień 
ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, który pisał: „Wybrałem tę datę 
dlatego, że nabiera ona szczególnego znaczenia właśnie w kontekście życia. W 
chwili Zwiastowania Maryja Dziewica przyjmuje nowinę o swoim Bożym macierzyń-
stwie. Wypowiedziane przez nią tak jest kumulacją wszystkich tak, które każda 
matka wypowiada wobec życia własnego dziecka".  



 
Dzień 25 marca jest wiec 

szczególną okazją do modlitwy 
w intencji życia. W wielu miejscach 

Polski organizowane są uroczyste 
obchody Dnia Świętości Życia. 

Już po raz trzeci także ulicami Ra-
domia przeszedł Marsz dla Życia. Tegoroczna 
inicjatywa zgromadziła wielu ludzi, którzy 
pragną bronić życia. Nie zabrakło również 
członków diakonii Życia Ruchu Światło-

Życie naszej diecezji.  
 Wszyscy, którzy pragnęli wyrazić swój 

sprzeciw wobec zabijania dzieci nienarodzonych, 
czy braku szacunku dla życia zgromadzili się pod radomską katedrą, skąd ruszyli 
głównymi ulicami miasta do kościoła oo. Bernardynów. Tegoroczny marsz był 
prawdziwą manifestacją. Głośne okrzyki i skandowanie spowodowały zwrócenie 
uwagi przechodniów, bo przecież nie codziennie słyszy się na ulicy tak głośno 
wypowiadane: „Nie zabijaj! W rodzinie smutek ginie! Hej lekarze brońcie życia! 
Dzieci skarbem a nie garbem!”.  
 Na samym maszerowaniu się nie skończyło, bo przecież była to okazja do 
publicznego opowiedzenia się za życiem, a w tak ważnej kwestii potrzebna jest 
jeszcze nasza modlitwa – dużo modlitwy! Dlatego tuż po Marszu uczestniczyliśmy 
w wyjątkowym wydarzeniu – Drodze Krzyżowej Dziecka Nienarodzonego, 
a następnie we Mszy świętej, której przewodniczył pasterz naszej diecezji ks. bp 
Henryk Tomasik. Podczas Eucharystii wiele osób podjęło dzieło duchowej adopcji 
dziecka poczętego, tym samym zobowiązało się do modlitwy przez 9 miesięcy w 
intencji jednego dziecka, którego życie jest zagrożone. 
 Uroczyste obchody Dnia Świetności Życia zakończyły się zawierzeniem 
inicjatyw i osób promujących życie Matce Bożej pod pomnikiem Maryi Matki Życia. 
 Podsumowując uroczyste obchody Dnia Świętości Życia posłużę się hasłem 
widniejącym na jednym z transparentów: „Oddajcie się 
w służbie życiu!”. To jakże znamienite zdanie skierowane 
jest do każdego z nas, bo życie jest dla każdego darem 
a jednocześnie zadaniem. Chciejmy wypełnić je jak 
najlepiej. 
 

 
 
 
 
 

a. Kasia Laskowska 
 

 

 
 

 

To już ostatnia szansa by zgarnąć nagrody  
od Diakonii Muzycznej w Konkursie inspirowany 

hasłem roku "Słuchać Pana". 
 

Waszym zadaniem jest odnaleźć jakąkolwiek  
piosenkę / pieśń, której słowa oparto na Piśmie 
Świętym i w której wymienione są przynajmniej  

2 instrumenty muzyczne.  
 

W całym Piśmie Świętym wymienionych jest ich 13, 
więc nie powinniście mieć problemu. Tytuł tej pio-

senki i namiary na jej tekst w 
 

Piśmie Świętym przysyłajcie na adres 
diamuz.radom@gmail.com, 

w temacie wiadomości wpiszcie KONKURS  
i nie zapomnijcie się podpisać. 

 
Ponieważ poprzednio nie dostaliśmy żadnych  

odpowiedzi i ponieważ to finałowe pytanie – w tym 
miesiącu nagradzamy 2 pierwsze osoby. 

 Powodzenia! 
 

Diakonia Muzyczna 

 

 



  


