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Sezon na odpusty
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ezon jest właśnie teraz, a nie w środku lata. Chyba że ktoś myli tę ważną
w Kościele praktykę z festynami, które odbywają się przy okazji odpustów.
Ale odpusty to nie kolorowe jarmarki.
To poważna konsekwencja naszej wiary w życie wieczne i w Bożą sprawiedliwość. O tych sprawach najczęściej myślimy nad grobami najbliższych, gdy
jesienna przyroda skłania nas do refleksji o przemijaniu.
Boża sprawiedliwość nie koliduje
z Bożym miłosierdziem. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie uświadomić, że każdy ludzki grzech pociąga za sobą podwójny skutek: wieczny i doczesny. Jeśli
dopuszczamy się kradzieży, to odrzucamy Bożą wolę wyrażoną w przykazaniu „Nie kradnij”. Postawa taka może
pociągnąć za sobą skutki na wieczność
i skończyć się naszym wiecznym potępieniem, czyli piekłem. Na szczęście
Bóg odpuszcza nam grzechy w sakramencie pokuty, ilekroć szczerze się do
Niego nawracamy.
Ale na tym nie koniec, ponieważ dopuszczając się złodziejstwa, krzywdzimy jednocześnie człowieka albo większą wspólnotę ludzi i kompromitujemy
Kościół. Te skutki grzechu nazywamy
doczesnymi, ponieważ trwają na tym
świecie. Miłosierdzie Boga byłoby na
bakier ze sprawiedliwością, gdyby po
rozgrzeszeniu można było dalej korzystać z ukradzionych pieniędzy jak
z własnych. Dlatego otrzymawszy Boże
przebaczenie, jesteśmy zobowiązani naprawić wyrządzone przez nas w doczesności zło. Bez woli naprawienia zła nie
ma ważnego rozgrzeszenia. Skradzione
trzeba oddać, kłamstwa sprostować, za
cierpienia zadośćuczynić. Nie wystarczy
poprzestać na odmówieniu modlitw zadanych „za pokutę”.
Czasem jednak skutki wyrządzonego
zła mogą być trudne do naprawy. Bo jak
wynagrodzić aborcję dziecku, któremu
rodzice nie pozwolili się narodzić? Jak
przywrócić zdrowie odebrane w bójce
czy w zawinionym wypadku? Albo jak
naprawić nieszczęście rodziny spowodowane przez ojca pijaka? Nawet oddanie wszystkich rzeczy skradzionych
może być niemożliwe w przypadku naj-
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większych złodziei. Całego życia nieraz
na to zabraknie, bo skutki naszych grzechów mogą trwać dłużej niż nasze życie. Pijak może się wyspowiadać na łożu śmierci i umrzeć, ale z powodu jego
pijaństwa rodzina będzie cierpieć dalej.
I co wtedy?
Kościół naucza, że ci, którym Bóg
odpuścił grzechy w sakramencie pokuty czy w akcie żalu doskonałego, są
w wieczności po stronie zbawionych.
Nie grozi im piekło. Nie mogą jednak
cieszyć się pełnią szczęścia w niebie tak
długo, jak długo na ziemi trwa wyrządzone i nienaprawione przez nich zło.
Święty Augustyn pytał retorycznie: „Czy
matka może być szczęśliwa w wieczności, jeśli wie, że w doczesności z jej winy cierpi choćby jedno z jej dzieci?”.
Pośmiertne cierpienie człowieka, który za życia pojednał się z Bogiem, ale
nie zadośćuczynił za grzechy, nazywamy w Kościele czyśćcem. Niektórzy nazywają czyściec „karą doczesną”, ponieważ ma związek z doczesnością i kiedyś
się skończy, w odróżnieniu od piekła,
które nie ma końca.
Właśnie dla ludzi, którzy pojednali się z Bogiem i mimo szczerej woli naprawienia wyrządzonego zła nie mogą
tego zrobić, Kościół ma praktykę odpustów. Nie chodzi o wykręcenie się
od obowiązku zadośćuczynienia, ale
o wsparcie Kościoła tam, gdzie pełne
zadośćuczynienie jest z rożnych względów niemożliwe. Praktyka ta znana jest
od czasów
wczesnochrześcijańskich,
a nawet jej ślady znajdujemy w Starym Testamencie. Kościół odwołuje się
do zbawczych zasług Chrystusa oraz
wszystkich świętych i dołączając do tego
swoją modlitwę, wstawia się za grzesznikiem, żeby Bóg swoją mocą naprawił
uczynione przez niego zło i skrócił czas
jego cierpień po śmierci. Zazwyczaj odpust taki, po wypełnieniu warunków,
można ofiarować za siebie samego lub
za kogoś ze zmarłych. Odpustów nie
można ofiarować za innych żyjących.
Szczególnym „sezonem na odpusty” jest czas od Wszystkich Świętych
do 8 listopada. Każdego dnia możemy
wówczas uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych. „Grzyby trzeba zbierać wtedy, kiedy są” – mawiał znajomy proboszcz.
Podobnie jest z odpustami. Trzeba korzystać, dopóki można. A z pewnością
każdy ma w pamięci kogoś, kto odszedł
z tego świata pojednany z Bogiem, ale
co do kogo nie jesteśmy pewni, czy zdążył naprawić wyrządzone za życia zło.
Warto w jego intencji uzyskać i ofiarować odpust. Więcej będziemy mieć
wówczas przyjaciół w niebie.
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Rozsądek w Afryce
Ż
aden biskup z Afryki nie zagłosuje
za dokumentem Synodu, w którym
będzie mowa o LGBT – zapewnił w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika
„National Catholic Register” bp Andrew
Fuanya, reprezentujący Kościół w Kame-

Prymas Hlond w TVP 22
Męczennicy z Lubeki 42

runie. Ma 53 lata i jest biskupem diecezji Mamfe.
Potwierdził, że ojcowie synodalni
z Czarnego Lądu dwa razy w tygodniu
spotykają się we własnym gronie, ale nie
po to, by tworzyć grupę nacisku, lecz za-

dbać o skuteczny wkład swojego kontynentu w obrady synodalne.
Zdaniem biskupów afrykańskich,
w sprawie homoseksualizmu Synod powinien po prostu odesłać do nauczania
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Bp
Fuanya wyraził też zaniepokojenie postawą biskupów z państw zachodnich, którzy zajmują bardzo płynne stanowisko,
by zdobyć poklask mediów i nie robić sobie wrogów we własnych krajach.
Kameruński biskup podjął temat również na spotkaniu z dziennikarzami w watykańskim Biurze Prasowym 24 października. – Na tym Synodzie nie mamy
wymyślać nowego nauczania, musimy jednak mówić w sposób jasny. Jeśli my sami
wprowadzamy do swojego języka przejawy wątpliwości, to siejemy w młodych zamęt. To Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wszystko, co mówimy, musi się
opierać na prawdzie. Dlatego nie możemy
podejmować decyzji, które przeczą Ewangelii, ale to z niej mamy czerpać wartości i przekazywać je młodym. Kierujmy się
więc tym, co mówi Ewangelia, a nie społeczeństwo – podkreślił./KAI, wś

NASZA

ŚWIAT WOKÓŁ NAS
Węgry nie chcą gender 8
Koncert w Berlinie 12
USA czy Chiny 18
Pierwsza wojna hybrydowa 22
Półwysep przemytu 34

W rozmowie z amerykańskim portalem
Crux abp Szewczuk podzielił się pozytywnymi doświadczeniami żonatych kapłanów
tego obrządku. Stanowią oni zdecydowaną większość duchowieństwa. Dzięki temu, że sami są ojcami, ich relacje z dziećmi w parafii są bardziej naturalne. Abp
Szewczuk podkreślił jednak, że ich świętość i dojrzałość nie wynika z faktu, że są
żonaci. Wspomniał też o problemach, które są związane z obecnością w Kościele żonatych kapłanów. Do seminariów przyj-
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mowani są wyłącznie młodzi i nieżonaci
mężczyźni. Tam rozeznają, czy są powołani do celibatu, czy do małżeństwa. Towarzyszenie im w tym rozeznawaniu wcale nie jest łatwe.
– Kandydaci na duchownych nie mogą
się żenić, dopóki są w seminarium. Jednakże w drugiej połowie studiów często
mają już narzeczoną, w związku z czym
trudno jest im skupić się na życiu wspólnotowym. Często nasi biskupi bardziej
niż o seminarzystów, są zatroskani o ich
dziewczyny. Przygotowaliśmy dla dziewcząt specjalny program formacyjny. Niekiedy po kilku spotkaniach odkrywają
one jednak, że nie chcą być żonami księży,
i wtedy sprawy dodatkowo się komplikują
– zaznaczył. Innym problemem – wyjaśnił
abp Szewczuk – jest sytuacja seminarzystów, którzy nie mogą znaleźć odpowiedniej narzeczonej. W związku z tym, że jeśli mieliby się żenić, muszą to zrobić przed

święceniami diakonatu, ich święcenia są
odkładane w czasie nawet na kilka lat.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił jednak, że na Synodzie o młodzieży nie było
prawdziwej dyskusji o celibacie. Przyznaje, że w tym zgromadzeniu nie pojawiły
się wielkie spory i napięcia. Wynikało to
z obecności młodych ludzi i tematyki Synodu, która rodziła w uczestnikach obrad
ojcowskie postawy.
Zdaniem abp Szewczuka, ważnym tematem tego Synodu jest eklezjologia, bo
młodzi nie rozumieją, w jakim stopniu
Kościół jest instytucją. Młodzież nie ufa
bowiem instytucjom. Kościół powinien
więc w większej mierze być wspólnotą.
Młodzi czują się porzuceni przez rodzinę, społeczeństwo i dlatego oczekują, że
Kościół ich nie opuści, że będzie wspólnotą, w której będą mogli się rozwijać i dojrzewać – podkreślił arcybiskup.

Tygodnik „Idziemy” Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa, tel.: 22 512 00 95, faks 22 610 72 06; www.idziemy.com.pl; Redaktor naczelny: ks. Henryk Zieliński, Asystent kościelny: ks. Marian Raciński,
Sekretarze Redakcji: Barbara Sułek-Kowalska, Wojciech Świątkiewicz; redakcja@idziemy.com.pl, Korekta: Lidia Molak; Dział krajowy: Monika Odrobińska, monika.odrobinska@idziemy.com.pl, Dział Warszawa i Mazowsze: Irena Świerdzewska, irena.swierdzewska@idziemy.com.pl,
Radosław Molenda, radoslaw.molenda@idziemy.com.pl. Dział kultury: Mirosław Winiarczyk. Piszą dla nas: Iwona Budziak, ks. Waldemar Chrostowski, Kazimierz Dadak, Monika Florek-Mostowska, Marta Jacukiewicz, Mariusz Jankowski, Marek Jurek, Jacek Kalinowski, Jacek Karnowski,
ks. Paweł Kłys, Michał Komorek, Piotr Kościński, Dariusz Kowalczyk SJ, ks. Marek Kruszewski, Anna Meetschen, Katarzyna Migdoł-Rogóż, ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, Katarzyna Nowicka, Jacek Salij OP, Marcin Zatyka,Krzysztof Ziemiec; Serwis Idziemy.pl: Sylwia Gawrysiak,
Agata Głowacka, Michał Pietruszka, Monika Tułodziecka. Projekt graficzny: Joanna Złonkiewicz. Skład i łamanie: AG Zuch. Druk: Lotos-Poligrafia Warszawa. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich
tytułów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. COPYRIGHT © Wydawnictwo Warszawsko-Praskie 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów, nie jest możliwy bez zgody Wydawcy. Fot. I okł.: ks. Henryk Zieliński

Czytanie nie kończy się na papierze! Najnowsze
wiadomości i opinie na stronie www.idziemy.pl.
E-wydanie tygodnika można zakupić
na stronie www.egazety.pl.

henryk.zielinski@idziemy.com.pl

Abp Szewczuk o celibacie

– W sprawie zniesienia
obowiązkowego celibatu
decyzję musi podjąć sam
Kościół łaciński. Ja zalecałbym
ostrożność. Zniesienie
nie rozwiąże problemu –
powiedział abp Światosław
Szewczuk, zwierzchnik
Kościoła greckokatolickiego
na Ukrainie.
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spotkanie
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rzyjęliśmy datę 11 listopada jako dzień odrodzenia niepodległej
Polski w 1918 r. Ale przecież wcześniej niepodległość ogłosiła Rada Regencyjna, a w różnych miastach Polski
– Krakowie, Lublinie, Lwowie, Cieszynie i innych – Polacy przejmowali władzę niezależnie od wydarzeń tego dnia.
Czy wybrana została właściwa data?
I na ile nasza dzisiejsza wizja tamtych
wydarzeń jest prawdziwa?

Jednak nie byłoby niepodległej Polski bez wielomiesięcznych, a może i kilkuletnich przygotowań prowadzonych
przez Radę Regencyjną i rząd powołanego przez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Polskiego?
Zasługą Rady Regencyjnej, działającej

wschodzie wciąż stacjonowało kilkaset tysięcy żołnierzy niemieckich, a dla tych stacjonujących na terenach Białorusi i Ukrainy główny szlak do Niemiec wiódł właśnie
przez ziemie polskie. Piłsudski poradził
sobie z tym problemem. Owszem, od końca października dochodziło do rozbrajania Niemców w różnych miejscowościach
Polski przez lokalne oddziały POW, a te
działania nasiliły się właśnie 11 listopada.
Ale potrzebny był układ z Niemcami, bo
polskie siły nie miały szans na zwycięstwo,
gdyby doszło do otwartej walki. Tak naprawdę, w tym momencie właśnie ta sprawa była najważniejsza.
W dość szybkim tempie powstała niepodległa Polska na terytorium większości dawnego Królestwa Kongresowe-

-200 tys. kilometrów kwadratowych. Tymczasem i Piłsudski, i Dmowski, każdy na
swój sposób, twierdzili, że Polska musi
być duża, inaczej nie utrzyma się między
Niemcami i Rosją. Dmowski przestrzegał
przed powstaniem „małego, obszelmowanego kraiku”…
Na szczęście stało się inaczej. Czy
dzięki temu Polska później przetrwała?
Wielkim wysiłkiem polskiego żołnierza, w tym zwłaszcza robotników i chłopów, dzięki powstaniom śląskim i wielkopolskiemu oraz dzięki – choć zabrzmi
to patetycznie – ogromnemu wysiłkowi
całego narodu, powstał kraj o wielkości
400 tys. km kw., z dostępem do morza.
Gdy 20 lat później napadły nas dwa totalitarne państwa, III Rzesza i Związek So-

STO LAT TEMU
Z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Piotr Kościński

przecież w warunkach braku suwerenności, było budowanie zrębów administracji
państwowej. A jeszcze większą okazało
się przekazanie – i to w sposób budzący
podziw – swej władzy człowiekowi, który mógł odegrać rolę spajającą różne siły
polityczne i nie orientował się na państwa
centralne. Takim człowiekiem był właśnie
Piłsudski.
11 listopada w Warszawie spontanicznie rozbrajano Niemców. Są relacje, że
dochodziło do starć, ale też inne, mówiące, że istniała konieczność porozumienia się z Niemcami, choćby oddziałami stacjonującymi na warszawskiej
Cytadeli, bo groził z ich strony zbrojny
opór. Jak wyglądały tamte wydarzenia?
Piłsudski potrafił się porozumieć
z obecnymi w Warszawie silnymi oddziałami niemieckimi w sprawie ich ewakuacji. W mieście stacjonowało 20 tys.
żołnierzy niemieckich, czyli więcej niż
wszystkie oddziały podporządkowane Radzie Regencyjnej oraz cała Polska Organizacja Wojskowa razem wzięte! Pamiętajmy, że 11 listopada Niemcy podpisały
w Compiègne we Francji układ rozejmowy, a faktycznie kapitulację przed mocarstwami zachodnimi. Ale ten układ dotyczył wyłącznie frontu zachodniego. Na
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go i zachodniej Galicji. Ale Poznańskie,
Śląsk i Kresy Wschodnie pozostawały we władaniu Niemiec lub pod okupacją niemiecką. Konieczna była walka
zbrojna. Czy udało nam się wtedy uzyskać wszystko, co było możliwe? Czy
Polska mogła mieć „szersze” granice?
Wypada raczej zadać pytanie, jaką Polskę widziały zwycięskie mocarstwa, jaką
Polskę chciały przywrócić Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – oraz porównać
tę wizję z mapą Polski z 1920 r. Trzeba
mieć świadomość, że dla brytyjskiego premiera Lloyda George’a oraz prezydenta
USA Woodrowa Wilsona przyszła Polska
ograniczała się do terytorium Królestwa
Kongresowego, a więc w granicach określonych kongresem wiedeńskim, z kawałkiem Wielkopolski, jakimiś skrawkami
Pomorza oraz Galicją Zachodnią z Krakowem. Co prawda w punkcie 13. swego
programu pokojowego ze stycznia 1918 r.
Wilson mówił o Polsce ze swobodnym dostępem do morza, ale nie oznaczało to
przyznania nam wybrzeża, raczej oznaczało możliwość nieskrępowanego handlu przez umiędzynarodowioną Wisłę.
A wschodnią Galicję pierwotnie chciano
oddać Rosji, potem raczej Ukrainie. Bez
Wilna, bez Lwowa, bez Pomorza i Śląska
Polska byłaby kraikiem o wielkości 180-

wiecki, udało nam się przetrwać, choć po
II wojnie światowej przez lata znajdowaliśmy się pod komunistyczną dominacją, jako kraj satelicki ZSRR. Mimo utraty ziem
wschodnich, dzięki swoistej rekompensacie kosztem Niemiec, Polska wciąż miała
terytorium o wielkości ponad 300 tys. km
kw. I pozostaliśmy krajem znaczącym
w tej części Europy, co jest szczególnie ważne po odzyskaniu suwerenności
w końcu XX w.
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Kogo i co powinniśmy dziś w pierwszej
kolejności wspominać, świętując stulecie niepodległości?
Na pewno Józefa Piłsudskiego, bo on
jako naczelnik państwa, popierany przez
większość społeczeństwa, w latach 1919-20 symbolizował nasz kraj. Udało mu się
osadzić Polskę na demokratycznych podstawach, bo błyskawicznie, już w styczniu
1919 r. zorganizowano wybory do sejmu,
nota bene pierwsze w Europie z udziałem
kobiet. Piłsudski stworzył też podstawy
naszej siły militarnej.
Z kolei wielkie zasługi Romana
Dmowskiego opierają się na dwóch fundamentach: wieloletniej pracy społecznej dla zakorzenienia myśli narodowej
w masach mieszczaństwa, rzemieślników
i chłopstwa w zaborze rosyjskim i pru-

11 listopada 2018

11 listopada 2018
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w blasku prawdy

STO LAT TEMU
Z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Piotr Kościński
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rzyjęliśmy datę 11 listopada jako dzień odrodzenia niepodległej
Polski w 1918 r. Ale przecież wcześniej niepodległość ogłosiła Rada Regencyjna, a w różnych miastach Polski
– Krakowie, Lublinie, Lwowie, Cieszynie i innych – Polacy przejmowali władzę niezależnie od wydarzeń tego dnia.
Czy wybrana została właściwa data?
I na ile nasza dzisiejsza wizja tamtych
wydarzeń jest prawdziwa?

Jednak nie byłoby niepodległej Polski bez wielomiesięcznych, a może i kilkuletnich przygotowań prowadzonych
przez Radę Regencyjną i rząd powołanego przez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Polskiego?
Zasługą Rady Regencyjnej, działającej
przecież w warunkach braku suwerenności, było budowanie zrębów administracji
państwowej. A jeszcze większą okazało
się przekazanie – i to w sposób budzący
podziw – swej władzy człowiekowi, który mógł odegrać rolę spajającą różne siły
polityczne i nie orientował się na państwa
centralne. Takim człowiekiem był właśnie
Piłsudski.
11 listopada w Warszawie spontanicznie rozbrajano Niemców. Są relacje, że
dochodziło do starć, ale też inne, mówiące, że istniała konieczność porozumienia się z Niemcami, choćby oddziałami stacjonującymi na warszawskiej
Cytadeli, bo groził z ich strony zbrojny
opór. Jak wyglądały tamte wydarzenia?
Piłsudski potrafił się porozumieć
z obecnymi w Warszawie silnymi oddziałami niemieckimi w sprawie ich ewakuacji. W mieście stacjonowało 20 tys.
żołnierzy niemieckich, czyli więcej niż
wszystkie oddziały podporządkowane Radzie Regencyjnej oraz cała Polska Organizacja Wojskowa razem wzięte! Pamiętajmy, że 11 listopada Niemcy podpisały
w Compiègne we Francji układ rozejmowy, a faktycznie kapitulację przed mocarstwami zachodnimi. Ale ten układ dotyczył wyłącznie frontu zachodniego. Na
wschodzie wciąż stacjonowało kilkaset tysięcy żołnierzy niemieckich, a dla tych stacjonujących na terenach Białorusi i Ukrainy główny szlak do Niemiec wiódł właśnie
przez ziemie polskie. Piłsudski poradził

sobie z tym problemem. Owszem, od końca października dochodziło do rozbrajania Niemców w różnych miejscowościach
Polski przez lokalne oddziały POW, a te

działania nasiliły się właśnie 11 listopada.
Ale potrzebny był układ z Niemcami, bo
polskie siły nie miały szans na zwycięstwo,
gdyby doszło do otwartej walki. Tak na-
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Formaty i cennik reklam
Cennik w PLN*
ważny od 1.03.2021

Dostępne moduły reklamowe (w ramce)

moduł
95 x 92 mm

moduł
75 x 140 mm

770

moduł
95 x 67 mm

moduł
55 x 140 mm

590

Insertowanie

moduł
55 x 70 mm

290

cena zależy od wagi, wielkości
oraz rodzaju insertu

od 0,25 szt

* Do podanych ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Rabaty
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Reklama w 10 i więcej wybranych wydaniach – 15%
Rabat dla agencji reklamowych – do 15%
Dopłata za wybór prawej strony – 10%
Udzielamy również rabatów specjalnych, które zależą od wielkości zadeklarowanego budżetu.
Formaty i ceny reklam niestandardowych podlegają indywidualnym uzgodnieniom.
Istnieje również możliwość przygotowania reklamy przez grafika Wydawnictwa za dodatkową opłatą.

Specyfikacja techniczna
Reklama w formie gotowej do publikacji powinna spełniać następujące wymagania techniczne:
a)	PDF, zawierające w pojedynczym pliku informacje niezbędne do wydruku, CMYK
b)	TIF (Tagged Image File Format) nieskompresowany lub skompresowany LZW, o rzeczywistej rozdzielczości 300 dpi,
CMYK
c)	Pliki nie mogą zawierać dodatkowych barw (spoza modelu CMYK), niedrukowalnych elementów, a maksymalny stopień krycia (suma barw, tzw. Ink limit) nie powinien przekraczać 320%
Wszystkie odstępstwa od wymogów technicznych materiałów są na wyłączne ryzyko Reklamodawcy.
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