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Newsweek: Ugodowiec czasów rewolucji [Wspomnienie kard. Józefa
Glempa]  


"Kilka dni przed śmiercią powiedział, że wszystkie zadania już wykonał.
Był ostatnim wielkim polskim prymasem. I może najbardziej
skutecznym" - piszą Cezary Łazarewicz i Aleksandra Pawlicka na łamach
"Newsweeka". Ich zdaniem, kard. Glemp "jako przywódca narodził się 13
grudnia 1981 r.", kiedy po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stanu
wojennego pojechał na Jasną Górę. W swoim pierwszym kazaniu na ten
temat mówił "o wyborze mniejszego zła, a także o bezsensie przebijania
głową muru" - czytamy. Uspokajał nastroje społeczne apelując o
porządek. Przyznał później, że wielu ludzi miało mu za złe, że nie jest
prymasem, który poprowadzi ludzi do boju. Jak zauważa dr Paweł
Borecki, ta pozorna porażka prymasa była jego sukcesem, ponieważ nie
dopuścił on do rozlewu krwi. Zdaniem dziennikarzy, po 1989 r. kard.
Glemp "wygrał dla Kościoła wszystko co było do wygrania". Borecki
zauważa, że Kościół był największym beneficjentem przemian w 1989 r.


powrót do spisu treści


Newsweek: Matka Boska i obwodnica [Cud w Jarosławiu]  


"W Jarosławiu nie ma zgody, co miała na myśli Madonna, zrzucając
koronę. Dominikanie wierzą, że to znak dla Polski. Mieszkańcy woleliby,
żeby cud był bardziej lokalny" - pisze Igor Miecik na łamach
"Newsweeka". Jak czytamy, zdaniem dominikanów, "Maryja nie chce już
być królową takiego narodu, który odwraca się od wiary i pochłonięty
jest wyniszczającą dusze wojną polsko-polską". Miecik pisze, że wierni
przynieśli już do kościoła wystarczająco biżuterii, aby wytopić nowe
korony dla Maryi i Dzieciątka. Dziennikarz wyjaśnia, że wspomniana
wojna "polsko-polska" na pewno nie toczy się w samym Jarosławiu,
gdzie od kilku lat wspólnie rządzą PO i PiS. Mieszkańcy narzekają jednak
że w mieście panuje duże bezrobocie i nic się nie dzieje.


powrót do spisu treści


Newsweek: Sodoma, gomora, ciemnogród [Rozmowa z prof. Ireneuszem
Krzemińskim]  


"Jarosław Gowin przyjął obrzydliwe tradycjonalistyczne stanowisko
Kościoła: nie pozwolimy na związki partnerskie, bo zaraz trzeba się
będzie zgodzić na małżeństwa tych okropnych pedałów, a potem na
adopcję przez nich dzieci" - stwierdza prof. Ireneusz Krzemiński w
rozmowie z "Newsweekiem". Zdaniem socjologa, w Polsce nie może
istnieć nowoczesny konserwatyzm, a jedynie ten "zatęchły,
zaściankowy". Wyjaśnia on, że zachowanie premiera w tej sprawie jest
dobrze przemyślane, ponieważ w Polsce poparcie dla równości
mniejszości seksualnych wciąż nie jest duże. Prof. Krzemiński zauważa,
że Tusk nie padł przed Kościołem na kolana, tylko prowadzi z nim grę
polityczną. Jego zdaniem, nie należy zapominać o ogromnych zasługach
Kościoła m.in. dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przyznaje
on jednak, że w polskim Kościele uwiera go fakt, iż wykorzystuje on







swoją pozycję do blokowania dyskusji światopoglądowych. Jak ocenia,
"nasz Kościół nie tyle jest "konserwatywny", ile chorobliwie
zachowawczy, tradycjonalistyczny, ślepy i głuchy na dynamiczne
przemiany świata. Stąd stosunek do homoseksualistów". Prof. Krzemiński
postuluje, aby nie zawężać znaczenia ustawy o związkach partnerskich
jedynie do homoseksualistów, ale przyznaje, że jej wprowadzenie
pomogłoby uznać istnienie różnych orientacji seksualnych.


powrót do spisu treści


Uważam Rze: Prymas przełomu [Tomasz Krzyżak o kard. Józefie Glempie]  


"Kościół w Polsce stracił wybitnego pasterza (…) Ostatni z wielkich
Prymasów. Prymas, który wprowadził nasz kraj w trzecie tysiąclecie" -
Tomasz Krzyżak komentuje w "Uważam Rze" śmierć kard. Józefa
Glempa. Zauważa on, że 83 letni hierarcha, który zmarł po ciężkiej
chorobie, był tylko pozornie nieprzystępny, a w rzeczywistości otwarty i
zdolny słuchać drugiego człowieka. Krzyżak wspomina, że kardynał
zawsze miał czas dla pielgrzymów i opisuje pielgrzymkowe historie. "Nie
szukał towarzystwa równych sobie. Wolał bezpośredni kontakt z szarym,
zwyczajnym człowiekiem". Dziennikarz zauważa, że w ostatnich latach
prymas był obiektem drwin i ataków mediów, m.in. dlatego, że podczas
śmierci bł. Jana Pawła II był z polonią w Argentynie. Krzyżak pisze o
tym, że dla kard. Glempa ciężkie nie były tylko czasy PRL, ale także
początek lat 90. kiedy to walczył m.in. o powrót religii do szkół,
konkordat i ochronę życia poczętego.


powrót do spisu treści


Wprost: Taki fajny Prymas [Anna Bogusz]  


We "Wprost" wspomnienie o kard. Józefie Glempie w tekście Anny
Bogusz. Dziennikarka podkreśla, że w czasie swojego kapłaństwa
duchowny wielokrotnie musiał bronić własnego zdania, idąc pod prąd
powszechnie obowiązującym opiniom. W artykule czytamy zarówno nt.
dzieciństwa, młodości, czasu studiów, jak i drogi kapłańskiej zmarłego
Prymasa. Bogusz przypomina, że Józef Glemp został mianowany przez
Jana Pawła II arcybiskupem, metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim,
prymasem Polski 7 lipca 1981 r. Przypomina także, że Prymas powołał
Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, który
udzielał wsparcia ofiarom stanu wojennego: gromadził informacje o ich
losie, niósł pomoc prawną, dostarczał paczki. W latach 90. kard. Glemp
doprowadził do przywrócenia nauczania religii w szkołach oraz
podpisania konkordatu. Opowiedział się za integracją europejską,
pojednaniem między Kościołem w Polsce a Cerkwią rosyjską. Jego
dziełem życia jest Świątynia Opatrzności Bożej w warszawskim
Wilanowie. To on namówił Ojca Świętego, by pobłogosławił teren w
Wilanowie, przelatując helikopterem nad placem budowy, i poświęcił
kamień węgielny pod budowę świątyni - czytamy.


powrót do spisu treści







Wprost: Prymas pokorny [Szymon Hołownia]  


"Prymasowi Glempowi Opatrzność wyznaczyła chyba trudniejsze zadanie
niż to, z którym zmierzyć się musiał kardynał Wyszyński. W latach 50.,
60. i 70. trzeba było konsekwencji i odwagi, wiadomo było, gdzie jest
wróg, to była epoka świadków i męczenników. W prawie 30-letnim
prymasostwie kardynała Glempa epoki zmieniały się jak w
kalejdoskopie, wydarzyło się tyle, ile czasem w historii działo się przez
lat trzysta" - stwierdza w dzisiejszym wydaniu "Wprost" Szymon
Hołownia.


W opinii publicysty, wraz z tą śmiercią kończy się w polskim Kościele
czas silnych, "centralnych” przywódców, którzy przyprowadzili Kościół do
bram XXI w. "Kto i w jakim stylu poprowadzi go przez kolejne sto lat?
Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem: nie miałbym nic przeciwko
temu, by byli to ludzie, którzy wezmą sporo z prymasa Glempa, nad
których słowem nie zawsze muszę wpadać w zachwyt" - konkluduje
Hołownia.


powrót do spisu treści


Wprost: Od zdrajcy do zbawcy [Cezary Michalski]  


"Moje spotkania z Glempem – z nazwiskiem, z problemem, z
człowiekiem – wcale nie były moje. To były spotkania całego mojego
pokolenia, dziwacznego, uformowanego przez sekwencje: "dół" późnego
Gierka, "góra" szalonego entuzjazmu karnawału pierwszej "Solidarności",
a potem jeszcze głębszy "dół" stanu wojennego. Józef Glemp
towarzyszył nam na tym diabelskim młynie przynajmniej od momentu,
kiedy Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, z zupełnie dla nas wówczas
niezrozumiałych powodów uczynił swoim następcą tego biskupa,
powszechnie uważanego wtedy za pozbawionego charyzmy, wizji i w
ogóle zbyt ostrożnego jak na tamte rewolucyjne czasy" - czytamy w
tekście Cezarego Michalskiego.


W opinii publicysty, "Kościół Glempa, Gulbinowicza, Gocłowskiego,
Dąbrowskiego był Kościołem ostrożnym, konserwatywnym, ale nie był
Kościołem roszczeniowym, wrogim wobec świeckiego państwa i
społeczeństwa, wrogim wobec UE – jak dzisiejszy Kościół Michalika,
Rydzyka i Terlikowskiego".


powrót do spisu treści


Wprost: Rozważny i odważny - mówi o kard. Glempie gen. Wojciech
Jaruzelski  


Na łamach "Wprost" opublikowano wywiad Magdaleny Rigamonti z gen.
Wojciechem Jaruzelskim na temat kard. Józefa Glempa. Z rozmowy
dowiadujemy się o pierwszym spotkaniu kardynała z gen. Jaruzelskim,
które odbyło się w 1981 r. oraz o łączących ich relacjach. W opinii
rozmówcy, kard. Glemp objął swoje stanowisko w bardzo trudnym
okresie. "Potrafił jednak kierować Kościołem optymalnie i umiejętnie.
Zapamiętałem szczególnie miesiące i dni tuż przed wprowadzeniem







stanu wojennego. Zapamiętałem jego wysiłki mające na celu
doprowadzenie do porozumienia (…) Glemp był głową Kościoła w Polsce,
miał określoną filozofię i wiedział, że jeśli pójdzie na radykalną
konfrontację, to będzie to i dla Polski, i dla Kościoła wielką tragedią" -
zaznacza gen. Jaruzelski.


powrót do spisu treści


Wprost: Zakazane związki [Bartosz Janiszewski]  


"Piątkowe głosowanie przeciw projektom o związkach partnerskich
obróciło się w popis poselskich uprzedzeń, fobii i niekompetencji. I
zwyczajnego niezrozumienia, że ten problem dotyczy kilkuset tysięcy par
w Polsce. W przytłaczającej większości par bynajmniej nie
homoseksualnych" - stwierdza na łamach "Wprost" Bartosz Janiszewski.


Dziennikarz donosi, że w Polsce już kilkaset tysięcy par żyje bez ślubu.
Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w związkach
partnerskich żyło w Polsce 781 tys. osób. Wg danych GUS w tym samym
roku zawarto 206 500 małżeństw. Ponad 10 proc. mniej niż jeszcze rok
wcześniej. Janiszewski zauważa, że gdyby politycy przyjęli ustawę o
związkach partnerskich, partnerzy otrzymaliby m.in. prawo do odwiedzin
w szpitalu i uzyskania informacji o stanie zdrowia najbliższej osoby.
Wszystkie projekty zakładały również dziedziczenie po zmarłym
partnerze i zwolnienie z podatku od spadku.


Jak czytamy, w Europie związki partnerskie lub konkubinaty wprowadziły
w sumie 16 z 27 państw Unii Europejskiej i trzy do niej nienależące.
"Mitem jest przekonanie o tym, że korzystają z nich w przytłaczającej
większości przypadków homoseksualiści. We Francji w 2012 r. związków
partnerskich było prawie tyle samo, ile małżeństw. 94 proc. z nich
dotyczyło par heteroseksualnych" - akcentuje Janiszewski.


powrót do spisu treści


Wprost: Krzyżem w satyrę [Magdalena Środa]  


"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na podstawie donosów z jednego
maila i trzech telefonów postanowiła wymierzyć karę stacji telewizyjnej
za program satyryczny, który obraził "uczucia religijne katolików". Kara
jest spora, program satyryczny – taki sobie, natomiast uczucia religijne
– widać – coraz bardziej kruche, skoro potrzebują ciągłej ochrony prawa
i finansowych kar, by się jakoś tlić" - czytamy w tekście Magdaleny
Środy opublikowanym na łamach "Wprost".


"W potępionym przez Radę programie "Krzywe zwierciadło" panowie
naśmiewali się z księży, obnażając ich obyczajową i moralną hipokryzję.
Znaczącą część programu poświęcili ojcu Rydzykowi, jednak nie o jego
wiarę chodziło, lecz o powszechnie znane słabości jego charakteru:
interesowność, spryt oraz zamiłowanie do luksusu. Porównali KRRiT do
"małego Watykanu" oraz dali prztyczka (aluzyjnie) biskupowi Dziwiszowi
za rozdawnictwo i cudowne namnażanie się papieskich relikwii z krwi" -
przekazuje publicystka. "Zgadzam się, że wolność trzeba ograniczać, bo







pozbawiona norm stanie się chaosem. Ale dlaczego normy te (oraz kary)
mają służyć głównie ochronie uczuć religijnych, a nie innych wartości? I
dlaczego ochronie podlega katolicka większość, a nie słabsza
mniejszość?" - zastanawia się w swym tekście Magdalena Środa.


powrót do spisu treści


W sieci: Nigdy nie zabiegał o godność, PR, reklamę, poklask czy chwałę
tego świata [Kard. Józef Glemp]  


"Cichy, pokorny, nigdy nie był człowiekiem walki. Nawet po latach ani się
nie chwalił, ani nie bronił. Czy ktoś dziś pamięta, że to dzięki prymasowi
stoi dziś krzyż w Katyniu?" - pyta Milena Kindziuk na łamach "W Sieci".
Jej zdaniem, kard. Józef Glemp "konsekwentnie realizował to, co uważał
za słuszne w świetle Ewangelii". Za kilka dni mija 30. rocznica
kardynalatu zmarłego hierarchy. Kindziuk pisze o jego roli w czasie
stanu wojennego i PRL. Kardynał wyjaśniał po latach, że choć wiedział, iż
oczekuje się od niego, że zagrzeje ludzi do walki, to jego zadaniem było
uśmierzenie nastrojów społecznych. Dziennikarka zauważa, że
najboleśniejszym wydarzeniem dla prymasa była męczeńska śmierć bł.
ks. Jerzego Popiełuszki, choć ich "drogi wyraźnie się rozchodziły". Jak
czytamy, choć początkowo pomysł kardynała na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej nie spotkał się z przychylną opinią, obecnie świątynia
jest na ukończeniu, a kard. Kazimierz Nycz kontynuuje jego dzieło.


powrót do spisu treści


W sieci: Małżeństwo dla wszystkich tak naprawdę zmienia wszystko
[Roman Graczyk]  


"Planowana we Francji reforma jest częścią szerokiego frontu zmian
cywilizacyjnych, które - cegła po cegle - rozbierają katolicki mur od
podstaw" - Roman Graczyk komentuje na łamach "W Sieci" planowane
zmiany w definicji małżeństwa we Francji. Prezydent przyznał, po
licznych protestach, że porozmawia z przeciwnikami zmian w prawie, co
z kolei spowodowało "niezadowolenie środowisk LGBT" - czytamy. Rząd
nie chce organizować referendum w tej sprawie. Graczyk zauważa, że
Kościół traci stale swoją pozycję. Choć większość Francuzów nie uznaje
ślubu kościelnego, to bronią oni cywilnej definicji małżeństwa opierającej
się na podobnych podstawach - wyjaśnia publicysta. Wyjaśnia on, że
kiedyś pomysł małżeństw jednopłciowych był "kompletną aberracją - dziś
jest przedmiotem sporu legislacyjnego, a jutro zapewne stanie się
obowiązującym prawem". Zdaniem Graczyka, po przekroczeniu pewnej
granicy "zachodnia cywilizacja staje się karykaturą własnych haseł
wyzwolenia człowieka-osoby". Paul Thibaud zauważa, że zgodna na
małżeństwa jednopłciowe pociąga za sobą późniejsze postulaty m.in. in
vitro dla lesbijek i matki-surogatki dla gejów. Wyjaśnia on, że jeśli
zmieni się definicję małżeństwa, to nie będzie podstaw do tego, aby nie
przyznawać osobom homoseksualnym wypływających z niego praw. Jego
zdaniem, nie mówimy tutaj o równouprawnieniu, ale o przywileju dla
osób, które nie spełniają warunków wymaganych w przypadku
małżeństwa. Graczyk stwierdza, że francuska rewolucja kulturowa "w







imię tolerancji wobec mniejszości zniszczy instytucję, która służy
mniejszości".


powrót do spisu treści


W sieci: Szczucie na księży nikogo nie oburza [Robert Mazurek]  


"Nie każda krytyka Kościoła to zachęta do pójścia na księży z kastetem"
- stwierdza Robert Mazurek na łamach "W Sieci". Odnosi się on do
zeszłotygodniowej sprawy napadu na proboszcza w Kurpiach. Publicysta
zauważa, że proboszcz "padł ofiarą banalnej żądzy zysku i brutalnej siły".
Stwierdza on jednak, że obecnie ksiądz stał się "figurą znienawidzonego
i pogardzanego okupanta", który ma nieposkromione żądze i jest
obleśny. Mazurek relacjonuje jaki obraz księży przedstawiają media, ale
przyznaje, że nie każda krytyka Kościoła prowadzi do agresji.


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• Jak donosi "Uważam Rze", Sejm odrzucił trzy projekty ustawy o
związkach partnerskich. Jak czytamy, przed samym głosowaniem doszło
do sporu pomiędzy Donaldem Tuskiem, a Jarosławem Gowinem, który
stwierdził, że projekty są niezgodne z konstytucją.


• Maciej Zdziarski pisze na łamach "Uważam Rze" o tym, iż PO jest
spychane na prawą stronę sceny politycznej. Zauważa on, że na to jakie
wartości starsze pokolenie przekaże młodszemu "ogromny wpływ ma
Kościół", który pozostaje dla ludzi "busolą, także w sprawach
społecznych". Przywołuje on zdanie politologa, który zauważa, że obecna
władza może w kryzysie próbować "ułożyć się z Kościołem".


• Anna Binkowska pisze w "Uważam Rze" o popularności hinduizmu oraz
hinduskich guru. W artykule opisuje odwiedzany przez Polaków aśram w
Kokamthan. Jeżdżą tam zwolennicy jogi i medytacji. Jak czytamy,
pielgrzymi z całego świata wierzą, iż spotkanie ze sławnymi guru, takimi
jak np. Gurudev Janglidas Maharaja, odmieni ich życie.


• "Prymas nigdy nie miał formatu swego nauczyciela kardynała
Wyszyńskiego. Jego konserwatyzm szkodził Kościołowi. Prymas ojca
dyrektora nie akceptował. Zbyt jednak był słaby, by coś zrobić. I chociaż
stanął po stronie pięknego projektu Marka Budzyńskiego Świątyni
Opatrzności, uległ złemu gustowi większości kapłanów. I wzniesiono kupę
betonu. Po latach widzę go mniej krytycznie niż kiedyś. Był jednak
punktem stałym w czasie strasznym. Z jego odejściem odchodzi część
tego, co było tłem mego życia" - pisze Tomasz Jastrun w tygodniku
"Wprost".


• "W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że w sposób nagły
schodzą z tego świata ważni świadkowie w głośnych procesach" -
czytamy w rubryce "Z archiwum X Jachowicza" na łamach "W Sieci".
Autor pisze o sprawie tajemniczej śmierci ks. Sylwestra Zycha, który
zmarł w lipcu 1989 r.
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