
 

 
Siła społeczna religii ma, jak wiemy, dwa wymiary. Jeden wymiar to wymiar 

historyczny, wymiar dziejowych, a drugi wymiar to wymiar jak najbardziej aktualny, 

wymiar związany z teraźniejszością i przyszłością.  

Kiedy w Polsce po II wojnie światowej zaczął dominować socjalizm, 

marksizm i materializm, to jednocześnie podkreślano – w materializmie  

i w marksizmie - że prawdziwa historia świata zaczęła się mniej więcej od wielkiej 

rewolucji październikowej. Rewolucja październikowa miała być najważniejszym 

wydarzeniem czasów. Wszystko, co postępowe, miało iść w tym kierunku, aby 

przygotować ul bunt mas robotniczych przeciw klasom wyzyskującym. Taka była 

ideologia. Taką ideologię zaszczepiano w szkole. W takiej ideologii myśmy wszyscy 

wtedy chodzący do szkoły średniej czy na uniwersytety, wyrastali. Tymczasem - było 

to szczególną zasługą kardynała Wyszyńskiego – Kościół, polski Kościół ukazał swoją 

prawdziwą przeszłości prawdziwą przeszłość narodu. Jesteśmy starsi, jesteśmy 

dawniejsi, nasza historia zaczęła się od daty chrztu świętego. Wszystkie uroczystości 

związane z Tysiącleciem Chrztu miały przypominać narodowi, że jest spadkobiercą 

wielkiej tradycji: tradycji biskupa Stanisława, tradycji królowej Jadwigi, tradycji Jana 

Kantego, tradycji idei niepodległościowej, walk o niepodległość, a także (…) 

kopernikańskiej, związanej między innymi z jubileuszem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Miało to bardzo wielkie znaczenie - przypomnienie historyczne 

korzeni narodu. Była to jak gdyby polska odpowiedź na socjalistyczną, marksistowską 

koncepcję, iż prawdziwa historia Europy zaczyna się od wielkiej rewolucji 

październikowej. 

Ale w doktrynie kardynała Wyszyńskiego, potem też w doktrynie kardynała 

Wojtyły, pojawił się [też] drugi moment, ogromnie ważny, mianowicie moment 

teraźniejszości: dowartościowanie człowieka pracującego. Wiadomo, że człowiek 

pracujący pracuje ze względu na jakąś przyszłość, wymiar przyszłości. Kardynał 

Wyszyński już o wiele wcześniej był autorem opracowań związanych z etyką pracy, 

znane było jego dzieło pt. Duch pracy ludzkiej, Myśl tę podejmował także Karol 



Wojtyła, ażeby ją zwieńczyć, już jako papież Jan Paweł II, encykliką o pracy ludzkiej. 

Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego (…)  jak to bardzo głęboko zaciążyło  

na polskiej religijności. Religijność Polska przestała być tą religijnością, która się 

zamyka wyłącznie w tej relacji ja-Bóg, Bóg-ja, z wykluczeniem bliźniego swego. Było 

to bardzo ważne także z tego tytułu, że cała polityka władz wówczas podkreślała,  

iż religijność jest sprawą prywatną. Cóż to znaczy: „sprawą prywatną”? To znaczy,  

że jest to religijność między mną a Bogiem, Bogiem a mną. Religijność, którą należy 

kryć w duszy, której nie należy na zewnątrz objawiać, ponieważ dotyczy ona spraw 

niewyrażalnych. [Tymczasem] wszystkie przygotowania milenijne, potem wszystkie 

wydarzenia związane z papieżem, szły  w tym jednym kierunku: ukazać religijność, 

wiarę chrześcijańską jako potężną siłę społeczną. 

J. Tischner, Rekolekcje paryskie, wyd. Znak, Kraków 2013 

 

Modlitwa św. Gertrudy 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą 

Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi 

Mszami świętymi dzisiaj na całym świecie 

odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące,  

za umierających, za grzeszników na świecie,  

za grzeszników w Kościele powszechnym,  

za grzeszników w mojej rodzinie,  

a także w moim domu. Amen 
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  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00     

 można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Kanarek, ks. Piotr Chmura 
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