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Ceniąc autentyczne piękno Sztuka u Ciołka, czyli śrelepiej pojmujemy świat
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Wołanie z pożogi

K

iedy apokaliptyczne obrazy płonącej
katedry Notre Dame w Paryżu na
początku Wielkiego Tygodnia obiegły
świat, nie trzeba było ani długich wykładów
– ani słów w ogóle – aby każdy myślący
człowiek, patrząc na ten pełen grozy widok,
miał przynajmniej szansę zrozumienia istoty
owego wydarzenia. Nieważne ile „mądrych
głów” opowiedziało o zniszczeniu światowego
dziedzictwa kultury, wybitnego arcydzieła
architektury czy najwspanialszego muzeum –
my, ludzie wierzący, synowie i córki Kościoła
z ogromnym smutkiem patrzyliśmy na ginący
z Bożego dopustu znak dawnej potęgi cywilizacji chrześcijańskiej, wzniesiony na
większą chwałę Bożą, z miłości do naszej Pani i dla zbawienia dusz.
Widzieliśmy nie tylko upadający piękny zabytek, lecz upadek wspaniałego
Domu Bożego – owocu pracy rąk ludzkich z epoki chrześcijańskiej. Patrzyliśmy, jak
płonie symbol i materialny znak pierwszej niegdyś córy Kościoła – najważniejsza
świątynia Paryża, w której spoczywały relikwie korony cierniowej Pana Jezusa
i tuniki świętego Ludwika, króla Francji. Na naszych oczach w popiół i gruz obrócił
się jeden z najważniejszych symboli cywilizacji chrześcijańskiej – cywilizacji
par excellence.
Ujrzeliśmy zarazem kolejny znak dany nam przez Opatrzność. A było ich
w ostatnim czasie niemało… Warto wspomnieć choćby niektóre: potężne uszkodzenie bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu w roku 1997 wskutek trzęsienia ziemi;
zawalenie się z tego samego powodu bazyliki w Nursji (miejscu narodzin świętego
Benedykta, patrona Europy, dzięki któremu nasz kontynent wyszedł z barbarzyństwa i z pomocą Kościoła zbudował chrześcijańską cywilizację) w roku 2016; jakże
wymowne uderzenie pioruna w kopułę Bazyliki Świętego Piotra w dniu ogłoszenia
abdykacji przez Benedykta XVI; w ubiegłym roku zawalenie się dachu kościoła
Świętego Józefa Stolarza nad dawnym Więzieniem Mamertyńskim, w którym
więziono świętych Piotra i Pawła…
W marcu tego roku zapłonął kościół Świętego Sulpicjusza, drugi co do wielkości
w Paryżu – podpalony podobnie jak kościół Świętego Jakuba w Grenoble w roku
2018. Dwa lata wcześniej podpalono dwa inne kościoły w stołecznym regionie
Ile-de France. A jednocześnie ileż kościołów wyburza się, dewastuje albo zamienia
na lokale rozrywkowe…
Na naszych oczach – podobnie jak katedra Notre Dame – płonie cała nasza
cywilizacja i cała chrześcijańska niegdyś Europa, pogrążona w szaleństwie apostazji i moralnym zepsuciu sięgającym dna wszelkich zboczeń. Jak w opętańczym
tańcu wchodzi w ostatnią fazę samozniszczenia.
A jednak, tak samo jak w centralnym punkcie pogrążonej w pożodze Notre
Dame, stoi Krzyż! Nasza nadzieja w Nim i w interwencji Tego, który przez Krzyż
pokonał zło. Z pożogi wstanie i Święty Kościół Katolicki – ale o poranku Zmartwychwstania, w czas Bożej interwencji. Tymczasem prowadzą go przed Sanhedryn i biczują go własne jego dzieci, szarpiąc i rozrywając na wszystkie strony…
Matko Kościoła nie zwlekaj, przyjdź nam z odsieczą!
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KOŚCIÓŁ

W szyku obóz silny,
czyli Reszta jest
milczeniem
W dzisiejszym Kościele dominuje
milczenie. Niejednolite wszakże –
są go trzy rodzaje. Jest wyniosłe
milczenie możnych, którzy mając
władzę podźwignięcia z upadku
ziemskiej Owczarni Chrystusowej
wzgardliwie zbywają nim
rozpaczliwe błagania o ratunek; jest
tchórzliwe milczenie małych (choć
nierzadko w purpurę odzianych),
którzy, mając możliwość wpływania
na rzeczywistość, z obawy, co świat
powie, najchętniej nabierają wody
w usta; i jest wreszcie milczenie
tych, którym się usta knebluje,
choć jedynym ich pragnieniem jest
głośno wołać o lekarstwo dla swej
ciężko chorej Matki Eklezji.

e wtorek 19 lutego 2019 roku,
wczesnym popołudniem, rzym‑
ski Piazza di San Silvestro –
średniej wielkości plac w samym centrum sto‑
licy Włoch, z jednej strony jakieś sto metrów od
Via del Corso, z drugiej: mniej więcej w poło‑
wie drogi między fontanną Di Trevi a Schodami
Hiszpańskimi – stał się milczącym świadkiem
niecodziennego wydarzenia. Warto podkre‑
ślić: milczącym, albowiem 19 lutego 2019 roku
na chwilę owładnęła nim cisza. A to za spra‑
wą rzymskiej Fundacji Lepanto, której członko‑
wie tegoż właśnie dnia zorganizowali publicz‑
ną manifestację pod intrygującą nazwą Acies
ordinata.

Roberto de Mattei
– spiritus movens
rzymskiej akcji Acies
ordinata

Fot. „Polonia Christiana”
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Jerzy Wolak
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KOŚCIÓŁ

Przełamać mur milczenia
– Jako synowie i córki Kościoła Walczące‑
go – mówił pomysłodawca akcji, profesor Ro‑
berto de Mattei – pragniemy przełamać grobo‑
wą ciszę ze strony pasterzy Kościoła w obliczu
bezprecedensowego kryzysu doktrynalnego
i moralnego. Naszą postawę sprzeciwu oparli‑
śmy nie na wymowie słowa, lecz na wymowie
gestu. Zresztą nasze publiczne świadectwo wa‑
leczno‑modlitewne to w istocie słowo. Mówić
wcale niekoniecznie musi znaczyć: poruszać
ustami, lecz uzewnętrzniać własne wewnętrzne
przekonania. Nasza publiczna akcja jest przede
wszystkim wyznaniem katolickiej wiary i wy‑
razem pragnienia, by oddać Bogu cześć, którą
Mu odebrano.
Zdaniem włoskiego uczonego milczenie
może znamionować rozmaite postawy:
– Dyktatorzy milczą arogancko, tchórze mil‑
czą ze strachu. My milczymy, bo zabrano nam

Fot. „Corrispondenza Romana”

Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie!
Zbiorę w jedno
Resztę Izraela,
umieszczę go razem jak owce w
ogrodzeniu,
jak trzodę w środku pastwiska,
i będzie gwarno z
powodu mnóstwa
ludzi.
Wystąpi przewodnik przed nimi,
przebiją i przejdą bramę, i wyjdą
przez nią;
ich król pójdzie
przed nimi,
Pan na ich czele
(Mi 2, 12–13).
19 lutego 2019
roku, plac Świętego Sylwestra w
Rzymie, w głębi
kościół pod wezwaniem Świętego Sylwestra

Był to protest milczenia – swoisty apel, któ‑
ry grupa katolików, przerażonych milczeniem
najwyższych czynników decyzyjnych Kościoła
katolickiego w kwestii dramatycznych skandali
seksualnych w jego łonie, skierowała do hierar‑
chów mających wziąć udział w rozpoczynają‑
cym się dwa dni później spotkaniu przewodni‑
czących konferencji episkopatów całego świata
z papieżem na temat pedofilii w Kościele.
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słowo, albo lepiej: naszego słowa się nie przyj‑
muje. Wzniesiono naprzeciw nas ścianę milcze‑
nia. Naszą akcją chcemy tę ścianę przełamać.
– Apelujemy do milczących biskupów – wy‑
jaśniali organizatorzy akcji – aby znaleźli w so‑
bie odwagę potrzebną do przełamania milcze‑
nia. Czy znajdzie się pasterz, który ośmieli się
powiedzieć prawdę Ojcu Świętemu? Kościół się
prawdy nie boi, ponieważ sam ogłasza światu
Prawdę swego założyciela Jezusa Chrystusa.
To przede wszystkim do Niego kierujemy na‑
szą symboliczną akcję, błagając Go, by w tych
katastrofalnych czasach przybył wesprzeć naszą
słabość i jednym swym Słowem ocalić Kościół.
Na głos malkontenta wątpiącego, że taka ak‑
cja poruszy któregokolwiek z hierarchów, profe‑
sor de Mattei odparł bez wahania:
– Wówczas nasze milczenie i tak rozbrzmi
na czas jako ostrzeżenie wyrażone symbolicz‑
nym obrazem uszykowanej armii gotowej do
walki. Ta armia już walczy, poprzez samo usta‑
wienie się w szyku bitewnym, i już wygrywa,
poprzez samo chwycenie w dłoń oręża. Od nas
wszak nie wymaga się zwycięstwa, lecz tylko
stanięcia do boju; to Bóg daje zwycięstwo, jak
i kiedy sam zechce.
Stąd i nazwa całego przedsięwzięcia. Acies
ordinata – łacińskie wezwanie z Godzinek
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny (po polsku: w szyku obóz silny) – to bez‑
pośrednie odwołanie do Tej, pod której obro‑

nę uciekamy się: Tej, która świeci z wysoka jak
zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
groźna jak zbrojne zastępy (Pnp 6, 10).

Nie ma przypadków
Na San Silvestro przybyła więc setka dobrych
żołnierzy Chrystusa Jezusa (2 Tm 2, 3), obu płci
i w różnym wieku. Nie samych tylko Włochów,
ale i Polaków, Słowaków, Amerykanów, Bry‑
tyjczyków, Francuzów (a znaleźli się też w tym
gronie i Kanadyjczyk, i Peruwiańczyk, i Chi‑
lijczyk). Stanęli w szyku dziesięć na dziesięć,
jak rzymska centuria, pod vexillami z symbo‑
licznymi wizerunkami czterech Ewangelistów
w rogach formacji. I trwali tak przez godzinę
pod zaciekawionymi spojrzeniami przechod‑
niów i czujną kuratelą policji tajnych, widnych
i dwupłciowych. W milczeniu odmawiali Róża‑
niec, Litanię Loretańską; czytali adekwatną do
sytuacji klasykę myśli katolickiej, na przykład
listy świętej Katarzyny ze Sieny do papieża czy
Księgę Gomory świętego Piotra Damianiego.
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale
mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1, 7).
Ani miejsce, ani data manifestacji nie zo‑
stały wybrane przypadkowo. W tym roku bo‑
wiem 19 lutego, wedle tradycyjnego kalenda‑
rza liturgicznego, przypadał pierwszy wtorek
po Dominica Septuagesimae (czyli niedzieli
siedemdziesiątnicy, rozpoczynającej okres tak
zwanego przedpościa, poprzedzającego Wiel‑
ki Post w celu przygotowania doń Kościo‑
ła). To dzień poświęcony agonii Pana naszego
w Ogrojcu Oliwnym – chwili najboleśniejszej
męki duchowej Jezusa, spowodowanej wizją
niewierności ludu Bożego, nie tylko współcze‑
snego Mu, ale i tego z przyszłych stuleci, dotkli‑
wej do tego stopnia, że Jego pot był jak gęste kro‑
ple krwi, sączące się na ziemię (Łk 22, 44).
Z kolei plac Świętego Sylwestra rozpościera
się przed bramą kościoła pod wezwaniem tegoż
świętego (San Silvestro in Capite), w którym
spoczywa relikwia głowy świętego Jana Chrzci‑
ciela – męczennika sprawy nierozerwalności
małżeństwa, zmuszonego przez Heroda do mil‑
czenia jednym cięciem katowskiego miecza.
Oto splot symboli jakże wymowny dla dzi‑
siejszej kondycji Kościoła udręczonego istną or‑
gią nieczystości, wyuzdania i dewiacji.
A może i znak od Opatrzności? Warto za‑
uważyć, że początek biskupiego spotkania na
szczycie, w przeddzień którego manifestowa‑
no, został wyznaczony na dzień liturgiczne‑
go wspomnienia świętego Piotra Damianiego

– największego w dziejach Kościoła tępicie‑
la grzechu sodomskiego. Ciekawe, czy była to
świadoma decyzja organizatorów, czy raczej
po raz kolejny Pan Bóg pokazał, że – jak zwykł
mawiać święty Jan Maria Vianney – ma dziw‑
ne sposoby porządkowania swojego podwórka?

Dywersja i kamuflaż?
Roberto de Mattei nie żywi najmniejszej
wątpliwości, że zwołanie szczytu na temat pe‑
dofilii w Kościele to nic innego jak próba od‑
wrócenia uwagi od nieporównanie poważniej‑
szej plagi trapiącej współczesny Kościół.
– To skandaliczne – nie
od dziś oburza się prezes
Apelujemy do milczących
Fundacji Lepanto – że nie
podnosi się oficjalnie kwe‑
biskupów, aby znaleźli
stii homoseksualizmu, po‑
w sobie odwagę
nieważ homoseksualizm
potrzebną do przełamania
jest nieporównanie bardziej
milczenia. Czy znajdzie się
rozpowszechnioną w Ko‑
ściele plagą niż pedofilia,
pasterz, który ośmieli się
wręcz stanowi jedną z jej
powiedzieć prawdę Ojcu
przyczyn.
Świętemu?
O ileż jednak łatwiej
piętnować naganne jesz‑
cze dla świata krzywdzenie dzieci, niż ryzyko‑
wać otwarty konflikt z ukrytym a wpływowym
lobby wieńczącym właśnie sukcesem dzie‑
ło transformacji śmiertelnego grzechu w dar
i cechę, które można zaoferować wspólnocie
chrześcijańskiej.
– Jeżeli ten szczyt – ostrzegał w przeddzień
watykańskiego spotkania Roberto de Mattei –
ograniczy się do problemu molestowania nie‑
letnich, nie wspominając ani słowem o trapią‑
cej Kościół pladze homoseksualizmu; jeżeli
zachowa milczenie na temat homoseksualne‑
go lobby i ukrywania kościelnych środowisk
przychylnych homoseksualizmowi, to zdradzi
swoją misję. Podobnie zdradzi swą misję, je‑
żeli ograniczy się do ujawnienia tylko niektó‑
rych symptomów kryzysu, wybierając trwanie
w milczeniu na temat ich głębszych przyczyn,
które wyrastają z okresu obrad Soboru Waty‑
kańskiego II oraz lat posoborowych, kiedy za‑
czął się proces rozkładu katolickiej moralności.

To tylko placebo
Czy spełniły się obawy pobożnego rzym‑
skiego profesora? Wydaje się, że tak. Ani bo‑
wiem z oficjalnych komunikatów, ani z prze‑
cieków nie wynika, by uczestnicy szczytu
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