
Teraz kolej na Europ´

- Wybór, gdzie wypoczywaç pad∏ na Ciechocinek.
Czy wp∏yw na to mia∏y wzgl´dy diecezji w∏oc∏awskiej,
czy te˝ mo˝e to jakiÊ sentyment?

- Niewàtpliwie jedno i drugie, poniewa˝ czuj´ si´
zwiàzany z mojà by∏à diecezjà, dzisiejszà metropolià.
Znam tu ludzi i czuj´ si´ tu dobrze, jak wÊród swoich.
Poza tym przyznam szczerze, ˝e potrzebowa∏em tro-
ch´ spokoju, ˝eby przygotowaç si´ do wyjazdu na Dni
M∏odzie˝y, ale jestem tu i ze wzgl´dów zdrowotnych.
Nie chcia∏em te˝ wyje˝d˝aç za daleko i wybór by∏ traf-
ny, bo jest mi tu dobrze.

- Zna ksiàdz arcybiskup Ciechocinek sprzed kilku
lat. Czy przyje˝d˝ajàc po raz kolejny zauwa˝a eksce-
lencja jakieÊ zmiany, spacerujàc po uzdrowisku?

- Dwie rzeczy mnie uderzajà. Pierwsza to, niestety,
opuszczone obiekty sanatoryjne, które popadajà w
ruin´. Druga, bardziej pozytywna, to te miejsca, które
przyjmujà nowy wyglàd i widaç, ˝e si´ rozwijajà. To
sprawia, ˝e mog´ si´ cieszyç, ˝e miasto pi´knieje i sà
gospodarze obiektów, potrafiàcy o nie zadbaç. Dzi´ki
nim równamy ju˝ do poziomu europejskiego i mam
nadziej´, ˝e w najbli˝szym czasie wykorzystane zosta-
nà te˝ i pozosta∏e budynki, tak by nie by∏o ju˝ takich
dysproporcji, które sà cenà, jakà musimy zap∏aciç za
transformacj´.

- Wspomnia∏ ksiàdz arcybiskup o wyjeêdzie do
Kolonii. Czy po Êmierci Jana Paw∏a II mo˝na liczyç
na podobnà atmosfer´ tego spotkania?

- Jan Pawe∏ II i Benedykt XVI to duchy bardzo po-
dobne, bliskie sobie. Papie˝ bardzo wyraênie pragnie
kontynuowaç lini´ Jana Paw∏a II. Dla mnie ciekawszy
poza wzgl´dami osobowymi jest fakt kontynuacji, ˝e
w Kolonii z m∏odzie˝à spotka si´ papie˝ niemieckiego
pochodzenia - papie˝, któremu drog´ utorowa∏ nasz
Ojciec Âwi´ty. Ja odbieram to jako znak bo˝ej opatrz-
noÊci. Przyczyni si´ to na pewno do zbli˝enia m∏odego
pokolenia, ˝yjàcego w zjednoczonej Europie, w budo-
wanej wspólnocie chrzeÊcijaƒskiej. Poza tym Benedykt
XVI cieszy si´ du˝à popularnoÊcià w Polsce, podziwiam
jego starania, aby mówiç  w naszym j´zyku i widz´, ˝e
k∏adzie na to wielki nacisk.

- Czy Benedykt XVI - tak jak Jan Pawe∏ II dociera∏
jako rodak do Polaków - ma szans´ dotrzeç do miesz-
kaƒców Europy Zachodniej?

- Niewykluczone. Papie˝, mówiàc prostym j´zykiem,
potrafi ujmowaç t∏umy. Wydaje mi si´ nawet, ̋ e obecnie
na placu Âw. Piotra jest w niedziel´ wi´cej ludzi ni˝
za czasów Jana Paw∏a II. Byç mo˝e tu te˝ pewna nowoÊç
przyciàga ludzi. Dostrzegam w tym te˝  pewne wyrów-
nanie, Ojciec Âwi´ty dokona∏ przebudowy Europy
Ârodkowo - Wschodniej, byç mo˝e jest to teraz znak,
˝e papie˝ z Niemiec b´dzie cieszy∏ si´ wi´kszym po-

s∏uchem wÊród krajów Europy Zachodniej.
- A czy Polacy po ci´˝kich prze˝yciach w kwiet-

niu i wielkich „rekolekcjach” sà gotowi na to, by na-
le˝ycie uszanowaç pontyfikat Jana Paw∏a II?

- Taka zmiana nie jest czymÊ nag∏ym, to jest proces.
Niewàtpliwie by∏a to g∏´boka refleksja nad przes∏aniem
Jana Paw∏a II i ona trwa. DziÊ nie ma ju˝ Papie˝a Polaka,
ale jest Jego przes∏anie i - jak cz´sto powtarzamy jest
ono Ewangelià na nasze czasy. M∏odzie˝y mówi´, ˝e
po tym, jak wznosili okrzyki „JPII we love You” teraz
przyszed∏ na „JPII we follow You” „Janie Pawle II, na-
Êladujemy Ciebie”. Nie mo˝na tu jednak oczekiwaç
nag∏ych i spektakularnych zmian. To jest proces, który
si´ dokonuje i rodzi si´ nowa jakoÊç pog∏´bionej wiary.
OczywiÊcie mo˝na si´ spieraç, czy to sà oznaki „wiosny”
KoÊcio∏a, czy te˝ tylko era  postchrzeÊcijaƒska. Ja widz´
bardzo wiele znaków w∏aÊnie tej „wiosny”, którà zapo-
wiada∏ Jan Pawe∏ II.

- Zmieƒmy odrobin´ temat. Przed Polakami po-
dwójne wybory, czy nie obawia si´ Ekscelencja, ˝e
po raz kolejny niektóre si∏y polityczne b´dà stara∏y
si´ w∏àczyç KoÊció∏ do walki o g∏osy?

- KoÊció∏ w ca∏oÊci na pewno nie. Niewykluczone,
˝e znajdà si´ ugrupowania traktujàce instrumentalnie
wybory i katolicyzm. Natomiast my jako biskupi uczymy
si´ ˝yç w Êwiecie demokratycznym. Rozró˝niamy p∏asz-
czyzn´ politycznà i obywatelskà od religijnej. Naszym
zadaniem jest kszta∏towaç sumienia ludzi i poczucie
odpowiedzialnoÊci obywatelskiej. Obserwuj´ te˝, ˝e
ludzie uczà si´ powoli odpowiedzialnoÊci za Polsk´
poprzez wybór kandydatów do parlamentu. Dlatego
jedyne co robimy, to apelowanie, aby swój wybór po-
traktowaç odpowiedzialnie. Bo w∏aÊnie wybory sà
jedynym momentem, kiedy mo˝emy zaznaczyç swojà
odpowiedzialnoÊç za losy ojczyzny.

- Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´

Rozmawia∏ Jakub Giza

Do Ciechocinka przyje˝d˝a si´ na kuracj´, aby wypoczàç lub popracowaç. Sà jednak i tacy, którzy w cza-
sie jednej wizyty starajà si´ robiç wszystkie te rzeczy jednoczeÊnie. Tak w∏aÊnie swój krótki urlop sp´dzi∏ w
arcybiskup Henryk Muszyƒski. Przed wyjazdem na Dni M∏odzie˝y w Kolonii uda∏o nam si´ krótko porozmawiaç.
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