
Odpowiedź Piotra na zadane apo-
stołom pytanie była nie tylko kluczo-
wa dla misji Chrystusa i początków 
tworzącego się Kościoła, ale jest nią 
nadal, także dla Kościoła w XXI w. 

Wyznanie wiary w boskość Jezusa 
jest wyjątkowe nie tylko ze względu 
na jej nadprzyrodzony charakter,  
ale stało się momentem zwrotnym  
w pojmowaniu roli Mesjasza w his- 
torii zbawienia. Kiedy Jezus zapytał 
zgromadzonych przy nim apostołów, 
co sądzą o Nim ludzie, udzielone 
odpowiedzi nawiązywały do po-
wszechnie przyjętych koncepcji po-
litycznych, które można by streścić w jednym zdaniu: Mesjasz to ten, który 
wyzwoli Izraela i przyczyni się do jego panowania. Jedynie Piotr potrafił 
zdystansować się od panującej powszechnie opinii i powiedzieć to, co na-
kazywało mu serce, posłuszne natchnieniom Boga. 

Współczesny świat funkcjonuje w oparciu o różne schematy, a na prze-
strzeni wieków powstało wiele opinii dotyczących Jezusa. Jednak funda-
mentalna dla Kościoła jest odpowiedź Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”. 

I choć życie św. Piotra przebiegało różnymi drogami, miało swoje wzloty  
i upadki, momenty chwały i klęski, wierności i zdrady, to jednak zachował on 
wiarę w Chrystusa Zbawiciela.

„A wy za kogo Mnie uważacie?” To pytanie skierowane jest również do 
nas i każdy z nas sam musi udzielić na nie odpowiedzi – autentycznej,  
płynącej z głębi serca, a nie będącej powtarzaniem przekonań innych. 

I tak jak św. Piotr musimy dochować jej wierności. On przecież pokazał 
nam, jak pomimo ludzkiej słabości pozostać wiernym tej najważniejszej 
prawdzie. Wiernym Chrystusowi.

ks. dr Waldemar R. Macko
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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 22,19-23
To mówi Pan do Szebny, zarządcy 

pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu 
i przepędzę cię z twojej posady, tegoż 
dnia powołam sługę mego, Eliakima, 
syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją 
tunikę, przepaszę go twoim pasem, 
twoją władzę oddam w jego ręce: on 
będzie ojcem dla mieszkańców Jeru-
zalem oraz dla domu Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na 
jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt 
nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie 
otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu 
pewnym; i stanie się on tronem chwały 
dla domu swego ojca.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138,1-3.6.8

Refren:
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam 
w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, 
kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, 
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 11,33-36

O głębokości bogactw, mądrości i wie-
dzy Boga! Jakże niezbadane są Jego 
wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! 
Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto 
był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy 
obdarował, aby nawzajem otrzymać od-
płatę? Albowiem z Niego i przez Niego, 
i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała 
na wieki. Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 16,18

Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne 
go nie przemogą.

EWANGELIA
Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Ce-
zarei Filipowej, pytał swych uczniów: 
Za kogo ludzie uważają Syna Człowie-
czego? A oni odpowiedzieli: Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jesz-
cze inni za Jeremiasza albo za jedne-
go z proroków. 

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie 
uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: 
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K O M E N T A R Z

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. 
Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Oj-
ciec mój, który jest w niebie. 

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiąza-
ne w niebie. 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby 
nikomu nie mówili, że On jest Mesja-
szem.

Oto słowo Pańskie.
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Święci naszych czasów

PODSTAWY TEOLOGII 
MAŁŻEŃSTWA
W PRZEMÓWIENIACH 
JANA PAWŁA II

Pragniemy dzisiaj dokończyć ana-
lizę tych słów, jakie wypowiedział 
Chrystus w Kazaniu na Górze na 
temat „cudzołóstwa” i „pożądania”, 
zwłaszcza zaś ostatniego członu tej 
wypowiedzi, w której określa pożąda-
nie, ściśle: „pożądliwość patrzenia”, 
jako „cudzołożenie w sercu”.

Stwierdziliśmy poprzednio, że słowa 
te bywają najczęściej rozumiane tylko 
jako pożądanie cudzej żony (a więc 
w duchu dziewiątego przykazania 
Dekalogu). Wydaje się jednak, że ta 
wykładania – węższa – w świetle ca-
łościowego kontekstu może i powinna 
być poszerzona. Wydaje się, że mo-
ralna ocena owego pożądania („po-
żądliwego patrzenia”), które Chrystus 
określa jako „cudzołożenie w sercu”, 
uzależniona jest przede wszystkim od 
samej osobowej godności mężczy-
zny i kobiety, co ma swoje znaczenie 
zarówno wówczas, gdy nie są oni 
związani małżeństwem, jak również –  
i poniekąd bardziej jeszcze – wów-
czas, gdy są dla siebie małżonkami: 
żoną i mężem.

Cała dotychczasowa analiza, jaką 
przeprowadziliśmy w związku z wy-
powiedzią Mt 5,27-28: „Słyszeliście, 
że powiedziano: Nie cudzołóż. A Ja 
powiadam wam: Każdy, kto pożądli-
wie patrzy na kobietę, już się z nią 
cudzołóstwa dopuścił w swoim sercu” 
– wskazuje na konieczność posze-
rzenia, a nade wszystko pogłębienia 
przedstawionej uprzednio wykładni 
tej wypowiedzi, gdy chodzi o zawarty  
w niej sens etyczny. Pozostajemy 
nadal przy nakreślonej przez Nauczy-
ciela sytuacji, w której „cudzołożącym 
w sercu” poprzez wewnętrzny akt 
pożądania (wyrażający się w spojrze-
niu) – jest mężczyzna. Znamienne, że 
Chrystus mówiąc o przedmiocie tego 
aktu, nie akcentuje, że jest nim „cudza 
żona” lub kobieta nie będąca własną 
żoną – ale mówi ogólnie: kobieta.  
Cudzołóstwo „w sercu” nie sprowadza 
się do tych granic międzyosobowego 
odniesienia, które pozwalają ziden-
tyfikować cudzołóstwo „w ciele”. Nie 
one wyłącznie i zasadniczo stanowią 

o dokonaniu cudzołóstwa „w sercu”, 
ale sama natura owego pożądania, 
które wyraża się w tym wypadku we 
wzroku, w tym, że ów mężczyzna,  
o którym dla przykładu mówi Chrystus, 
„pożądliwie patrzy”. Cudzołóstwo  
„w sercu” dokonuje się nie przez to tyl-
ko, że w taki sposób „patrzy” na kobie-
tę, która nie jest jego żoną, ale przez 
to, że w taki właśnie sposób patrzy po 
prostu na kobietę. Jeżeliby w ten spo-
sób patrzył na kobietę, która jest jego 
własną żoną, również dopuszczałby 
się cudzołóstwa „w sercu”.

   Wykładnia ta zdaje się w sposób 
pełniejszy uwzględniać to, co w ca-
łokształcie niniejszych analiz zostało 
powiedziane na temat pożądliwości, 
a przede wszystkim na temat pożą-
dliwości ciała jako stałego elementu 
grzeszności człowieka (status naturae 
lapsae). Pożądanie, które jako akt we-
wnętrzny rodzi się z tego podłoża – jak 
to staraliśmy się szerzej ukazać w po-
przedniej analizie – zmie-
nia samą intencjonalność 
bytowania kobiety „dla” 
mężczyzny, redukując oso-
bowo-komunijne bogactwo 
odwiecznego wezwania, 
owej dogłębnej fascynacji 
męskością i kobiecością, 
w kierunku zaspokojenia 
samej seksualnej „potrze-
by” ciała (z czym zdaje się 
najbliżej kojarzyć pojęcie 
„popędu”). Przy takiej 
redukcji osoba (w tym wy-
padku kobieta) staje się dla 
osoby drugiej (mężczyzny) 
przede wszystkim przed-
miotem możliwego zaspo-
kojenia własnej „potrzeby” 
seksualnej. Zniekształce-
niu ulega owo wzajemne 
„dla”, które traci swój cha-
rakter osobowo-komunijny 
na rzecz charakteru utyli-
tarnego. Mężczyzna, który 
„patrzy” w taki sposób, jak 
to czytamy w Mt 5,27-28, 
„posługuje się” kobietą, jej 
kobiecością, dla zaspoko-

jenia własnego „popędu”. Chociaż 
nie czyni tego w sposób zewnętrzny, 
już wewnętrznie przyjął taką posta-
wę, wewnętrznie o niej zdecydował 
w odniesieniu do określonej kobiety. 
I na tym właśnie polega cudzołó-
stwo „w sercu”. Takiego cudzołóstwa  
„w sercu” może dopuścić się mężczy-
zna również w stosunku do własnej 
żony, jeśli traktuje ją tylko jako przed-
miot służący do zaspokojenia popędu.

Nie sposób dojść do tej drugiej wy-
kładni słów z Mt 5,27-28, jeśli ograni-
czymy się do czysto psychologicznej 
interpretacji „pożądania”, nie uwzględ-
niając tego, co stanowi o jego specy-
fice teologicznej, czyli ograniczonego 
związku pożądania (jako aktu) z po-
żądliwością ciała jako stałą poniekąd 
dyspozycją, wynikającą z grzeszności 
człowieka. Wydaje się, że owa czysto 
psychologiczna (czy też „seksuolo-
giczna”) interpretacja „pożądania” 
nie stanowi wystarczającej podstawy 
do zrozumienia odnośnego tekstu  
z Kazania na Górze. Jeśli zaś odwo-
łamy się do interpretacji teologicznej, 
wówczas – nie naruszając tego, co  
w wykładni pierwszej pozostaje nie-
podważalne – trzeba przyjąć wykład-
nię drugą jako pełniejszą. Dzięki tej 
wykładni bardziej jasny staje się rów-
nież sam etyczny sens owej kluczo-
wej wypowiedzi z Kazania na Górze, 
której zawdzięczamy właściwy kształt 
etosu Ewangelii. 

Psychologiczne i teologiczne rozumienie pożądania
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Targi powołaniowe 
podczas  

Światowych Dni Młodzieży
Setki młodych uczestników 26. 

ŚDM w Madrycie odwiedziły tar-
gi powołaniowe, odbywające się  
w parku Retiro, w centrum miasta. 

Składało się na nie prawie 70 sto-
isk różnych zgromadzeń, wspólnot 
i instytucji kościelnych. Młodzież 
rozmawiała o życiowym powołaniu 
z kapłanami, siostrami zakonnymi 
i z osobami świeckimi. Dostępne 
były ulotki, książki, płyty CD i DVD. 
Cała impreza trwała do soboty 20 
sierpnia włącznie, czyli niemal do 
końca Dnia Młodzieży.

Targi odbywały się w jednym  
z największych i najstarszych par-
ków miasta, w samym centrum 
stolicy Hiszpanii. Setki młodych, 
odwiedzających to miejsce, mo-
gło tam odpocząć w cieniu drzew,  
a przy okazji, w jednej z alei, od-
wiedzić wspomniane stoiska. 

Targi powołaniowe mają ułatwić 
młodym bezpośrednie poznanie 
różnych dróg w Kościele i zachęcić 
ich do szukania tego, czego Bóg 
oczekuje od każdego człowieka. 

Stoiska informacyjne przygoto-
wały wspólnoty zakonne, zgroma-
dzenia i instytucje kościelne m.in.  
z Francji, Norwegii, Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii, Belgii, Gwatemali, Chile 
i Peru. Niektóre wspólnoty cieszy-
ły się szczególną popularnością, 
jak stoisko augustianów, ale być 
może przyczyną tego było to, że 
księża rozdawali młodzieży lizaki. 
Przy każdym ze stoisk na młodych 
czekały osoby duchowne i świeccy, 
którzy chętnie udzielali wszelkich 
niezbędnych informacji, rozmawia-
li o życiowym powołaniu młodych. 
Każdy chętny mógł dostać ulotkę, 
książkę, płytę CD czy DVD. 

Targi powołaniowe po raz pierw-
szy pojawiły się podczas ŚDM w 
Toronto, w lipcu 2002 r.

Rysując ten kształt, Chrystus po-
zostaje wierny Prawu: „Nie sądźcie, 
że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić” (Mt 5,17). Natomiast 
ukazuje konsekwentnie, jak głęboko 
trzeba sięgnąć, jak gruntownie trzeba 
odsłonić tajniki serca ludzkiego, aże-
by to serce mogło się stać miejscem 
„wypełnienia” Prawa. Wypowiedź  
Mt 5,27-28, która odsłania wewnętrz-
ną perspektywę cudzołożenia w sercu  
– i z tej perspektywy ukazuje wła-
ściwe drogi wypełnienia przykazania 
„nie cudzołóż” – jest na to szczegól-
nym dowodem. Bo też dotyka ona 
dziedziny, w której szczególnie chodzi 
o „czystość serca” (por. Mt 5,8; wy-
rażenie to – jak wiadomo – posiada  
w Biblii szerokie znaczenie). Jeszcze 
na innym miejscu będziemy mieli 
sposobność wypowiedzieć się na ten 
temat, jak przykazanie „nie cudzołóż”, 
które w swoim brzmieniu i treści jest  
jednoznacznym i surowym zakazem 
(podobnie jak przykazanie „nie pożą-
daj żony bliźniego twego”, Wj 20,17) –  
wypełnia się właśnie przez „czystość 
serca”. O surowości i sile zakazu 
świadczą pośrednio dalsze słowa 
tekstu z Kazania na Górze, w którym 
Chrystus mówi obrazowo o „wyłu-
pieniu oka” i „odcięciu ręki”, jeśli są 
one powodem do grzechu (por. Mt 
5,29-30). Widzieliśmy uprzednio, 
że w przejawy surowości obfitowało 
prawodawstwo Starego Testamentu 
– równocześnie jednak nie przynosiło 
ono „wypełnienia Prawa”, nacecho-
wane było w swej kazuistyce wielo-
rakim kompromisem z pożądliwością 
ciała. Chrystus natomiast uczy, że 
przykazanie wypełnia się przez 
„czystość serca”, która nie staje się 
udziałem człowieka inaczej, jak tylko 
za cenę stanowczości w stosunku do 
wszystkiego, co bierze swój początek  
z pożądliwości ciała. „Czystość serca” 
osiąga ten, kto umie od swego „serca” 
konsekwentnie wymagać: od swego 
„serca” i od swego „ciała”.

Przykazanie „nie cudzołóż” znajduje 
swe właściwe uzasadnienie w niena-
ruszalności małżeństwa, poprzez 
które mężczyzna i kobieta z mocy naj-
pierwotniejszego ustanowienia Stwór-
cy „łączą się z sobą tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).  
Cudzołóstwo z istoty swej sprzeciwia 
się owej jedności w tym znaczeniu,  
w jakim odpowiada ona godności 
osób. Ten istotny, etyczny sens przy-
kazania Chrystus nie tylko potwier-
dza, ale stara się ugruntować w samej 
głębi człowieczeństwa. Nowy kształt 

etosu wiąże się zawsze z odsłonię-
ciem tej głębi, której na imię „serce”, 
i wyzwoleniem jej od „pożądania” 
w tym celu, ażeby w owym „sercu” 
pełniej mógł zajaśnieć człowiek: męż-
czyzna i kobieta w całej wewnętrznej 
prawdzie swojego wzajemnego „dla”. 
Uwolniony od przymusu i ogranicze-
nia ducha, jakie niesie z sobą pożądli-
wość ciała, ów człowiek: mężczyzna 
i kobieta, odnajduje się wzajemnie  
w owej wolności daru, która jest 
warunkiem wszelkiego obcowania 
w prawdzie, a w szczególności obu-
stronnego oddania, jeśli oboje, jako 
mąż i żona, mają stanowić ową sakra-
mentalną jedność, o jakiej zdecydo-
wał – wedle Rdz 2,24 – sam Stwórca.

Jak widać, owo wymaganie, które 
Chrystus stawia w Kazaniu na Górze 
wszystkim swym słuchaczom, aktu-
alnym i potencjalnym, przebiega po 
takiej orbicie, z której człowiek – ten 
właśnie słuchacz – musi zobaczyć na 
nowo zagubioną pełnię swego czło-
wieczeństwa i na nowo jej zapragnąć.  
O ową pełnię we wzajemnym od-
niesieniu osób: mężczyzny i kobiety 
upomina się Nauczyciel w Mt 5,27-28,  
mając na uwadze przede wszystkim 
nienaruszalność małżeństwa, ale 
także każdą inną postać obcowania 
mężczyzn i kobiet, które przecież 
składa się na zwyczajną treść całej 
egzystencji. Życie ludzkie z natury 
jest „koedukacyjne”, a godność jego 
zależy w każdym momencie historii, 
a także w każdym punkcie długości 
i szerokości geograficznej od tego, 
„kim” ona będzie dla niego, a on dla 
niej.

Słowa Chrystusa w Kazaniu na 
Górze mają z pewnością zasięg uni-
wersalny i dogłębny zarazem. Tylko 
tak możemy je rozumieć w ustach 
Tego, który do końca „wiedział, co jest  
w człowieku” (J 2,25), a zarazem 
Tego, który niósł w sobie tajemnicę 
„odkupienia ciała”, jak kiedyś wyrazi 
się św. Paweł. Czy mamy się obawiać 
surowości tych słów, czy raczej za-
ufać ich zbawczej treści i mocy?

W każdym razie przeprowadzona 
analiza słów Chrystusa z Kazania na 
Górze otwiera potrzebę dalszych jesz-
cze refleksji, nieodzownych wobec 
świadomości człowieka „historyczne-
go”, zwłaszcza zaś wobec świadomo-
ści człowieka współczesnego: wobec 
jego sumienia i jego „serca”.

Cdn.  
Ojciec Święty Jan Paweł II,
8 października 1980 r.

Źródło: „Nauczanie społeczne 1980”, tom III,  
Warszawa 1984 r.
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14 sierpnia 
Na porannej zmianie strajk rozpoczę-

ły wydziały K-1 i K-5 Stoczni Gdańskiej. 
Pracownicy tych wydziałów przeszli 
przez teren swojego zakładu z trans-
parentem, na którym były wypisane 
pierwsze postulaty strajkowe: „Żądamy 
przywrócenia do pracy Anny Walenty-
nowicz, podwyżki o 1000 zł, dodatku 
drożyźnianego”. Wkrótce strajkowały 
wszystkie wydziały Stoczni. 

Następnie odbył się wiec załogi, na 
którym sformułowano kolejne postulaty: 
bezpieczeństwo strajkujących, budowa 
pomnika ofiar Grudnia 1970, przywró-
cenie do pracy Wałęsy. W godzinach 
popołudniowych do strajku przyłączyli 
się pracownicy drugiej zmiany.

Rozpoczęto rozmowy w sali BHP, 
które nie przyniosły porozumienia. 
Ogłoszono strajk okupacyjny, powołu-
jąc straż robotniczą.

15 sierpnia 
Akcja strajkowa rozszerzyła się na 

inne przedsiębiorstwa Trójmiasta.  
Do listy postulatów strajkowych dołą-
czono żądania: powstania niezależ-
nych związków zawodowych, uwolnie-
nia więźniów politycznych, lepszego 
zaopatrzenia w żywność, itp. Dyrektor 
wyraził zgodę na powrót do Stoczni 
Anny Walentynowicz i Wałęsy. 

Z urlopu na Krymie powrócił do Pol-
ski I sekretarz PZPR Edward Gierek. 

16 sierpnia 
O godzinie 6.30 przy bramie głów-

nej Stoczni rozpoczął się wiec załogi, 
któremu przewodził Lech Wałęsa. 
Następnie rozpoczęły się kolejne roz-
mowy, które doprowadziły do zgody 
dyrekcji na postulaty załogi, pod wa-
runkiem opuszczenia przez nią terenu 
Stoczni do godziny 18.00. 

Komitet strajkowy, usatysfakcjono-
wany obietnicami, ogłosił ustami Wałę-
sy zakończenie strajku. Znaczna część 
załogi była innego zdania i postanawia 
walczyć o takie same prawa dla innych 
zakładów pracy, z którymi nie podjęto 
żadnych rozmów. 

Na terenie zakładu pozostało na 
noc 3000 robotników wraz z delega-
tami innych zakładów pracy. W nocy 
utworzono Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. 

17 sierpnia 
Rano do Stoczni powróciła duża 

część pracowników, którzy rozeszli 
się do domów poprzedniego dnia.  
O godzinie 9.00 przed II bramą odpra-
wiono Mszę św., w której uczestniczyły 
tysiące stoczniowców i mieszkańców 
Trójmiasta, ku pamięci ofiar z 1970 r.  
Bramę udekorowano wizerunkami 
Matki Bożej oraz Ojca Świętego Jana 
Pawła II. 

Tego dnia MKS sformułował słynną 
listę 21 postulatów strajkowych. 

18 sierpnia 
Podjęto próby rozbicia strajku od 

wewnątrz. Przez radiowęzeł oraz ulot-
ki zrzucane z helikoptera nakłaniano 
pracowników do przerwania okupacji 
zakładu i powrotu do pracy. Do MKS 
należało już 156 zakładów pracy, spo-
śród których każdy był reprezentowany 
przez dwóch przedstawicieli.

19 sierpnia 
Delegacja MKS złożyła list na ręce 

wojewody, wzywający władze do roz-
mów ze strajkującymi. 

Do gdańskiego MKS należały już 
253 zakłady, m.in. z Elbląga, Tczewa  
i Pruszcza Gdańskiego. Powiększył się 
MKS w Szczecinie, z którym współpra-
cowały zakłady z Kołobrzegu, Słupska 
i innych miast Pomorza Zachodniego.

20 sierpnia 
Strajkujący zdecydowali się na wy-

stąpienie z oficjalnych struktur związ-
kowych. Rozmowy przedstawicieli 
niektórych zakładów z wicepremierem 
Pyką nie przyniosły rezultatów. 

W Warszawie 64 intelektualistów napisa-
ło apel do władz w obronie strajkujących. 

21 sierpnia 
W skład trójmiejskiego MKS wchodzi-

ło 350 zakładów pracy. Komisja rządo-
wa z M. Jagielskim na czele usiłowała 
rozmawiać z poszczególnymi zakłada-
mi z pominięciem MKS, bez rezultatu. 

Szczeciński MKS rozpoczął rozmo-
wy z komisją rządową, na czele której 
stanął Kazimierz Barcikowski.

22 sierpnia 
Zapada decyzja o rozpoczęciu rozmów 

przez MKS i komisję rządową w dniu na-
stępnym, na terenie Stoczni Gdańskiej. 

Szczeciński MKS, skupiający 97 za-
kładów pracy, kontynuował rozmowy  
z komisją rządową.

23 sierpnia  
Gdańscy stoczniowcy wydali pierwszy 

numer Strajkowego Biuletynu Informa-
cyjnego „Solidarność”. Wydawano go do 
końca strajku. 

W godzinach wieczornych na teren 
Stoczni przybyła komisja Jagielskiego, 
która nie zaakceptowała podstawowego 
żądania MKS, jakim było odblokowanie 
łączności telefonicznej z resztą Polski. 
Rozmowy odroczono do dnia następnego. 

Sierpniowe dni
1980 roku
kalendarium
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24 sierpnia 
Strajkujący powołali Komisję Eksper-

tów przy gdańskim MKS. 
W Biuletynie Informacyjnym za-

mieszczono list Ojca Świętego do Pry-
masa Polski.

Tego dnia rozmów ze stroną rządową 
nie prowadzono. W Warszawie odbyło 
się za to IV Plenum KC PZPR, pod-
czas którego przeprowadzono zmiany 
w składzie rządu i partii.

25 sierpnia 
Ciągle brakowało telefonicznego po-

łączenia z resztą kraju. 
W „Wieczorze Wybrzeża” po raz 

pierwszy pojawiła się wiadomość  
o działalności MKS i zgłaszanych 
przez niego postulatach. 

W godzinach nocnych przywrócono 
łączność telefoniczną Gdańska z War-
szawą i Szczecinem. 

26 sierpnia 
W godzinach rannych wznowiono 

rozmowy pomiędzy strajkującymi  
a stroną rządową. Dotyczyły one głów-
nie kwestii powołania wolnych związ-
ków zawodowych. 

Strajki solidarnościowe wybuchły na 
terenie całej Polski. Strajkowały zakła-
dy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i w in-
nych miastach. 

W obronie robotników, upominających 
się o swe słuszne prawa, stanął Prymas 
Polski kard. Stefan Wyszyński – w ka-
zaniu wygłoszonym na Jasnej Górze: 
duchowej stolicy naszego Narodu. 

27 sierpnia 
Trwał impas w rozmowach pomiędzy 

strajkującymi a stroną rządową, tak  
w Gdańsku, jak i w Szczecinie. 

WIADOMOŚCI
Kreskówki 

pełne przemocy 
i seksu 

Firma Nielsen, zajmująca się ba-
daniem rynku, na zlecenie Parents 
Television Counsil, ustaliła, jakie 
kreskówki oglądają dzieci w wieku 
12-17 lat. Normą w tych bajkach są 
wulgaryzmy i brutalne sceny, jak 
gwałt czy spożywanie kokainy oraz 
heroiny. 

Programy te często nie mają 
klasyfikacji wiekowej. Większość 
kreskówek, które zawierają sceny 
przemocy i treści erotyczne, jest 
oznaczana „PG”, tzn. oznaczeniem 
dla filmów odpowiednich dla dzieci 
w każdym wieku. Cartoon Network 
jest stacją, która w ogóle nie stosu-
je takich oznaczeń.

Według raportu stacja ta rekla-
muje również treści dla dorosłych 
w blokach reklamowych między 
kreskówkami. 

Z raportu wynika, że najmniej 
nieodpowiednie dla dzieci treści 
emituje Disney oraz Nick At Nite.

Rodzice są świadomi treści,  
jakie przedstawiane są w kre-
skówkach, jednak nie wiedzą,  
w jakim stopniu indoktrynują one 
ich dzieci. 

„Sztandar Młodych”, jako pierwsza 
gazeta w kraju, wydrukował 21 postula-
tów wystosowanych przez strajkujących. 

28 sierpnia 
W Gdańsku wznowiono rozmowy. 

W imieniu gdańskiego MKS, który 
liczył już około 500 zakładów, głos 
zabrali Anna Walentynowicz i Andrzej 
Gwiazda. Poruszyli sprawę więźniów 
politycznych. Lech Bądkowski zwrócił 
uwagę na potrzebę ograniczenia cen-
zury, Wałęsa poruszył sprawę dostę-
pu Kościoła do środków masowego 
przekazu. 

W Warszawie władze komunistyczne 
aresztowały działaczy opozycyjnych. 

29 sierpnia 
W Gdańsku znów impas w rozmo-

wach. Największe rozbieżności wy-
stąpiły w sprawie wolnych związków 
zawodowych. 

Strajk rozpoczęli robotnicy kopalni 
miedzi w Lubinie oraz kopalni węgla 
kamiennego w Jastrzębiu. 

Zbierano datki na pomnik Ofiar 
Grudnia 1970, mający stanąć w pobli-
żu Stoczni Gdańskiej. 

30 sierpnia 
W sali BHP gdańskiej stoczni roz-

poczęła się czwarta tura negocjacji 
pomiędzy MKS a komisją Jagielskiego. 
Uzgadniano poszczególne postulaty 
strajkowe. Jagielski udał się do War-
szawy po akceptację tych porozumień 
od kierownictwa partii i rządu. 

Do Stoczni przybyli wysłannicy 
Prymasa Wyszyńskiego w osobach 
Romualda Kukułowicza i Andrzeja 
Święcickiego. 

Strajki rozszerzyły się na kopalnie 
województwa katowickiego. Można już 

mówić o strajku generalnym, obejmują-
cym cały kraj. 

W Szczecinie podpisano porozu-
mienie pomiędzy tamtejszym MKS  
a komisją rządową pod przewodnic-
twem Kazimierza Barcikowskiego. 

Na V plenum KC PZPR zatwierdzono 
gdańskie ustalenia. 

31 sierpnia 
Rano do Stoczni Gdańskiej przybyła 

komisja rządowa pod przewodnictwem 
Mieczysława Jagielskiego. Kolejno za-
akceptowała poszczególne postulaty 
strajkujących.

Jednym z punktów, który przeszedł 
próbę czasu i jest realizowany do dnia 
dzisiejszego, jest transmisja niedziel-
nej Mszy św. z warszawskiego kościo-
ła Św. Krzyża.

Porozumienie kończące sierpniowe 
strajki zostało podpisane przez Lecha 
Wałęsę i Mieczysława Jagielskiego  
o godzinie 16.30. Obie strony uznały to 
za sukces. 

Opracował Krzysztof Kanabus
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Z końcem sierpnia kończy 
pracę w naszej parafii

ksiądz Mikołaj Skowron

Żal się rozstawać!
Ksiądz Mikołaj swoją otwartością, 

spontanicznością i radością przyciąga 
ludzi i zjednuje ich Panu Bogu, zwłasz-
cza młodzież. Dla niej nie szczędzi 
energii i czasu.

U nas zorganizował i prowadził 
Duszpasterstwo Akademickie oraz 
Duszpasterstwo Młodzieży. Przygoto-
wywał młodych do sakramentu bierz-
mowania. Zajął się utalentowanymi 
muzycznie dzieciakami, prowadząc 
scholę i powołując do życia grupę 
„Dzikie Serca”, z którą nagrał płytę. 
Osobiście uczył gry na gitarze. Był 
pierwszym od wielu lat wikariuszem, 
któremu udało się zorganizować wa-
kacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży; 
dwa obozy: narciarski i kajakowy.

Duszpasterzował Legionowi Maryi, 
a także Neokatechumenatowi.

To wręcz niepojęte, że w ciągu zale-
dwie dwóch lat pracy można tak wiele 
dokonać!

Ksiądz Mikołaj, pomimo przeniesie-
nia do innej parafii, pragnie kontynu-
ować pracę z naszą młodzieżą. Zapra-
sza wszystkich chętnych do udziału  
w nowym przedsięwzięciu duszpaster-
skim, celem którego będzie rozwija-
nie talentów teatralno – plastycznych 
dzieciaków, co, daj Boże, zaowocuje 
wystawieniem sztuki według „Pieśni 
nad Pieśniami” ze Starego Testamentu.  
Zainteresowani odnajdą księdza Miko-
łaja na Ursynowie, w parafii bł. Włady-
sława z Gielniowa.

Z całego serca dziękujemy za 
wszystko i życzymy Drogiemu Księdzu 
wielu łask Bożych do pracy w nowym 
środowisku, a także do realizacji wspa-
niałych pomysłów na chwałę Bożą  
i pożytek ludzi.

WDZIĘCZNI PARAFIANIE

WIADOMOŚCI

CBOS przyjrzał się dokładniej pol-
skiej skłonności do hazardu. 
Wyniki są alarmujące. Co drugi do-

rosły Polak w ciągu ostatniego roku 
uczestniczył w grach hazardowych! 

Spośród obecnych na polskim rynku 
gier, w których wygraną są pieniądze, 
największą popularnością cieszą się 
niezmiennie gry Totalizatora Sportowe-
go – udział w nich deklaruje ponad 2/5 
Polaków. W „totolotka” grywają osoby  
w średnim wieku i starsze, blisko poło-
wa graczy (46%) ma przynajmniej 45 
lat. W tej grupie nieznacznie przeważa-
ją mężczyźni (57%). 

Na drugim miejscu plasują się konkursy 
i loterie SMS-owe, w które grywa obec-
nie blisko co piąty dorosły Polak. Udział 
w pozostałych grach deklaruje łącznie 
10%. Ten rodzaj hazardu uprawiają i pa-
nie i panowie w równym stopniu. 

Co prawda od „totolotka” można się 
uzależnić (w sieci fanatycy tej loterii 
próbują wymyślić system przewidy-
wania kolejności trafień), ale ów rodzaj 
hazardu nie wydaje się być szczegól-
nie destrukcyjny. Co najmniej kilka-
krotne doświadczenie niemożności 
przerwania gry ze względu na chęć 
„odegrania się” doznaje w tym przy-
padku jedynie 7% grających. Nieco 
więcej tego rodzaju deklaracji składa-
ją uczestnicy konkursów SMS-owych: 

co najmniej kilka razy nie mógł prze-
rwać gry, licząc na wygraną, co dzie-
siąty gracz (11%). 

Szczególnie szkodliwe bywają auto-
maty o niskich wygranych, zakłady buk-
macherskie, poker oraz gry oferowane 
w salonach gier, kasynach i w interne-
cie. Uzależnieni od nich są w większości 
mężczyźni (76% graczy) i osoby młode. 
Najbiedniejsi tracą pieniądze, próbu-
jąc wygrać z „jednorękimi bandytami”. 
Ale nawet zakazanie ich nie polepszy 
sytuacji, bo hazard już przenosi się do 
sieci – w zeszłym roku Polacy wydali 
na niego ponad 4 mld złotych (barowe 
automaty pochłaniają pięć razy więcej 
pieniędzy). 

Hazard wciąga młodych, grają już 
uczniowie ostatnich klas szkół ponadgim-
nazjalnych. Niemal 25% ogółu badanej 
młodzieży gra na automatach, tyle samo 
deklaruje udział w grach internetowych, 
17% zawiera zakłady bukmacherskie,  
a 6% bywa w kasynie. 

Ponad 2/3 respondentów zadeklaro-
wało się jednak jako zdecydowani prze-
ciwnicy gier hazardowych. Sprzeciw 
wobec hazardu w większym stopniu cha-
rakteryzuje kobiety niż mężczyzn. 

Akceptacji gier na pieniądze sprzyja 
młodszy wiek i rzadsze uczestnictwo  
w praktykach religijnych (bądź jego zu-
pełny brak).

Polscy internauci przodują w oglą-
daniu światowych stron porno. 
Polacy zajmują dziewiąte miejsce 
wśród użytkowników jednego z naj-
większych portali pornograficznych 
na świecie i szóste w Europie.

Nasi rodacy stanowią 3,6% odbior-
ców tej strony, ale niewiele brakuje, by 
prześcignąć innych. „Udział” brytyjskich 
amatorów pornografii stanowi 4,6% 
wszystkich userów, włoskich i hiszpań-
skich – 3,7%, niemieccy i francuscy 
podglądacze stanowią 3,9% gości por-
talu. Wszystkie te kraje mają większą 
populację od Polski, a to oznacza, że 
uzależnienie od porno w naszym kraju 
jest dużo wyższe niż na Zachodzie. 

Informacje o naszym rekordowym 
zainteresowaniu stronami „xxx” poja-
wiło się już przed rokiem.  Pornografia 
coraz częściej wciąga młodych ludzi. 

Niedawno pojawiło się sporo infor-
macji o modzie na „sexting” w polskich 

szkołach. Ów termin oznacza przerzu-
canie sobie roznegliżowanych zdjęć 
za pomocą telefonów komórkowych.  
W taki sposób „bawią się” już nawet 
13-14–latkowie!

Psychologowie twierdzą, że coraz 
więcej Polaków przychodzi do nich  
z problemem uzależnienia od seksu. 
Coraz częściej bywa ono przyczyną 
rozwodów. Najskuteczniejszą metodą 
wyjścia z choroby wydają się terapie 
grupowe, oparte na takich samych za-
sadach, na jakich funkcjonują Anoni-
mowi Alkoholicy. 

W Polsce istnieje już kilkanaście grup 
Anonimowych Erotomanów. W War-
szawie działa Wspólnota Augustyńska 
Anonimowych Uzależnionych od Sek-
su i Miłości (SLAA). Kontakt i program 
działania Wspólnoty można znaleźć na 
stronie: www.slaa.pl.

Wiadomości opracowała
A. Biesiekierska

Porno w inernecie

Hazard coraz modniejszy
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KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1:

Przyporządkuj odpowiednie daty do podanych wspomnień,  
świąt lub uroczystości liturgicznych, które obchodzimy w tym tygodniu. 

1. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej   24 sierpnia

2. uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej   26 sierpnia

3. wspomnienie św. Moniki   22 sierpnia

4. święto św. Bartłomieja, Apostoła   27 sierpnia

zadanie 2:
Podaj tytuły pieśni, z których pochodzą podane zwrotki:

.....................................................................

.....................................................................

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstania,
W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

.......................................................

.......................................................

Gwiazdo śliczna, wspaniała,
Częstochowska Maryja,
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryja, Maryja.

Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 3: W wyznaczonym miejscu wpisz tekst Apelu Jasnogórskiego.

zadanie 4:
O której godzinie w kaplicy, w której znajduje się 
cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
odprawia się codziennie Apel Jasnogórski? 
ZAZNACZ

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1.  Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po różań-
cu modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 16.00., 
w kanonii. 

3. W zeszły tygodniu żebraliśmy 5470 PLN na potrzeby Katolickiego Uniwer-
sytety Lubelskiego oraz 1911 PLN na podręczniki i przybory szkolne dla 
dzieci z najbiedniejszych rodzin naszej parafii. Ofiarodawcom składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

4. We wrześniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.
5. Dziś, przed kościołem, prowadzimy zbiórkę ofiar na rzecz głodujących w Afryce. 
6. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostaną odprawione we-

dług następującego porządku:
  - dla Kolegium św. Stanisława Kostki i Gimnazjum nr 116 z Powsinka oraz    

  Liceum Ogólnokształcącego – w czwartek, 1 września, o godz. 9.00;
  - dla szkół podstawowych – w piątek, 2 września, o godz. 10.00.
7.  Dziś kończy pracę w naszej parafii ksiądz Mikołaj Skowron. Decyzją władzy 

kościelnej został przeniesiony do parafii pw. bł. Władysława z Gielniowa w 
Warszawie. Ks. Mikołajowi życzymy błogosławieństwa Bożego w spełnianiu 
nowych obowiązków.

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
  - w poniedziałek, 22 sierpnia, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej;
  - w środę, 24 sierpnia, święto św. Bartłomieja, apostoła;
  - w piątek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
[w tym dniu nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne (KPK, kan. 1251)];
  - w sobotę, 27 sierpnia, Wspomnienie św. Moniki.
  Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy serdeczne 

życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym oraz zawodowym.

9. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
  Adam Czarkowski, kawaler z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie, 

oraz Anna Tymińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź II.
  Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między  

narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną.  
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.
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Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca

od 21.08.2011 
do 18.09.2011
Za wszystkich 

nauczycieli, aby umieli 
przekazywać umiłowanie 

prawdy i wpajać 
autentyczne wartości 
moralne i duchowe.

„Szczęść Boże” 

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow


