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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Warszawa, Częstochowa, 4 kwietnia 2019 roku
Jego Świątobliwość Papież FRANCISZEK
za pośrednictwem
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Abp Salvatore PENNACCHIO
Al. J. Ch. Szucha 12
00-582 Warszawa

W sobotę 30 marca 2019 roku odbyła się kolejna tzw. pielgrzymka ruchów narodowych na Jasną
Górę. 1500 członków Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu
Narodowego oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie pierwszy raz profanowało
sanktuarium, czyniąc z niego arenę szerzenia nienawiści względem określonych grup społecznych,
politycznych, etnicznych, religijnych i narodowych, prezentując nacjonalistyczne symbole falangi
oraz tzw. mieczyki Chrobrego.
Dopełnieniem całości były dwa wydarzenia, które odbiły się szerokim echem wśród polskiej opinii
publicznej – scena zaprzysiężenia nowych członków Młodzieży Wszechpolskiej oraz kazanie ks.
Henryka Grządko. Pierwsze ze wspomnianych wydarzeń nasuwa jedno fatalne skojarzenie:
młodzi
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szeregu,
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uniesionymi

w charakterystycznym geście. Czy w przestrzeni sakralnej jest miejsce na obrazy lub wydarzenia,
które w połączeniu z głoszonymi przez ich uczestników hasłami przywołują hitlerowskie Niemcy
lat trzydziestych XX w.? Jest to widok szczególnie przykry w Polsce, która padła ofiarą
zbrodniczego hitlerowskiego reżimu. Czy ks. Grządko, przedstawiciel Kościoła, może nazywać
ludzi przesiąkniętych nienawiścią, nierozumiejących istoty chrześcijaństwa „środowiskiem
bardzo cennym”? Czy Kościół nie powinien opowiadać się po stronie krzywdzonych, poniżanych,
zastraszanych – czyli tych, których ruchy narodowe obrały sobie za cel ataku? Wierzymy, że w
polskim Kościele są biskupi, księża i wierni, którzy nie godzą się na to, czego symbolem są
pielgrzymki narodowców na Jasną Górę. Ku przestrodze, w tym miejscu przypominamy słowa

Hansa Scholla – członka pacyfistycznej grupy Biała Róża, który powiedział: Bóg umrze
w kościołach, które poprą faszyzm.
Zwracamy się do Ojca Świętego, za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ponieważ
to właśnie Jego Świątobliwość jest bezpośrednim zwierzchnikiem Generała Zakonu Świętego
Pawła Pustelnika, któremu podlegają ojcowie paulini zarządzający Jasną Górą. Zwracamy się
również dlatego, że wielokrotnie przy okazji poprzednich tego typu wydarzeń alarmowaliśmy
przeora Jasnej Góry, Generała Zakonu Paulinów, O. Arnolda Chrapkowskiego oraz Konferencję
Episkopatu Polski i Prymasa Polski. W styczniu 2019 złożyliśmy na Jasnej Górze list otwarty do
Generała Zakonu Paulinów, O. Arnolda Chrapkowskiego, w którym prosiliśmy o powstrzymanie
mowy i symboliki nienawiści podczas tzw. pielgrzymek ruchów narodowych. . List pozostał bez
odpowiedzi. Musimy przyznać, że odpowiedź nadchodziła, jednak tylko ze strony Prymasa, który
nie ma jednak wpływu na zakonników z Jasnej Góry.
Zatem nasz postulat, podzielany, jak sądzimy, przez Księdza Prymasa, dotyczący wzmocnienia
duszpasterskiego nadzoru nad pielgrzymkami ruchów narodowych, tak aby miały one
rzeczywiście charakter religijny, a nie polityczny, pozostaje nadal niespełniony.
Jesteśmy przekonani, że dla Jego Świątobliwości, podobnie jak dla nas, wartością jest wzajemny
szacunek wszystkich ludzi, a nadrzędnym celem świat wolny od przemocy i pogardy, dlatego
zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby już nigdy więcej na Jasnej
Górze i w żadnej innej polskiej katolickiej świątyni nie miały miejsca takie seanse nienawiści.
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