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Tyle ojciec w życiu dokonał. Czy jak ojciec był w naszym
wieku, to mógł sobie wyobrazić, że tak będzie wyglądała
jego przyszłość?
(Pytanie zadane w szkole przez ucznia.)

Jak chodziłem po Poznaniu, jako mały chłopak, czy są
dziłem, że kiedyś będę nad Zatoką Bengalską? To przecież
było jeszcze przed wojną... Czy myślałem, że kiedykol
wiek będę tam żył i pracował? Nie, nigdy tak nie myśla
łem. To przechodzi wszelką imaginację. I to jest piękno na
szego życia. Ale jest jeden warunek. Gdzie by nas Pan Bóg
nie zaprowadził, jakiego by przed nami nie postawił zada
nia, to nie wolno nam go zawieść.
W Indiach mówił mi kiedyś ojciec - Pół serca dla Indii,
pół serca dla Polski. W innym miejscu usłyszałam: Całe
serce dla Indii, ale również całe dla Polski. To w końcu,
kim ojciec bardziej się czuje?
(Pytanie dziennikarki zadane podczas nagrywania wywiadu dla TVP.)

Kiedy jestem w Indiach, to czuję się - muszę to powie
dzieć - czuję się Hindusem. Ale gdy się zbliża czas wyja
zdu na wakacje, wracają wszystkie wspomnienia ojczyzny.
Na co dzień najbliższe są mi Indie, bo tam się pracuje i nie
ma czasu myśleć o czymś innym. Ale, im bliżej przyjazdu
do Polski, to wtedy się odczuwa, że się jest z ojczyzną bar
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dzo związanym. A zresztą, ja bym mógł wyrobić sobie in
dyjskie obywatelstwo, pewno nie byłoby żadnych trudno
ści, ale wolę się raczej poddać tej procedurze, że każdego
roku muszę podawać wniosek o tzw. odnowienie mojego
pobytu w Indiach. Bo po prostu jestem Polakiem i czuję się
Polakiem. I nie chcę tej przynależności do mojej starej oj
czyzny... nie chcę jej stracić. I nigdy mi nie przyszło na
myśl, żeby oficjalnie się jej pozbyć.
Czym jest dla ojca Polska?
Kiedy o tym myślę, najczęściej przychodzą mi na myśl
słowa naszego wieszcza. Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś
jak zdrowie... Oczywiście chciałbym podkreślić, Polsko!
Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić,
ten tylko się dowie, kto cię stracił...
W obozie, będąc w pobliżu Dunaju, śpiewaliśmy:
„Znad szarego, smętnego Dunaju niech ta wieść do Polski
popłynie, o jak tęsknię za tobą, mój kraju. Mój Poznaniu,
Warszawo, Lublinie.
I trzeci wiersz:, A- gdy przyjdzie ta chwila święta, gdy pry
śnie w gruzy dom niewoli, pójdziemy tam, gdzie Wisła śpie
wa i pierwsze dziecię weźmiemy w ramiona, witając pola, la
sy, drzewa. Szeptem - Niech będzie Polska pochwalona.”
Mnie się tak to widzi i tak zostało: jak byłem w obozie
tym była dla mnie Polska. Niech będzie Polska pochwalo
na. Ja już jestem teraz 52 lata w Indiach. Mimo że mam no
we relacje, nowe stosunki, nowa miłość się rozwinęła - do
nowego kraju... Ale zawsze zostanie to stare: niech będzie
Polska pochwalona.
A co ojca szczególnie do Polski przyciąga? Jakie wspom
nienia są najsilniejsze?
Już ten nasz kraj jest taki piękny. Jak jeździłem teraz
podczas wakacji tymi drogami pięknymi. Dla nas, to te
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drogi są przecież piękne, chociaż tu i ówdzie się słyszy, że
ludzie narzekają na te polskie drogi, to mimo wszystko dla
nas Hindusów są wspaniałe. I się przejeżdża przez lasy
i pola. Te domeczki piękne, co tam się widzi. To po raz
pierwszy tym razem, taka pokusa się wkradała do serca,
a może by tu zostać na stałe? Żeby już nie wracać. Ale to
uważam za pokusę. I jako pokusę - odrzucam. Ale jest ta
piękność tego kraju. Ten spokój... Zresztą tutaj jest moja
rodzina. Tu upłynęła moja młodość. Ja do kraju byłem bar
dzo przywiązany: religia, Kościół, przyjaciele.
No to jest ojczyzna. Tego w Indiach nie będzie, tego
nikt nie zastąpi.

Choroba, życie, śmierć

Rozmowa ma miejsce w szpitalu. Przy łóżku o. Maria
na, pacjenta na oddziale kardiologii.
Ania namawia Ojca do kontynuacji rozpoczętej już kie
dyś rozmowy. Mówi: - To jak byliśmy w obozie...
O. Marian: Jak byliśmy w obozie, to wzięto nas, żeby roz
ładowywać, żeby oczyścić drogę. I tam była taka
kupa kamieni pod laskiem. Nas było pięciu, może
sześciu więźniów. I ładujemy, ładujemy. W pew
nym momencie - gniazdo myszy się otwarło. Mo
że tam było z sześć małych myszek. A ta matka
uciekła od razu do lasu. Bo las był, ot tak, w po
bliżu. Po chwili wróciła i jedno po drugim brała te
maleństwa do lasu. Na naszych oczach. Ja tak so
bie myślałem - ile ona musiała trwogi mieć w tym
swoim mysim serduszku? I to sześć... Od razu nie
mogła wszystkich wziąć, tylko jedno po drugim.
A myśmy jak zaczarowani - pozwolili jej to robić.
To jednak jest coś pięknego.
A z drugiej strony taki był Stubenalteste. To on
potrafił pobić do krwi jednego z więźniów, a po
tem szedł do tego swojego pokoiczku - oni mieli
taką swoją zagrodę - i bawił się z kotem. Ten
kontrast. Tutaj człowieka do krwi pokopał, pobił,
krew się leje, a potem szedł tam i głaskał kota. To
swoje zwierzątko. To już jest taka obozowa, jak
8

by powiedzieć... niepojęta psychologia bandytów,
którzy już wyzbyli się ludzkich uczuć.
Ania: A jak to jest możliwe, żeby człowiek mógł stać się ta
kim bandytą?
O. Marian: Ty to od razu do refleksji przechodzisz. Jak to
jest możliwe? Jest możliwe, bo się staje.
Oni byli tak ćwiczeni. Zostali bandytami. Za
bijali. Ale weźmy teraz więźniów. Czemu jeden
więzień stawał się dla drugiego więźnia takim
złym człowiekiem? I tu bardzo często chodziło
o miskę jedzenia. Żeby tę jedną miskę jedzenia
dostać, zapominało się o człowieczeństwie. Arcy
biskup Majdański pisze, że dla tej miski polski
chłopiec kopnął polskiego księdza. Najwięcej zła
było w elicie blokowej. Ta elita składała się
głównie z kryminalistów, którzy tam siedzieli, za
nim do obozu przyszli Polacy. No i niestety, po
tem, aż trudno powiedzieć, niektórzy Polacy też
tam dołączyli. Choć bardzo rzadko. Tak, bardzo
rzadko.
Pytasz - jak to jest możliwe? Właśnie dlatego,
żeby utrzymać swoje stanowisko, trzeba się było
wykazywać. Trzeba było naprawdę pokazać, że
się jest tym, czego oni oczekiwali. Takiego niby
przełożonego. Który stał nad innymi więźniami.
Więc się wykazywali. A potrafili to robić, oj po
trafili. Widocznie i taka bywa ludzka natura, takie
bywają pasje... Jakby to nazwać? Rozkoszowali
się... Mieli w tym radość. Tacy już byli. Takie nie
naturalne... Wynaturzone już osoby. Uderzyć dru
giego, zabić go. Przecież nie mieli... nie mieli
żadnych skrupułów co do tego. I robili to...
Milczenie. Nikt o nic nie pyta. Po chwili o. Ma
rian wraca do obozowych wspomnień.
Jak myśmy nosili kamienie... Nosiliśmy ka
mienie z kamieniołomu prawie trzy kilometry.
Z chwilą, gdy się weszło do obozu, już się zaczy
nała gehenna. Bo za każdym zaułkiem ktoś sie
dział z kijem i uderzał, na oślep.
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Wchodzi lekarz. Prowadząca rozmowę z o. Marianem
Ania, tłumaczy swoją obecność.
Mówi - „Chorego męczymy...”
Lekarz, widząc,że przeszkadza - „Ja chciałem tylko jed
no słowo. Niech ojciec nic nie je...”
Lekarz wychodzi. O. Marian mówi dalej.
To pastwienie się, to przeszło w ich naturę.
Nie odczuwali, że robią źle. Tak... nie odczuwali,
że robią źle... Przecież...
Dlaczego jak jeden z naszych ojców. Ojciec
Kubista...
Jak tam ktoś był już w bardzo biednym stanie,
to go do ustępu brali. I tam zostawiali. Mnie też
raz tam wzięli, ale się podniosłem. Poszedłem
sobie.
Ale wtedy to on tam leżał. I przyszedł ten
Blockalteste, tak zwany, starszy blokowy. To jest
niemiecki kryminalista i sam więzień, ale już na
stanowisku. I on tak patrzy na niego i mówi: Ty
klecho, ty taki czy taki... Pfaffe - to po niemiecku
- klecha. Tak czy tak długo nie pożyjesz.
I jednym butem stanął mu na piersiach, a dru
gim na gardle. I go na śmierć... Po prostu na
śmierć go tam zadławił. A ten ksiądz to był nasz
prokurator. Ja go znałem doskonale..., tego ojca.
On tak marzył, żeby wrócić jeszcze kiedyś do
Górnej Grupy. On był bardzo dobrym pisarzem.
Krzątanina. Odgłosy wchodzących do pokoju nowych
osób. Wnoszą śniadanie.
O. Marian przerywa opowiadanie i pamiętając zalecenia
lekarza, komentuje wejście salowej:
Dzisiaj nie dla mnie...
Ania, do kogoś kto w jej opinii nie radzi sobie z talerzami:
Pomóc panu, może? Nie? Pan samodzielny!
O. Marian: Ale wam powiem coś. Jak myśmy, nawet
i w obozie, jak myśmy się starali... jakby powie10

dzieć... robić dobrze. I pamiętam, jak się szło
z kamieniami. Wracaliśmy z pracy, do obozu...
Znów ktoś zagląda do pokoju. Słychać:
Dzień dobry! Dzień dobry! Panowie obydwaj
na koronografię?
Ania: Ojciec na zabieg ewentualnie...
O. Marian: Ja... ja to mam rozrusznik, mówią żeby czekać...
Głos salowej: To drugie bez zupki, bez picia...
Ania: A ojciec ma zakaz...
O. Marian, Wyraźnie zdziwiony:
Jak bez picia, bez niczego, a podstawiają takie coś?...
Milczy. Wraca do opowiadania:
Wiec myśmy tak... Jak myśmy szli z tymi ka
mieniami. Wieczorem to było zawsze najciężej.
Po ośmiu godzinach... Niektórzy się słaniali.
A jeszcze musieli iść z kamieniem na plecach, tu
taj do góry... To myśmy sobie zrobili takie, jakby
powiedzieć, postanowienie. Jak się widziało ja
kiegoś starszego człowieka, który się słaniał,
a ciężko mu było iść z tym kamieniem, tośmy
brali, bo teraz to już nikt nie rewidował, i dokła
dali ten jego ciężar do naszego kamienia. I to za
skoczenie, jakby powiedzieć, to zdziwienie, że
tam, w takim obozie ktoś może pomagać? To już
była dla nas nagroda. Wielka radość, tak...
A raz to... Zapowiedzieli ćwiczenia kamę. Jak
żeśmy już poszli do obozu, to tam się komuś coś
nie podobało, czy żeśmy nie śpiewali dobrze, czy
coś... I ta cała chmara, może jeden tysiąc ludzi,
musiała ten marsz powtórzyć. Trzeba było iść...
Szeregi przeszły, aż pod taką kamienną górę,
a potem trzeba było jeszcze na tę górę się wspi
nać. No i zapowiedziano, że to będzie kama pra
ca. W tyle stali kapo z kijami. Każdy z nas wie
dział, że to jest marsz po własne życie. Ja pamię
tam, taki był starszy pan. Jakoś mu tam nie szło.
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Podszedłem, podchwyciłem go i żeśmy tam ra
zem dolecieli. Nic żeśmy nie oberwali. I dobrze.
To nic nadzwyczajnego. Ale kilka dni po tym sta
liśmy w szeregach... Jak żeśmy się tam szerego
wali, to się słyszało o czym inni rozmawiają.
I starsi to się żalili na młodych, że są bezwzględni
i że nie zwracają na nich uwagi. A naraz tam w ty
le słyszę głos - nie to nieprawda, bo jak dwa dni
temu musieliśmy biec pod tę górę, to ja już nie
mogłem, a tu mnie ktoś, taki młody człowiek, jak
anioł mnie chwycił i podprowadził pod górę.
O. Marian śmieje się. Nie wypowiada żadnych słów, ale
w tym pogodnym śmiechu słychać radość i wzruszenie.
I wtedy ja byłem nagrodzony za dobry uczy
nek. Takie coś no to zawsze radość. Że się komuś
pomogło.
Tak obóz! Umarło czternastu z nas. Jeśli cho
dzi o tych...
Kolejna wizyta w pokoju. Słychać głos O. Mariana:
Panie doktorze, to jest pani Ania Pietraszek,
która była w Indiach... W Indiach była dwa razy,
zrobiła film.
Ania: A to jest mój dźwiękowiec i tak za ojcem wszędzie
wędrujemy. Gdzie tylko nam może opowiadać.
O. Marian: To piękny film. Powinnaś go pokazać panu
doktorowi.
Doktor: To proszę, żeby być na czczo... Bo dzisiaj będzie
to wszczepienie..
O. Marian: Jestem na czczo.... O której godzinie mniej
więcej?
Doktor: Trudno mi powiedzieć.
O. Marian: To nowe serduszko będzie?
Doktor: Nie, to nie będzie nowe serduszko..
O. Marian: Ale nowego biegu dostane...?
Ania: A czy po tym trzeba ojcu jakoś pomóc?
Doktor: Nie. Po zabiegu trzeba tylko leżeć 24 godziny. Bo
chcemy jeszcze jedną elektrodę włożyć do serca.
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I żeby ona się tam prawidłowo ufiksowała, to po
trzeba czasu. Trochę to jest męczące, bo trzeba
wytrzymać 24 godziny w jednej pozycji.
Ania: Ja mogę przyjechać i ojcu pomóc. Wymyć, czy po
dać jakieś picie?
Doktor: Tak. Toaleta jakaś to na pewno jest potrzebna.
Ania: To chodzi o to, żeby nie przeszkadzać, a żeby się
przydać do czegoś
Doktor: Zabieg odbędzie się dzisiaj około 14.00, to do ju
tra do popołudnia trzeba będzie poleżeć...
O. Marian: A potem mogę już iść na przepustkę?
Doktor: O nie, gdzieś dopiero w przyszłym tygodniu,
w połowie. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu
jest ta kotwiczka i ona się musi uleżeć, ufiksować.
Umiejscowić odpowiednio.
Ania: Do mnie tłumy ludzi, dziennikarzy dzwonią i pytają,
kiedy można ojca odwiedzać? To my mówimy, że
w ogóle nie można. Głównie po to, żeby się te
wszystkie urządzenia zadomowiły. Dopiero jak
ojciec stąd wyjdzie to dopiero wtedy.
Doktor: To tak by było najlepiej!
Ania: To tak się umawiamy. Idziemy na takie ustępstwa, że
pozwolimy zadzwonić na komórkę i porozma
wiać. Ale czy przy rozruszniku to można?
Doktor: Można, ale należy daleko trzymać komórkę.
Ania: To jest bardzo dobry pacjent, sam ma tysiące pacjen
tów. Miałam okazję to widzieć. Ojciec opatruje
chorych we wtorki i w piątki. W ciągu dnia to tak
z 80 trędowatych przechodzi mu przez ręce. I oj
ciec im tam, a to palce obcina, a to wydłubuje ro
baki z nóg. Do ojca przychodzą sami najpoważ
niej chorzy z miasta. Myśmy taką kolejkę filmo
wali kiedyś. To mi operator zemdlał.
Doktor: Naprawdę...
Ania: Tak, bo nie wytrzymał tego, co widział. Przez kame
rę, jeszcze z tak bliska. Za palmę musieliśmy go
schować, ojciec nawet nie wie...
Doktor, myślami wyraźnie odległy od opowieści Ani:
OK. To umawiamy się na głodówkę dzisiaj.
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O. Marian: Tak, tak. Ja się będę słuchał.
Doktor: Wszystko, co można to woda mineralna.
O. Marian: - Można pić wodę?
Doktor: Tak, tak...
Ania: Dać ojcu łyczek wody? Jak wolno...
O. Marian: Nie. Jakoś nie czuję pragnienia. Może ze stra
chu. Ze strachu... Słychać jego śmiech. Chociaż
strachu to nie mam. Bo cóż to jest. Taka maleńka
rzecz. Chociaż maleńka rzecz może być poważną
rzeczą nieraz. Jak tam ktoś się do ciała naszego
wdziera... Jest to zawsze napastnik. Z zewnątrz.
Ania: To wieczorem przyjdę. I będzie musiał ojciec nieru
chomo leżeć. I będziemy mogli ojca poić i będzie
my mogli z ojcem rozmawiać. Jak powiedział le
karz. Tak, że ojciec może mówić, ile ojcu się chce.
O. Marian: Albo majaczyć...
Ania: Na przykład. Ale do jutra musi ojciec leżeć nieru
chomo. 24 godziny nie zmieniając pozycji.
O. Marian: Z tym nieruchomym to jest tak, jak mi mówi
li, jak po operacji oka, Trzeba być nieruchomo,
nie ruszać się. Na kataraktę jak mnie operowali.
Ale jak ja patrzyłem, jak mnie wieźli z tej sali
operacyjnej tym wózkiem, a on się trząsł. I na le
wo i na prawo. Pomyślałem, że jak ja mogę tak
się na tym wózku trząść, to ja też mogę sobie
wstać do toalety. I pójść sobie.
Ania: Ale tu się nie da. Bo doktor powiedział, że będzie
miał ojciec drugą specjalną elektrodę do serca
włożoną. Tak, że trzeba będzie leżeć, żeby się ona
ustabilizowała.
O. Marian: Tak to trzeba będzie.
Ania: I nie będzie można się ruszać. Także do jutra, tak do
popołudnia. A po tym. Żeby się wszystko przyję
ło, to do środy ojciec tutaj będzie. I grzecznym
trzeba być.
O. Marian: No to ja się poddaję temu przecież.
Ania: No! Chwała Bogu!
O. Marian: To by dopiero było, gdyby tak pacjent mówił
doktorowi, co trzeba robić. Chociaż nasi pacjenci,
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tam w kolonii trędowatych mówią doktorowi, ja
kie lekarstwa chcą mieć. Antybiotyki i tak dalej.
Aż za dużo nieraz mówią.
Ania namawia ojca do powrotu do opowieści:
A o tych czternastu. O tych czternastu jak za
częliśmy mówić... To zacznijmy i mówmy o nich
po kolei. Jak będzie jakaś okazja to będziemy
mówić. Bardzo ojcowie proszą, żebyśmy nagrali
wszystko i wtedy oni wydrukują.
O. Marian: Ale do tego to ja musiałbym się lepiej przygo
tować. Tu i ówdzie są takie jeszcze zapiski. I tak
troszeczkę jeszcze musiałbym przejść przez nie...
Ania: To zróbmy, co się da... Tutaj to możemy mówić, co
ojciec pamięta.
Wchodzi pielęgniarka: Ja nie chciałabym przeszkadzać. Ja
może bym zobaczyła, jak nogi wyglądają?
Zagląda. O świetnie. Ja może bym wymasowała.. Bo nie
mamy już ambicji takich, żeby nogi były jak pa
tyki, ale żeby było krążenie dobre. To powoli na
rasta i trzeba to niwelować. Ale ojciec wygląda
lepiej.
O. Marian: O dziękuję.
Pielęgniarka: A jak te bóle nocne.? Troszeczkę mniejsze?
O. Marian: Prawie, że... Dzisiaj już prawie nie czuję. Cho
ciaż się przebudzam, bo to za długie noce są. Ja
nie jestem przyzwyczajony do takiej długiej nocy.
Pielęgniarka masując nogi: Ale tego napięcia... to już te
raz nie ma. Dobrze. Trzeba będzie bardzo zadbać
0 to, żeby utrzymać taki stan. Przynajmniej taki,
jaki jest.
O. Marian: Byle by tak zostało.
Pielęgniarka: No właśnie. Bo to trzeba unikać długiego
stania, długiego leżenia. To znaczy długiego sta
nia i siedzenia. A można chodzić albo leżeć.
O. Marian: Chodzenie mi odpowiada.
Pielęgniarka: Ale trzeba też w ciągu dnia polegiwać. Bo
1 dla serca to jest korzystne, żeby ono się zregene15

rowało i dla nóg, żeby też tam te wody odprowa
dzić trochę. Dobrze, nie przeszkadzam...
Ania: No to możemy mówić o tych czternastu.
O. Marian: To już dziewiąta operacja. Choć to właściwie
nie operacja jest... Zaczęło się od żylaków...
I wtedy to się dopiero rozchorowałem. Potem
operowali jedną przepuklinę. Drugą. Potem oko,
jedno w Indiach, drugie w Polsce. Jak byłem
w Poznaniu, to pani doktor mówi, że pięknie ope
rowali, ładnie... A tam u nas w szpitaliku, tam
u nas w kolonii trędowatych mamy co roku wła
śnie operacje przeważnie na oczy. Także katarak
ty tam... Trąd się rzuca także na oczy. I może po
wodować ślepotę. To biedni są ci ludzie i każde
go roku to siedem, osiem przypadków. Raz żeśmy
mieli, po raz pierwszy pamiętam - 26 operacji.
Na katarakty. Ale to przyjechała z południowych
Indii ekipa lekarska. I był tam z nimi staruszek...
On sam się brał do tych operacji...
O. Marian zagłębia się w swoich własnych myślach. Uzna
je, że będzie dla wszystkich lepiej, jak zostanie sam. Mówi
do Ani:
To już tu nie czekajcie.
Ania ma wyraźną ochotę na dalszy ciąg opowiadania. Na
mawia:
Zaczęliśmy mówić o tych czternastu. I ojciec
wszystkich ich pamięta.
O. Marian: To o jednym ci powiem. To był Czesiu Golak.
On był dopuszczony do ślubów. Do nowicjatu.
Dopiero zaczął, ale już jako nowicjusz pojechał.
Na skrzypcach grał. Taki wesoły chłopak. W ka
mieniołomie sobie dobrze radził. Ale powoli, po
woli... to ciało zaczęło mu więdnąć. Chociaż jesz
cze duch się dobrze trzymał. I potem się zapisał
do tzw. bloku inwalidów. Bo obiecano, że stamtąd
pojadą na kurację.To była taka wielka pokusa, że
by się zapisać. Pamiętam ja sam chciałem. I się
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pytałem, bo ja wtedy byłem sztainmecerem.
Obrabiałem kamienie. I takiego starszego pana,
przyjaciela się pytałem czy się zapisać? A on
mówi: Ty tu teraz masz spokojne miejsce pracy.
No to idzie wytrzymać, zostań.
Tych inwalidów wzięli do osobnego bloku.
I żeśmy im troszeczkę nawet zazdrościli. Ale
może po tygodniu, ponieważ nie chodzili do pra
cy, to dostali tylko połowę racji jedzenia. O to już
było gorzej... A znowu, zdaje się po dwóch tygo
dniach. Na tych pół racjach jedzenia, to najgor
sze roboty im rzucali. Musieli nosić kamienie....
No i nasz Czesiu zaczął bardzo słabnąć... Już cał
kowicie został wycieńczony... Chorował. Miał
rozwolnienie... I to nie byle jakie. Krew się lała
z człowieka. No i po tym zaczęło mu chodzić tro
chę po głowie, że jest największym grzeszni
kiem. Jak kogoś pobili, no to on myślał, że pobi
li go z powodu niego. Myśmy go wieczorami, po
pracy, próbowali jakoś podtrzymać na duchu.
Nacieraliśmy go, bo było mu zimno. Zmieniali
śmy mu bieliznę, o ile było można. Przeważnie
się tylko wyprało, bo zmieniać nie było można.
No i troszeczkę mu się wtedy polepszyło. Stał się
troszeczkę weselszy, ale na drugi dzień poszedł
do pracy i zagapił się. Pobili go i było jeszcze go
rzej. No zaczął mówić: „Muszę iść na druty elek
tryczne. One mnie tak ciągną...” A tam u nas....
w obozie to prawie każdego dnia to jeden, albo
dwóch trzech leżało na drutach elektrycznych.
Myśmy mówili, że poszedł po swoje wybawie
nie. Pamiętam ludzi przylepionych do tych dru
tów... Niemcy zostawiali tych nieboszczyków...
Dopiero jak myśmy odchodzili do pracy, to odci
nali prąd i po tym ich zdejmowali. I do kremato
rium... To Czesiu też mówił: - „O muszę iść. Tak
mnie one ciągną”. On widział w nich ostateczną
reparację. Za te wszystkie swoje grzechy. I dwa
razy poszedł... Dwa razy go ktoś jeszcze zatrzy17

mał. Ale trzecim razem mu się udało. Raniuteńko, bo myśmy już o piątej wstawali, leżał tam.
Przypięty po prostu do drutów. Tak się rzucał.
Jedną rękę miał w górze i widziałem jeszcze
iskrę elektryczną, jak przechodziła. Poszedł.
Ja go zawsze uważałem za największego mę
czennika. Bo i na duchu umęczony, na ciele umę
czony. Bo jak ktoś jeszcze trzyma się duchowo,
to ma jeszcze to zadowolenie. Ale on jeszcze
uważał siebie za największego grzesznika. Że on
jest odpowiedzialny, że tam biją innych... I pew
no, żeby im zadośćuczynić, na te druty poszedł.
Ufał, że go błogosławionym zrobią. I może tak
będzie. Bo teraz idzie proces tej drugiej partii. To
tych naszych czternastu, co zginęli w obozie, to
się na pewno wśród błogosławionych znajdą.
Tak chciałbym, jeszcze raz z jego rodzicami
mówić. Albo z kimś, który żyje. Jak byłem
w Gdańsku, to się zbliżył do mnie taki pan.
I mówi, że jest bratankiem jednego z moich ko
legów, co zginęli. Bronka. Bronek Kowalski. Ale
nie bardzo można było mówić, bo tam ludzie nie
pozwalali, rozdzielali. Nie było czasu. Ale ufam,
że go jeszcze raz spotkam. I dał mi piękną foto
grafię tego jeszcze młodego chłopaka. A on zno
wu był gorliwym nowicjuszem. Był rok za mną.
Ale taki oddany opatrzności Bożej. Opatrzność
Boża po prostu dla niego była wszystkim. Wiel
ki czciciel Maryi. Godzinki umiał na pamięć.
I nas też uczył. I myśmy śpiewali tam. Zresztą
w obozie, w Gusen to albo się modliło, albo się
mówiło o jedzeniu. A jak żeśmy nosili kamienie,
to w tych kolumnach no to czy godzinki, czy
różaniec. Kiedy różaniec się kończył, była „zupa
szwedzka” - siedem jajek, to tyle i tyle. Każdy
tym się, jakby powiedzieć, żywił. Tymi smakoły
kami. To znaczy jego fantazja się żywiła. Fanta
zje się kończyły - znów modlitwa była. Tak to
było. Dobry czas. Ja zawsze opowiadam, bo ja
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pielgrzymuję do Dachau. Raz spotkałem tam pa
rę młodych Polaków. No i mówię, mogę wam
trochę pomóc, bo znam to miejsce. I żeśmy po
chodzili. Opowiadałem im... A na końcu, jak że
śmy się już żegnali, pytają - Jak ksiądz może tu
przyjeżdżać? W takie miejsce. Tak okrutne.
A ja mówię - dla was to jest miejsce tylko
okrutne. Miejsce zła. Dla nas to też było okru
cieństwo, ale przecież myśmy tutaj zmartwychw
stali. 29 kwietnia 1945 roku. Nie ważne, czy się
w to wcześniej wierzyło, czy nie. O tym nie
mówiono... Że taki dzień może być. Ale przy
szedł i naraz jesteśmy wolni. To było jedno z naj
większych zmartwychwstań.
Wchodzi pielęgniarka: Dzień dobry, Pan Żelazek, Tak?
O. Marian: Jestem
Pielęgniarka: Chciałam pana wysłać na badanie dna oka.
Do okulisty
O. Marian: Do okulisty. Tak?
Pielęgniarka: Muszę panu oczy zakropić atropiną. I chcia
łam zapytać, czy ktoś w rodzinie cierpi na jaskrę?
O. Marian: Zdaje się, że nikt.
Pielęgniarka: Dobrze.
Ania: Coś pomóc... Może?
Pielęgniarka: I trzeba poczekać 10 minut. Aż się źrenice
rozszerzą. I dopiero powolutku można iść na ba
danie. Wie pan gdzie?
O. Marian: Nie wiem
Pielęgniarka: A gdzie jest ECHO pan wie?
O. Marian: Nie. Ale wiem gdzie jest kaplica.
Pielęgniarka: To przed kaplicą trzeba skręcić na lewo...
O. Marian: Dobrzy ludzie powiedzą. Ja sobie znajdę. To
możemy się już pożegnać...
Zbierają się do okulisty. Słychać szuranie kapci. Odgłosy
otwierania metalowych drzwiczek szafki.
Ania: My ojca zaprowadzimy... A potem przyprowadzimy
i pójdziemy sobie. A wieczorem przyjdziemy...
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O. Marian: Pożegnajmy się. Na biedę ludzką nie możecie
przecież patrzyć.
Komentują śmiechem.
O Marian: Albo na bezradność.

Człowiek - słaby, potrzebujący
pomocy, wróg

Spotkał mnie raz Hindus, hinduista, uczony starszy pan
i mówi: „Ojcze, gdzie jest napisane coś w waszym piśmie
świętym o tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka?” A ja mu
mówię: „W pierwszej Księdze Rodzaju... Tam macie napisa
ne, że Pan Bóg stworzył świat, a na końcu stworzył człowie
ka i tchnął w niego swoje tchnienie i człowiek zaczął żyć.”
On się odwrócił do ludzi, bo to było na ulicy, obok hoteliku
takiego małego i mówi: „Czyż gdziekolwiek jest coś pięk
niejszego napisane o człowieku? Bóg tchnął swoje tchnienie
i człowiek żyje!” I tak triumfalnie, z radością tę wielką no
winę ogłaszał. A ja mu powiadam: „Widzisz, jest jeszcze coś
większego, co się zdarzyło. A Słowo stało się ciałem i mie
szkało między nami. Tak pokochał człowieka Pan Bóg, że
nawet gdyby on nie zgrzeszył, to i tak by przyszedł na świat
Syn Boży. I dlatego już od wieków, zanim cokolwiek się sta
ło, to prawzorem i prapotrzebą stworzenia świata był czło
wiek. A dopiero mając na uwadze człowieka Pan Bóg kształ
tował wszystko inne, wszystkie inne rzeczy. Więc to szacu
nek do człowieka, że to jest Dziecko Boże, że jest to ktoś,
kogo Pan Bóg tak bardzo kocha i trzeba się też zwracać do
niego, jako do Dziecka Bożego.”
To jest, przynajmniej dla mnie, podstawa ustosunkowa
nia się do wszystkich ludzi. Jeżeli Pan Bóg ich szanuje
i powiada, że mamy się do niego modlić słowami: Ojcze
nasz... to znaczy dla wszystkich ojciec. To ja muszę każde
go szanować. I to się odnosi do jego kultury, do jego spo21

sobu życia. Tam, gdzie pracuję, w Indiach ludzie żyją w in
dyjski sposób. Nie mogę na pewno nim pogardzać, ani ba
gatelizować ich zwyczajów.
A weźmy takie maleńkie dziecko, jak przyjdzie na
świat, kobieta, taka matka trędowata gwałtem po prostu
wciska je na moje ręce...
Pamiętam, że raz jak się tak stało to chciało mi się śpiewać
Lulajże Jezuniu! Moja perełko... to jakby się tego pana Jezusa
trzymało. I po tym jak ten Pan Jezus rośnie, może tam w róż
nych postaciach się pokazuje, my musimy.... Miłując Boga,
musimy miłować drugiego człowieka Czy się chce, czy nie
chce. Nieraz z powodu słabości nie wszystko się będzie uda
wało, no ale zawsze znajdziemy okazję, aby ten stosunek do
drugiego człowieka poprawiać. Aż do końca naszego życia to
trzeba robić. To stosunek, to miłość do drugiego po prostu
przyjdzie, z miłości ku Panu Bogu. To jest tym podstawowym
fundamentem, mojego przynajmniej nastawienia.
A później to ja byłem w obozie i tam się widziało ludzi
zmarnowanych, zniszczonych, umierających, gdzie mimo
zakusów wrogich, że chcieli zniszczyć ludzkość, w czło
wieku jednakowoż to ludzkość triumfowała. Nawet w obo
zie. I nieraz pięknie triumfowała. I ci, co tam zabijali
i chcieli zabić ludzkość w tym więźniu, to raczej swoją
ludzkość zabijali. Jeden z umierających więźniów powie
dział: „Na nas, jak na opoce powstanie gmach wspaniały”.
Umierając, w to właśnie wierzył. I taką wiarą, takimi sło
wami spotęgował we mnie szacunek dla człowieka, dla
biednego człowieka, który potrzebuje pomocy. A będąc
młodymi jeszcze wtedy nowicjuszami, po nowicjacie świa
domie żeśmy pielęgnowali być dobrymi dla drugich.
A jak mam być dobra dla kogoś, kto nie chce, żebym
była dla niego dobra?
(Fragment z wywiadu udzielonego TVP)

Kto mówi, że nie chce? A on może nieraz rozpaczliwie
chcieć. Czeka, żeby się ktoś do niego uśmiechnął i powie
dział mu dobre słowo. Słowo uznania. Bo on oczekuje te
go, bo myśli, że jest może nie łubiany i pogardzany przez
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innych. I nieraz tacy ludzie reagują w szczególny sposób.
I może być, że w szczególny sposób są wdzięczni, jak czy
to dobroć, czy słowo dobre, uznanie, czy w jakiś inny spo
sób okażemy, że ich szanujemy.
Mnie widzi się, że tacy ludzie właśnie potrzebują jeszcze
więcej naszej dobroci. Chociaż ona kosztuje. Może potrze
buje więcej ćwiczenia się niż ta inna dobroć? Bo ostatecz
nie, zajmować się tym chorym, który leży i tak, to nam
przychodzi łatwo. Ale otworzyć serce do tego, który nas nie
chce. Albo nam się wydaje, że nas nie chce... to tu jest Bóg!
Jak być dobrym dla wroga?
W Krakowie była telewizja. Już nie wiem jak się ten
program nazywał? Był bogaty człowiek, który potem się
nawrócił. I zaproszono też do programu bandytę. Jak on
opowiadał o swoim życiu, to aż strach brał. Była też nie
wiasta, która była alkoholiczką, i jeden narkoman.
Pani, która prowadziła program, pyta tego nawrócone
go, bogatego, uduchowionego już. Czy byś przedtem, jak
on był w tym swoim starym stanie, kiedy był jeszcze takim
bandytą - czy byś usiadł koło niego?
Więc ten bogacz, taki nawrócony i uduchowiony, który
sam opowiadał, że się nawrócił i zmienił swój tryb życia
dzięki dziennikom siostry Faustyny... Świętej siostry Fau
styny. Odpowiada, że nie, nie usiadłby koło niego.
Zgłosiłem się wtedy, bo ja byłem jednym z widzów,
chociaż tam między tymi czterema nie byłem, i mówię: „Ja
bym usiadł koło niego. I ja bym mu powiedział, że Pan
Bóg go kocha, że jest Dzieckiem Bożym, tak jak i ja. Ze
może Pan Bóg oczekuje od niego czegoś lepszego? I, że
być może, ma też swoje sprawy piękne do załatwienia tu
taj na ziemi.” Ja sobie wyobrażam, że są pewne zasady. Ja
ko kapłan, katolik, mam swoje własne zasady i od nich nie
odejdę i nie będzie kompromisów. Ale ten człowiek, który
stoi za innymi zasadami i jest o nich przekonany... Ja mu
szę takiego człowieka uszanować - nie jego zasady, nie bę
dę walczył z jego zasadami - ale ja muszę mu okazać sza
cunek jako człowiekowi. Nie wolno mi przecież pogardzać
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nim. Ostatecznie, Ten Który widzi głębię serca ludzkiego
może całkowicie inaczej ocenić tego człowieka niż my, lu
dzie, którzy właściwie wszystkiego nie wiemy.
Ojciec używa słów „w dzisiejszej Polsce”, czy zechciał
by ojciec mieszkańcom tej Polski przekazać coś, co by
każdy z nich zapamiętał i miał wyłącznie dla siebie, jako
naukę, która zostanie, kiedy ojciec już z stąd wyjedzie?
Jest prawo miłości bliźniego. Ojciec Święty podczas
ostatniej pielgrzymki zwracał uwagę i mówił o miłosierdziu,
0 miłości. Ja zauważyłem, że ludzie zaczynają to rozumieć
1
przyjmować do siebie. Rozumieć, że to oni powinni być ta
kimi, powinni zmienić siebie. Zaczynają, ale nadal są, jakby
były dwa obozy tutaj w Polsce. Winni i niewinni. A mnie się
widzi, że Ojciec Święty chciał, żeby każdy zaczął od same
go siebie. Ja muszę zmienić siebie. I dążyć do tej jedności.
Jednakowoż jest w naszej ojczyźnie tendencja podobna do
tej, jaką mamy u nas, w kolonii trędowatych. Jest taki stosu
nek, że jak ktoś jest trędowaty, to na zawsze pozostanie trę
dowaty. On może już się wyleczyć ze swojej choroby, ale
ponieważ ma tam jeszcze pewne blizny, pozostałości tej cho
roby, to w opinii publicznej zawsze jest trędowaty i pozosta
nie trędowaty. Nie zostanie przyjęty do społeczeństwa zdro
wych. Szczególnie jeśli chodzi o życie w wioskach. Oni do
swojej społeczności już go nie przyjmą. Mnie się widzi, że
my w Polsce klasyfikujemy trochę ludzi w ten sam sposób.
Jeśli ktoś był złym człowiekiem według naszego pojęcia, to
on zawsze musi takim zostać i nie może się zmienić. A ja
wierzę, że może się zmienić.
Myśli ojciec, że ludzie uwierzą, że zmienić się może na
prawdę każdy. Jakiś polityk o znanych poglądach. Na
przykład prezydent Kwaśniewski?
Tu wchodzimy na taki teren jakby tu powiedzieć, bar
dzo delikatny. Proszę pamiętać, że Ojciec Święty nigdy nie
wskazywał żadnego nazwiska, nie odnosił się do pewnych
osób. On dawał zasady. A zasada obowiązuje wszystkich,
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bez względu na to czy ktoś jest, czy nie jest prezydentem.
Bez względu na to, do jakiej partii należy, ważne jest, aby
współpracować, aby dążyć do jedności. Każdy ma dołożyć
swoją rękę, aby to była jedna Polska. Bez względu na to,
jakie są kogoś zapatrywania. A jeśli już chodzi o naszego
prezydenta, sposób, gdy on przemawiał do Ojca Świętego.
W jaki sposób go żegnał, witał to nie ulega wątpliwości, że
robi to z największym szacunkiem. Trzeba powiedzieć, że
to naprawdę szczerość przemawiała z jego ust. A tam gdzie
jest szczerość, tam też i będą wysiłki, ażeby według tych
wypowiadanych słów postępować.
Czy to prawda, bo takie odnoszę wrażenie, że ksiądz
bardziej lubi rozmawiać z trędowatymi, niż z takimi nor
malnymi ludźmi?
Wśród swoich

(Pytanie zadane przez ucznia na spotkaniu w szkole.)

Misjonarz, gdyby robił taką różnicę, to by właściwie
zdradził swoją ideę misjonarską. My jesteśmy po to, by za
wsze i mimo wszystko dawać świadectwo ewangelii. Dla
nas właściwie nie ma trędowatego i zdrowego. To znaczy
są, ale nie robimy różnicy między nimi. Wszyscy patrzymy
na każdego, jak na Dziecię Boże. Ponieważ jestem misjo
narzem muszę chcieć i lubić rozmawiać z ludźmi, wszyst
kimi ludźmi.
Ale, z drugiej strony, może masz trochę racji, bo gdy się
rozmawia z ludźmi trędowatymi, to się odczuwa ich
wdzięczność i to ciepło i oddanie się i to jest pewnego rodza
ju przyjemność. A rozmawiamy naturalnie w języku orija.
Prywatna rozmowa
Ania: Jak ojciec myśli, te wszystkie wielkie religie mogą
się ze sobą pogodzić? Czy to jest możliwe, żeby
islam i chrześcijaństwo mogły ze sobą koegzystować? A taki Osama Bin Laden, który nagle ze
wszystkiego zrezygnował, sam nic dla siebie nie
chce, tylko finansuje Dżihat, żeby walczyć z roz
pustą w Ameryce.
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O. Marian: Z rozpustą! Ale to nie chodzi tylko o rozpustę,
ale o te potęgę, która się narzuca innym.
Ania: Niszczenie innych tradycji i narodów, to również
rozpusta. Ameryka, która w ten sposób działa staje się diabłem. Złem niszczącym islam.
O. Marian: No tak. Ale żeby mordować, to nie uchodzi.
Ania: W Koranie jest taka sura, która, mówi, że trzeba
zwalczać innowierców. A od co najmniej 5 lat jest
ogromna fascynacja Koranem i na całym świecie.
W rodzinach muzułmańskich, Koran jako święta
księga stoi w domu na półce. Zdejmuje się ją przy
każdej okazji i rodziny ją razem czytają.
O. Marian: To jak oni się razem modlą to jest coś piękne
go. No, ale tam gdzie jest „zabijaj”, to już jest po
za bożym duchem.
Ania: Tyle jest różnic i przeciwieństw w religiach. Muzuł
manie na przykład nie wierzą w śmierć Chrystusa
na krzyżu.
O. Marian: A czemu masz o tym myśleć?
Ania: Nie wiem, zastanawiam się czasem nad tym. Czy ta
ki pokój jest możliwy?
O. Marian: A przecie to już żyje?
Ania: Jak to żyje?
O. Marian: Żyje, kiedy się zwraca uwagę na drugiego czło
wieka. Chociaż tego w ich religii nie ma, to oni się
tego uczą od chrześcijaństwa. Do pewnego stop
nia. Chociażby to o Bogu, który jest pełen miłości.
To przecież chrześcijaństwo głosi. I to ma pewien
wpływ. Ma. Jak dużo ludzi słucha audycji chrze
ścijańskich. Czemu słucha? Bo tam jest coś inne
go. Dla życia..., że wszystko jest możliwe, że do
brem można zwyciężać... To jest prawda, do której
mamy dążyć. Tam przecież dużo. Tam u nas w In
diach z taką miłością się o Panu Jezusie mówi. Po
wstają jakby katolicy - hinduiści.
I tak sobie wyobrażam koniec świata, że te
piękne zasady, jakie mamy w każdej religii, że
one jakoś będą się splatały. Ludzie zostaną tym,
czym są, ale połączeni. A łączy już to, że jest je26

den Bóg. Dźaganath, Allah, Chuda, Chrystus to
wszystko jest jedno, tylko ma inne imiona. I to ta
ka jest prawda.

Do którego my mówimy w modlitwie Ojcze nasz... On to
się uśmiechał na pewno. Z takiego zaciętego postanowie
nia. Bo przecież i tak, wszystko jest kierowane Jego miło
ścią.

Czego uczy wojna?

Mój ojciec był w tym samym obozie koncentracyjnym,
gdzie i Ojciec był. I po wyjściu z obozu przestał chodzić do
kościoła. Powiedział, nie jest możliwe, żeby Bóg był, sko
ro pozwolił ludziom na takie cierpienia.
To nic nowego. Pamiętam jak w obozie, koło mnie
umierał pewien Ślązak. A ja jako nowicjusz uważałem, za
swój obowiązek przygotować go na tę śmierć. Jak już
światła zgasły, to się skryliśmy na jednym sienniku, pod
dwoma kocami i modliliśmy się. Przynajmniej ja robiłem
wszystko, by pomóc temu człowiekowi przejść na tamten
świat. I w pewnym momencie zapytałem go, może masz
coś do powiedzenia? Do przekazania innym. Bo może Pan
Bóg da mi tę łaskę, że ja stąd wyjdę, to mogę przekazać
twojej rodzinie. A on pomyślał, pomyślał chwileczkę. Ci
sza była. A po tym mówi tak: „Powiedz im, że ja im
(Niemcom) nigdy nie zapomnę, co mnie zrobili.” A ja się
przeraziłem, byłem wtedy młodym nowicjuszem. W moim
sercu były zupełnie inne uczucia. I mówię: „Człowieku,
jak ty tak możesz myśleć? Przecież umierasz, za parę chwil
staniesz przed Tronem Bożym, po co masz mieć takie my
śli i takie uczucia w sercu? Przecież Pan Jezus na krzyżu
wybaczał swoim oprawcom.” I myślałem, że go przekona
łem. A on się znów namyślił chwileczkę i mówi.... „Tak
powiedz, że ja im nigdy nie zapomnę tego, co mnie zrobili.”
No i cóż? Ten, który zna serca ludzkie, który jest w niebie.
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Mieliśmy też drugiego kolegę. Bardzo młodego czło
wieka. To było w niedzielę. On był w bardzo kiepskim po
łożeniu. I też., żeśmy się razem wspomagali. Jeden drugie
go nacierał, bo było zimno. W pewnym momencie, mówię
- pomódlmy się. Bo w kamieniołomach to dużo się ludzie
modlili. Zmówmy razem Ojcze nasz... A on powiedział Nie! Tak się zdziwiłem. A on mówi: „Jak może Bóg Ojciec
na to wszystko pozwalać, co się wkoło dzieje?”
Odpowiedziałem: „On był taki, jak twój tatuś. Dobry Oj
ciec któregoś dnia pokaże, że on mimo wszystko jest do
brym.” Że to ludzkie serce wszystkiego tak nie może
wziąć, jak Pan Jezus wziął w Ogrójcu. Ale to przecież jest
oczywiste. I samemu Panu Jezusowi wcale nie było łatwo
poddać się woli bożej. A co dopiero mamy robić i myśleć,
my ludzie biedni.
Tak, że takie uczucia, które się nagromadziły na skutek
krzywd doznanych, to one przed Panem Bogiem wiele nie
znaczą. Bo on patrzy na serce. On wie, co się z człowie
kiem dzieje i dlaczego? On analizę naszego życia i nasze
go serduszka zna o wiele lepiej niż my.
To jak ojciec do tego dochodzi? Jaka była ojca droga,
żeby do tego dojść? Przechodził ojciec przez piekło obozu,
przez 5 lat. Widział ojciec śmierć swoich bliskich klery
ków, księży. Patrzył ojciec na to, był świadkiem straszli
wych dramatów.
W obozie myśmy też starali się być dobrymi. Tam my
śmy nie zaniedbywali tego. Gdzie to było możliwe, to my
śmy robili. Jeśli na przykład któryś z nas miał imieniny, to
każdy z nas, a było nas 26, każdy odkrawał kawałeczek
chlebuśka ze swojej biednej racji i się oddawało temu, co
miał imieniny. I warunek był, że on się nie mógł tym dzie
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lić. On musiał sam to zjeść. Bo inaczej to by swojego gło
du nie zaspokajał.
Albo z kamieniami, które trzeba było nosić z kamienio
łomów. Choć się człowiek obawiał o swoje własne życie,
to jak się tylko dało, staraliśmy się pomagać innym. Słab
szym. Ich wdzięczność była największą nagrodą. W obozie
myśmy praktykowali dobro. Przeklinać zło to nie miało
sensu. Tam gdzie jest okazja, tam się dobrze robi. To jest
najlepsze ćwiczenie, właśnie praktykować to. A zresztą od
nośnie obozu to, pewnego rodzaju ślub był, że jak wyjdę to
będę się starał być jeszcze lepszym. Dla innych. Bo tam
gdzie godność ludzka było poniżana, to pomagać by ją lu
dzie odnaleźli, by czuli się jak dzieci boże, to ogromna ra
dość. I taki był mój ślub obozowy.
To wobec tego powiedzmy trochę o obozie. Powiedzmy
o tych przyjaciołach Ojca, o tych współwięźniach, którzy
zostali później beatyfikowani przez Ojca Świętego. Ojciec
był świadkiem ich śmierci. Powiedzmy o tych ostatnich
momentach ich udręki.
Właściwie przy samej chwili śmierci to nikt nie był.
Z wyjątkiem jednego. To ojciec Stanisław Kubista. Ale to
było w Sachsenhausen. On już ojcem był. Drugi to był oj
ciec Józef. Jego tam wyrzucili do Washraumu i tam butami
zadławił go na śmierć taki blokowy, który nienawidził
księży. Inny, Bronek Kowalski. On jest na pewno męczen
nikiem i powinien być ogłoszony błogosławionym. Młody
chłopak, 22 lata. Ojciec Mzyk, mój mistrz nowicjatu. On
pierwszy zginął. Jego zabrali do fortu VII. Tam według na
ocznych świadków szczególnie pastwili się nad księżmi.
Ojca Mzyka najpierw pobili, a potem zabili strzałami w tył
głowy. Ojciec Alojzy Liguda. Mój profesor języka polskie
go. Wspaniała postać. Światły człowiek. Pisał książki,
szczególnie dla dziewcząt: „Audi filia” (Słuchaj córko),
„Chleb i sól”. Jako młody ksiądz dawał prywatne rekolek
cje, generałowi Hallerowi. Słynny kaznodzieja i pisarz. To
jest brat Frąckowiak. Jak ja jeszcze byłem chłopcem to my
śmy do niego chodzili i uczył nas, jak oprawiać książki. On
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należał do takiej organizacji, był drukarzem. W jego dru
kami chłopcy drukowali i potem kolportowali ulotki
podziemne. On też to początkowo robił, ale potem uprze
dzono go, że szykuje się śledztwo i przestał. I kiedy on już
nad tym nie pracował, czterech jego kolegów zostało uwię
zionych. To on poszedł do swojego ojca przełożonego
i spytał, czy może się, za tych czterech ofiarować. To mu
ojciec powiedział, jak się czujesz na siłach to twoja sprawa.
No i poszedł. Odbył spowiedź, przyjął komunię świętą, po
szedł na gestapo i powiedział, że on jest odpowiedzialny za
te ulotki.
Ich zwolnili, a jego wzięli do więzienia, do Drezna.
W 43 roku go stracono. Ja go często porównuję z ojcem
Maksymilianem Kolbe. Ale myślę, jego męczeństwo było,
do pewnego stopnia, jeszcze większe, bo się ofiarował za
drugiego człowieka, albo za drugich, z wolnej stopy. Oj
ciec Maksymilian Kolbe był w obozie. W takim otoczeniu,
do pewnego stopnia... łatwiej... heroicznie ten krok zrobić.
A tutaj? On był wolny, przecież nie musiał. Poszedł.
Ania: A jak się nazywał?
O. Marian: Grzegorz.... Grzegorz Frąckowiak. On
mógł mieć 40 lat pewno. Może nawet i nie tyle. Był jeszcze
młodym.
No i popatrz to są tacy. Prawie o każdym można coś po
wiedzieć. Bo ktoś kiedyś mówił, że oni zginęli, jakby po
wiedzieć, przymusową śmiercią. To znaczy męczeństwo
ich było jakby przymusowe, ale to się nie zgadza, bo każ
dy z nich po prostu wybrał sobie to. Jak jeszcze byliśmy
wolni, to nam oferowano, że możemy jechać, do Gene
ralnej Guberni. By nas puścili tam, im też ofiarowali, że jak
chcą, mogą jechać. Ale to by uważano jakby za zdradę
swojego powołania.
Jak będąc świadkiem rzeczy tak okropnych, można
mieć taką siłę miłości?
Św. Paweł powiedział, że tam gdzie obfitowała złość,
tam też obfitowała i dobroć. Tu znowu dojdziemy do tego
naszego nastawienia się na człowieka jako człowieka. Dla
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niego każdy jest Dzieckiem Bożym. Ci, co tam umierali
poniewierani, ci, którym Gestapo, chciało zniszczyć god
ność ludzką. Ci, którzy umierając zwyciężali. Jak w jed
nym wierszu jest napisane, że nad wasze życie jest nasza
śmierć potężniejsza. Tak po prostu, jak się dzieje zło, to
drugie życie się odzywa, ażeby zło pokonać dobrocią.

Być misjonarzem, organizatorem,
nauczycielem

Wydaje się, że ludzie ojca szczególnie kochają?
(Pytanie zadane podczas wywiadu dla TVP)

Mi chodzi o to, żeby ten dobry Bóg przyjął swojego mi
sjonarza. O to chodzi, żeby go Pan Bóg szczególnie kochał.
I ufam..., że być może tak się stanie, bo przecież nawet
święty Paweł, który przecież prześladował kiedyś Kościół,
był świadkiem śmierci św. Szczepana. I był takim gorli
wym prześladowcą. Nawrócił się. Został apostołem i potra
fił z taką śmiałością i nawet zuchwałością napisać: „...a na
końcu sprawiedliwy Bóg dał mi palmę zwycięstwa.”
My jako misjonarze... Ja przynamniej nie odczuwam, że
robię coś nadzwyczajnego. Robimy to, co by każdy inny
pewno robił. Niestety... Ludzie przyjeżdżają no i odkrywa
ją, że w tej pracy misyjnej jest pewien element jakby boha
terstwa, jakby coś nadzwyczajnego i podziwiają to. Dają
nagrody, nominują do Nobla. A dla mnie wszystko wyglą
da prosto. A jeżeli zyskuję szacunek ludzi za to, co robię,
to jest to jakby nowym zobowiązaniem, że trzeba się wziąć
na stare lata i jeszcze lepiej wszystko robić.
Mówiliśmy o tym jak ludzie postrzegają misjonarza.
A czasami spotykam się z osobami, które nie wiedzą, kto
to jest tak na prawdę misjonarz. Dla niektórych misjonarz
to jest ktoś, kto rozdaje paciorki, daje miskę ryżu i wciąga
człowieka do kościoła.
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No to już byłoby najprymitywniejsze pojęcie o misjona
rzu. Nie tylko najprymitywniejsze, ale nawet i szkodliwe.
No, bo misjonarz, obojętnie w jakich warunkach, czy to
między najprostszymi ludźmi będzie żył, czy też żyje, jak
ja obecnie, między ludźmi z wyższych kast wykształco
nych, dumnych ze swojej religii, którzy raczej mają kom
pleks wyższości odnośnie do swojej religii. Misjonarz jest
człowiekiem, który powinien dać świadectwo tego, w co
wierzy. Świadectwo ewangelii. Takie żywe świadectwo,
chodzące. A w Indiach, gdzie ludzie są duchowo nastawie
ni i odczuwają rzeczy boże troszeczkę może więcej niż my
tutaj ludzie w Europie. Oni reagują bardzo mocno właśnie
na takie postawy człowieka, który cokolwiek robi, to robi
z miłości ku Bogu. Z szacunkiem się odnosi do drugiego
człowieka. I powinien też być mężem modlitwy. To muszą
widzieć i sami o to proszą. Proszą o błogosławieństwo. Sa
mi hinduiści proszą, żeby misjonarz ich pobłogosławił. Za
praszają na chrzciny..., albo - tam oni obchodzą - pierwszą
rocznicę życia nowonarodzonego dziecka. Czasem po pro
stu proszą, aby przyjść do dziecka, żeby je pobłogosławić.
Żeby wziąć na ręce. A to częściej się zdarza u nas, w naszej
kolonii trędowatych, jak dziecko się urodzi, zaledwie wło
żą do pieluszek, to już przynoszą i proszą: „weź, pobłogo
sław ojcze”.
Czy Ojciec pamięta moment decyzji o zostaniu księ
dzem?
Powołanie to jest pewnego rodzaju tajemnica boża. Te
go też nigdy nie zrozumiemy. Mnie mamusia wymodliła,
że zostałem księdzem. Jako mały chłopiec, święciłem wo
dą świeconą i odprawiałem msze. Pamiętam. Był pogrzeb.
Prowadził ten pogrzeb nasz krewny i ja pamiętam, z jaką
dumą mamusia patrzyła, jak szedłem koło niego. I wiedzia
łem, że tak myślała sobie: „tyle chłopaków jest w domu to
przynajmniej, żeby choć jeden został księdzem”. Na pew
no myślała o tym. Bo mama bardzo była pobożna. Tak to
się rodziło, chociaż człowiek nie był świętym. No, ale księ
dzem chciałem być. Chciałem być, chociaż tam nie za do
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brze się zachowywałem. Ale to wcale nie jest tak, że Pan
Jezus wybiera najlepszych. Nawet na pewno nie wybiera
tych, co są najlepsi. Przecież nie możemy powiedzieć, że
święty Paweł był najlepszym człowiekiem, jak go wybrali,
żeby był jego apostołem. Albo nawet i Piotr nie był tym
najlepszym pośród rybaków. Ale Jezus właśnie ich sobie
wybrał. A może też wybiera czasem tak zwanych mniej do
brych, żeby pokazać im swoją łaskę. Jak byłem ministran
tem, w Poznaniu, w parafii Zmartwychwstańców, to tam
przychodził stary misjonarz werbista, który pracował 30 lat
w Argentynie - ojciec Bayerlein-Mariański. I on zostawił
nam raz magazyny, czasopisma misyjne. A my chłopacy
ministranci od razu żeśmy się na nie rzucili i tam było na
pisane, że chłopcy, którzy chcą być misjonarzami mogą się
zgłosić do Górnej Grupy. Jak na drugi dzień przyszedł, to
już się spytał o to. A mnie od razu to zainteresowało, no
i zgłosiłem się. Ja byłem wtedy w drugiej klasie gimna
zjum Marii Magdaleny, a potem poszedłem do Górnej Gru
py. Później ten misjonarz nieraz się chełpił. Mówił, że to
podobnie jak córka Faraona znalazła Mojżesza w koszycz
ku na Nilu, tak ja ciebie znalazłem w zakrystii u Zmartwy
chwstańców. A przecież poszło tak jak Bóg chciał. Powo
łał. O tym, kto to jest misjonarz wiedziałem bardzo niewie
le. Wyobrażałem go sobie z brodą, na koniu... I może wię
cej ten obraz działał na człowieka niż, co innego. Nie
wiem. Ale taki obraz był. Chociaż oczywiście żaden misjo
narz na koniu nie jeździł i brody nie nosił. Nieważne chciałem jechać.
A samo powołanie?
Tihamer Toth - pisarz węgierski wspaniałe książki pi
sał. Pamiętam taką - Młodzieniec z Charakterem. I on tam
opisuje takie zdarzenie. Po pierwszej wojnie światowej,
w 1920 na Węgrzech szalał Bela Kun. Komunista, stra
szny. Palił kościoły, wieszał księży....
A do tego pisarza przyszedł chłopczyk i mówi, że chce
zostać księdzem. A on się zdziwił i mówi: Chłopaku, to ty
nie widzisz, co się dzieje, że palą kościoły, wieszają księ
ży? Prześladują ich. A chłopiec mu odpowiedział. Właśnie
dlatego chcę zostać księdzem.
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I potem on dodał taką uwagę, że jak kogoś Pan Jezus
pocałuje w czoło i powie pójdź za mną, to żadna siła go nie
odwiedzie. To jest jak powołanie.
W obozie jak byłem, to poczułem powołanie jeszcze
mocniej. Widząc ludzką śmierć, czułem, że ci umierający
jakby przekazywali nam znicz powołania. Jakby przekazy
wali tym współżyjącym. Ja to odczuwam. I za siebie i za
nich. I dlatego po wojnie skończyłem swoje studia w Rzy
mie i wyjechałem na misje.

sów, że nigdy żeśmy nie napotykali żadnych trudności. Na
wet gdyśmy stawiali kościół i to prawie, że w samym ser
cu Puri, tego świętego, dla hindusów miasta. Nikt się tam
nie sprzeciwiał, że powstał kościół dla Chrystusa. Oni zre
sztą jako tako przyjmują Chrystusa. Przyjmują go aż do
Krzyża. Szczególnie oglądają Drogę Krzyżową, a czy
przyjmą to, że zmartwychwstał, że jest Bogiem, to już bę
dzie zależało od naszego świadectwa.
A jakie jest Ojca największe pragnienie?

Dlaczego Werbiści?
Najpierw, że ten misjonarz mnie tam naprowadził przez
swoje czasopismo. Bo ja zwyczajnie o niczym więcej nie
wiedziałem. U Werbistów jest specjalne to, że każdy musi
być gotowy jechać na misje. Każdy. I też każdego na misje
powołają. Czasem przyjeżdża z powrotem, najczęściej jed
nak jest to praca na misji.
Hasłem werbistów, hasłem naszego zgromadzenia jest:
„Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią
mroki grzechu i noc niewiary.” Jak pojechałem do Puri
i stanąłem przed ludźmi wykształconymi i dumnymi ze
swej wiary, z pewnym kompleksem wyższości nad wszyst
kie inne religie, to stało się jasne, że system postępowania,
który nam się sprawdzał, kiedy przebywałem miedzy animistami - ludźmi ze szczepów, tu się nie sprawdzi. Że tu
raczej potrzeba przykładu życia według Ewangelii, a nie
gadania.
Jak mówi Paweł VI w swojej encyklice o przepowiada
niu Ewangelii: „Świat dzisiejszy nie wierzy słowom i tych
słów nie przyjmuje”. A on myślał raczej o tym świecie wy
kształconym. „A jeżeli już nawet te słowa przyjmuje, to
tylko dlatego, że widzi tych, którzy te słowa głoszą.” Więc
dla nas było oczywiste, że trzeba ukazać, czym są te war
tości chrześcijańskie. A miłość i praca charytatywna,
szczególnie praca w kolonii trędowatych była wspaniałą
okazją, wspaniałym polem, gdzie można było to wykazać.
I trzeba powiedzieć, że w hinduistycznym mieście, właśnie
ta praca nam otworzyła drzwi i do miasta i do serc hindu
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Pierwsze to wrócić do Indii, ale to się już zbliża, i wró
cić tam do pracy. Wiem, że jednego dnia Pan Bóg powoła
mnie do siebie. Ale mam takie jedno zadanie, które bym
chciał dokończyć. To jest moje marzenie od chwili, kiedy
przyjechałem do Puri - zrobić Chrystusa obecnym w tym
wielkim hinduistycznym mieście. Takim rozkochanym
w Bogu i po prostu stęsknionym za zbawieniem, za Bo
giem w swój własny sposób. Bardzo dużo udało się zrobić.
Przez szkoły - bardzo nam się to udało, przez prace chary
tatywna. Ale jeszcze dalej poszliśmy teraz. Zbudowaliśmy
miejsce, w którym będziemy mogli nasze zasady i wartości
podawać w taki sposób, że nikogo nie będzie to raziło. Wy
budowaliśmy katolicką bibliotekę. Jest to tzw. Dialog Cen
ter - to jest Centrum Dialogu. Ale wyraz dialog celowo że
śmy odrzucili, bo on troszeczkę podkreśla wyższość, tak
jakbym ja chciał narzucić komuś moje zapatrywania. Dla
tego to jest katolicka biblioteka i czytelnia. Należało się Pa
nu Jezusowi, aby w tym wielkim mieście hinduistycznym
miał piękna świątynię. No i to się udało. Hiszpanie marzy
li o tym już w 22 roku. Ich misjonarze marzyli, że tu stanie
bazylika ku czci Najświętszej Marii Panny. Żeby przycią
gała ona bogobojnych hindusów do Jezusa. Ale nikt nie
myślał, że to zrobi Polak i że się to uda. Po tylu latach, to
nawet on nie myślał, bo to przeszło jego oczekiwania. Dziś
to pięknie wygląda i to dzięki Polsce, bo całe sakralne wy
posażenie z Polski przyszło. Nie wyłączając wspaniałych
drzwi odlanych z brązu. Jest na nich wyryta cała historia
zbawienia. A teraz zostaje jeszcze jedno zadanie. Zaczęliś
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my budowę Centrum Duchowości. Już fundamenty są go
towe. Będzie się tam mogło pomieścić przynamniej 40 mo
że nawet 60 ludzi.
Po 84 latach na tej ziemi to długo się już nie żyje. Ale
chcę abyśmy tam zaśpiewali „Teraz już możesz wziąć swe
go sługę Panie...” I to już niedługo będzie gotowe, to bę
dzie budynek mojego życia.
Aśirbado - oby tak się stało. To jest takie indyjskie bło
gosławieństwo, które znaczy - niech Bóg prowadzi. Może
go udzielać mąż duchowny. Tym pozdrowieniem wita się
i żegna przychodzących. Podczas kiedy inni mówią: - No
Moskę. A to jest takie uduchowione pożegnanie i życzenie
- Niech Bóg błogosławi. Ashirbado. Hindusi często przy
chodzą i proszą, aby ich pobłogosławić. Nawet uczeni, wy
kształceni ludzie. I oni się tego nie wstydzą. Przychodzą
i proszą, ojcze, pobłogosław. Tylu ludzi przeklina świat,
więc dlaczego nie błogosławić. To tak potrzeba. Żebyśmy
o tym nigdy nie zapominali. A ja to robię każdego dnia, na
cztery strony świata. Przeciwko tym wszystkim, co przekli
nają świat. A niestety, liczba tych, co przeklinają świat jest
wielka. Oni może nawet nie wiedzą, co robią. A świat trze
ba błogosławić, bo jest piękny.
Fragment spotkania z młodzieżą w szkole. Opowiada
nie o tym, czym zajmuje się o. Marian w Indiach.
Tutaj mam zaszczyt przy pani dyrektor przemawiać,
więc chcę się pochwalić, ja sam byłem dyrektorem szko
ły. My na to high school mówimy. 13 lat byłem dyrekto
rem. Naszym językiem wykładowym było orija. To było
takie wasze gimnazjum, czy liceum tylko męskie. Dziew
częta miały swoje własne. Uczniowie pochodzili ze
szczepów pierwotnych. Jak przyjechałem do Indii to ko
ściół katolicki miał 171 szkół podstawowych. Nieraz to
była taka mała chatka. I tak się pięknie ożywiała, kiedy
przychodziły do niej dzieci. Nieraz przychodziły mało co
ubrane, nieraz uczeń niósł siekierkę, żeby móc przejść
przez dżunglę. Siedzieli na podłodze, jeszcze bardzo czę
sto u nas dzieci na podłodze siedzą. Dopiero ci starsi od 5

czy może 6 klasy mają ławki. To jest coś pięknego, głód
szkoły w Indiach.
W naszej kolonii trędowatych na przykład. Wszystkie
dzieci chodzą do szkoły. Mamy ich w szkole 535. To są
uczniowie od 1 do 7 klasy. Gdyby poszły do publicznej
szkoły, odprowadzałyby je matki, które mają bardzo często
owinięte ręce i byłoby widać od razu, że są trędowate.
Gdyby inne dzieci widziały, że to z kolonii, to by się od ra
zu odsunęły od tego dziecka. Największa tragedia, jaka
mogłaby zdarzyć się małemu dziecku. Dlatego żeśmy zbu
dowali szkołę dla nich. Z tą intencją, że to miała być pięk
na szkoła, taka jak w Polsce. I mnie się widzi, że nasza
szkoła jest piękna. Tak jak tu wasza szkoła.
Ta szkoła jest po to, żeby dzieci czuły tam naprawdę, że
są kochane. A także, żeby wychodząc z tego ośrodka, jak
by z brudnego, oddychały innym powietrzem. Na 535
dzieci 192 to dzieci trędowatych, a reszta to dzieci, których
rodzice są zdrowi. Te drugie dzieci przychodzą z zewnątrz.
I się mieszają. To jest integracja. Co było niemożliwe
w szkołach publicznych, u nas tak pięknie się dokonuje.
A potem nasi uczniowie, po siódmej klasie, jak chcą się da
lej uczyć, to muszą iść do szkoły publicznej. Celowo nie
otwieramy ósmej klasy, żeby przymusowo poszli do szko
ły publicznej. Nie chcemy robić getta, żeby oni się miesza
li z innymi dziećmi. A ponieważ nasza szkoła jest dobra,
ma dobre wyniki, bardzo łatwo im idzie potem w gimna
zjum. Niektórzy uczniowie dostają się na uczelnie. Zdoby
wają uniwersyteckie dyplomy.
Jednego dnia, podjeżdżam do szkoły, miałem tam pilną
rzecz do załatwienia, a tam - wielkie poruszenie. Cóż się
zdarzyło, główny kapłan świątyni boga Dżagannathy pan
Bhitardża Maka Patra przyprowadził swoją wnuczkę, do
naszej szkoły. Dla wszystkich coś niesłychanego i wspa
niałego. On był naszym wielkim przyjacielem. Znam go
doskonale. Bardzo zacna osoba.
Pamiętam też inną, niezwykłą wizytę. Hinduskiego
uczonego. Profesora z Szntidihetan - to jest uniwersytet
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międzynarodowy, założony przez Rabindranata Tagore,
Jednego z największych poetów hinduskich. On pisał w ję
zyku hindi, bengali i po angielsku. Więc ten profesor,
odwiedził nas. Spędziliśmy razem sporo czasu. Bardzo du
żo rozmawialiśmy o Panu Bogu. Bardzo piękne to były
chwile. A wieczorem, odprawiam mszę i już nawet tak me
chanicznie rozdaję komunię świętą. A tam ludzie przyjmu
ją komunię na rękę. Na prawą rękę, a potem dopiero biorą
do ust. Prawa ręka jest dostojną ręką. Lewej ręki się nie
używa w Indiach, kto się nie zna na tym, to wie, że lewa
służy do higieny. Lewej się nigdy nie podaje. No, więc,
rozdaję komunię i naraz patrzę - stoi przede mną. Wysoka
siwa postać, z brodą. Mój dzisiejszy gość, profesor pod
chodzi i chce przyjąć komunię. No i myśl jak błyskawica dać mu czy nie dać? Właściwie nie powinno się dać. Bo on
nie był chrześcijaninem. Ale on tak pięknie mówił o Chry
stusie podczas naszej kolacji i po chwili wahania, dałem
mu!... Dobrze. Stało się. Poszedł sobie.
A ja nabrałem wyrzutów sumienia. Prawo kanoniczne
przecież tego zabrania. Po roku spotykam go znowu w Puri, na ulicy. I on, ten profesor hindus zaczął rozmowę: „Pa
mięta Ojciec naszą gwiazdkę zeszłego roku?”
Ja mówię: „Tak! I nawet sobie przypominam, że stało
się coś, co chyba nie powinno się stać.” I on do mnie mówi:
„Wie Ojciec, jak ja szedłem za innymi ludźmi, do komunii
świętej do ołtarza, to w sercu sobie powtarzałem. Da mi
Ojciec komunię czy nie da?” Jak mi to powiedział to ja bło
gosławiłem Boga, że mu dałem tę komunię. I na pewno był
to sakrament, nie ma dwóch zdań! On nawet mówił... da mi
ojciec Pana Jezusa, czy nie da? No wyobraźcie sobie, że
bym mu nie dał! Jak byłby rozgoryczony.
Ten hinduski kraj jest bardzo religijny i ma wielki sza
cunek do wszystkiego, co jest religijne. Co roku, 24 gru
dnia zaprasza mnie Zgromadzenie Hinduistów. To jest ta
kie zgromadzenie o charakterze zakonu. Ich zakon, obcho
dzi, według ich założyciela gwiazdkę. Urządzają piękny
żłóbek. Piękne pieśni śpiewają. O Jezusie mówią. I to są
bardziej otwarte, bardziej odważnie rozmowy niż w jakim
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kolwiek innym miejscu, czy w jakimkolwiek innym zgro
madzeniu w Indiach. No i po tej ceremonii zawsze zapra
szają na kawkę. Tam spotykają się przeróżni ludzie. Przy
chodzą hinduiści. Widziałem, profesorowie przychodzili,
jakiś sędzia przyszedł. I dla okazania szacunku przewodni
czącemu zgromadzenia schylali się i całowali jego stopy,
albo tylko ręką dotykali. A ponieważ ja jestem jego go
ściem i siedzę obok, to mnie też w ten sposób traktują. I ob
serwowałem, jak reaguje na to przełożony tego zakonu.
A on po prostu nie zwracał uwagi. To nie odnosiło się do
Boga, którego on reprezentuje, więc nie musiał reagować.
Ta ich tolerancja to coś pięknego. To piękne podejście. Oni
nam nie robili, na przykład żadnych trudności w pracy przy
budowie naszego kościoła. Sami przychodzą, odwiedzają
nas. Do swojej świątyni nie wpuszczają. Ale to już jest
z pobudek historycznych, bo ich świątynie niszczono i dla
tego, żeby się przed tym ustrzec, jest zakaz wchodzenia.
Tylko ortodoksyjny hinduista może wejść do świątyni.
Szczególnie u nas w Puri tego się przestrzega. Ale nikt nie
przeszkadza wielbić Boga. Oni szacunek do Boga bardzo
cenią.

Pojęcia największe

Dobroć
Gdybym czekał, żeby mi ktoś zapłacił za dobroć, albo
się odwdzięczył, wtedy ta dobroć byłaby taka po prostu
zredukowana. Nie miałaby pełnej wartości. Być dobrym to
znaczy, ot jak w Ewangelii jest napisane, że Pan Bóg zsyła
deszcz i na złych i na dobrych. Nie patrzy, o ty jesteś zły,
to deszczu tobie nie poślę, zsyła po prostu. Jest dobrym.
Tak samo my. A oczekiwać, żeby zapłata przyszła, żeby się
ten ktoś odwdzięczył, no to byśmy byli raczej troszeczkę
wyrafinowanymi ludźmi. Dobroć by była raczej ludzka.
Dobroć nieprawdziwa, nie cnota. Dobroć po prostu jest
uśmiechem Boga, nie czeka na wzajemność. Naturalnie, że
na ogół ta wzajemność przychodzi. Bez mego oczekiwania
i bez mego żądania, to inna sprawa jest. Ale samo w sobie
być dobrym, to znaczy być dobrym. Mam przed sobą
obiekt, gdzie mogę coś dobrego zrobić, to robię to.
Być dobrym
Ażeby być dobrym, potrzeba tylko chcieć. To zależy wy
łącznie od nas. A okazji, ażeby być dobrym, mamy przecież
tysiące. Pomaga w tym nie tylko naturalne usposobienie,
chociaż ono może być pomocne. Mimo wszystko trzeba pa
trzeć okiem wiary. Na życie na drugiego człowieka. I wte
dy ten człowiek od razu zaprasza, aby być dobrym dla nie
go. Jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, że
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my czcimy Pana Jezusa w kościele. Pięknie ubranego,
oświetlonego, ale ten sam Pan Jezus leży nieraz na ulicy na
gi, nieraz pijany, nieraz chory, porzucony. A to jest ten sam
Pan Jezus, który mówi: „cokolwiek żeście zrobili temu naj
mniejszemu, to mnieście uczynili.” My tych dwóch prawd
nie łączymy. Może być, że życie w kościele bierzemy osob
no. To jest życie dla niedzieli. Jak już jesteśmy w kościele,
no to mamy nabożnie myśli. Ale jak tylko z kościoła wy
chodzimy, to ten stary, codzienny człowiek bierze niestety
górę. No to po co myśmy szli do tego kościoła? Idziemy
tam po to, by się odnowić. Nowego ducha nabrać. Odświe
żyć się. Ale po wyjściu zapominamy. Ile razy zachwycamy
się, jakie to piękne fragmenty Pisma Świętego usłyszeliśmy
podczas mszy, ale gdyby zapytać po paru chwilach, o czym
to były słowa, mało kto by pamiętał. Myślę, że może warto
by było tak trochę ćwiczyć się w tym, by coś z tych nauk
w nas pozostało.
Bóg
Kto to jest Bóg? W Indiach ludzie pragnący Boga
mówią: experience God. Odczuć Boga. I odczuwają. Świę
ty Augustyn chodził nad morzem i chciał zgłębić Istotę Bo
żą. Kto to jest Bóg? Szczególnie, jeśli chodzi o tajemnice
Trójcy Przenajświętszej. I według podania, zobaczył
chłopczyka, który przelewał wodę z morza do dołka, który
sobie wykopał. Zapytał: „Co robisz?” A kiedy chłopiec
wyjaśnił, że pragnie przelać tu morze, powiedział: „Prze
cież to niemożliwe!” A przecież tak samo niemożliwe jest
zgłębić tajemnicę Boga. Kto to jest Bóg?
Dla mnie, tak jak to Ewangelia opisuje, to jest ten Do
bry Ojciec. Stworzyciel wszystkiego. Który rządzi świa
tem, ale nie jest despotą. Wcale nie jest tym, często wyo
brażanym sobie przez ludzi, ojcem, który czyha, by przyła
pać nas na przestępstwie, i ukarać. Ale jest dobrym ojcem,
który czeka, nieraz na progu, kiedy syn marnotrawny wróci
do niego. I chce, żeby wrócił, a jak wraca to biegnie na je
go przywitanie i robi ucztę, i świętuje wielka radość, że
znowu jest w domu Ojca Niebieskiego. Bóg dla mnie jest
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tym, który mnie prowadzi. Stworzyciel świata. Ktoś, od
kogo świat zależy i ktoś, kto kocha ten świat. A kocha
szczególnie człowieka i to do tego stopnia, że posłał swo
jego Syna jedynego Pana Jezusa. Nie po to by potępił czło
wieka i świat, ale po to by go zbawił. I przyprowadził z po
wrotem do domu ojca.
On będzie zawsze dla mnie Bogiem wiary mojej. Ja go
widzę w wierze. Jak długo będę chodził po tej ziemi, to mo
je pojęcia o Nim będą zawsze niedoskonałe, ale, że jest to
tak jak poeta powiedział, tak pięknie. Jest Bóg czy nie jest?
Jeden listek na drzewie, który tam drży mówi mi, że On jest.
I śpiewa o Nim. A takich liści na drzewie są tysiące.
Miłość i cierpienie
Nieraz i cierpienie przychodzi, i uderza, i rani, a my
mówimy, że jest miłością. Jak to wytłumaczyć? Matka szła
z dzieckiem, po lesie. Chłopczyk skakał, tańczył w koło
matki. Ktoś, kto to obserwował z boku mógł zobaczyć naj
bardziej sielankowy obrazek. A naraz, matka z siłą uderzy
ła rączkę dziecka. Jak ono przedtem śpiewało i tańczyło,
tak teraz wybuchnęło płaczem. I ten ktoś, kto obserwował
i widział, co się stało żachnął się, co to za okrutna matka?!
Jak mogła tak brutalnie zniszczyć radość tego dziecka? Ale
po tym patrzył na twarz matki, a ona była pełna zgrozy. Co
się zatem stało? Dziecko bawiąc się i skacząc zerwało tru
jącą jagodę i już wkładało ją do buzi. Jedynym ratunkiem
było uderzyć rączkę i to tak mocno, by jagoda wypadła. To
jest miłujący Bóg. Nieraz odczuwam jego miłość. W taki
sposób, może i uczuciowy, chociaż to nie jest potrzebne.
Jego dobroć jest, kiedy drugi człowiek uśmiecha się do
mnie, no to On właśnie kieruje tym wszystkim. Czasami
przychodzi cierpienie, którego my nie rozumiemy, ale ono
też przychodzi z jego miłości. A w cierpieniu to trzeba
odróżnić. Bo dziewięćdziesiąt procent cierpienia, to czło
wiek człowiekowi szykuje i przysparza. I tylko te pozosta
łe dziesięć procent to jest to cierpienie, które Bóg, dla spe
cjalnych celów, posyła człowiekowi. I to jest bardzo drogo
cenne.
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Trąd - choroba ludzkiego ciała
i międzyludzkich kontaktów

Kiedyś z telewizją BBC robiłem film „Inna twarz trą
du”. Oni przyjechali do Puri, ale mieli też filmy z całego
świata - Brazylia, Afryka. Zaczynało się od tego, że poka
zywali średniowieczny obrządek. Wtedy - jak ktoś był
chory na trąd, to z krzyżem szli i nieśli trumnę z umarłym.
To było w Europie, bo w Europie, w średniowieczu, też
mieliśmy trędowatych. Pokazywano mi w Monachium ko
ściół przeznaczony specjalnie dla tych biedaków. I ten, po
kazany na filmie obrządek, to właśnie stamtąd. Szedł
ksiądz, w tych takich, jak to dawniej było w zwyczaju, sza
tach z kapturem. Idący śpiewali Reąuiem. Taki przejmują
cy fragment. Wtedy dla chorego nie było powrotu. Ludzie
żyli w szczelinach skał. Tam spuszczano im jedzenie. A im
nie wolno było wyjść.
Trąd jest chorobą zewnętrznych nerwów. Porażeniem
nerwów zewnętrznych. Nie wewnątrz, ale zewnątrz... Tra
ci się kontrolę mózgu, nerwy nie pracują, nie ma czucia.
Co my robimy, jak ktoś przyjdzie? A przychodzą, bo na po
czątku to takie plamy się pokazują. To nie muszą być ko
niecznie plamy trądu. Może to być też brak witamin. Dla
tego na początku, jak ktoś nie ma doświadczenia, ciężko
rozpoznać, co to jest. No i naturalnie każdy człowiek ukry
wa chorobę. Bo jak trędowaty to koniec z nim.
Wtedy zaczyna się coś zupełnie nowego. Pamiętam ta
ką dziewczynkę. Miała siedem lat, kiedy tatuś zamknął ją
w Puri. Została tam sama. On poszedł sobie. I ona płakała,
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płakała, ile miała łez. Potem łzy się skończyły. Od tego
czasu, od siódmego roku życia ona jest u nas w Puri. Teraz
może ma 50 lat, wyszła za mąż. Nawet dwa razy, bo jeden
mąż jej zmarł. Ona była trędowata, ale nie miała zmian,
tylko te plamy. One są białawe na ogół i nie ma w tych
miejscach czucia. Co robimy, żeby to zbadać? Każemy
zamknąć oczy i potem leciutko dotykamy tych miejsc. Wa
tą, albo piórkiem. Wata jest bardzo dobra. I się mówi: „Ile
razy cię dotknę, tyle razy licz.” I się dotyka. Raz, dwa... Po
tem się dotyka tego miejsca podejrzanego, nic nie powie...
potem cztery, potem znów się dotyka tego miejsca podej
rzanego i wtedy już wiadomo, że nie ma czucia... A potem
się robi laboratoryjne badania. Z tych miejsc zeskrobuje się
trochę skóry i pod mikroskop... Wtedy można poznać te
bakterie. To są pałeczki takie, jak zapałki. Jak tych zapałek
jest za dużo, to jest tak zwany mycobacterium leprae. On
jest zaraźliwy i to jest niedobry znak. Ale jak jest mało tych
pałeczek, to dobrze, bo to się leczy. Może się to nawet sa
mo wyleczyć.
Na początku w kolonii trędowatych myślałem, że znam
wszystkie mądrości. Pytałem: „Dlaczego wy te rany zakry
wacie? Dobrze by było na noc odkryć, nogę z ranami do
brze wypłukać i niech powietrze dochodzi.” A oni się wy
śmiali: „Ojcze, to by dopiero szczury przychodziły.”
I prawda jest. Przychodzą. Człowieka, który spał w na
szym ogrodzie na ziemi - oni najczęściej śpią na ziemi, na
matach - musieliśmy przenieść do naszego szpitalika, bo
się bał...
Szczurki przychodzą, przywabione wonią ciała, które
się rozkłada. Dokuczają tym biednym. No, ale do tego je
steśmy przyzwyczajeni.
Podobnie było z rękawiczkami. Zgodnie z naszymi eu
ropejskimi zwyczajami myślałem, że jak się dotyka rany
drugiego człowieka, to najważniejsze jest używanie środ
ków higienicznych. Najważniejsze - włożyć rękawiczki.
No i ja wkładałem. Ale mieliśmy doktora. Który na począt
ku był doktorem takim, jak by powiedzieć, na cały powiat
od trądu. Zajmował się likwidacją trądu. I jak myśmy jeź
dzili do kliniki na zaproszenia władz administracyjnych
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Puri, to on tam zawsze był. Sam kiedyś nawet powiedział,
że jeździł za nami, aby nas szpiegować. Patrzyć, co tak na
prawdę robimy. Czy my przypadkiem w niczym nie poma
gamy, a jedynie nawracamy tych biednych trędowatych.
Sam się przyznał. A po dwóch latach został naszym dokto
rem i pracował z nami pięknie. I on to właśnie powiedział
jednego razu: „Ojcze nie zakładaj rękawiczek, bo oni będą
myśleli, że się obawiasz ich choroby.” No i od tego czasu
rękawiczek nie zakładam. Nie tylko po to, żeby pokazać,
że się nie boję, ale także, żeby pokazać pewnego rodzaju
szacunek dla nich Teraz już na pewno wiem, że miał rację.
Ponadto ich rany mniej śmierdzą, gdy się na nie patrzy nie
tylko z tego przyziemnego punktu widzenia. Zacytuję poe
tę, który pisze, że ojciec Marian, który lekarstwem i wodą
myje nogi trędowatych, obmywa nogi Chrystusa. To po
wiedział wykształcony hindus. A ja mam przecież dużo
więcej powodów, żeby tak myśleć. I te słowa poety to jest
najlepsza odpowiedź na pytanie jak fakt, że jestem księ
dzem i misjonarzem pomaga w pracy z trędowatymi. Choć
czasem, trzeba się po ludzku przyznać, że te rany cuchną.
Czasami za mocno cuchną.
Mamy taką babcię. Nie ma palców. Wyniszczona ręka.
Czasem przychodzi i zaczyna tak pięknie mówić. Zbliży
się do mnie, zacznie głaskać tą swoją ręką, więcej i mamu
sia by własnemu synowi tego by nie zrobiła. Oj i te naj
piękniejsze słowa potrafi mówić. My starzy ludzie czasem
się pocieszamy, że kiedyś, niedługo już, pomrzemy, że tra
fimy do lepszego dla nas świata. Ze Pan Bóg nam wszyst
kim, a szczególnie tym trędowatym, wynagrodzi to, co te
raz cierpią.
O nie ty nie możesz umrzeć - mówi babcia - Ty musisz
zostać. Troszeczkę egoistycznie to mówi: „Ty musisz zo
stać, żeby pomagać.” Ja się też z tym zgadzam.
To są wspaniali ci nasi trędowaci. Tam się dzieją na
prawdę piękne rzeczy.
Jeśli chodzi o kolonię trędowatych, to nie tyle trzeba py
tać czy to są kolonie, ale raczej czy to są trędowaci. Trędo
waci to są ludzie, co przegrali walkę o swoje życie społecz47
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ne. Po prostu zostali z tych społeczności hinduskich wy
kluczeni. I z rodziny, i z wioski, a nieraz, żeby uratować ro
dzinę, sami ją opuszczają. Stają się żebrakami i jak mają
okazję przyłączyć się do jakiejś kolonii trędowatych, to się
dołączają, bo zawsze razem łatwiej żyć.
W 1975 roku przyjechał do naszej szkoły maleńki
chłopczyk. Pamiętam go jak siedział na kolanach babci.
Nazywała się Kodibenach. Chłopczyk skończył naszą
szkołę, potem gimnazjum. Dostał się na uniwersytet i jest
inżynierem komputerowym. Chłopiec ma też swoją rodzi
nę, jest zdrowy i oczywiście mieszka poza naszą kolonią
trędowatych. I zdarzyło się, że przyjechała telewizja BBC.
Robili film i zapytali go po angielsku, czy by nie chciał
wziąć swoich rodziców do siebie? I to tak na filmie, bardzo
pięknie wyszło, bo on pokręcił głową, ale po tym się od
wrócił i widać było łzy w jego oczach. Te łzy dopełniały
wszystko. Bo z chwilą gdyby wziął swoich rodziców trę
dowatych, inni ludzie by się od niego odsunęli. Bo tak to
w tej społeczności jest do dzisiaj. Chciałby. No, bo prze
cież zarabia pieniądze. Z radością by wziął, ale nie można.
Ale sam przychodzi, odwiedza rodziców pomaga nam.
To są nasi trędowaci.
Trąd nie jest tak straszny jak my to sobie wyobrażamy.
Dzisiejsza nauka i postęp odrzuciły bardzo dużo z tego lu
dowego myślenia o trądzie i tych, różnych opowieści, czy
to średniowiecznych, czy nawet opisywanych w Biblii.
Przede wszystkim trochę zostały zredukowane wszystkie
lęki i obawy przed trądem. Bo trąd, chociaż jest zakaźny,
ale jest mniej zakaźny od innych chorób. Mniej na przy
kład niż tuberculosis, gruźlica. Mówią, że dziewięćdziesiąt
pięć procent ludzkości ma naturalną odporność na trąd. I to
jest dziwna choroba. Jest znana przez więcej jak dwa tysią
ce lat. W XIX wieku norweski wielki uczony Hansen, Armauer Hansen, odkrył, że przyczyną trądu są bakterie. To
już znaczyło bardzo dużo. Dzisiaj mamy lekarstwa, które
naprawdę leczą trąd, a mimo wszystko uczeni, naukowcy
nadal nie potrafią pokonać trądu. Każdego roku mówi się,
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Na tle świątyni Dżagannath w Puri

“Kiedy jestem w Indiach,
czuję się Hindusem.”

Msza święta w kaplicy w ashramie

że już, już mają szczepionkę przeciwko trądowi, a dotych
czas nie wynaleźli. Ale, na ogół wyleczyć udaje się wszy
stkich, tylko blizny mają na zawsze. Jest to trochę tajemni
cza choroba. Jest to choroba, ja zawsze mówię, królewska.
Tylko człowiek, Radża, król może tę chorobę mieć. Bo
zwierzęta nie chorują na trąd.
Kiedyś mieliśmy taki przypadek. Ktoś już wyleczony
próbował wyprowadzić się z kolonii do domu. Po miesią
cu wrócił. Przyszedł do nas z powrotem.
Bo trędowaty raz! - zawsze pozostanie trędowaty! I tak
to zostanie, aż do końca. W Indiach, póki ludzie będą nosili
te oznaki zewnętrznego trądu, to chociaż są wyleczeni
i chociaż ich nie powinno nazywać się trędowatymi, tak to
już zostanie.
Dzieci w drodze do szkoły

50-lecie pracy misyjnej w Indiach.
Uroczystość mianowania o. Mariana braminem

Postawa życiowa, pogoda ducha,
poczucie humoru

Kiedyś, jak jeszcze byłem chłopakiem, słyszałem wiel
kopostne kazanie. Z Wilna mówili przez radio, że jak lu
dzie kochają jeden drugiego, to na znak miłości posyłają
róże. A jak Pan Bóg nieraz w sposób szczególny kocha
drugiego człowieka, to zamiast róż posyła kolce. Ale tego
my nie zrozumiemy całkowicie. To, że Pan Jezus umarł na
krzyżu, troszeczkę otwiera nasze oczy. Ze cierpienie jest
czymś pozytywnym, dobrym i może być największą ozna
ką miłości Boga.
Ojciec Święty raz powiedział tak pięknie, że dwóch rze
czy musimy się nauczyć. Pierwsza - to mówić prawdę.
Druga - to pamiętam, jak podczas jednej ze swoich piel
grzymek mówił - żeby się nauczyć pracować. Może te
dwie rzeczy zanikły w narodzie? I musimy się wziąć do te
go. Uczyć się pracować. A tam gdzie się pracuje i zarabia
na swój chleb przez uczciwą pracę, tam też i więcej uczci
wości w ogóle przyjdzie.
Pamiętacie książkę „Znaczy Kapitan”. Fragment o Ży
dach, którzy płynęli w szabas. W szabas to, zgodnie z Tal
mudem oni muszą być w domu. Więc oni sobie umyślili, że
na ten okres kupią sobie cały okręt. Za jednego złotego.
Poszli do pierwszego oficera, odbyli targ, okręt kupili, no
i w ten sposób, nie złamali zasad Talmudu, bo byli u siebie
- czyli w domu. Ale, raz się pomylili i zamiast do zaprzy
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jaźnionego pierwszego oficera, poszli do kapitana statku Zaruskiego. A załoga podsłuchiwała, bo wiadomo było, że
coś się stanie. I rzeczywiście, kapitan na propozycję kupna
wybuchnął: „Nie rozumiem pana?!”
Więc rabin targuje: „To może, tym razem, chce pan wię
cej pieniędzy?”
Ale kapitan uniósł się jaszcze bardziej i krzyknął: „To ty
chcesz, abym ja ci pomagał oszukiwać twojego Pana Bo
ga?”
Matkę Teresę zapytano, czy może postawiono problem:
„Matko, ty się opiekujesz biednymi, ale przecież tych bied
nych jest tyle”. Odpowiedziała: „Jak ja się opiekuję bied
nym, to się opiekuję tym biednym, z którym mam do czy
nienia. Nie myślę o całym świecie.” I takie powinno być
nasze nastawienie. My nie możemy całego świata objąć
swoją dobrocią. Chociaż w myślach możemy mu tego ży
czyć. Ale czynić dobro możemy tylko wobec tego, z kim
się spotykamy dzisiaj, który przyszedł do mnie. A jak już
nie mogę się podzielić niczym materialnym, to przynaj
mniej dobrym słowem można się podzielić. A wierzcie mi,
że ludzie właściwie nieraz są więcej złaknieni dobrego sło
wa niż jakiegoś tam datku, jakiejś materialnej wartości.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego jedni umieją być do
brzy, a inni nie?
Gdyby wszyscy byli tacy sami na świecie, to by było
monotonnie. To by nam się dobrze nie żyło na tym świecie.
Jedni są tacy, drudzy tacy i tak podciągamy jeden drugie
go. Tak, że to tam nic nadzwyczajnego. To nic. Tak musi
być widocznie. Życie jest jak wielka szkoła. W szkole też,
jednemu trochę lepiej idzie, drugiemu trochę gorzej, ale
przechodzą, a po tym idą na przód.
Żeby potępić islam jako taki, jako terrorystyczną orga
nizację, albo religię, to ja bym nie powiedział. Przecież
w Indiach jest tyle muzułmanów, zacnych, wierzących,
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którzy nie mają nic wspólnego z terroryzmem. Na pewno
w nowoczesnym świecie trzeba mieć najpierw duży szacu
nek dla drugich, wyznających inną wiarę. Nie można ich
potępiać. Nie wolno nawet ich osądzać. Sobór Watykański
nam powiedział, taki hinduizm, taki islam też wiedzie do
Boga, ale bardziej uciążliwą drogą. My mamy łatwiejszą,
bo w naszej religii więcej jest miłości dla drugiego czło
wieka. Weźmy tylko hinduizm. Tam wszystko polega na
rytualizmie. Aż do ostatniej kropki musi być wszystko wy
pełnione. Istnieje strach, że a nuż coś nie zostało wypełnio
ne i wtedy wszystko byłoby nieważne. Podczas gdy chrze
ścijaństwo jest religią miłości, ewangelią miłości.
Nawrócenie? Wy to sobie nieraz myślicie o nawróceniu,
że to wystarczy żeby misjonarz pojechał, trochę popracował
i zaraz ten buddysta, hinduista, czy muzułmanin zmieni po
glądy jak koszulę. Wczoraj był muzułmaninem, dziś jest ka
tolikiem. Nawrócenie to jest proces. I to jest taki długotrwa
ły proces wewnętrzny. Im bardziej człowiek jest wykształco
ny, ten proces jest o wiele głębszy. Czasem bardzo długi.
Świat się zmienia powoli, powoli, nawet nie myśląc
o tym, że jest pod wpływem chrześcijaństwa. Przecież dzi
siaj już niektórzy hinduiści oskarżają Mahatmę Gandhiego,
że jego metoda tzw. ahinsa, żeby wolność odzyskać bez
gwałtu, że cierpienie ma swoją wartość, była im obca. Skąd
się to wzięło? - pytają. To nie są wartości buddyjskie. Dla
buddystów cierpienie oznacza coś pasywnego. To coś trze
ba przyjąć, ale to nie ma wartości. W naszej religii krzyż
triumfuje, my mamy w cierpieniu coś pozytywnego. I to są
wartości, które trafiają do innych.
Znam wielu księży, którzy tu w Polsce żyją pięknym,
ascetycznym życiem. Dam taki maleńki przykład księdza,
który budował kościółek i kiedy już wszyscy robotnicy po
szli, to on dalej krzątał się na budowie. Przechodzący ludzie
pytają: „Po co ty taki głupi? Wszyscy w domu, a ty jeden
pracujesz? Po co? Gdzie jest ten ksiądz, co cię tu zatrudnił?”
A on dopiero wtedy się przyznał, że to on jest tym księdzem.
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O łączności komputerowej.
To wspaniała rzecz, dla mnie jest to dowód na istnienie
Pana Boga. Taka maszyna potrafi wszystko znaleźć. I zapa
miętać adres i poprawić błędy. A co to jest? To jest tylko
maszyna. I ma tyle wiadomości... Jak ona to wszystko zbie
ra do siebie? Tam są miliony informacji. To jest coś wspa
niałego. Czego myśmy dożyli, my starzy ludzie...

Przypomnijcie sobie, jak będziecie potrzebowali uśmie
chu...
Pracowała, u nas w kolonii trędowatych zacna i bardzo
oddana niewiasta. Ona powiedziała mi taki żart. Powtórzę.
Od niej to pochodzi! Do pani doktor przychodzi staruszka
i pyta:
Czy wolno mi wypić kieliszek koniaku?
A ta jej odpowiada.
Naturalnie, Babciu, możesz sobie wypić. Nic nie za
szkodzi.
O dziękuje pani doktor, bo ta pierwsza lekarka też mi
tak mówiła. To teraz mam już dwa kieliszki. (Śmiech)
A teraz myślę, pójdzie do trzeciej pani doktor.
Był czas, że na teren misyjny żaden hindus by nie
wszedł. Opowiadał mi nasz sąsiad, mój przyjaciel bramin,
którego bardzo dobrze znałem, że kiedy był małym chło
pakiem i kiedy za piłką poleciał na teren misyjny, to mu oj
ciec kazał iść do morza i się wykąpać. Żeby to pokalanie
się pozostało usunięte.
Ażeby to nastawienie się zmieniło, no to się musi
zmienić człowieka. My musimy pokazać, że my ich sza
nujemy, że się nie wyśmiewamy z nich i traktujemy po
ważnie.
Jest stare powiedzenie polskie, kogo Pan Bóg kocha te
go posyła w świat. A gdy się jeździ po świecie i ma się
oczy otwarte, można się dużo nauczyć. Nie ma dwóch
zdań.
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Odpowiedź na pytanie jak się czuje i czy mu zdrowie
dopisuje.
Zdaje się Mickiewicz powiedział: „Szkapa i najby
strzejszego rumaka wyprzedzi, jeżeli na szkapie nie czło
wiek, ale duch siedzi.”
Jak żeśmy rejestrowali ziemię na rzecz kościoła, to
urzędnik nie pytając się mnie, sam napisał: „Towarzystwo
Słowa Bożego”. Przedstawiciel: Ojciec Marian Żelazek;
zawód: ksiądz; kasta: bramin.
Słonie w Indiach są uznawane za święte, ale są też wiel
kimi szkodnikami. Bardzo niszczą na przykład małe pólka,
które sobie Adiwasi uprawiają. Pytam się raz pewnej bab
ci: „To co nie dajecie sobie rady, żeby odpędzić słonia?”
Mówi: „Dajemy sobie. Nocą palimy ogień, w dzień hałasu
jemy. Ale najgorsze jest to, że słonie wiedzą, kiedy my ma
my nasze święta...”
Bo jak oni mają święta to piją haria - piwo. I się upija
ją. A słonie o tym wiedzą i przychodzą, bo wtedy nikt ich
nie odpędza.
Komentarz po recytacji pięknego i podniosłego wiersza
o osobie i pracy o. Mariana w kolonii trędowatych. Wier
sza napisanego w języku orija, potem tłumaczonego na
angielski, a dalej na polski.
Jak wszyscy poeci, napisał za ładnie...
Na spotkaniu ktoś zadał pytanie na tyle cicho, że Oj
ciec nie dosłyszał. Poprosił więc o powtórzenie...
Ja trochę nie dosłyszę, to już taki przywilej wieku...
Adiwasi bardzo przestrzegają sakramentu spowiedzi
świętej. Dla nas to jest bardzo wyczerpujące, szczegól
nie przed świętami. Wszyscy przystępują wtedy do ko
munii i przed tym obowiązkowo spowiadają się, potrze
ba czy nie potrzeba. Pamiętam, było tzw. Rally - zlot
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Dzieci Maryjnych. Spowiadałem wtedy do dwunastej,
a może i do pierwszej w nocy. Dla nich to nie jest takie
uciążliwe, bo śpią, a kiedy trzeba wstają i idą się spo
wiadać. Ale jak się siedzi w tym konfesjonale, to już się
bardzo czeka, kiedy się to skończy. Było już po pierw
szej, myślałem, że koniec, a tu taka babcia wstaje
i idzie..., idzie..., idzie..., po tym pustym już kościele.
Wreszcie dochodzi do konfesjonału. Zaczynam spo
wiedź i słyszę: Kono pap na ke... Nie mam żadnych
grzechów.
Kiedy byłem uczniem gimnazjum Marii Magdaleny to
nasz profesor zmuszał nas, abyśmy się uczyli na pamięć
pieśni, które potem śpiewaliśmy w kościele. Dzięki temu,
jak ja jadę sam samochodem, 68 kilometrów ze stołeczne
go miasta Bubaneshwar do Puri, to sobie mogę wypełnić
pieśniami, polskimi naturalnie, całą drogę...
Odpowiedź na pytanie pewnej pani, która skarży się, że
jak była w Indiach to spotykała szczury, które siedziały na
trotuarze i patrzyły jej w oczy. A oczy miały jak paciorki
i wyglądały przerażająco... Pani zapytała, co na to rząd
hinduski?
(Z wyraźnym rozbawieniem) Rząd hinduski ma dosyć
kłopotów, innych...
Przypominam sobie dzień wyzwolenia obozu. To był
wielki dzień radości. Gdy nam ogłoszono, że Ameryka
nie przyszli, myśmy, wszyscy księża, byli w kaplicy tzw.
niemieckiej. Modliliśmy się. Właśnie było wystawienie
Przenajświętszego Sakramentu. Była piąta godzina. Na
raz ktoś przybiegł i woła: Amerykanie są tutaj! W kapli
cy były tylko jedne drzwi, więc wszyscy jak się rzucili
to wyskakiwali przez okna, pchali się przez te drzwi byle jak najszybciej zobaczyć Amerykanów. I zostawili
Pana Jezusa samego. Ale jestem pewny, że się nie gnie
wał. Bo On to przecież przygotowywał, tę radość, przez
tyle lat...
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Niczego już więcej nie pragnę...
Au Kiczhi Probhu czahe mo dżibone,
Tume dżodi thao mo kotire.
Dukho dio, sukho dio, Probhu,
Somano mo kotire.
Sukho Asa kori
Tumbhonku mu czhari
Bule sina moriczikare.
Robi, soszi tara
Au ki sahora
Bule, bule moro ondhare.
Tume dżodi thao kotire,
Tume dżodi thao kotire.
Au kiczhi Probu, czahe mo dżibone ,
Tume dżdi thao kotire.
O Panie!
Niczego już więcej nie pragnę od życia
Bo jesteś.
Zniosę największy ból i nie porwie mnie szał radości
Bo wiem, że Ty mi to dajesz.
Kiedyś,
W pogoni za namiastką radości
Opuściłem Ciebie.
Pamiętam jak błąkałem się po bezdrożach.
Nie zgasło słońce. Nadal świecił księżyc i płonęły
gwiazdy.
Ale ja, choć czułem, że jesteś gdzieś obok, zgubiłem się
w mroku.
O jaka straszna była ta noc.
O Panie!
Niczego już więcej nie pragnę od życia
Bo jesteś.
Tekst polski: Piotr Wilczkowski
56

Gangadhar Mishra
Ojciec Marian
Czysta i święta o Matko moja,
Gdzie biegniesz, tak wczesnym rankiem?
Czy Twój Dżagannath nie jest uniwersalnym?
Czyż mieszka tylko we wnętrzu świątyni?
Czyż nie przebywa w zaścianku biednego człowieka?
Czyż nie można go spotkać w osiedlu trędowatych,
Gdzie Ojciec Marian - z łaski Jezusa - służy
człowieczeństwu
Wyzuty z wszelkiej wygody.
Służąc jedzeniem, schroniskiem i lekarstwami
Ojciec Marian jest dziś błogosławiony.
Wiatr Dżagannatha śpiewa taką pieśń
W lesie kadzu i drzew palmowych:
Chwała Dżagannathowi! Chwała Jezusowi!
„W Bogu nie ma różnicy” Niech ta prawda przeniknie do naszych serc.
Tam misjonarz - brat
Buduje domki, aby przygarnąć setki trędowatych
Z wielkoduszną myślą, że służyć ludziom znaczy służyć
Bogu.
Tam Ojciec rozdaje jedzenie i przyprawy
I widząc zadowolenie trędowatych, że są syci i że
odczuwają Boga,
Tatuś Marian widzi spełnienie się celu swego życia.
„Lokonath” jest w ludziach
Jezus - syn Boga .
„W Bogu nie ma różnicy” Niech ta prawda przeniknie do naszych serc.
Nazywaj Go Khuda, nazywaj Go Allah,
Nazywaj Go Krishna albo Jahwe,
Nazywaj Go Ojciec, albo Bóg - Matka,
Nazywaj go jak chcesz,
Wszystko jest tym samym - Najwyższym Brahma,
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Przenikającym matkę - naturę.
„Służyć ludzkości, służyć życiu,”
W tym kryje się, tajemnica matki.
Ojciec Marian kroczy tą drogą,
Zapierając się siebie,
On, wiemy sługa Chrystusa.
Biedni - to Bóg jego serca.
Myjąc lekarstwem i wodą
Krwawiące nogi i ręce
Trędowatych ,
Przykłada bandaże
Przywołując do pamięci w swoim sercu
Nogi Boga.
Gdy obsługuje uzdrowionych pacjentów ,
Nadzieja wytryska w ich sercach;
Gdy daje im specjalne obuwie ze skóry;
Czyni ich nogi świętymi.
Bez miary życzliwy,
Kochający ojciec Marian.
„Dom dobroci - jego sprzymierzeniec,
Służyć trędowatym - jego religią”
W chatce w rogu „ Jeevaram Pali”
Marian służy setkom trędowatych
Sławiąc śpiewem Jezusa.
Południowy wiatr śpiewa pieśni
Dotykając piasków morza
Zachwycając kadzu drzewa.
Gdzie nie ma służenia i ofiary,
Gdzie nie ma ofiary życia, tam na nic zda się kontemplacja
I ofiary rytualne.
Ram, Krishna i Jezus
Wszyscy są w zasięgu ludzkiego życia.
„W Bogu nie ma różnicy” Niech ta prawda przeniknie do naszych serc.
tłumaczenie polskie Krzysztof Byrski
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W towarzystwie świętych
i męczenników
Ks. Stefan Wincenty Frelichowski*
Urodzony 22. 01. 1913.
Święcenia kapłańskie: marzec 1937.
Kapelan Ks. Biskupa St. Okoniewskiego.
Wikary przy kościele N.M.P. w Toruniu
od listopada 1938r.
Aresztowany 18.10.39.
Fort 7 Toruń
Stutthof
Grenzdorf
Sachshausen
+ Dachau 23.02.45
na tyfus plamisty
zapalenie płuc.RiP.

* W Archiwum Prowincji Polskiej w Pieniężnie przechowywa
ny jest szczególny dokument, napisany przez kleryka Maria
na Żelazka bezpośrednio po śmierci ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego. Jest to spisane w tajemnicy, z narażeniem
życia, świadectwo o heroizmie bł. Stefana Frelichowskiego.
Po wyzwoleniu obozu wydobyty z ukrycia dokument został
przekazany rodzinie i Kurii Biskupiej w Pelplinie. Dokument
stał się ważnym świadectwem w procesie beatyfikacyjnym ks.
Frelichowskiego. Jednocześnie jest to świadectwo o Autorze.
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Czego pragnęło serce jego, dałeś mu Panie,
i prośbie jego nie odmówiłeś! (Ps.20-3)
W maju ubiegłego roku zebrała się nas garstka księżyPomorzan, co jej przewodził zmarły kolega, na nabożeń
stwo żałobne za duszę swego ordynariusza, św. pamięci ks.
biskupa St. Okoniewskiego, który na obczyźnie z dala od
swych kapłanów i wiernych, prochy swe złożył na wiecz
ny spoczynek!
I bodaj zapatrzył się kapelan jego w dostojną postać
swego arcypasterza i pozazdrościł mu zapłaty, po którą od
szedł do Pana. Jak patron diecezji naszej, św. Wawrzyniec
do Papieża Sykstusa, tak zdawał się mówić ostatnio całym
swym życiem kapelan do biskupa: „Quo progrederis sine
filio, pater, quo, sacerdos sancte, sine diacono properas?
Quid ergo in me displicuit patemitati tuae? Cumąuid degenerem me probasti? Experire, utrum idoneum ministrum
elegeris, cui commisisti Dominici sanąuinis dispensationem! Noli me derelinąuere, pater sancte!”
I mógł biskup kapelanowi swemu, za którego dziś się
modlimy, słowami Sykstusa św. odpowiedzieć! „Non te
desero, fili, neque derelinquo; sed maiora tibi debentur pro
fide Christi certamina; te manet gloriosior de tyranno
triumphus. Post triduum me sequeris, sacerdotem levita”!
I niedługo po biskupie kapelan jego złączył się na za
wsze z swym Bogiem, do którego z całych sił swoich dą
żył; w myśl programu zakreślonego sobie na obrazku promicyjnym: „Przez krzyż cierpień i życia szarego - z Chry
stusem” - do chwały zmartwychwstania!”
Szedłeś do Boga, więc nie lękałeś się śmierci, Przyja
cielu, i ona utuliła cię w tak młodym wieku, bo „czego pra
gnęło serce jego, dałeś mu Panie”.
A my w zadumie stanęliśmy nad twoją trumną i w du
szy pewnie każdego z nas zbudziło się pytanie: „Dlaczego
On właśnie odszedł; dlaczego On, jeden z najlepszych
wśród nas; czemu nie dałeś mu, Panie, pracować dalej,
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gdyś widział owoce trudu jego i poświęcenie tutaj wśród
nas tak obfite?
Nie zdolni jesteśmy dociec tu zamiarów Bożych, więc
jedynie za Księgą Mądrości w pokorze powiemy: „Podo
bała się Bogu jego dusza, dlatego pospieszył wyrwać go
z nieprawości”!
Próżno czekać cię będzie matka twoja, Stefanie, która
w ostatnim liście, jakby w przeczuciu tego bolesnego ciosu,
z taką miłością i troskliwością dowiaduje się o Twe zdrowie!
0 śmierci Twej, jeśli wolą Boga Wszechmogącego będzie,
byśmy stąd wyszli, powie Twoim najbliższym dopiero ktoś
z nas, cośmy stali u trumny Twojej. Dwóch już braci żegna
ła na zawsze Twa matka. Zostałeś sam z jej synów i na Cie
bie matka przelała całą swą miłość; i ta miłość pewnie i mo
dlitwa Twej matki dała ci, Bracie drogi, tyle siły i mocy du
cha, żeś wśród nas tak wysoko nosił swą godność kapłana!
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia
1913 r. w Chełmży na Pomorzu, gdzie też ukończył gimna
zjum. W seminarium duchownym w Pelplinie umiłowa
niem jego to liturgia - służba Bogu - i praca w kółku cha
rytatywnym - służenie bliźnim! W dowód zaufania, jakim
cieszył się u swych przełożonych, zostaje, już jako diakon,
kapelanem ordynariusza i na tym stanowisku pozostaje
także po otrzymaniu święceń kapłańskich - w marcu 1938
r. I od swego biskupa nauczył się tak wiele, co w rozmo
wach zmarły często podkreślał słowami: „chciałbym tak
zawsze pracować, jak on pracował, i swoje życie przepoić
jego pobożnością!.. Jako wikariusz przy parafii N. Maryi
Panny w Toruniu od końca 38 r. przez liturgię szczególnie
chce pociągnąć wiernych do Boga, a duszpasterstwo jego
wśród dzieci zjednało mu ogólną miłość i uznanie.
Ale pełnię plonu tak wielkiego u Pana przyniosły mu do
piero lata niewoli! Trzeba bowiem charakteru nieugiętego
1 mocarnego ducha, by w czasach ciemności, jakie przeżywa
my, pochwycić pochodnię, nieść ją wysoko i braciom często
wątpiącym i małej wiary, wskazywać nieomylną, prawdziwą
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drogę. Bez przesady pewnie powiem, że zmarły kolega świe
cił nam tutaj tak pięknie swym życiem i był drogowskazem ja
snym i wyraźnym przez mroki i bezdroża tej naszej udręki.
Zaraz w 39 r. w siódmym forcie toruńskim razem z ks.
Dziekanem Prabuckim organizuje nabożeństwa i pacierze
na poszczególnych izbach. W Stuthoffie dalej prowadzi na
sze modlitwy, nas duchowo podnosi; a nikt pewnie z nas,
uczestników tego obozu, nie zapomni owego wielkiego
czwartku 40 r., gdyśmy mogli dzięki jego staraniom i zapo
biegliwości - wprawdzie na sposób tylko katakumbowy odprawić pierwszą od chwili aresztowania mszę św. i przy
jąć Komunię św. W Saxenhausen pełni dalej obowiązki ka
pelana nie tylko naszego, lecz również i rodaków; wspom
nę choćby słuchanie wychodzących z obozu transportów
spowiedzi, które On organizował.
Każdy z 20 BI. [bloku] pewnie pamięta Stefana, gdy
przez kilka dni chodził, jakby w piusce biskupiej. Oto blo
kowy, mający swoją wyrobioną markę w obozie, by ośmie
szyć kapłana, który postawą i godnością zwrócił jego uwa
gę, ostrzygł mu głowę, zostawiając z włosów coś w rodza
ju piuski.
I wśród naigrywań i szyderstw Stefan przeżył męczeń
skich kilka dni. Blokowy uległ jednak urokowi i przewa
dze ducha kapłana Chrystusowego i zmarły mógł potem
otrzymać od niego wszystko i jak często było to z korzy
ścią dla jego współwięźniów. Naznaczony został przez
wrogów naszych jakby stygmatem władzy i wielkości,
a my, nawet starsi od niego, jego prymat uznawaliśmy
chętnie nad sobą.
A tu w Dachau wszyscy go dobrze znamy: zawsze
pogodny, uprzejmy, chętny, uczynny spieszy z pomocą
tam, gdzie może coś dobrego zrobić! Jest duszą prawie
każdej, dobrej akcji na bloku: prowadzi modlitwy, urzą
dza nabożeństwa, organizuje wykłady, przewodzi nam
w pracy charytatywnej bloku, w kaplicy jest wzorowym
zakrystianem polskim! W rewirze prawie każdy zna Fre62

lichowskiego, a tak dobrze znany jest na blokach pol
skich, gdzie niósł - nie szczędząc wsparcia materialne
go - pociechę religijną, gdzie niósł Chrystusa utajonego.
I wśród apostołowania tego na blokach już zarażonych,
nabawił się pewnie tej choroby, która go powaliła śmier
telnie. Miał zamiar pójścia z innymi kolegami i na kwa
rantannie pielęgnować chorych, nie zdążył jednak,
a Bóg, zabierając go do Siebie, policzył mu tę intencję
ofiary, bo „prośbie jego nie odmówiłeś, Panie”! Umarł
23 lutego nad ranem po przebytym już prawie tyfusie na
zapalenie płuc.
Wybaczysz mi pewnie, Stefanie drogi, że dziś o tobie
mówię. Wolałbyś, wiem o tym, odejść od nas cicho i bez
rozgłosu, jak z ukrycia i spokojnie wśród nas pracowałeś!
A jednak w podzięce za przykład twego życia, chcę Ci po
święcić tych parę słów. Patrząc na Ciebie, rozmawiając
z Tobą, zazdrościłem Ci, Przyjacielu, tej Twojej dziwnej
umiejętności, z jaką łączyłeś swoje szczytne kapłaństwo
z życiem i światem, co nas otacza. Wracałeś od ludzi, przy
jaciół - Ty, kapłan Chrystusowy, nie umniejszony w swych
cnotach, w swej wewnętrznej wartości, a pełniąc twardą
szkołę życia krzyża, byłeś szczęśliwy, radosny.
Chciałbym, abyśmy my, kapłani polscy, za przykładem
zmarłego Kolegi w całym życiu naszym tak samo dążyli do
tej dziwnej, wewnętrznej harmonii krzyża i radości, świę
tości i służby dla ludzi i świata, która jedynie musi być
podłożem skutecznej naszej wiedzy duszpasterskiej.
A Wam, Bracia Rodacy, postać zmarłego niechaj stawi
przed oczy kapłana polskiego, wielkiego wielkością umiło
wania dróg Chrystusowych, wielkodusznego wobec błę
dów i grzechów ludzkich, a jakże kochającego bliźniego,
rodaka, bo tu właśnie miłość i poświęcenie dla nich - to
powód jego zgonu. Powiedzcie, że w obozie, gdzie tak
wiele jest złości i szyderstw z kapłana Chrystusowego,
spotkaliście się też z kapłanami wielkimi, którzy na blo
kach kwarantanny na wzór księdza Frelichowskiego kładą
życie swoje za braci swoich.
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A my razem, Bracia, cały wiemy lud polski z swoimi
kapłanami, patrząc na postać prawdziwego sługi Chrystu
sa, wsłuchajmy się w to, co On nam całym życiem swoim
mówi: „Umiłowaniem tego, co z Boga jest i do Boga pro
wadzi, budujcie waszą wielką przyszłość”.
My pójdziemy z tym w życie, a Ty, Drogi Przyjacielu,
w naszych dążeniach i w trudzie naszym bądź nam u tronu
Najwyższego przemożnym orędownikiem! Amen.

Stefan

Są ludzie, którzy ogołoceni z wszystkiego zewnętrzne
go - tytułu, odzienia, pielęgnacji ciała, pozostają tym,
czym byli, i nawet w łachmanach czy w trefnisiowym stro
ju heflinga ich osobistość nie tylko nie znika, ale tym bar
dziej promieniuje. Do takich ludzi należał Stefan. Było
w nim coś co odróżniało go od reszty nawet kapłanów,
zwracało uwagę drugich, a co nazwałbym „goręjącym
w nim duchem kapłańskim”.
To „coś” w Stefanie było przyczyną jego klęsk i zwy
cięstw w obozie... Potrafiło w Saxenhausen wzbudzić nie
nawiść blokowego i przemienić ją wkrótce potem w naj
wyższy szacunek i uznanie... Stworzyło wokół niego koło
gorących i życzliwych kolegów, jak i koło niechętnych
i nierozumiejących jego świętych porywów.
Pociągłe, regularne rysy twarzy stały wprost w przeci
wieństwie do jego niespokojnego gorejącego ducha ka
płańskiego, który targał się w drobnym ciele, widząc, że
żniwo - nawet tu w obozie - tak wielkie, a robotnicy, za
mknięci na jednym Bloku, przegrodzeni murem wrogiej
propagandy skazani są na przymusową bezczynność. Za to
w dużych, czarniawych oczach tlił się ten sam płomień, ja
kim gorzał jego duch. Trzeba go było widzieć przy prze
wodniczeniu modlitwom, jak nie tylko usta, ale cała jego
postać wymawiała słowa modlitwy, a głowa podawała się
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nieco naprzód ruchem rytmicznym - niejako akcentując
poszczególne wyrazy. Całym sobą stał za tym, co mówił
i działał przy sprawowaniu świętych czynności kapłań
skich.
W wirze życia obozowego, który porywał i znosił swo
bodę inicjatywy, a na twarzach ludzi wypisywał ubóstwo
myśli, pozostał zawsze kapłanem o gorącym i świeżym po
locie ducha. Niewola ciała nie znaczyła u niego niewoli du
cha. Pamiętam, jak dziś ten dzień 1942r., w którym Stefan
po raz pierwszy przyszedł na nasz blok 28, pokój l-szy.
Nikt nie odważył się dotychczas prowadzić wspólnych
modlitw na sztubie. Pociągało to za wiele komplikacji i ry
zyka...
Stefan nie radził się, wiele nie pytał... Wieczorem prze
wodniczył już modlitwom, jako rzeczy całkiem naturalnej.
Jego gorejący duch kapłański nie pojmował innego stanu
rzeczy.
Słowa jego, gdy mówił na tematy religijne, nie były
skrępowane zażenowaniem, nie raziły niemiłym dźwię
kiem jakoby wstydu. Przeciwnie były poważne, godne
i naturalne... I to właśnie było znamieniem jego gorejącego
serca kapłańskiego, owa naturalność, dla której nic nad
zwyczajnego nie było nawet w pośród koleżeńskiej zaba
wy przejść do modlitwy i krótkiego skupienia.
I udawało mu się to z powodzeniem ku ogólnemu pod
niesieniu ducha obecnych. Tym na ogół pociągał ludzi
świeckich - szczególnie młodych - że z taką naturalnością
i powagą bez cienia pozy, czy słodkiej albo mdłej poboż
ności mówił z nimi na tematy duszy... I przede wszystkim
młodzi garnęli się do niego, a i On nie szczędził trudów, by
ich szukać w obozie. Jego ambicją nie było szukać mło
dych dla młodych, dla zaimponowania drugiemu swymi
stosunkami, ale jako kapłan myślał przede wszystkim
o młodych duszach, narażonych tu w obozie na zewsząd
czyhające niebezpieczeństwa.
I dziwne zjawisko... Obóz powoli stawał się pełnym tej
skromnej sylwetki kapłana, który dwoił się i troił, nie dlate
go, że go znano pod dwoma imionami Stefana i Wicka, ale
że promieniował wokół siłą swego kapłańskiego ducha...
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A już najwięcej udzielał się naszemu blokowi: Był On
duszą jego życia wewnętrznego. Jemu zawdzięczamy
w wielkiej mierze, że dziś tak swobodnie możemy korzy
stać z ołtarza. On był jednym z głównym inicjatorów na
szego ślubowania Bożemu Sercu.
Cichy, bezpretensjonalny, w klęsce dnia dzisiejszego
widzący zwycięstwo na jutro - jako Król Duch - przesunął
się przez obóz. Gwiazdą przewodnią było mu posłannic
two kapłana, które tu w obozie starał się, jak najwierniej
wypełnić.
I dlatego dziś z za grobu świeci nam, jako wzór kapła
na dla zrodzonego na nowo w bólach wojny świata, jako
jeden przykład „Gigantów”, na których mają się oprzeć po
sady duchowego i moralnego świata.

Ostatnia modlitwa wieczorna
Ps. 4.: Cum invocarem
prosiłem Ciebie, o Boże, byś mnie prowadził za Sobą
Przez krzyże dnia powszedniego do chwały Twojego grobu”
, JProsiłem w dniach życia o jedno, najdroższy Mistrzu i Panie,
Byś mnie łaskawie nagrodził chwalebnym zmartwychpowstaniem.”
„Raźno, jak pielgrzym Boży, przeszedłem ciernistą ziemię,
By z Tobą na zawsze odpocząć w wieczności Jeruzalemie.”
„A kiedym wołał wśród drogi Boga mojego na niebie,
Wysłuchał mnie zawsze skwapliwie, z pomocą przyszedł
w potrzebie.”
„Zmiłuj się Boże Wszechmocny, zmiłuj się Boże pokoju,
Nad tymi co pozostali, okaż im miłość Swoją!”
„Przedziwnie Pan ubogaci łask zdrojem sługę wiernego,
Niech jeno w sercu pokorze ufnie zawoła do Niego.”
„Niech złości nie trują ducha, choć gniew wam serce
zapala,
Niech we łzach żalu odpłynie goryczy i zwątpień fala.”
„Miejcie nadzieję w Panu, wierności złóżcie ofiarę,
Chociażby wielu za szczęścia innego chwytało czarę...”
„Oto są Wasze bogactwa i bożej dobroci dziwy,
Lepsze nad owoc zbóż ziemi, nad wino i wonność oliwy.”
„Byliście po życia spiekocie i utrudzenia i znoju,
Jak ja z weselem spoczęli - odeszli w ducha Pokoju...”
,Proszę za Nimi o jedno, najdroższy Mistrzu i Panie,
Byś ich łaskawie nagrodził chwalebnym Zmartwychpowstaniem.”
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Do Matki Twojej...
Nie znam Twej matki, drogi Stefanie, nigdy Jej nie
widziałem, a jednak, jak wielka i piękna żyje w mej du
szy jej skromna postać! Słyszałem, co o swej Matce
mówiłeś, Przyjacielu, razem z Tobą obchodziłem Jej
święta, czytałem Jej listy do Ciebie i Twoje do Niej od
powiedzi, więc dobrze wyczuwam tę nić, jaka Was mię
dzy Sobą łączyła i która poza grób dalej snuć się nie
przestanie! Po stracie dwóch starszych synów, pozostałeś
Jej sam, Ty - kapłan Chrystusowy, i Matka swoją modli
twą wyprosiła Ci pewnie u Boga, żeś wśród nas promie
niał całym Swym życiem!
Odchodząc od nas powiedziałeś do mnie: „Pożegnaj ro
dziców ode mnie, ucałuj ręce mej Matki, pozdrów siostry
moje.” Lękam się tego zadania, bo już raz w życiu widzia
łem ból matki, której - jako pierwszy zwiastun - zaniosłem
straszną wiadomość o nagłym, tragicznym zgonie jej syna,
kapłana.
Ile nadziei, ufności i kornej do Boga prośby znajduję
w listach Matki do Jej Stefana: „Cieszymy się, że jesteś
zdrów. Mamy mocną nadzieje, że Bóg pozwoli nam się
tu jeszcze zobaczyć, a radość wtedy będzie tak wielka, że
czasem pojąć nie mogę, by to mogło się stać rzeczywi
stością.”
Tak, droga Matko, nie dana Ci jest ta radość: Goryczą
Twego Matczynego Serca masz upiększyć i uzupełnić ca
łopalną ofiarę Twego syna. Myśl, że już więcej nie zoba
czysz Stefana, mieczem boleści ranić Ci będzie przez całe
życie serce.
Ale wiem, bo wyczuwam Cię dobrze, że z tą - niezro
zumiałą może - wolą Bożą się pogodzisz, nie załamiesz się
nie upadniesz, a odzyskawszy po tak wielmi smutku rów
nowagę ducha, pozostaniesz tą samą - godną matką praw
dziwego kapłana.
Z podziwem czytam przedostatni list do Wicka: „Przed
żłóbkiem Bożej Dzieciny odbyły się nabożeństwa dla dzie
ci, i wśród tych dzieci widziałam mojego Stefana. Ach, jak
ciężko było mi wtedy na duszy... Ale Bóg mówi do mnie:
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„On ma przecież i tam dzieci, kolegów, którzy potrzebują
miłości. Więc we wszystkim „bądź wola Boża”. A w liście
z grudnia na Boże Narodzenie: „Już po raz szósty nadcho
dzą święta gwiazdkowe, a my nie widzieliśmy się już tak
długo, ani z sobą nie rozmawialiśmy. Ból to naprawdę
wielki, ale takie są zamiary i wyroki Boga.”
Ponad szczęście osobiste i ból rozłąki góruje u Niej bez
graniczne zaufanie i poddanie sie najwyższej woli Opatrz
ności.
Czytałem też listy Twych sióstr, Stefanie. Poznałem mi
łość i zaufanie, jakie was łączyły. I tutaj widziałem nad wa
mi jakby wyciągniętą, zawsze czuwającą rękę Waszej Mat
ki, która Wam wpoiła wzniosłe zasady życia, która - opie
kując się Wami - była Wam tak dobrą przewodniczką na
drodze życia, na drodze do nieba.
Miałeś jasno wytknięty cel swego życia. Jasno i wyra
źnie pojmują ten cel i siostry Twoje, bo Was wszystkich
wspierała dobra rada matki, prowadziła Was bezpiecznie
Jej modlitwa!
Smutek zagości w domu Twym, Stefanie, gdy dojdzie
wieść smutna, że zawiodły nadzieje zobaczenia się z Tobą.
Jeśli wolą Najwyższego powadzeni zajdziemy zpowrotem
na Ojczystą Ziemię, przywieziemy ze sobą - jako relikwie
- kilka pamiątek po drogim Stefanie.
Wtedy pewnie Twa Matka gorzko zapłacze. Lecz my
powiemy Jej i Twoim najbliższym, żeś w naszym życiu
obozowym - tak ciężkim - przeszedł między nami, jakby
wielka jakaś »postać legendama« jakby wyśniony w snach
»olbrzym« wśród ludzi przyziemnych.
My Jej powiemy, żeś był pochodnią, co nas w ciemno
ściach prosto prowadziła, żeś był kapłanem, w którego
Chrystus naznaczył jakby stygmatem wielkości w swym
powołaniu, żeś dźwigał dusze nasze i wspierał nam ciała.
A wtedy ukoimy jej ból, wtedy uciszymy jej duszę sko
łataną. I wtedy choć smutna i jeszcze zbolała, wzniesie ser
ce do Boga w dziękczynnej modlitwie: „Bądź wola Twa,
Panie, dzięki, Ci, Boże, za syna takiego.”
Bo tylko taką możesz być i taką Cię widzę, Matko przy
jaciela!
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Stefan u tronu Boga modlitwą wesprze swą matkę. I pa
trząc na Nią prosić będzie dobrego Stwórcę, aby całemu
krajowi dał takie matki, co tworzyć będą nasze lepsze „ju
tro” ; co wychowają nam synów - wielkich świętością i do
bra ukochaniem; co wydadzą nam córki, które cnotę i pra
cę wniosą - jako wiano - w nasze życie.
Droga, nieszczęśliwa Matko! Bądź dumna, żeś była
matką takiego kapłana, którego my - jak brata - kochamy,
a czcimy - jak bohatera posłannictwa Pana!

„Więźniu, ty mógłbyś samotny,więziony Myślą i wiarą budować i przewracać trony.”

S. W. Frelichowski
A. Mickiewicz

Radosnym, Panie! Nie siedzę bezczynnie
Z Chrystusa życiodajną łącząc się ofiarą,
Gdy bracia moi za Ojczyznę walczą...
Więc że więzień za Ojczyznę walczyć może...
Radosnym, Boże!
Radosnym, Panie, boś mi żyć dozwolił
W ogromnym tym przełomie wszechdziejów ludzkości,
Gdy wojna wszystkich dni Słowian zawraca...
Że więźniów gromada dni te kuć pomoże,
Radosnym, Boże!
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Wyżej nad niewolnika pokój ceniąc honor,
Pod dziką wroga legliśmy napaścią,
Bój krwawy świata wszczynając z tyranem.
Że w czterdzieści i czterym już wolności zorze,
Pewnym, o Boże!
Wiem, że na chacie ojczystej swe j załkniem
Już nie męczeństwa krzyż, lecz chwały naszej, Chryste!
Bo Polski chwała z ofiar synów będzie...
Stąd gdy i ciało ofiaruję może...
Radosna ma dusza, Boże!

Radosnym, Panie...!

Tyś nam dał łaskę, że kroplą być mamy,
Co brzegu dopełni kielicha ofiary
Polskiej lat dwustu, a największej teraz...
Że pohańbienie kroplą tą być może,
Radosnym, Boże!..

Przez lat dwadzieścia Wolnej Polski była
Dałeś wzrost nam, oświatę i decyzję mocy.
A za naukę, że tylko z Chrystusem
Szczęście Ojczyzna swoje wykuć może,
Wdzięcznym Ci, Boże!

U trumny
I odszedł....cicho, bezszelestnie, tak
jako zawsze czynił za życia.
Przy samym brzasku dnia wykradła - nam
go śmierć,
choć współbracia już czuwali...
choć po raz ostatni szturmowali do
nieba podczas mszy św. o Jego zdrowie.
W ciszy dzieją się wielkie rzeczy.
W ciszy budzącego się zimowego poranka
dusza Jego uleciała ku niebu.
U trumny Jego zapłakała spóźniona Wolność...
Ta wyśniona...
ta wytęskniona...
ta, która stała przed Jego oczami,
gdy budził się i zasypiał...
- „Fata Morgana” łagrowego życia...
U trumny Jego stanęli zbolali koledzy...
cisi... skupieni... twardzi...
pełni bolesnej zadumy...
zastygli w niemym żalu,
że odszedł od nas, gdy już... już...,
a rozwidni się dziejowe zorze...
iście „Żywe Kamienie”, rzucone w obóz.
Jeno serce, które zawsze gorące pozostało,
krajało się pod kamienną powłoką.
Jeno łzy duże, gorące stanęły w oczach,
a wykulać się na policzki nie chciały.
U trumny Jego stanęło dzieło Jego.
Bo - święty - swoje dzieło zawsze z sobą nosi.
Bo największe dzieło świętego - to On sam.
I dlatego Pan go zabrał, bo dzieło już gotowe stanęło.
Już spalił się w służbie Boga i Ojczyzny.
Chrystus cierpiący nigdy Go nie
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Wśród polskiej młodzieży

Anna Pietraszek, Maciej Rayzacher,
o. Marian, Michał Kozak

potrzebował szukać... szedł zawsze sam
na Jego spotkanie. Odnajdywał Go między
trybami maszyny obozowej
na rewirze,
na blokach nieparzystych,
zgłodniałego - nakarmił...
nagiego
- przyodział...
smutnego - pocieszał...
upadłego na duchu „ Chrystusa” - dźwigał.
Nie tyle mówił, co czynił. Serce rwało
mu się do radosnego działania.
Serce, które „gdy prawdziwie kocha,
jest więcej tam, gdzie kocha,
niźli w piersiach, w których bije”...
Serce czysto Polskie...
Złote serce kapłańskie, które jedno
tylko kochało - Boga i dusze,
które „przez krzyż cierpień i życia
szarego - z Chrystusem - konsekwentnie
szło do chwały zmartwychwstania.”
Już od zarania swego życia kapłańskiego...
a najbardziej tu w obozie.
Promienny i pogodny przeszedł przez obóz
Promienny i pogodny dawał życie swoje
na okup dla rodzącego się na nowo świata,
na chwałę i zmartwychwstanie Ojczyzny...
„Bo Polski chwała z ofiar synów będzie.
Stąd gdy i ciało ofiaruję może,
Radosna ma dusza, Boże!”
Oto właśnie Jego słowa, które czynem wypisał
w swym życiu obozowym,
których prawdziwość
śmierć poświadczyła swoją pieczęcią.
Przed kamerą TYP. Wrzesień 2002

Śpi teraz bojownik Chrystusa niestrudzony.
Ten, co wyrąbywał Chrystusowi lepsze jutro,
odpoczywa teraz po upale dnia...

Cichy,
namaszczony ofiarą,
przyobleczony w dumną powagę umarłych.
Nic go nie obchodzi wieczorny apel,
ani słowa komendy łagrowej:
Całe życie obozowe kończy się u Jego trumny
bezsilne... złamane majestatem śmierci.
Sam Bóg wyrzekł wytęsknione
słowo - „zwolniony” -... I dusza Jego
uleciała tam, gdzie Wolność prawdziwa...
U trumny Jego stoją jeszcze
zawsze zadumani koledzy.
Oni przyszli do Niego, jak kiedyś wierni
uczniowie do zmarłego Jezusa, pod
osłoną nocy...
W sercu ważą święte i zuchwałe
zamiary...
Wolę przekuwają na wolę zmarłego...
„ Żywe Kamienie”, z których wzniosą się
granitowe posady świata i Ojczyzny
nie na wzór wyniszczonego
w trumnie ciała...
ale według ducha Jego...
Marian Żelazek S.Y.D.

Dodatek 1
Kalendarium życia o. Mariana Żelazka, SVD
nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla (2002)

1918
30 stycznia - O. Marian Żelazek przychodzi na świat w Palędziu, w małej miejscowości pod Poznaniem. Jego rodzi
ce Stanisława i Stanisław Żelazkowie mają już sześcioro
dzieci, on jest siódmym
1926
rodzina Żelazków przenosi się do Poznania, gdzie o. Ma
rian rozpoczyna szkołę
1928
rozpoczyna naukę w Gimnazjum Misyjnym w Górnej Grupie
1937
8 września rozpoczyna nowicjat w Domu Misyjnym św.
Stanisława Kostki w Chludowie koło Poznania
1939
4 września składa pierwsze śluby zakonne
1940
20 maja - aresztowany wraz z innymi zakonnikami w For
cie VII w Poznaniu,
22 maja - przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau
1941
15 sierpnia-przeniesiony do obozu koncentracyjnego Gusen
8 grudnia - powraca do obozu w Dachau
1945
29 kwietnia - wyzwolenie obozu,
wyjeżdża do Rzymu; studiuje teologię w Instytucie Anselmianum,
1948
18 września - przyjmuje w Rzymie święcenia kapłańskie
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1950
21 marca - po kilkunastodniowej podróży morskiej docie
ra do Bombaju
następnie w stacji misyjnej w Kesramal, gdzie rozpoczyna
pracę wśród Adibasów
1951
zostaje mianowany dyrektorem jedynego w tym czasie ka
tolickiego gimnazjum w Indiach, liczącym 400 uczniów.
Szkoła ta wydala dwóch biskupów, wielu kapłanów, licz
nych inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin oraz set
ki nauczycieli szkół misyjnych.
Po 12-stu latach, w 1963 roku, w dowód uznania dla jego
ogromnego zaangażowania się w pracę dydaktyczno-formacyjną młodzieży, powierzono o. Żelazkowi nadzór nad
wszystkimi szkołami podległymi Misji w Sambalpur.
1963
Po dwunastu latach pracy dydaktyczno-formacyjnej mło
dzieży, obejmuje nadzór nad wszystkimi szkołami podle
głymi Misji w Sambalpur.
1968
zostaje proboszczem 5 nowych stacji misyjnych w Bondamunda.
Tam właśnie o. Marian zbudował Sanktuarium Matki Bo
skiej Częstochowskiej, której wizerunek sprowadził z Pol
ski. „...jakże niezwykle, euforycznie i z wielką nutą nadziei
brzmiały słowa «Zdrowaś Maryjo» w ustach modlących
się w języku hinduskim ludzi: «Namaste Mariya, Onugrobo puma, Probhu tumbboro songore...»” - pisał o. Żelazek
w listach do współbraci w Polsce.
1975
1 czerwca - przybywa do świętego miasta hindusów - Puri, w południowym stanie Orisa, gdzie m.in. organizuje po
moc medyczną, oświatę oraz pracę zawodową wśród trędo
watych.
W Puri znajduje się jedna z największych świątyń hindui
stycznych, która swym bogactwem i wielkością przyciąga
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tysiące wiernych. Według panujących przekonań religij
nych, świątynia jest punktem świata, którego prawowierni
bramini mają obowiązek strzec przed profanami. Stąd nie
mają do niej dostępu tzw. naris - ludzie ubodzy i chorzy,
inaczej „niedotykalni”.
Już w 1922 roku, gdy hiszpańscy misjonarze odwiedzili po
raz pierwszy miasto Puri, marzyli, aby w przyszłości obok
świątyni Dżagannatha stanęła bazylika ku czci Najświęt
szej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Do tego właśnie
miasta, w 1975 roku, zostaje skierowany o. Żelazek, który
z ogromnym wzruszeniem wspomina ten fakt: „...niezba
dane są wyroki Boże... Ja, więzień Dachau, pielgrzym z da
lekiej Polski, zostałem wyznaczony do urzeczywistnienia
marzeń tylu hiszpańskich misjonarzy...”
w listopadzie 1975 - zakłada Komnalaya - Ośrodek Le
czenia Trądu
Niezwykłym rozdziałem w życiu i działalności misyjnej o.
Mariana Żelazka w Puri było podjęcie pracy wśród cho
rych na trąd. Idea zrodziła się spontanicznie i wypłynęła
z miłości do człowieka chorego i odrzuconego przez spo
łeczeństwo oraz z pragnienia niesienia mu pomocy. W pra
cę tę włożył cały swój potencjał życiowy, całą energie, ini
cjatywę i miłość. Od roku 1975 działalność ta stała się nie
tylko jego osobistą satysfakcją, ale przede wszystkim rado
ścią życia kapłańskiego. Podczas ostatniego urlopu w Oj
czyźnie wspominał:
„... w okolicach Puri istniała kolonia trędowatych. Chociaż
nie była ona otoczona murem, to jednak istniały niewi
dzialne druty kolczaste. Było tam około stu ludzi. Nikt do
nich nie zaglądał, nikt im nie pomagał. Żyli w szałasach,
w domkach-ruderach, zdani tylko na samych siebie. Mie
szkańcy miasta wiedzieli, że coś takiego istnieje, ale nie
mówili o tym, tak jak członkowie szanującej się rodziny
nie rozmawiają o krewnym, którego uczynki czy sposób
życia skazały na infamię, a więc na milczenie.
Ponieważ nie byli leczeni, znaczne ubytki ciała, okalecze
nia i gnijące kończyny były na porządku dziennym. Egzy
stencja trędowatych składała się tylko i wyłącznie z cier
pienia.
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Od czasu gdy zaopiekowaliśmy się nimi, w kolonii zmieni
ło się bardzo wiele. Od samego początku chciałem, aby ży
li oni w bardziej ludzkich warunkach. Pracę rozpoczęliśmy
od robienia opatrunków i czyszczenia jątrzących się ran...
I w ten sposób zyskaliśmy zaufanie tych, którzy jeszcze
niedawno stronili od ludzi zdrowych. Obecnie w kolonii
mieszka 600 rodzin. Dzięki pomocy wielu organizacji mię
dzynarodowych można było stworzyć schludną wioskę za
pewniającą jej mieszkańcom nie tylko lepsze życie, ale
przede wszystkim dostęp do lecznictwa i pracy.
Wybudowaliśmy na terenie osady przychodnię lekarską,
mały szpital i pracownię ortopedyczną. Wielu z nich pracu
je w przędzalni i pracowni krawieckiej. Inni wyrabiają po
wrozy z juty, bardzo tutaj potrzebne. Również staw rybny
i kurza ferma są środkiem utrzymania dla tych biednych lu
dzi. Lecz najważniejszą rolę odgrywa tutaj szkoła, do
której uczęszcza 420 dzieci, w tym 94 z rodzin trędowa
tych. W ten sposób udowodniliśmy, że trądu nie należy się
bać. Można go wyleczyć. Gorszy jest trąd duchowy, które
go źródła pochodzą z nienawiści, braku poszanowania
i nietolerancji...”
1985
w grudniu, dziesięć lat później, dzięki jego staraniom,
w Puri - świętym mieście hinduizmu stanął kościół ku czci
Matki Bożej, wielkie dzieło polskiego misjonarza, któremu
zawsze przyświecał jeden jedyny cel i hasło: „Przybliżyć
Chrystusa Hindusom”.
Miasto Puri, kolebka hinduizmu w szczególny sposób po
budziło o. Mariana do jeszcze bardziej wytężonej pracy,
której głównym i podstawowym kierunkiem działania by
łoby nawiązanie dialogu z hinduskim społeczeństwem.
Dzięki jego staraniom, powstaje Centrum Poszukiwania
Prawdy, którego celem byłby dialog pomiędzy hindui
zmem a chrześcijaństwem. A oto jego słowa podkreślające
ważność tej decyzji:
„...przybliżając tutejszej społeczności chrześcijaństwo, za
mierzałem czynić to na zasadzie szerzenia wiedzy o Chry
stusie i o prawdach wiary. Jednocześnie zwracałem uwagę
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nowoczesnej młodzieży hinduskiej na wartości zawarte
w tradycji Indu, o której młode pokolenie już zapomniało,
zafascynowane współczesną cywilizacją, spychającą wie
lowiekową kulturę tego narodu na plan dalszy. Tak wiec
nie nakaz, nie przymus lecz dialog, wzajemne poszanowa
nie własnych przekonań i obustronne porozumienie może
doprowadzić do obopólnego ubogacenia wewnętrznego,
a co za tym idzie, do prawdziwego współżycia między
ludzkiego...”
1998
o. Marian obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa
2000
9 kwietnia - Ambasador RP wręcza o. Marianowi Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
3 października - akademia Medyczna w Poznaniu przyzna
je o. Marianowi Medal im. Karola Marcinkowskiego za za
sługi w niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej trę
dowatym.
O tym sędziwym misjonarzu, napisano książki, wiersze,
wydano szereg jego listów w różnych czasopismach i zre
alizowano wiele filmów i reportaży, a pomimo to stale po
zostaje prostym, pełnym dobroci ojcem trędowatych i naj
biedniejszych spośród biednych.
2002
30 stycznia - zgłoszony zostaje jako kandydat do pokojo
wej Nagrody Nobla.
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Dodatek 3

Dodatek 2
Komitet Inicjujący Nominację
O. Mariana Żelazka SVD Do Pokojowej
Nagrody Nobla 2002*
Warszawa, 1.02. 2002 r.
Szanowni Państwo,

Marian Żelazek

NOMINACJA O. MARIANA ŻELAZKA SVD DO
POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA 2002 STAŁA SIĘ
FAKTEM. Lista Nominatorów i Osób Wspierających wy
słana do Oslo znajduje sie w załączeniu.
Nominacja ta potrzebuje niewątpliwie dalszego wspar
cia. Uprzejmie proszę o dalsze zbieranie podpisów osób
znaczących w Polsce i za granicą. W załączaniu znajduje
się propozycja krótkiego tekstu, który można podpisać sa
memu i wysłać do Oslo na podany adres lub na adres na
szego Komitetu. Planujemy wysyłkę podpisów do Oslo na
dzień 27.02.2002 r.
Dziękuję za wszelką pomoc

dr Jacek Wójcik - sekretarz
Siedziba Komitetu:
Parafia św. Stanisława B.M.
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
tel/fax/sekr (022) 631-91-00
Instytut Nagrody Nobla w Norwegii:
Professor Geir LUNDESTAD
The Director of The Norwegian Nobel Institute
Drammensveien 19
NO - 0255 OSLO
* http://www.seminarium.org.pl/klerycy/users/
zelazek/komitet.html
80

LIST NOMINACYJNY DO POKOJOWEJ
NAGRODY NOBLA*

„Nie jest trudno być dobrym - wystarczy tylko chcieć!”
Te słowa Mariana Żelazka, katolickiego księdza pracu
jącego w Indiach od 50 lat, stanowią nie tylko mocny fun
dament jego całego życia, ale także wezwanie skierowane
do wszystkich ludzi bez względu na to, gdzie się urodzili
lub jaką wyznają wiarę. Dobroć bowiem nie zna granic.
Dlatego też takiego świata, który jest nadzieją ludzkości
XXI wieku, a zwłaszcza tych którzy czują się lub są odpo
wiedzialni za los wszystkich mieszkańców naszej planety,
nie da się bez dobroci zbudować.
Ojciec Marian Żelazek, SVD, członek katolickiego za
konu księży werbistów przez całe swoje życie czynił do
bro. Wyciąga rękę do wszystkich tych którzy potrzebują
pomocy, do wszystkich tych, którzy zostali odtrąceni przez
silniejszych od siebie, do chorych, okaleczonych, bezbron
nych w swojej samotności, otoczonych powszechną obo
jętnością. Tacy ludzie zawsze czekają na najdrobniejszy
nawet gest czyjegoś współczucia, czekają na kogoś kto za
uważy ich nieszczęście i zechce pomóc. Ojciec Marian Że
lazek jest właśnie takim człowiekiem, który przez całe
swoje życie szukał ludzi potrzebujących pomocy, a zwła
szcza takich którzy cierpią w milczeniu.
Urodził się 30 stycznia 1918 roku. On, opiekun i lekarz
trędowatych, niezbadanym wyrokiem Opatrzności przyszedł
na świat w tygodniu, którego niedziela obchodzona jest jako
Międzynarodowy Dzień Trędowatych. Podobnie jak jego
poprzedniczka św. pamięci Matka Teresa, obrał on Indie ja* tłumaczenie na język polski, http://www.seminarium.org.pl/klerycy/users/zelazek/list.html
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ko teren swojej działalności. Być może tylko ten kraj i jego
pełna mistycyzmu filozofia religijna potrafiłaby znaleźć od
powiednie wytłumaczenie takiego zbiegu okoliczności.
Powołanie do stanu kapłańskiego ojca Mariana Żelazka
w powiązaniu z działalnością misyjną objawiło się wcze
śnie, gdy był jeszcze uczniem. W czasie drugiej wojny
światowej spędził pięć lat w hitlerowskim obozie koncen
tracyjnym w Dachau. Katowany i dręczony, przeżył obóz
dzięki swojej determinacji zostania księdzem. Barbarzyń
stwo obozu koncentracyjnego nie uczyniło go człowiekiem
zgorzkniałym, a wręcz przeciwnie: obudziło w nim głębo
ką wiarę w godność każdego człowieka i niezwykłą chęć
naprawy tego świata poprzez czynienie dobra. Po zakoń
czeniu wojny wyjechał do Rzymu na studia teologiczne.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1948 roku udał się
do Indii, gdzie swoimi uczynkami pragnął poświadczyć, iż
człowiek dla człowieka musi być człowiekem.
Pierwsze 25 lat swojego pobytu w Indiach ojciec Żela
zek poświęcił pracy nauczycielskiej wśród Adivasów, czyli
indyjskich aborygenów. Od 1975 roku do chwili obecnej
swoją działalność misyjną prowadzi w Puri (stan Orissa),
które to miasto jest jednym z najświętszych miejsc dla hinduistów indyjskich. Znajduje się tam słynna świątynia boga
Wisznu, Jagannatha, czyli Pana Świata. Codzienne świąty
nia ta odwiedzana jest przez rzesze pielgrzymów z całych
Indii. Właśnie w Puri, na jego przedmieściach, ojciec Żela
zek zorganizował kolonię trędowatych, która stanowi dzie
ło jego życia - życia przepełnionego miłością do najbar
dziej pokrzywdzonych. Nie mógł się on nigdy pogodzić ze
sposobem, w jaki reszta społeczeństwa traktuje trędowatych
i ich cierpienie. Dlatego też postanowił pomóc tym odtrąco
nym i pogardzanym ludziom znosić ich straszliwe brzemię.
Mimo, że sam jest cudzoziemcem, jest głęboko poważany
i kochany przez swoich podopiecznych, zwłaszcza za to, że
wyznając inną wiarę, szanuje i akceptuje ich tradycje i zwy
czaje dowodząc tym samym, iż Bóg jest tylko jeden i Jego
głównym atrybutem jest miłość. Oni rozumieją na czym po
lega główna zasada życia tego obcego człowieka, który stał
się dla nich najbliższym przyjacielem. Rozumieją to, że mi
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łość człowieka do człowieka jest jedyną skalą jaką można
mierzyć miłość do jedynego Boga.
Kolonia założona przez ojca Żelazka powiększa się stale
tak jak stale rośnie liczba ludności Indii. Obecnie kolonia liczy
600 stałych pacjentów, w większości chorych na trąd. Mają
oni rodziny, którym również trzeba zapewnić higieniczne wa
runki mieszkaniowe, wyżywienie i ubranie. Tym, którzy mo
gą pracować, zapewnia się odpowiednie zatrudnienie.
Szczególną opieką otaczane są dzieci. W sąsiedztwie
kolonii ojciec Żelazek założył specjalną szkołę dla dzieci
trędowatych. Wśród nauczycieli znajdują się także trędo
waci, którym udało się pokonać chorobę. Szkoła ma swój
własny internat i plac zabaw. Ideą przewodnią ojca Żelaz
ka było to, aby dzieci nie przebywały cały czas w towarzy
stwie chorych i nie czuły się gorsze od innych dzieci. Dla
tych dzieci ojciec Żelazek szuka na całym świecie tzw. ro
dziców adopcyjnych, którzy pomagają finansowo w ich
wychowywaniu i wykształceniu tak, aby stały się one cał
kowicie samodzielne w chwili osiągnięcia pełnoletności.
Kolonia ojca Żelazka ma również swój własny szpital
w którym najbardziej okaleczeni są pod stałą opieką. Mie
szkańcy kolonii którzy są w stanie pracować, zatrudnieni
są w warsztacie obuwniczym, który specjalizuje się w szy
ciu obuwia dla tych trędowatych, których stopy zostały
okaleczone przez chorobę. Jest tam także warsztat produ
kujący sznurek, tkalnia materiałów, szwalnia i cegielnia.
Niedawno ojciec Żelazek założył też stałą klinikę denty
styczną dla swoich podopiecznych. Kolonia posiada też
swój własny ogród warzywny, sad i fermę kurzą, których
produkty służą nie tylko samym kolonistom ale również
sprzedawane są na pobliskim rynku.
Ojciec Żelazek nie ogranicza się do pracy w swojej ko
lonii. Służy także innym ludziom. W czasie powodzi, która
zagrażała pobliskiej wiosce, zdołał on zorganizować całą
jej społeczność w celu wzniesienia wałów przeciwpowo
dziowych.
Trzeba podkreślić również to, iż ojciec Żelazek nie na
mawia nikogo do zmiany wiary. Poza kościołem katolic
kim, który wybudował na terenie swojej kolonii, nie nawra83

ca nikogo na katolicyzm. Jest on szczególnie uczciwy wo
bec hinduskiej większości. Nie otrzymałby nigdy pozwole
nia od władz na wybudowanie tego kościoła, gdyby było
inaczej. Obok kościoła ojciec Żelazek wybudował bibliote
kę z czytelnią i salą konferencyjną, powołując do życia
Centrum Dialogu dla ludzi „głodnych Boga” - jak ich okre
śla ojciec Żelazek. Dowodzi on w ten sposób, że miłość do
człowieka jest możliwym do zbudowania fundamentem
wzajemnego zrozumienia, a więc dialogu ekumenicznego,
niełatwego do przeprowadzenia wśród hinduistów.
Podczas półwiecza swojej działalności w Indiach ojciec
Żelazek zdobył miłość i popularność nie tylko wśród naj
biedniejszych, uciśnionych i odepchniętych ale również
zdobył uznanie elity. Najwyższy kapłan świątyni Jagannatha odwiedził teren misji z okazji 50-lecia święceń kapłań
skich ojca Żelazka wygłaszając przemówienie gratulacyj
ne. Mimo, że O. Żelazek pracuje i przebywa wśród trędo
watych, którzy należą do tzw. kasty nietykalnych, jest uwa
żany za bramina przez lokalnych kapłanów hinduskich.
Ważny krok w celu osiągnięcia lepszego porozumienia
między obiema społecznościami został poczyniony. Tak
więc to, co ojciec Żelazek twierdzi jest prawdą: wystarczy
chcieć być dobrym.
Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć tego
niezwykłego człowieka jest to, iż zdołał znaleźć wielu po
mocników i sponsorów na całym świecie, którzy wspoma
gają go w jego dziele. Jest to najlepsza ilustracja porzeka
dła, iż dobry przykład czyni cuda.
Uważamy, iż prawdziwy i trwały pokój zależy w dużej
mierze od czynów ludzi będących natchnieniem dla tych,
którzy pragną budować harmonijne światowe społeczeń
stwo. Sądzimy, że osiągnięcia Ojca Żelazka zasługują na
międzynarodowe uznanie. Z tych to właśnie powodów no
minujemy ojca Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody
Nobla w roku 2002.

Dodatek 4
Listy Nominatorów oraz Osób Wspierających
Nominację Ks. Mariana Żelazka
do Pokojowej Nagrody Nobla 2002*

A. Lista Nominatorów
I. Członkowie parlamentów
Rama Chandra Khuntia, Członek Senatu, New Delhi;
Maurice Kujur, Członek Senatu, New Delhi;
Maheswar Nohanty, Członek Zgromadzenia Ustawodaw
czego, Rząd Orissy, Indie;
Kazimierz Kutz, Zastępca Marszałaka Senatu, Warszawa;
Andrzej Wielowieyski, Senat, Warszawa;
Grażyna Staniszewska, Senat, Warszawa;
Andrzej Czerwiński, Członek Parlamentu, Warszawa;
Marta Fogler, Członek Parlamentu, Warszawa;
Przemysław Gosiewski, Członek Parlamentu, Warszawa;
Grzegorz Górniak, Członek Parlamentu, Warszawa;
Zofia G. Krasicka-Domka, Członek Parlamentu, War
szawa;
Urszula Krupa, Członek Parlamentu, Warszawa;
Marcin Libicki, Członek Parlamentu, Warszawa;
Tadeusz Maćkała, Członek Parlamentu, Warszawa;
Andrzej Markowiak, Członek Parlamentu, Warszawa;
Gabriela Masłowska, Członek Parlamentu, Warszawa;
Leszek Murzyn, Członek Parlamentu, Warszawa;
Marek Muszyński, Członek Parlamentu, Warszawa;
Maria Nowak, Członek Parlamentu, Warszawa;
Stanisław Papież, Członek Parlamentu, Warszawa;
Jan M. Rokita, Członek Parlamentu, Warszawa;
Jan Rzymełka, Członek Parlamentu, Warszawa;
Anna E. Sobecka, Członek Parlamentu, Warszawa;
Małgorzata Stryjska, Członek Parlamentu, Warszawa;
Michał Stuligrosz, Członek Parlamentu, Warszawa;
* http://www.seminarium.org.pl/klerycy/users/zelazek/lista.html
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Wojciech Szmara, Członek Parlamentu, Warszawa;
Gertruda Szumska, Członek Parlamentu, Warszawa;
Halina Szustak, Członek Parlamentu, Warszawa;
Elżbieta Więcławska, Członek Parlamentu, Warszawa;
Staniaław Zadora, Członek Parlamentu, Warszawa;
II. Aktualni profesorowie prawa,
nauk politycznych, historii i filozofii
Antoni Barciak, Profesor historii, Uniwersytet Śląski,
Katowice;
Kazimierz Bielanin, Profesor historii, Uniwersytet Jagiel
loński, Kraków;
Andrzej Bronk SYD, Profesor filozofii, Katolicki Uniwer
sytet Lubelski, Lublin;
Bogdan Dembiński, Profesor filozofii, Wydział Nauk Spo
łecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Tomasz Dybowski, Profesor prawa, Wydział Prawa, Uni
wersytet Warszawski, b. członek Trybunału Konsty
tucyjnego;
Ks. Gunter Dzierżoń, Docent Prawa, Uniwersytet im.
Kard. Wyszyńskiego, Warszawa;
Bronisław Geremek, Profesor historii, PAN, b. Minister
Spraw Zagranicznych, b. członek Parlamentu, czło
nek Unii Międzyparlamentarnej
Czesław Głombik, Profesor filozofii, Wydział Nauk Spo
łecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Profesor prawa, Uniwersytet
Warszawski, v-Prezes EBOR, b. Prezes NBP;
Jan Kieniewicz, Profesor historii, v-Dyrektor Centrum Ba
dań Tradycji Antycznej, Warszawa;
Andrzej Kiepas, Profesor filozofii, Wydział Nauk Społecz
nych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Irma Kozina, Adiunkt historii, Uniwersytet Śląski, Kato
wice;
Karol Myśliwiec, Profesor historii, Uniwersytet Warszaw
ski, Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomor
skiej, PAN, Warszawa;
Stanisław Nicieja, Profesor historii, Rektor Uniwersytetu
Opolskiego, Opole;
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Idzi Panic, Profesor historii, Dyrektor Instytutu Historii,
Uniwersytet Śląski, Katowice;
Halina Promieńska, Profesor filozofii, Wydział Nauk Spo
łecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Wojciech Roszkowski, Profesor historii, Instytut Studiów
Politycznych, PAN, Warszawa;
Marek Safjan, Profesor prawa, Przewodniczący Trybunału
Konstytucyjnego;
Henryk Samsonowicz, Profesor historii, Uniwersytet War
szawski, b. Minister Edukacji, b. Rektor Uniwersyte
tu Warszawskiego, b. v-ce Przewodniczący KBN;
Adam Strzembosz, Profesor prawa, b. v-ce Minister Spra
wiedliwości, b. Przewodniczący Sądu Najwyższego,
Warszawa;
Tomasz Strzembosz, Profesor historii, Katolicki Uniwer
sytet Lubelski oraz Instytut Studiów Politycznych,
PAN;
Adolf Szołtysek, Profesor filozofii, Wydział Filozofii,
Uniwersytet Śląski, Katowice;
Kazimierz Wolsza, Profesor filozofii, Wydział Teologii,
Uniwersytet Opolski, Opole;
Zygmunt Woźniczka, Docent filozofii, Wydział Filozofii,
Uniwersytet Śląski, Katowice;
Wiesław J. Wysocki, Profesor historii, Uniwersytet im.
Kard. Wyszyńskiego, Warszawa;
B. Lista Osób Wspierających
I. Osoby nagrodzone Nagrodą Nobla
Czesław Miłosz, Literacka Nagroda Nobla 1980;
Wiesława Szymborska, Literacka Nagroda Nobla 1996;
II. Politycy i Administracja
Władysław Bartoszewski, Prezydent PEN Clubu (Polska),
b. Minister Spraw Zagranicznych (dwukrotnie),
odznaczony Pokojową Nagrodą Księgarzy Niemiec
kich (1986);
Ballab Kumar Jayasingh, Ph.D., Dziekan Kolegium Me
dycyny Tradycyjnej, Puri, Orissa, Indie;
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Livinus Kindo, Indyjska Służba Administracyjna, Szef
Komisji Wyborczej, Orissa, Indie;
Wojciech Kozak, Prezydent Warszawy;
Barbara Lisowska, Radca Prawny, Zamek Królewski
w Warszawie;
Tadeusz Mazowiecki, b. Premier;
A.L. Naidu, Prezes Elekt Klubu Rotarian, Członek Zarzą
du Indyjskiego Czerwonego Krzyża, b. członek Ra
dy Wydziału Psychologii, Kolegium Autonomiczne
Puri, Orissa, Indie;
Radha Kant Nayak, Dr., b. wiceminister Rządu Indii, Ho
norowy Założyciel Narodowego Insytutu Pracy Spo
łecznej i Nauk Społecznych, Bhubaneswar, Orissa,
Indie;
J. B. Panaik, b. Premier Stanu Orissa;
Ramakanta Patnaik, b. Inspektor Służby Zagranicznej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Generalny
Inspektor Finansowy Budżetu Obronnego, Minister
stwo Obrony Indii;
Zofia Rynkus, Radca Prawny, Wydział Prawa, Minister
stwo Kultury;
III. Sztuka
Wojciech Kilar, kompozytor;
Henryk M. Górecki, kompozytor;
Andrzej Wajda, reżyser;
IV. Profesorowie różnych dziedzin
Włodzimierz Bojarski, Profesor Energetyki i Ekonomii,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu im. Jańskiego,
Warszawa;
Stanisław Borkacki, Profesor Ekonomii, Uniwersytet Ja
gielloński, Kraków;
M. Krzysztof Byrski, Profesor Indologii, Uniwersytet
Warszawski, b. Ambasador Polski w Indiach;
Ks. Czesław Cekiera, Profesor Psychologii, Katolicki Uni
wersytet Lubelski, Lublin;
Zbigniew Chłap, Profesor Medycyny, Uniwersytet Jagielloń
ski, Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei, Kraków;
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Łukasz Czuma, Profesor Ekonomii, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Lublin;
Zdzisław Gajda, Profesor Historii Medycyny, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków;
Krzysztof Kędzior, Profesor Dyrektor Instytutu Aeronautyki i Mechaniki Stosowanej, Politrechnika War
szawska;
Andrzej Kojder, Profesor Socjologii, Uniwersytet War
szawski, Warszawa;
Janusz Lewandowski, Profesor Dyrektor Instytutu Inży
nierii Cieplnej, Politechnika Warszawska;
Andrzej Lipkowski, Profesor Nauk Medycznych, Centrum
Naukowo Medyczne, PAN, Warszawa;
Marcin K. Nowakowski, Profesor Ekonomii, Vice-Rektor
Warszawskiej Szkoły Ekonomicznej (SGH), Warsza
wa;
Zbigniew Matkowski, Profesor Ekonomii, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Biznesu im. Jańskiego, Warszawa;
Ks. Piotr Nitecki, Profesor Katolickiej Nauki Społecznej,
Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław;
Anna Raźny, Profesor Kultury, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków;
Tadeusz Rychter, Profesor Inżynierii Mechanicznej, Dzie
kan Wydziału Inżynierii Mocy i Aeronautyki, Poli
technika Warszawska;
Andrzej Sękowski, Profesor Ekonomii, Katolicki Uniwer
sytet Lubelski, Lublin;
Krzysztof Szymański, Profesor, Politechnika Warszawska,
Warszawa;
Wiesław P. Szymański, Profesor Filologii, Uniwersytet Ja
gielloński, Kraków;
Wojciech Swiątkiewicz, Profesor Socjologii, Wydział Na
uk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Czesław Wałęsa, Profesor Psychologii, Katolicki Uniwer
sytet Lubelski, Lublin;
V. Profesorowie, Docenci i Adiunkci Chemii
Anna Banaszek, Profesor Chemii, Instytut Chemii Orga
nicznej, PAN, Warszawa;
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Jan Bimer, Docent Chemii, Instytut Chemii Organicznej,
PAN, Warszawa;
Daniela Buza, Profesor Chemii, Wydział Chemii, Politech
nika Warszawska, Warszawa;
Marek Chmielewski, Profesor Chemii, Vice-Dyrektor In
stytutu Chemii Organicznej, PAN, Warszawa;
Włodzimierz Danielewski, Profesor Chemii, Instytut Che
mii Organicznej, PAN, Warszawa;
Witold Danikiewicz, Docent Chemii, Instytut Chemii
Organicznej, PAN, Warszawa;
Helena Dodziuk, Docent Chemii, Instytut Chemii Orga
nicznej, PAN, Warszawa;
Ryszard Duś, Profesor Chemii, Instytut Chemii Organicz
nej, PAN, Warszawa;
Zbigniew Floriańczyk, Profesor Chemii, Wydział Chemii,
Politechnika Warszawska, Warszawa;
Jadwiga Frelek, Docent Chemii, Instytut Chemii Orga
nicznej, PAN, Warszawa;

Dodatek 5
Instrukcja postępowania pomocna przy zbieraniu
podpisów*
1. Jakie są warunki wstępne złożenia podpisu?
Uważamy, że wstępnym warunkiem złożenia podpisu
jest akceptująca znajomość działalności i osoby o. Mariana
Żelazka przez osoby podpisujące listy nominacyjne
i wspierające.
2. Kogo Komitet Norweski upoważnia do złożenia
podpisu?
Prawo zgłaszania kandydata mają tylko osoby wymie
nione poniżej:
- obecni i byli członkowie Komitetu Noblowskiego
oraz doradcy Instytutu Noblowskiego
- członkowie parlamentów innych krajów i rządów,
oraz członkowie Unii Międzyparlamentarnej
- członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawie
dliwości w Hadze i Międzynarodowego Sądu Arbitra
żowego
- członkowie Stałego Międzynarodowego Biura Pokoju
- członkowie Międzynarodowego Instytutu de Droit
- uniwersyteccy profesorowie prawa, nauk politycznych,
historii i filozofii (uwaga mogą to być również Associate oraz Assitant Professors czyli nasi docenci i adiunkci)
- osoby uprzednio uhonorowane Pokojową Nagrodą
Nobla Wszystkie te osoby podpisując Nomination
Letter stają się Nominatorami.
3. Czy inne osoby mogą coś zrobić?
Oczywiście, tak. Mogą podpisać załączony list wspiera
jący - SUPPORTING LETTER, który jest mutacją listu
nominującego z innym tytułem i zakończeniem. Mogą też
napisać swój własny list.
* http://www.seminarium.org.pl/klerycy/users/zelazek/instrukcja.html
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4. Którą wersję listu należy podpisać?
Wyłącznie angielską.
5. Czy wszyscy podpisują się na tej samej kopii listu?
Nie jest to konieczne. Wszystkie podpisane kopie zo
staną zebrane razem przez komitet w Warszawie i wysłane
do Oslo do Komitetu Norweskiego z listem przewodnim
zbierającym.
6. Co należy wpisać przy podpisie?
Oprócz wyraźnie wypisanych imienia i nazwiska prosi
my o wpisanie w języku angielskim pełnego tytułu upo
ważniającego do nominacji, np. Professor of Law, Minister
of ..., itd oraz afiliacji np. University of Warsaw Np. Jan
Kowalski, Professor of Law, Department of History, University of Warsaw
7. Gdzie przekazywać podpisane listu?
Najlepiej tą samą drogą, którą list dotarł łub na podany
niżej adres warszawski.
8. Do kiedy można składać podpisy?
Wszystkie Listy Nominacyjne i Wspierające, które
wpłyną do komitetu warszawskiego przed 20.01.2002 roku
zostaną przekazane do Komitetu Norweskiego przed
1.02.2002. Ta ostatnia data jest wyznaczona przez Komitet
Norweski.
Po tym terminie będziemy cały czas zbierać podpisy li
cząc się z potrzebą powtórzenia nominacji w roku następ
nym.
9. Co to jest Komitet Warszawski?
Jest to Komitet utworzony według klucza: znajomość o.
Mariana Żelazka oraz chęć przyczynienia się do nagrodze
nia jego pracy i postawy. Należą do niego następujące
osoby:
Sławomir Ast - Redemptoris Missio, Poznań
dr Wanda Błeńska - Redemptoris Missio, Poznań
ks. Edward Brzostowski - Kawasaki, Japonia
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prof. Krzysztof Byrski - przewodniczący Komitetu,
ambasador RP w Indiach, Warszawa
ks. Janusz Godzisz - Warszawa
ks. Konrad Keler SVD, v-ce generał - Rzym, Włochy
Jerzy Krasicki - pisarz, Kraków
Maurice Kujur - senator, Parlament Indii, New Delhi,
Indie
abp Kazimierz Majdański - Warszawa
ks. Zdzisław Peszkowski - Warszawa
Anna Pietraszek - reżyser, Warszawa
prof. Teresa Rutkowska - Warszawa
Andrzej Sujka - redaktor, Warszawa
Jacek Wójcik - sekretarz Komitetu, Warszawa
Piotr Życieński - fotografik, Warszawa
10. Jaka jest nazwa i adres Komitetu?
Komitet Inicjujący Nominację O. Mariana
Żelazka SYD Do Pokojowej Nagrody Nobla 2002
siedziba: parafia św. Stanisława BM ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa,
tel/fax/sekr (022) 631-91-00
11. Jakie są zadania Komitetu?
1. Ułożenie Listu Nominującego O. Mariana Żelaz
ka SVD do Pokojowej Nagrody Nobla 2002
2. Uzyskanie pod tym listem podpisów osób do tego
uprawnionych przez Norweski Komitet Noblowski
3. Dostarczanie dalszych informacji na temat O. Ma
riana Żelazka na żądanie Sekretarza Komitetu Noblowskiego.
12. Komitet nie wyczerpuje wszystkich możliwości
działania na rzecz Ojca Mariana Żelazka i nie pre
tenduje do wyłączności w tej materii. Dlatego też
członkowie Komitetu z radością powitają wszystkie
inne działania podejmowanie przez inne osoby w tej
sprawie.
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Dodatek 6
Spotkanie Polaków z Nominowanym do Pokojowej
Nagrody Nobla O. Marianem Żelazkiem*

Drodzy Przyjaciele!
W dniach od 13-21. 09.02. gościł u nas Nominat do Po
kojowej Nagrody Nobla O. Marian Żelazek SVD. Ojciec
ten pracuje 52 lata jako misjonarz w Indiach, w tym 25 lat
wśród trędowatych. Obszerniejsze informacje można zna
leźć na odnośnikach podanych na naszej polskiej stronie
internetowej http ://www.pl-oslo .net/
Nominat O. Marian był zaproszony do Norwegii przez
Ambasadę RP w Oslo. Mieszkał w biskupstwie Oslo, a o.
Gerard Filak SS.CC. przyjmował gości, jak swoich
Współbraci zapewniając im wszystko, co potrzebne jest
do życia.
W programie tych odwiedzin przewidziane były spotka
nia z redaktorem „The Magazine”, „Caritas Norge”, kato
lickiego „Broen” oraz Kroniki. Nominat zaproszony był
też na uroczysty obiad do rezydencji Ambasadora RP
w Oslo, oraz przez ks. bp. Gerharda Schwenzera SS.CC.
W sobotę 14 września o. Marian spotkał się z Polakami
w Tpnsberg. Mszę św. koncelebrowało pięciu księży.
Głównym celebransem był o. Waldemar Kus SVD, współkoncelebrowali o. Marian Żelazek, który wygłosił słowo
Boże, o. Gerard Filak, o. Franciszek Szajer i ks. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, proboszcz miejscowej parafii
w Tpnsberg, który na zakończenie Mszy św. serdecznie
podziękował o. Marianowi za udział. Problem pracy misjo
narza jest również bliski dla Niego, ponieważ w Wietnamie
również jest bardzo dużo ludzi trędowatych i biednych.
* http://www.katolsk.no/home/fszajer/Drodzy-Przyjaciele-3.htm
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Po Mszy św. zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z udzia
łem wszystkich uczestników tego spotkania. Pragnę
nadmienić, że zgromadziło się nas ok. 60 osób, wśród
których byli też uczestnicy innych narodowości. Następnie
udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie grupa Polaków zor
ganizowała przyjęcie przy kawie i dużym wyborze wspa
niałego ciasta. Tutaj można było porozmawiać osobiście
i otrzymać autografy od Nominata tegorocznej Pokojowej
Nagrody Nobla.
Na zakończenie dnia Siostry Elżbietanki zaprosiły nas
na kolację. Opowiadania o. Mariana wprowadziły nas
w dobry nastój, tak że trudno było skończyć choć późna
pora i zmęczenie dawało się we znaki. Do Oslo przyjecha
liśmy dość późno, ale udało się nam zobaczyć jeszcze wal
kę Dariusza Michalczewskiego z Richardem Hallem,
którego pokonał.
Następnego dnia, w niedzielę 15.09.02, o godz. 8.00
została jak zwykle odprawiona Msza święta dla Polaków
w kościele św. Olafa. Po Mszy św. o. Marian, o. Walde
mar, o. Gerard i ja udaliśmy się na zwiedzanie Oslo. Przy
pięknej pogodzie udało się nam podziwiać przepiękne wi
doki Oslo i fjordów z Holmenkolen, z najwyższego punk
tu skoczni. Nastęnie udaliśmy się jeszcze do kilku innych
punktów widokowych, gdzie mogliśmy dziękować Stwór
cy za tak wspaniałą pogodę, za uśmiechające się i grzeją
ce nas słońce.
Kolejnym miejscem zwiedzania był park Vigelanda.
Tutaj również nasi goście zachwycali się pomysłowością
i kunsztem. W międzyczasie o. Marian opowiadał nam jak
„naturyzm” wygląda w Indiach.
Punktualnie o godz. 14.00 stawiliśmy się do Pani Ga
brieli Bogusławskiej, wywodzącej się z rodu hrabiowskie
go Zamojskich. Gośćmi tego obiadu, oprócz nas i człon
ków rodziny, był Ambasador RP Andrzej Jaroszyński
z Małżonką.
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O godz. 18.00 odprawiona została Msza święta w j. an
gielskim. Nominat wygłosił słowo Boże. Po tym wytężo
nym dniu zjedliśmy kolację u mnie, wsłuchując się w opowiści o losach i przeżyciach o. Mariana.
Po dwóch dniach przebywania z o. Marianem można
stwierdzić, że duch życia zakonnego i braterskiego był wi
doczny. Osobowość Nominata pokazywała nam, co powin
no być najważniejsze w posłudze kapłańskie i zakonnej.
Stwierdzić można również, że łatwo nawiązaliśmy kontakt,
tak jak o. Gerard powiedział wcześniej na Mszy świętej:
„Jak gdybyśmy się znali już wieki”
Owoce tej znajomości wpływają korzystnie na wszyst
kich, z którymi o. Marian spotyka się codziennie. Pokora,
radość i ciągły entuzjazm patrzenia w przyszłość i myśle
nia o swoich podopiecznych dodaje siły w spalaniu się na
„Niwie Chrystusa”. Sam Nominat mówi: „Największym
zagrożeniem dla życia duchowego jest to, że możemy pra
cować dla Chrystusa, ale bez Chrystusa. Modlitwa jest nie
zbędna. Gdy ją zaniedbamy, wszelkie nasze wysiłki będą
bezowocne.”
Mając możliwość codzienngego przebywania z Misjo
narzem mogę wiele nauczyć się, jak można jeszcze bar
dziej służyć innym. W kolejnym dniu Nominat spotkał się
z przedstawicielami Ambasady RP w Oslo, gdzie podzielił
się wrażeniami swojej misyjnej pracy. Opowiadał o for
mach życia tamtejszej ludności. Ukazał, że jedną z najlep
szych form jest nie dyskutować, ale dawać świadectwo
w uczynkach. W życiu każdego z nas jest dużo okazji, aby
to urzeczywistniać i wprowadzać w czyn.
Wtorkowy dzień zaczął się od zwiedzania kościoła św.
Hallvarda. Architektura tej świątyni jest nietypowa dla in
nych kościołów. Następnie udaliśmy się na wyspę
Bygdpy. Tam zwiedziliśmy muzeum Kon-Tiki, Skipmuseum i Vikingmuseum. Po południu byliśmy zaproszeni do
„Caritas Norge”. Cari-Mette Eidem - Generalny Sekratarz
96

przyjęła nas bardzo życzliwie. Po chwili wprowadzenia
udałem się z o. Gerardem na mały spacerek, natomiast o.
Marian i o. Waldemar pozostali, aby nieco opowiedzieć
0 swojej pracy. Efektem końcowym tej rozmowy jest chęć
niesienia pomocy ludziom wśród których pracuje misjo
narz.
Po powrocie do biskupstwa czekali już na nas Tomasz
Waćko, który pracuje w Norweskim Komitecie Helsińskim
1 Jakub Godzimirski pracujący w Norweskim Instytucie
Spraw Zagranicznych. Dla nich także Nominat udzielił wy
wiadu w serdecznej atmosferze. Owoców tego spotkania
możemy spodziewać się w późniejszym czasie na łamach
rożnych czasopism.
Środa kolejny dzień zaczął się udzieleniem wywiadu
dla „The Magazine”, (miesięcznik dla cudzoziemców
w Norwegu). Naczelny redaktor tego czasopisma, Idar Aarheim, zauroczony osobowością Misjonarza stawiał coraz
śmielsze pytania, na które Nominat starał się w całej praw
dzie ukazać rzeczywistość posługi kapłańskiej wśród trę
dowatych.
Po południu tego dnia miało także miejsce spotkanie
z ks. bp. Gerhardem Schwenzerem SS.CC. W miłej atmo
sferze dzielono się wrażeniami z obydwóch stron. Wieczo
rem zostaliśmy zaproszeni na kolację do Państwa Pacynów. Zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Słuchając jego
opowieści o swojej pracy i planach na przyszłość, można
stwierdzić, że osobowość misjonarza jest niesamowita. Go
spodarz domu wyraził się następująco o Nominacie: „Oj
ciec Marian Żelazek jest przykładem człowieka, który
wciela w życie słowa Ojca Świętego o miłosierdziu wobec
innych ludzi. Aby to czynić z pasją, jaka cechuje o. Maria
na należy wypracować w sobie ducha optymizmu i umiło
wania życia, cnotę pokory w stosunku do innych ludzi oraz
cnotę wytrwałości w dążeniu do wytyczonych sobie celów.
Według mnie są to cechy, które charakteryzują ideał czło
wieka, jego postępowania. Są to cechy które charakteryzu97

ją o. Mariana. Jego praca wśród chorych na trąd w Indiach
godna jest każdego wsparcia, również tego ze strony komi
tetu przyznającego Pokojową Nagrodę Nobla...
W przerwie oglądaliśmy filmy pt.: „Ambasador trędo
watych” i „Głód Miłości”. W czasie trwania jednego z fil
mów okazało się, że o. Marian obchodzi dziś 54. rocznicę
święceń kapłańskich i przyjęcia krzyża misyjnego. Miało
to miejsce 18.09.1948. Odśpiewaliśmy tradycyjne 100 lat
i wiele innych hymnów wyrażających wdzięczność za tak
wielki dzień jaki, Pan nam w tym dniu zgotował.
Następny dzień był nieco luźniejszy. W godzinach po
południowych Nominat udzielił wywiadu dla katolickiego
czasopisma „Broen”, które ukazuje się w całej Norwegii.
Aksel Misje trochę przestraszony stawiając kolejne pyta
nia, stawał się coraz śmielszy. Wpływ osobowości Misjo
narza, jak powiedział później, dodała mu jakiejś mocy,
która pozwoliła mu czuć się swobodniej. Całą relację tej
rozmowy ujrzymy na łamach tegoż czasopisma.
W godzinach wieczornych o. Marian, o. Waldemar i o.
Gerard byli gośćmi Pana Ambasadora RP w Jego rezyden
cji w Oslo na wcześniej zaplanowym obiedzie.
Piątkowy dzień został przeznaczony dla społeczności
polskiej. Pan Bogdan Strażyński był kolejnym i ostatnim
z redaktorów, którzy zadawali Misjonarzowi pytania.
„Kronikę”, polskie czasopismo w Norwegii cieszące się
poczytnością w kręgach polonijnych. W ciągu dnia zwie
dzaliśmy miasto, pokazując Instytut Pokojowej Nagrody
Nobla, Akker-Brygge, Zamek Królewski i centrum.
O godz. 19.00 została odprawiona Msza święta w ko
ściele św Olafa, przy licznym udziale społeczności pol
skiej. Głównym celebransem był sam Nominat. Współkoncelebrowali, o. Waldemar Kus, o. Gerard i o. Franciszek.
Bezpośrednio po Mszy św. była okazja do pamiątkowego
wspólnego zdjęcia.
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Ostatnim punktem bardzo wypełnionego programu na
szego Gościa było spotkanie w sali parafialnej, gdzie No
minat opowiedział nam nieco o sobie i swojej pracy, oraz
odpowiadał na liczne pytania. Wielkie uznanie należy się
o. Gerardowi Filakowi, który przyjął na siebie obowiązki
goszczenia Czcigodnych Gości i czynił to z wielką rado
ścią i poświęceniem, Należy także podziękować tym wszy
stkim, którzy wspierają kandydaturę O. Mariana. Wspo
mniała o tym również Pani Konsul RP w wystąpieniu na
zakończenie spotkania.
W czesnym rankiem w sobotę rozstaliśmy się z Czci
godnymi Gośćmi na lotnisku Gardemoen. Mimo tak krót
kiego czasu zaprzyjaźniliśmy się, w momencie rozstania
się było jakoś smutno. Miejmy nadzieję, że o. Marian Że
lazek przejdzie zwycięsko konkurencję do otrzymania Po
kojowej Nagrody Nobla.
O. Franciszek Szajer OFM
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