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Ks. prof. Tadeusz Fitych 

OSIEM LAT SŁUŻBY DLA JEDNOŚCI 
WIECZERNIKA EUROPY

Od kilku stuleci toczy się 
walka o duszę Europy. Zara-
zem potwierdza się dramatycz-
na diagnoza, że kto nie wierzy 
w Trójjedynego Boga, uwierzy 
we wszystko. Unia Europejska 
w utopijnym kształcie, bowiem 
z koncepcją integracji opierającej 
się na antywartościach (z liberalno 
- marksistowską reinterpretacją 
praw człowieka i wolnością dla 
jednostek od wszystkiego, wiodą-
cą ku zniewoleniu), jest szatańską 
podróbką i może się prędko skoń-
czyć. Jej liderzy, m.in. neomarksi-
ści i masoni, mają jasny plan de-
kompozycji naszego kontynentu. 
W tym celu lewicowa polityka 
„rozbraja Europę”. Na szczęście 
pojawiają się dojrzałe inicjatywy 
polityków różnej narodowości, 
wypowiadających nowej lewicy 
polityczną i intelektualną wojnę. 
Przychodzi nam żyć w okresie, 
kiedy to papieże ostatnich de-
kad – od Pawła VI począwszy – 
piętnują coraz to nowe ideologie 
„miażdżące człowieka”. Niestety,  
mimo tego z coraz większą mocą 
szerzy się błąd antropologiczny, 
ekshibicjonizm przesadnej afek-
tywności (na Zachodzie jest to już 
epidemia), relatywizm prawdy 
i kult subiektywizmu oraz demo-
kracja bez wartości, przekształca-
jąca się w totalitaryzm.  

Co więcej, natężenia nabie-
ra globalizacja, ujawniająca się 
jako kolonizacja umysłów, a jej 
narzędzie - poprawność politycz-
na niszczy zarówno tożsamość 
chrześcijańską, narodową, jak 
i istotę podstawowej komórki 
społecznej, jaką jest rodzina. Ży-
jemy w godzinie , kiedy w Europie 
pełnej pustych słów o prawach 
człowieka, ma miejsce handel 
ludźmi (m.in. dla prostytucji, 
żebractwa, przymusowej pracy, 
handlu narządami), chrześcijanie 
są marginalizowani, a chrześcijań-
stwo jest traktowane jako sprawa 
prywatna. W efekcie, pogłębia się 
największy dotąd kryzys chrze-
ścijańskiej tożsamości i cywiliza-
cji. Na naszym kontynencie, jak 
i na świecie toczą się nie tylko 
klasyczne konfl ikty zbrojne, ale 
różne wersje wojen hybrydo-
wych. W konsekwencji papież 
Franciszek mówi otwarcie: mamy 
trzecią wojnę światową.  W  tych 

realiach Kościół katolicki, m.in. 
poprzez szereg charyzmatycz-
nych chrześcijan różnego stanu, 
aprobowanych ruchów kościel-
nych, jak i poprzez swoje insty-
tucje rozwija dzieła autoreformy 
i ewangelizacji. Jednym z nich jest 
Rada Konferencji Episkopatów Eu-
ropy (CCEE), ofi cjalnie powołana 
do życia  24 marca 1971 r.

 Moja kapłańska droga (24 
V 1974 r.) zaczęła się kilka lat 
przed powołaniem Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową (nb. 
w dniu wyboru byłem na placu 
św. Piotra). To on, który pragnął, 
aby Kościół w Europie przeży-
wał siłę oddechu „dwóch płuc”, 
a biskupi soborową kolegialność 
budującą trynitarną jedność 
w wielości, sprawił, że z koń-
cem czerwca 1993 r. złożyłem 
wizytę praskiemu arcybiskupo-
wi na Hradczanach. Uprzednio 
Sekretariat Stanu, nuncjatura 
apostolska w Polsce i metropo-
lita wrocławski oczekiwały ode 
mnie, jako pracownika nauko-
wego i dydaktycznego Papie-
skiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, zgody na podję-
cie pracy w CCEE. Wówczas wie-
działem tylko, że św. Jan Paweł II
nazywał tę instytucję „opatrzno-
ściowym organem Soboru Waty-
kańskiego II”.  Jest to organ kole-
gialny biskupów zgromadzonych 
w 33 narodowych konferencjach 
episkopatów (aktualnie m.in. 23 
w Czechach i 135 w Polsce), słu-
żący umacnianiem wiary i miłości 
katolikom żyjącym w 746 diece-
zjach, którzy w Europie nadal 
stanowią znaczny odsetek – 39,9  
%ogółu mieszkańców. 

W pierwszym osobistym 
spotkaniu i dialogu z księdzem 
arcybiskupem Miloslavem Vlkiem 
(1932 - 2017) – nowo wybra-
nym przewodniczącym CCEE, 
uderzyła mnie jego prostota, 
odwaga, umiłowanie Kościoła 
i liturgii, przekonanie, że w Jezusie 
Ukrzyżowanym nasza nadzieja się 
odradza, diametralnie różna od 
nadziei tego świata, gdyż płynie 
z krzyża oraz głębokie przeko-
nanie, że dzisiaj każdy biskup 
powinien dokładnie obserwo-
wać Papieża znad Wisły, a jego 
priorytety ewangelizacyjne i styl 
posługiwania przenosić do swej 

diecezji. Słowiański Papież „za-
wsze był konkretny” i nigdy nie 
stwarzał dystansu. „Każdy czuł 
się tak, jakby był jego przyjacie-
lem, jakby się znali od zawsze” 
[…]. Przez 27 lat pontyfi katu nie 
było sprzeczności między tym, 
co mówił, a tym, co robił. „Nikt 
nie miał nigdy wątpliwości, że 
to, co on mówi, to jest to, czym 
On żyje, co uważa za swoje bo-
gactwo; naprawdę potrafi ł ludzi 
fascynować”. W konsekwencji dla 
wielu ludzi spotkanie z papieżem 
było „wielkim przeżyciem”, stawa-
ło się motywem nawrócenia. Jan 
Paweł Wielki „umiał rozmawiać ze 
wszystkimi ludźmi. Nikogo nigdy 
nie potraktował negatywnie, jed-
nocześnie zawsze pozostając 
sobą” (ks. kard. Zenon Grocho-
lewski, były prefekt Kongregacji 
Edukacji Katolickiej). Przypomnij-
my, że ostatnia książka św. Jana 

Pawła II, osobista i poniekąd te-
stamentalna, nosiła tytuł „Pamięć 
i tożsamość”. W samym jej tytule 
zawarta jest głęboka mądrość, 
a zarazem także i przestroga. 
Zapomnienie grozi utratą toż-
samości, tak eklezjalnej, jak 
i kulturowej, a ostatecznie uni-
cestwieniem cywilizacji chrze-
ścijańskiej. Na moje pytanie - czy 
wobec stawianych zadań posia-
dam dostateczne predyspozycje 
i kompetencje, usłyszałem prostą 
odpowiedź Przewodniczącego 
CCEE, ale o ważkim znaczeniu: 
„masz być drugim mną”. 

W konsekwencji, od czerwca 
1993 r. stawałem się coraz bardziej 
realnym i świadomym „Szymo-
nem Cyrenejczykiem” Przewod-
niczącego CCEE, w jego trudzie 
dźwigania krzyża, związanego 
z istnieniem i misją Kościoła za-
równo w Czechach, jak i w Euro-

Pałac Arcybiskupi w Pradze

Ks. kard. Miloslav Vlk
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pie. Na ten drugi, składał się m.in. 
brak autoewangelizacji, rutyna, 
klerykalizm i klientelizm struktur 
wielu instytucji, tak katolickich 
jak i ekumenicznych, a wreszcie 
samej Europy i UE zdominowanej 
przez tendencje liberalne i neo-
marksistowskie, stąd tak szyb-
ko emancypującej się od Boga 
i Ewangelii. Było więc oczywistym, 
że wraz z ks. arcybiskupem Milo-
slavem, a od 1994 r. już kardyna-
łem, pragnęliśmy stawać się coraz 
bardziej wiernymi uczniami św. 
Jana Pawła II. Od niego uczyliśmy 
się Chrystusa i trynitarnej misji 
Kościoła, uczyliśmy się braterstwa 
i kolegialności, tego co znaczy 
żyć, czyli dziękować za wszyst-
ko. Uczyliśmy się również miłości 
do swoich ojczyzn: Czech i Polski 
oraz odpowiedzialności za cywi-
lizację chrześcijańską, wyrosłą 
na ewangelizacji, pielgrzym-
kach i męczeństwie apostołów 
oraz świętych – budowniczych 
i wychowawców Europy.

Z moją quasi dyplomatyczną 
służbą na rzecz CCEE związany był 
stały pobyt w Pałacu Arcybisku-
pów Praskich, studium problema-
tyki europejskiej, prowadzenie 
wyselekcjonowanej biblioteki i ar-
chiwum, koncepcja, zabezpiecze-
nie i obsługa wystąpień i podróży 
Prezydenta CCEE, a tych ostatnich 
było we wspomnianym okresie 
ponad 200. Obejmowały one 
nie tylko wizyty w instytucjach 
Unii Europejskiej. Były to przede 
wszystkim spotkania w Watyka-
nie, sesje plenarne i kategorial-
ne CCEE, wielkie zgromadzenia 
europejskie z udziałem od kilku 
do kilkunastu tysięcy chrześcijan, 
towarzyszenie Janowi Pawłowi II 
w wybranych stacjach jego po-
dróży apostolskich, ofi cjalne i nie-
ofi cjalne spotkania z biskupami 
Europy Zachodniej i Środkowo-
Wschodniej, spotkania z liderami 
instytucji ekumenicznych (często 
w stolicach reformacji Genewie 
i Augsburgu), wizyty u obu  pra-
wosławnych patriarchów Alek-
sieja II w Moskwie i Bartłomieja I
w Konstant ynopolu.  Wraz 
z ks. kard. Miloslavem trudziłem 
się o zachowanie jednomyślności 
i zabieganie o to, aby koncepcja 
i przebieg  tych spotkań przybli-
żała godzinę realizacji testamentu 
Jezusa „aby wszyscy byli jedno” 
(J 17,21), mocą Jego obietnicy 
(Mt 18,20). Jednym słowem, 
chodziło nam o to, by zawsze 
panowała tam atmosfera Emaus. 
Tak rozumiana etyczno-moralna 
kategoria św. Jana Pawła II „wię-

cej być”, była naszym wspólnym 
priorytetem i zarazem świado-
mym wkładem w budowanie 
cywilizacji miłości. Pamiętali-
śmy też o wielu ważnych sło-
wach św. Jana Pawła II, a m.in.: 
„Człowiek jest sobą poprzez we-
wnętrzną prawdę. Jest to praw-
da sumienia, odbita w czynach. 
W tej prawdzie każdy człowiek 
jest zadany samemu sobie” (Jan 
Paweł II, Westerplatte - Gdańsk, 
12 czerwca 1987 r.).

Wspieranie Kościoła 
w Czechach pięć lat 
po odzyskaniu wolności

Utożsamiałem się nie tylko 
z europejską misją ks. kard. Mi-
loslava, ale i z samym Kościołem 
w Czechach, dzięki któremu 
Polska mogła przyjąć chrzest. 
Pomimo, że ks. kard. Miloslav miał 
w polskim episkopacie szereg 
kontaktów, a nawet przyjaźni 
(m.in. z arcybiskupami: J. Życiń-
skim, S. Gądeckim, A. Nossolem), 
to jednak dzięki moim staraniom, 
z jednej strony pieczę nad kar-
dynalską rezydencją objęły bez-
habitowe Siostry od Aniołów 
z Konstancina k/Warszawy, 
a z drugiej do praskiej archidie-
cezji przybyło szereg polskich 
księży. Przez  wiele lat, w ramach 
swego czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, organizowałem 
polskim i włoskim siostrom oraz 
polskim księżom pielgrzymki do 
czeskich sanktuariów oraz spotka-
nia inkulturacyjno-integracyjne. 

Nie można zapomnieć, że 
Czechy w wyniku wojen husyc-
kich, reformacji Lutra i okupacji 
komunistycznej stały się najbar-
dziej zsekularyzowanym krajem 
Europy. Polscy księża, rozpoczy-
nający pracę duszpasterską w 
Czechach, stosunkowo często 
napotykali warunki misyjne. 
Niekiedy pojawiały się u nich bar-
dzo poważne kryzysy, które nie 
do końca rozwiązywała świeżo 
zorganizowana kuria biskupia. W 
kilku przypadkach, przy pomocy 
inż. Rudolfa Kubata z komisji hi-
storycznej Czeskiego Parlamentu 
oraz księcia Collorado, udało się 
nam podać im solidarną dłoń 
i sprawić, że kryzys stawał się 
„duszpasterską trampoliną”.

Innym rodzajem mojej soli-
darności z Czechami było kilka-
krotne merytoryczne przygo-
towywanie prezydenta Vaclava 
Havla do wizyty na Watykanie. 
Natomiast  z okazji drugiej piel-
grzymki św. Jana PawłaII do Czech 

(20 – 22 V 1995), podczas uroczy-
stego obiadu wydanego dla pa-
pieża w Pałacu Arcybiskupów Pra-
skich, ks. kard Vlk – Prymas Czech, 
Ojcu Świętemu i towarzyszącym 
Watykańczykom wręczył  w pre-
zencie moją książkę – dokument 
pt.  „Kościół milczenia dzisiaj: wy-
powiedzi księży biskupów Czech 
i Moraw w pięć lat po odzyskaniu 
niepodległości”, napisaną po zale-
dwie rocznym pobycie w Pradze, 
i według nowatorskiej metody. 

W służbie kolegialności 
i ekumenizmu życia

Jak wiemy w chrześcijaństwie 
nie chodzi o teologiczną wiedzę, 
czy też same praktyki pobożne, 
ale o „wysoką miarę” codziennych 
relacji z Bogiem i ludźmi. W kon-
sekwencji, z myślą o wyzwalaniu 
się z okowów eklezjalnej biu-
rokracji na rzecz umacnianiu 
sakramentalnego braterstwa 
i kolegialności, w „Wieczerni-
ku Europy”, reprezentowanym 
przez 33 konferencje biskupów 
, wprowadziliśmy m.in. praktykę 
nie tylko bliższych i osobistych 
kontaktów, ale i wspólnotowe-
go odczytywania ewangeliza-
cyjnych wyzwań oraz swego 
rodzaju tygodniowe rekolekcje 
– „warsztaty kolegialności i życia 
wspólnotowego” dla wszystkich 
nowo mianowanych biskupów 
naszego kontynentu. Ponadto 
z racji jubileuszy, rocznic nomi-
nacji, a tym bardziej choroby , 
zarówno samych przewodni-
czących konferencji, jak i księży 
biskupów należących do ścisłego 
kręgu współpracowników CCEE, 
ks. kard. Vlk odbywał  rozmowę 
telefoniczną, albo przesyłał list 
gratulacyjny, czy też komuniko-
wał wyrazy troski i szczególnej 
więzi, zredagowane w ciepłym 
braterskim tonie. Nic dziwnego, 
że wielu kardynałów i biskupów 
było bardzo szczęśliwych , a na-
wet odczytywało je w swoich ko-
ściołach katedralnych, jak m.in. 
ks. kard. M. Jaworski we Lwowie. 

Ponadto w dramatycznych 
i trudnych z powodu konfl iktów 
wojennych sytuacjach, z poczucia 
ludzkiej, chrześcijańskiej i sakra-
mentalnej solidarności oraz jako 
konkretny wyraz kolegialności 
(pomni na słowa: „Jeden drugiego 
brzemiona noście” (Ga 6,2) od-
bywaliśmy kilkudniowe podró-
że i wizyty do poszczególnych 
Kościołów lokalnych, zarówno 
katolickich, jak i prawosławnych. 
Najgłębiej w mojej pamięci zapi-
sały się trzy z nich,  o największym 
znaczeniu pastoralnym, ekume-
nicznym i humanitarnym. 

Czteroletnia wojna w Bośni 
i Hercegowinie (1992–1995) po-
chłonęła 100 tys. ofi ar, w samym 
spalonym Sarajewie 11 tys. do-
rosłych i 2 tys. dzieci, gdzie naj-
słynniejszym miejscem w Sara-
jewie stała się „Aleja Snajperów”. 
W sytuacj i ,  k iedy tamtejsi 
mieszkańcy czuli się obywate-
lami drugiej kategorii, a 49-letni 
ks. kard. Vinco Puljić i katolicy sa-
rajewskiej diecezji byli całkowi-
cie opuszczeni i mówili: „naszym 
głosem jest tylko Jan Paweł II”, 
z narażeniem życia udaliśmy się 
do ciągle oblężonego Sarajewa, 
aby wraz z ks. kardynałem Pulji-
ćem i jego wiernymi przeżyć świę-
ta Bożego Narodzenia. W ciągu 
tygodnia, oprócz wielu katolickich 
parafi i, odwiedziliśmy w samym 
Sarajewie również wspólnoty 
chrześcijan prawosławnych, Ży-
dów i muzułmanów. Wszyscy byli 
bardzo otwarci, wdzięczni, bardzo 
gościnni (na miarę  ówczesnych 
katakumbowych warunków) 
i powtarzali swoisty refren 
„ks. kard. Puljić  jest naszym ojcem 
i opiekunem”. W jego biskupim 
domu przeżyliśmy przepiękne 
chrześcijańskie i ludzkie relacje. 
Ks. Kardynał, przy wspólnym sto-
le, w braterskiej atmosferze gro-
madził ponad dwudziestu księży 
i kilka sióstr zakonnych. Tocząca 
się wojna nie była w stanie znisz-
czyć tej duchowej twierdzy. Po tej 
wizycie z kard. Puljićem połączyła 
nas przyjaźń i to na długie lata. 
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Kiedy przebiegał rozpad
i proces likwidacji Związku Socja-
listycznych Republik Sowieckich, 
na tym rozległym obszarze wy-
buchła wielka liczba konfl iktów 
zbrojnych. W reakcji na te wy-
zwania i zagrożenia, moskiewski 
patriarcha prawosławia Aleksiej I, 
zatroskany o pokój i życie ludzi, 
w 1995 r. zaprosił nas – jako za-

rząd CCEE - do „Trzeciego Rzymu”. 
Wraz z innymi chrześcijanami i 
ekspertami uczestniczyliśmy w 
solidarnych modlitwach i deba-
tach, mających na celu umocnie-
nie pokoju i wartości ewange-
licznych. W fi nale tej konferencji 
przedstawiono mnie patriarsze 
Aleksiejowi I, który zapytał: czy  
obejrzeliśmy coś z tutejszych 

zabytków? Odpowiedziałem - 
udaliśmy się z ks. kard. Vlkiem 
na Kreml, ale wszystko było już 
zamknięte. W tej sytuacji uda-
liśmy się do kościoła Waszej 
Świątobliwości i tam pomodli-
liśmy się w Waszych intencjach 
oraz ewangelicznych potrzebach 
całego patriarchatu. Ten wysoko 
postawiony hierarcha był tak bar-
dzo poruszony tymi słowami, że 
przez kilka minut tylko patrzył mi 
w oczy i milczał. Na koniec powie-
dział  kilka ciepłych słów. 

Jedna z naszych bardzo 
ważnych wizyt, swego rodzaju 
pielgrzymek, wiodła do Konstan-
tynopola, gdzie od wielu dziesię-
cioleci liberalno-marksistowskie 
władze tureckie prześladują Ko-
ściół założony przez św. Andrze-
ja Apostoła, aktualnie dotyczy 
to prawosławnych i katolickich  
chrześcijan. W jurysdykcji tutej-
szego patriarchatu znajduje się 
5 diecezji w europejskiej części 
Turcji (ok. 30 tys. wiernych, a je-
dynie ok. 2 tys. w Konstantynopo-
lu), 35 w północnej Grecji, 10 na 
greckich wyspach, a także wiele 
w Europie, obu Amerykach (po-
nad 2 mln wiernych), Azji, Australii 
i Nowej Zelandii – w sumie 7 mln 
wiernych. 

Przybyliśmy tam jesienią 1998 
roku na zaproszenie patriarchy 
ekumenicznego Bartłomieja I  
(*1940) arcybiskupa Konstan-
tynopola i Nowego Rzymu. 
Od pierwszej chwili doświadczy-
liśmy niespotykanej otwartości 
i gościnności. Obok nawiedzania 
świętych miejsc prawosławia, 
w tym od dziesięcioleci zamknię-
tego seminarium duchownego 
na wyspie Chalki (co paraliżuje 
formację własnego duchowień-
stwa w tutejszej tradycji i kultu-
rze), spotykaliśmy się kilkakrotnie 
z nuncjuszem, siostrami zakon-
nymi i katolickimi parafi ami tej 
metropolii. Odważna, braterska 
wymiana doświadczeń i ocen oraz 
nasze compassio bardzo głęboko 
zapadło w serce samemu Bartło-
miejowi I, jego 20 arcybiskupom i 
diakonowi Tarazjuszowi, osobiste-
mu sekretarzowi i szefowi kance-
larii, doskonale wykształconemu 
i doświadczonemu. Zarówno ów-
czesny nuncjusz apostolski, jak i 
obie strony dialogu, były więcej 
niż usatysfakcjonowane i prze-
szczęśliwe. Kard. Vlk już w samolo-
cie napisał bardzo optymistyczną 
relację adresowaną do Watykanu, 
w której zawarł niezwykle boga-
te owoce autentycznego brater-
stwa i dialogu oraz fakt, że jako 

sekretarz zbudowałem przyjaźń 
z Tarazjuszem i co więcej patriar-
cha zapraszał nas obu na urlop 
do swej rezydencji na wyspie 
Chalki. 

Ewangeliczna stokrotność 
przyszła jednak po dwóch mie-
siącach. Otóż bez żadnego uprze-
dzenia Tarazjusz przyleciał do 
Pragi i szukał ze mną kontaktu. 
Po czym, co jest tu najpiękniejsze, 
ten prawosławny duchowny w 
poufnej i przyjacielskiej rozmowie 
z bólem wyznał mi  - katolickiemu 
księdzu , że grozi mu nominacja 
na arcybiskupa i metropolitę, ale 
nie w Europie, którą doskonale 
poznał, ale w południowej Ame-
ryce. Powiedziałem mu, że jestem 
w tej godzinie z nim i otaczam go 
swoją ufną modlitwą, a jeśli Bóg 
pozwoli to odwiedzę go w przy-
szłej metropolii. Ponieważ pragnął  
spotkać się także  z kard. Vlkiem, 
udało mi się naprędce zorganizo-
wać  krótkie spotkanie w przerwie
obrad czeskiej Konferencji Epi-
skopatu. Po krótkim ciepłym 
powitaniu, Tarazjusz ukląkł przed 
kard. Miloslawem, ucałował bi-
skupi pierścień i jednym tchem 
wyrzucił z siebie pytanie: „jakim 
powinienem być dzisiaj bisku-
pem?”. Po czym na koniec posiłku, 
spożywanego tylko we dwóch, 
wyznał mi w cztery oczy: „to był 
najpiękniejszy dzień w moim ży-
ciu. Dziękuję Ci za wszystko co dla 
mnie i dla patriarchatu zrobiłeś. 
Wiem że masz wiele pracy, nie 
odprowadzaj mnie. Na lotnisko 
zawiezie mnie taksówkarz”.

Po miesiącu otrzymałem jego 
lapidarny list. Napisał mi, że za 
miesiąc otrzyma święcenia ka-
płańskie, a po kilku tygodniach 
konsekrację biskupią. Następnie 
czeka go nominacja dotycząca 
posługi arcybiskupiej w Ameryce 
Południowej. Ten fakt i ten styl 
otwartego, poufnego i szczere-
go komunikowania się z ważnymi 
osobistościami patriarchatu eku-
menicznego w Konstantynopolu, 
był dla ks. kard. Vlka i dla mnie 
hojną Bożą zapłatą za wszystkie 
dotychczasowe „Kalwarie”. Był to 
nasz ekumeniczny Tabor, niezwy-
kle radosny znak, że przybliża się 
godzina „Ut omnes unum sint”.

Pełniejszy ogląd 
posługiwania 
ks. kard. Miloslava Vlka 
Prezydenta CCEE i jego 
sekretarza 

W tym celu załączam cho-
ciażby kilka wybranych pozycji 

Ks. prof. Tadeusz Fitych, patriarcha Bartłomiej I i kard. Vinko Puljić

Praga. Widok na katedrę i Zamek Królewski.

Okładka książki 
„Kościół milczenia dzisiaj” Krzyż na Moście Karola w Pradze.
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bibliografi cznych: 
•  Chrześcijanie zgromadzeni w 
„Trzecim Rzymie” nienawiści prze-
ciwstawiają miłość, „Ateneum Ka-
płańskie” 87(1995) nr 517, z. 3, s. 
455-457; „Dobry pasterz” (1994), 
t. XV, s. 214-217; 
• Dialogo tra i cristiani a Mosca. 
Sulla collaborazione nell’ ex URSS 
[Dialog pomiędzy chrześcijana-
mi  w Moskwie. O współpracy w 
byłym ZSRR], „Gen’s”XV (1995), n. 
6, s. 239-240; 
•  „Kościół milczenia dzisiaj” - z ks. 
Tadeuszem Fitychem rozmawia 
ks. Tadeusz Reroń, „Niedziela” 
(1995) n. 30A,  23 VII ‚95, s. 11; 
•  Sarajewo - wyzwanie dla Europy, 
z kard. Miloslavem Vlkiem rozma-
wia ks. Tadeusz Fitych, „Niedziela” 
XXXIX(1996), n. 5A, s. 1, 13; „Dobry 
Pasterz” (1996), z. XVIII, S. 158-167; 
„Nowe Miasto” (1996) n. 2, s. 5-7; 
•  S panem Kardínálem jsme si 
znovu uvědomili, ze sarajevští 
křstané našli světlo a také sílu pro 
další cestu. Tou cestou je smíření 
a odpuštění. Ale je to také vědo-
mí, ze musime zit spolu a každý  
druhý člověk je pro mne darem” 
- rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fi-
tychem, „Prokopské listy” V(1996), 
n. 1, s. 1-4; 
•  Eliminare il muro d’ignoranza e 
pregiudizi che divide i cristiani di 
due Paesi confi nanti. Creare ponti 
tra i popoli - intervista a T. Fitych 
[Wyeliminować mury ignorancji i 
uprzedzeń dzielących chrześcijan 
dwóch sąsiednich i pobratym-
czych krajów. Budować mosty 
pomiędzy narodami – wywiad z 
ks. T. Fitych] [„Kościół milczenia 
dzisiaj”, Praga 1995], (1996), Gen’s 
n. 2, s. 54-55; 
•  Jasna Góra Wieczernikiem Eu-
ropy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 
października 1997 r., z ks. prał. Ta-
deuszem Fitychem - sekretarzem 
kard. Miloslava Vlka, przewodni-
czącego Rady Konferencji Episko-
patów Europy (CCEE) - rozmawia 
ks. red. Irenusz Skubiś, „Niedziela” 
XL(1997) n. 40A, s. 1,9; 
•  Být věrohodnymi svědky evan-
gelia v součsané Europě, „Nové 
Město” 7(1998), n. 4-5 s. 7-10; 
•  Repubblica Ceca: fecondità ecu-
menica. Intervista con il card. Mi-
loslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych 
[Czeska Republika:  ekumeniczna 
owocodajność.  Wywiad  ks. Ta-
deusza Fitycha z Kard. Vlkiem], 
43(1998), „Il Regno” n. 817 (12), 
s. 15n.
•  Patriarchat z bliska - rozmowa 
z ks. prałatem Tadeuszem Fity-
chem, sekretarzem kardynała 
Vlka, KAI (1998) n. 43, s. 19-20; 

•  Wizyta kard. Miloslava Vlka 
u Patriarchy Ekumenicznego Bar-
tłomieja I, „Niedziela” 41(1998), 
n. 44A, s. 22;
•  Cestou je vzájemné sdílení - 
rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem 
Fitychem, sekretářem Předsedy 
CCEE, „Zpravodaj Prazské Archi-
diecéze” (1994), n. 4, s. 3; 
•  Přínos Církve pro budování nové 
Evropy - návštěva prezidenta 
CCEE v institucích Rady Evropy 
a Evropské unie, „Nové Město” 
3(1994), n. 5, s. 11; 
•  Šance a rizika emigrace v Euro-
pě. Jak odpovi církev na xenofo-
bii?, „Katolický Týdenik” 5(1994), 
n. 5, s. 3.

 Posłowie – w pierwszym 
rzędzie dla Polaków

W godzinie pełzającej, także i 
po naszym kontynencie wojny hy-
brydowej, europejskiego kryzysu 
i wymownego jubileuszu 60-le-
cia początków Unii Europejskiej, 
trzeba z mocą podkreślić, że każ-
demu pokoleniu potrzebny jest 
Mojżesz oraz że Europa jest nadal 
potrzebna, ale pod warunkiem, 
iż będzie wierna sobie, swoim ju-
deochrześcijańskim korzeniom, 
historii i tożsamości. Powinna 
sytuować wszystkich i wszystko 
spojrzeniem skoncentrowanym 
na sensie życia. Z kolei UE nie 
może zacierać kultur i tradycji, iść 
na kompromisy, ani ograniczać 
suwerenności narodów. 

Natomiast w odniesieniu do 
tematu postawionego w tytu-
le - św. Jan Paweł II Wielki obok 
ukazania znaczenia i konkretnych 
ewangelizacyjnych zadań, tak dla 
CCEE jak i COMCE, czyli „Euro-
pejskiego Wieczernika”, z wielką 
troską i odpowiedzialnością spo-
glądał na swoją ojczyznę – Polskę. 
Pontyfi kat Słowiańskiego Papieża 
charakteryzują m.in. niezwykle 
liczne pielgrzymki papieskie w 
sumie aż 104. Przy czym najwięcej 
razy Papież odwiedził  Polskę, po-
zostawiając bezcenne przesłania i 
osobiste świadectwo, pełne pasji 
i emocjonalnego zaangażowania.

Niestety, współcześnie pol-
ska przestrzeń publiczna zosta-
ła zainfekowana przewrotnym 
kłamstwem, cynizmem i różnymi 
sposobami polaryzacji oraz wsą-
czania neomarksistowskiej walki 
klas. Także i dzisiejsza twórczość 
artystyczna, zbyt często, służy 
zafałszowaniu człowieczeństwa 
i piękna. Liderzy tej pseudokultu-
ry, noszącej znamiona satanizmu, 
stroją się w piórka elit, rzekomo 

odpowiedzialnych za europej-
skość i demokrację, a różnego 
typu patologie uznają za priory-
tetowe wartości i wręcz prawa 
człowieka.  Nieuchronnie ciśnie 
się na usta pytanie: „Dlaczego tak 
wielu ludzi spośród inteligencji 
nie chce prawdy, światła, pokoju, 
rzetelności, życzliwości, tworze-
nia dobra, naturalności, tylko 
wszystko jakoś zakłamują: i Pol-
skę, i swoją wspólnotę, i kulturę, 
i samych siebie? Co tak niektórych 

wabi do świata kłamstwa? Nie-
raz to robią w jakimś szale, bez-
względnie i jakby mieli posłan-
nictwo oszukiwania, jak w przy-
padku głosicieli niemoralnych 
i przestępczych ideologii. Jakże 
trudno jest słuchać takich ludzi 
w zwykłych rozmowach i w dys-
kusjach publicznych, kiedy nie-
mal każde zdanie jest zakłama-
ne, kiedy kłamliwość jest wprost 
wymalowana na ich twarzach. 
W ogóle zresztą coś się stało 

kard. Vinko Puljić

Patriarcha Aleksy II

Kard. Miloslav Vlk, patriarcha Bartłomiej I, ks. prof. Tadeusz Fitych

Patriarcha Bartłomiej I
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współczesnym osobom  „publicz-
nym”, że kłamanie jest główną 
strukturą ich mówienia, działania 
i życia” (zob. Cz. Bartnik, Apollo-
niści i bachanci, „Nasz Dziennik” 
(2017) z 1- 2 kwietnia, nr 77).

Tymczasem, przedstawicie-
lom autentycznych elit, z głęboką 
troską i niepokojem przychodzi 
śledzić przemiany, jakie zacho-
dzą we współczesnym Kościele 
i w naszej Ojczyźnie. Tym bar-
dziej, że między poglądami św. 
Jana Pawła II, który przez jedno 
ćwierćwiecze tak konkretnie 
i efektywnie ewangelizował 
świat, iż zmienił go i obalił ko-
munizm, a panującym dziś zamę-
tem, błędem antropologicznym 
i poprawnością, zmierzającą 
do utraty osobowej tożsamości 
poprzez wychwalanie obcego i 
popieranie multilkulturalizmu, 
letniością chrześcijan i szatańską 
mową nienawiści, nie ma żadnej 
ciągłości. 

Polski fi lozof, prof. Stanisław 
Grygiel, uczeń i wieloletni współ-
pracownik Papieża znad Wisły, na 
łamach kwietniowego wydania 
włoskiego dziennika „Il Foglio” 
przypomina nam i wszystkim 
Europejczykom, że antropolo-
gia Karola Wojtyły zrodziła się 
z moralnego doświadczenia 
człowieka, który nie tylko żyje 
we wspólnocie z innymi ludźmi, 
ale w obecności Boga i zarazem 
w zakorzenieniu w Chrystusie. 
Równocześnie w odważny i od-
powiedzialny sposób prof. Gry-
giel wyznaje: „Nie rozumiem, dla-
czego niektórzy moi koledzy boją 
się myśleć o człowieku i Kościele 
w sposób mistyczny, eschatolo-
giczny i wertykalny. Zniżają się 
do uprawiania w Kościele poli-
tyki, która ostatecznie przemieni 
duszpasterstwo w grę statysty-
kami. To nie pomaga Kościołowi 
w znalezieniu właściwych słów 
dla rodziny, małżeństwa i siebie 
samego”. Co więcej, wspomniany 
uczony podkreślił, że prawdziwie 
miłosierny jest ten, kto o sobie 
i innych myśli nie według logiki 
horyzontalnej, lecz wertykalnej.

Z okazji 12. rocznicy śmier-
ci Największego z Polaków 
ks. prof. Jan Perszon z UMK 
w  To r u n i u  p r z y p o m n i a ł , 
że św. Jan Paweł II był wielkim 
świadkiem wiary i miłości  chrze-
ścijańskiej. Co więcej on, umiał 
nadać  tym wartościom wymiar 
uniwersalny. Nasz Wielki Rodak 
zostawił ogromne dziedzictwo, 
które Polska powinna wiernie 
strzec i konsekwentnie przeka-

zywać. Ceniony teolog podkreślił, 
że „My Polacy mamy największy 
ze wszystkich narodów świata 
dług wdzięczności, dlatego myślę 
o tym z pewnym niepokojem, 
czy udźwigniemy to zadanie 
przekazania jego testamentu, 
nie tylko duchowego, ale także 
doktrynalnego kolejnym pokole-
niom. Ludzie młodzi potrzebują 
wprowadzenia i pokazania Jana 
Pawła II jako wspaniałego czło-
wieka, wybitnego Polaka i wiel-
kiego nauczyciela wiary, świadka 
Chrystusa. W tym sensie jest to 
bardziej zadanie do spełnienia, 
niż samo wspomnienie”.

Przypomnijmy więc sobie 
chociażby jedno z przemówień 
św. Jana Pawła II, w którym wska-
zywał on na zadania, jakie stoją 
przed Polakami po upadku ko-
munizmu i na progu trzeciego 
tysiąclecia. Ojciec Święty wygłosił 
w Warszawie 9 czerwca 1991 r. 
homilię, mówiąc: „Jestem jednym 
z was, byłem stale na różnych 
etapach i jestem teraz. Ja kocham 
mój naród. Nie były mi obojęt-
ne jego cierpienia. A teraz nie 
jest mi obojętna ta nowa próba 
wolności, przed którą wszyscy 
stoimy. Co jest odpowiedzią? Od-
powiedzi musi być wiele. Każda 
dostosowana do osoby, środo-
wiska, sytuacji. Równocześnie 
odpowiedź jest jedna! Jest nią 
przykazanie miłości. Ewange-
liczne, wielkie przykazanie, po-
przez które człowiek odnajduje 
siebie jako osoba, jako uczestnik 
wspólnoty, jako syn, czy córka 
narodu. Jeden i wszyscy! Sobór 
uczy, że człowiek jest jedynym 
na świecie stworzeniem, któ-
rego Bóg stwarzając, chciał dla 
Niego samego. A równocześnie 
ten człowiek, obraz Boga, Jego 
podobieństwo, nie urzeczywist-
ni siebie inaczej, jak tylko przez 
bezinteresowny dar, dar z siebie 
samego. A więc nie egoizm, nie 
szybki sukces ekonomiczny za 
każdą cenę, nie praktyczny ma-
terializm, można by tę listę po-
mnażać. Ale gotowość dawania 
siebie. Postęp, postęp moralny, 
odpowiedzialność. Jednym sło-
wem: przykazanie miłości!”. 

Podobnie jak to czynili 
jego poprzednicy i następcy.
Nasz Wielki Rodak wskazał, że 
autentyczna nadzieja rodzi się 
z miłości. Tak więc nie ma innej 
drogi, aby pokonać zło i dać 
światu nadzieję. Przy czym, rze-
czywistość jest konsekwentnym 
egzaminatorem. Stąd to ludzie 
tracą ziemską, doczesną na-

dzieję, kiedy stają wobec krzy-
ża – zwrócił naszą uwagę Papież 
Franciszek na audiencji ogólnej 
w Wielką Środę. W swej kateche-
zie przypomniał nadzieje, jakie 
żywili ci, którzy radośnie witali 
Chrystusa w Niedzielę Palmową 
w Jerozolimie, spodziewając się 
od Niego cudów i znaków, a na-
wet wyzwolenia z rąk okupan-
tów. Nadzieje te runęły wobec 
Jego upokorzenia i męki. „My 
jednak wierzymy, że właśnie 
w Ukrzyżowanym nasza nadzieja 
się odradza – powiedział Franci-
szek.  Jest to inna nadzieja, różna 
od nadziei tego świata”. 

Ponadto musimy stale pa-
miętać o ciągle aktualnych 
słowach naszego Rodaka - św. 
Jana Pawła II, sformułowanych 
w przemówieniu wygłoszonym 
w polskim Parlamencie: „Wyda-
rzenia w Polsce sprzed dziesięciu 
lat stworzyły historyczną szansę, 
by kontynent europejski, porzu-
ciwszy ostatecznie ideologiczne 
bariery, odnalazł drogę ku jedno-
ści. Mówiłem o tym wielokrotnie, 
rozwijając metaforę dwóch płuc, 
którymi winna oddychać Euro-
pa, zespalając w sobie tradycje 
Wschodu i Zachodu. Zamiast jed-
nak oczekiwanej wspólnoty du-
cha, dostrzegamy nowe podziały 
i konfl ikty. Sytuacja ta niesie dla 
polityków, dla ludzi nauki i kul-
tury i dla wszystkich chrześcijan 
pilną potrzebę nowych działań 
służących integracji Europy.

Pielgrzymując po ścieżkach 
czasu, Kościół właśnie z naszym 
kontynentem związał swą mi-
sję tak ściśle, jak z żadnym in-
nym. Duchowe oblicze Europy 
kształtowało się dzięki wysiłkowi 
wielkich misjonarzy i dzięki świa-
dectwu męczenników. Kształto-
wano je w świątyniach wznoszo-
nych z wielkim poświęceniem 

i w ośrodkach życia kontem-
placyjnego, w humanistycznym 
przesłaniu uniwersytetów. Kościół 
powołany do troski o duchowy 
wzrost człowieka jako istoty spo-
łecznej, wnosił w europejską kul-
turę jednolity zbiór wartości [...] 
Jakże uboga pozostałaby kultura 
europejska, gdyby zabrakło w niej 
chrześcijańskiej inspiracji!

Dlatego Kościół przestrzega 
przed redukowaniem wizji zjed-
noczonej Europy wyłącznie do jej 
aspektów ekonomicznych, poli-
tycznych i przed bezkrytycznym 
stosunkiem do konsumpcyjnego 
modelu życia. Nową jedność Eu-
ropy, jeżeli chcemy, by była ona 
trwała, winniśmy budować na 
tych duchowych wartościach, 
które ją kiedyś kształtowały, 
z uwzględnieniem bogactwa 
i różnorodności kultur i tradycji 
poszczególnych narodów. Ma to 
być bowiem wielka Europejska 
Wspólnota Ducha. Również w tym 
miejscu ponawiam mój apel, skie-
rowany do Starego Kontynentu: 
«Europo, otwórz drzwi Chrystu-
sowi!»” (Warszawa, 11.06.1999). 

Potwierdzeniem tej wielkiej 
wizji dialogu Kościoła ze światem 
współczesnym, przechodzącym 
na naszych oczach poważne 
przemiany cywilizacyjne, było 
nauczanie następcy - Benedykta 
XVI. Obaj papieże ukazywali nam 
całościowe spojrzenie, obejmują-
ce chrześcijaństwo w kontekście 
postindustrialnych przewartościo-
wań społeczno-politycznych, fi lo-
zofi i postmodernizmu, ateistycz-
nego liberalizmu  z ideologią po-
prawności politycznej, rewolucji 
informacyjnej oraz globalizacji 
natury kolonizacyjno-utopijnej. 
Benedykt XVI - jeden z najwięk-
szych umysłów naszych czasów, 
w encyklice „Caritas in veritate”.
zawarł wiele niezwykle cennych 

Święty Jan Paweł II
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syntez dotyczących nauczania 
swych poprzedników oraz prze-
nikliwych ocen i prognoz. Tak 
oto napisał o kluczowej relacji 
państwo-Kościół: „Kościół nie pro-
ponuje technicznych rozwiązań 
i jest jak najdalszy od mieszania 
się do rządów państw. Jednakże 
musi wypełniać w każdym czasie 
i okolicznościach misję prawdy 
na rzecz społeczeństwa na miarę 
człowieka, jego godności i po-
wołania. Bez prawdy wizja życia 
staje się empiryczna i sceptyczna, 
niezdolna wznieść się ponad pra-
xis, ponieważ nie szuka wartości,  

a czasem nawet znaczenia, które 
pozwoliłyby ją ocenić i ukierunko-
wywać. Wierność człowiekowi wy-
maga wierności prawdzie, która 
jako jedyna gwarantuje wolność 
[…] i możliwość integralnego roz-
woju ludzkiego. Dlatego Kościół 
jej szuka, niezmordowanie głosi 
ją i rozpoznaje, gdziekolwiek się 
pojawia” (CV 9).

W konsekwencji, umocnieni 
świadectwem życia i nauczania 
św. Jana Pawła II Wielkiego, po-
winniśmy mówić i kroczyć drogą 
ewangelizacji na obszarze każ-
dego miasta i wsi, jak i całego 

kontynentu. Jest ona możliwa 
dzięki świadectwu, rozumiane-
mu nie tylko jako dobry przykład, 
ale także jako sposób lepszego 
poznania rzeczywistości i komuni-
kowania prawdy o różnych aspek-
tach otaczających nas wyzwań, 
antykultury i ideologicznie glo-
balizowanego świata. To znaczy, 
że chrześcijanin, tak samo jak Je-
zus, musi osobiście zaangażować 
się w miejscu, gdzie na co dzień 
żyje. Realizować autoreformę, a 
następnie ewangelizować, to zna-
czy brać na siebie odpowiedzial-
ność za to, co się mówi i jak się 

realizuje misję życia. Stawać się 
autentycznie nowym i wiarygod-
nym człowiekiem w tym, co się 
robi i mówi, bo osobiście się w to 
angażuje, inspirowany światłem 
ewangelicznych wartości. Jednym 
słowem, trzeba nam stawać się 
świadkami życia, wskrzeszający-
mi w Polsce, Europie i w świecie 
nadzieję, sprawiedliwą wymianę 
i komunię dóbr oraz pokój zbu-
dowany na fundamencie etyki 
i kultury trynitarnej. A więc – 
„wstańcie, chodźmy!” (Mk14,42).
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