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jmiemy, to nasza Ojczyzna zawsze
bÅdzie kuleå, zawsze czegoÀ w niej
bÅdzie brakowaå, a czÅsto nawet bÅdzie brakowaå tego, co jest zasadnicze, i tego, co jest potrzebne. Tak, ludzie muszâ uczyå siÅ tej cnoty i praktykowaå tÅ cnotÅ, jakâ jest polityka.

Przemówienie ks. bp. Albina Maûysiaka wygûoszone podczas Mszy Àw.
z okazji 40-lecia jego sakry biskupiej w katedrze na Wawelu, 16 maja 2010 roku

Na poczâtku pragnÅ bardzo
serdecznie podziÅkowaå Jego Eminencji ksiÅdzu kardynaûowi Stanisûawowi Dziwiszowi za znakomite
zorganizowanie tej uroczystoÀci liturgicznej. DziÅkujÅ równieÒ ksiÅdzu biskupowi Janowi Szkodoniowi za tak serdeczne Sûowo BoÒe
skierowane do mnie.
Po tych podziÅkowaniach przyniesiono mi tu jeszcze inne, bym je
odczytaû. OtóÒ to czyniÅ. Bogu w
Trójcy ÃwiÅtej Jedynemu dziÅkujÅ za
Òycie, powoûanie i wszelkie ûaski, jakimi obdarzyû mnie przez wszystkie
lata Òycia, za to, Òe postawiû na mej
drodze kardynaûa Karola WojtyûÅ,
póÎniejszego PapieÒa Jana Pawûa II,
a dziÀ SûugÅ BoÒego. KsiÅdzu kardynaûowi Stanisûawowi za to, Òe peûni
zaszczytnâ rolÅ gospodarza tego jubileuszu. Dostojeºstwu w osobach
ksiÅÒy kardynaûów, biskupów, infuûatów, praûatów, kanoników oraz
wspóûbraciom ze zgromadzenia ksiÅÒy misjonarzy. Przedstawicielom
wûadz paºstwowych i samorzâdowych róÒnego szczebla. Wszystkim
wiernym archidiecezji krakowskiej i
caûego KoÀcioûa za modlitwÅ, ÒyczliwoÀå i pamiÅå.

Polacy siÅ modlâ
Bardzo serdecznie dziÅkujÅ
wszystkim tu zgromadzonym za to,
Òe modliliÀcie siÅ ze mnâ w tej katedralnej Àwiâtyni. MyÀlÅ, Òe nie tylko
modliliÀcie siÅ ze mnâ, ale i za mnie
teÒ siÅ pomodliliÀcie. Staropolskie
“Bóg zapûaå” za to. To staropolskie
“Bóg zapûaå” kierujÅ równieÒ do
Jego Eminencji ks. abp. Stanisûawa
Dziwisza, metropolity krakowskiego. I to staropolskie “Bóg zapûaå”
kierujÅ równieÒ do Ich Eminencji, obecnych tu ksiÅÒy kardynaûów. To
staropolskie “Bóg zapûaå” kierujÅ
równieÒ do Ich Ekscelencji ksiÅÒy
biskupów. KierujÅ to podziÅkowanie
do ksiÅÒy infuûatów, praûatów, kanoników, proboszczów, wikariuszy, katechetów, kapelanów i wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób gûoszâ
ludziom miûoÀå Chrystusowâ. Serdeczne podziÅkowanie za to. I oczywiÀcie podziÅkowanie za modlitwÅ,
szczególne siostrom zakonnym, bo
wszyscy doskonale wiemy, jak one
pokochaûy modlitwÅ i niejeden raz
dajâ nam wzór tej modlitwy. RównieÒ podziÅkowanie za modlitwÅ
wszystkim, który sâ tu zgromadzeni osobom Àwieckim, panom i paniom.
JakÒe czÅsto Àwieccy stanowiâ dla
mnie wzór. Zbudowany jestem ich

poboÒnoÀciâ. Np. dzisiaj byûem w
Krakowie przed poûudniem w Àwiâtyni pw. Àw. Jadwigi - peûny koÀcióû
ludzi, a jak siÅ piÅknie modlili, jak ûadnie Àpiewali. Tak siÅ cieszyûem, Òe
jestem ich kapûanem, Òe przewodniczÅ ich modlitwie. JakÒe czÅsto wierni uczâ nas poboÒnoÀci - mnie na pewno. Kapûani i bez tego sâ poboÒni,
oczywiÀcie, ale ja siÅ cieszÅ, Òe
Àwieccy dajâ przykûad poboÒnej
modlitwy. Obserwowaûem to przez
caûe Òycie, a szczególnie wtedy, gdy
byûem rekolekcjonistâ i misjonarzem. Jak ci nasi poboÒni robotnicy,
mieszkaºcy wsi i oczywiÀcie inteligencja teÒ, jak oni siÅ modlili. Niejeden raz mówiûem: Panie BoÒe, Polacy robiâ bûÅdy, majâ wady, czasem
pijaºstwo, czasem kûótnie. Ale, Panie BoÒe, kto siÅ tak modli, kto Ci
zbudowaû w niedawnym czasie dwa
tysiâce Àwiâtyº? To polski Naród.
Dlatego cieszÅ siÅ, Òe siÅ razem modlimy i Òe wy modlicie siÅ ze mnâ.

KoÀcióû zawsze
zajmowaû siÅ politykâ
Ukochani, przy takiej okazji, jak
dzisiejsza, co siÅ mówi o jubileuszu?
Albo siÅ mówi o osobie, która ten jubileusz obchodzi, albo siÅ wybiera
jednâ z cnót i mówi na jej temat. OtóÒ ja postanowiûem sobie i nam
przypomnieå jednâ cnotÅ, która, niestety, u Polaków nie ma duÒego
wziÅcia. Polacy nie bardzo odmawiajâ tÅ modlitwÅ, jakoÀ zobojÅtnieli.
A ta modlitwa, moÒe siÅ nawet zdziwicie, jak ona siÅ nazywa, ta modlitwa nazywa siÅ polityka.
KoÀcióû od samego poczâtku zajmuje siÅ politykâ. PrzecieÒ rozmowy Jezusa Chrystusa z ówczesnymi
duchownymi nie odnosiûy siÅ tylko
do spraw czysto religijnych. Byûy
tam równieÒ elementy spoûeczno-polityczne. KoÀcióû i jego przedstawiciele na przestrzeni dwóch tysiÅcy lat
interesowali siÅ problemami politycznymi i je rozwiâzywali. WeÎmy
chociaÒby Àw. Stanisûawa, biskupa
mÅczennika, obok jego relikwii w tej
chwili siÅ znajdujemy. To byû czûowiek, który wszedû w problemy polityczne, miaû odwagÅ zwróciå uwagÅ
królowi, Òe Île postÅpuje. I za to wûâczenie siÅ w Òycie polityczne Àw. Stanisûaw biskup zapûaciû wysokâ cenÅ,
zostaû zamordowany. Problemami
politycznymi interesowaû siÅ np.
wielki nauczyciel Narodu Polskiego,
kardynaû Stefan Wyszyºski. IleÒ to
razy Bierutowi i ówczesnym rzâdcom komunistycznym zwracaû uwagÅ na to, Òe Île gospodarujâ, Òe Île

prowadzâ Òycie spoûeczno-polityczne. Miaû racjÅ i za to dostaû siÅ do
wiÅzienia.

WeÎmy politykÅ
w swoje rÅce
Socjalizm, komuniÀci w ciâgu
30-40 lat w naszej OjczyÎnie odnieÀli wielki sukces, poniewaÒ zdâÒyli
naszym poboÒnym ludziom wmówiå, Òe nie powinni siÅ interesowaå
problemami politycznymi, zdâÒyli
tak ludzi zbaûamuciå. Widziaûem to
dziesiâtki razy. IleÒ to razy byûo tak,
Òe nasi wierzâcy Polacy tûumnie wychodzâ z koÀcioûa. Obok, w pobliÒu
40, moÒe 100 metrów, jest lokal wyborczy. Wychodzâ z koÀcioûa, ale do
lokalu wyborczego nie idâ. Bo mówiâ tak: my siÅ politykâ nie zajmujemy. To zdanie do tej pory powtarzane jest bardzo czÅsto. Nie wiem, moÒe od tej straszliwej Àmierci pod
Smoleºskiem moi Polacy siÅ pozmieniajâ i zajmâ problemami swojej Ojczyzny, wejdâ w problemy polityczne? Musimy sobie to uÀwiadamiaå. Wszyscy mówcie swoim bliskim, Òe majâ siÅ interesowaå problemami politycznymi. Jak to ma konkretnie wyglâdaå? Ano, niech idâ do
wyborów. Przez caûe dziesiâtki lat
wierzâcy ludzie nie szli do wyborów,
za to do wyborów szûa skrajna lewica, szli socjaliÀci czy komuniÀci. I
poniewaÒ oni szli, to wygrywali wybory. A oczywiÀcie nie mieliÀmy nic
do powiedzenia w niezmiernie waÒnych sprawach politycznych, bo nasi
ludzie nie szli do wyborów. Wreszcie
to siÅ musi zmieniå, nasi ludzie muszâ siÅ zajâå politykâ.
Wielki nauczyciel rodzaju ludzkiego, wielki PapieÒ Jan Paweû II,
wszystkim narodom gûosiû koniecznoÀå wchodzenia w sprawy swojego kraju, w sprawy spoûeczno-polityczne. MiÅdzy innymi zalecaû to równieÒ Polakom, i to bardzo czÅsto w
sposób zdecydowany. W “Christifideles laici” (posynodalna adhortacja
apostolska o powoûaniu i misji Àwieckich w KoÀciele, 1988 r.), w rozdziale 42. Jan Paweû II podkreÀla, Òe kaÒdy czûowiek wierzâcy ma obowiâzek
interesowaå siÅ Òyciem politycznym,
wszyscy ludzie wierzâcy majâ obowiâzek wziâå w swoje rÅce problemy
polityczne. Pytam was: co siÅ staûo u
nas w Polsce? Czy ludzie wierzâcy
wziÅli w swoje rÅce problemy polityczne? Nie wziÅli! I dlatego to siÅ musi zmieniå. PragnÅ was przekonaå, abyÀcie swoim najbliÒszym mówili,
Òe majâ siÅ zajmowaå problemami
politycznymi. JeÀli siÅ nimi nie za-

Katolików nie ma
w mediach
Teraz mamy waÒny problem: koûo Smoleºska zginÅûo przeszûo 90
najwybitniejszych przedstawicieli
Polaków. No i co? Kiedy wreszcie
bÅdzie odkryty i zbadany prawdziwy
powód rozbicia siÅ tego samolotu?
Nasi ludzie siÅ tym wiele nie interesujâ, a powinni woûaå, krzyczeå, nawet wyjÀå na ulicÅ i powiedzieå:
niechÒe bÅdzie wyjaÀniona sprawa
tej Àmierci pod Smoleºskiem tylu naszych najwybitniejszych ludzi! To
powinno byå wyjaÀnione! MyÀmy
wszyscy powinni gûoÀno woûaå,
krzyczeå. Gdybym miaû 30 lat, to nawet bym wyszedû na ulicÅ, zebraûbym grupÅ mûodych i woûaû: wyjaÀnijcie problem Àmierci naszych
najlepszych ludzi. To sâ problemy
polityczne, w które powinniÀmy
wchodziå. Sâ równieÒ inne trudne
problemy, ale od trudnoÀci w Òyciu
siÅ nie ucieka. Natomiast gdy siÅ te
trudnoÀci opanowuje, to potem
wszystko idzie ku lepszemu, zmienia
siÅ na lepsze.

Najmilsi, zajmijmy siÅ politykâ,
czytajmy prasÅ religijnâ, katolickâ,
patriotycznâ, sûuchajmy radiostacji,
gdzie sâ przekazy prawicowe, katolickie. A gdy chodzi o Àrodki przekazu, to co powiecie, jak to z tymi Àrodkami jest? Wedûug mnie, nie jest dobrze. A przecieÒ Polacy sâ Narodem
katolickim, 95 proc. ludzi ochrzczonych, a w Àrodkach przekazu nas prawie nie ma. Dokâd bÅdziemy spaå?
Bo Àpimy do tej pory. Gdy chodzi o
Àrodki przekazu, piszcie listy do tych
redakcji: nie podoba mi siÅ ten, a ten
przekaz, ja jako czûowiek wierzâcy
mam prawo do przekazów religijnych. Dlaczego tego nie stosujecie?
No, ruszmy siÅ! Zajmijmy siÅ problemami spoûeczno-polityczno-religijnymi.
Najmilsi, musimy wchodziå w te
sprawy, w problemy polityczne naszej Ojczyzny. A gdy bÅdziemy je
juÒ dobrze rozumieå, gdy siÅ zajmiemy sprawami politycznymi naszego
Narodu, to zobaczymy, Òe przecieÒ
Polska to Naród o tysiâcletniej,
wspaniaûej tradycji patriotycznej, Òe
Polska to Naród katolicki. To jest
niemoÒliwe, Òeby ta Polska zawsze
w sprawach ekonomicznych czy
spoûecznych “dziadowaûa”. Trzeba,
Òeby Polska naprawdÅ byûa wzorem
dla caûej Europy. Zajmijmy siÅ politykâ, a na pewno Polska tym wzorem
bÅdzie. Amen.
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