
Wolność
"Nigdy ludzie nie mieli tak wyczulonego jak 
dziś poczucia wolności, a tymczasem powsta-
ją nowe rodzaje niewoli społecznej i psychicz-
nej" (KDK 4). "U progu nowego tysiąclecia 
jesteśmy świadkami niezwykłego i globalnego 
przyśpieszenia procesu dążenia do wolności, 
który stanowi jedną z głównych sił napędo-
wych ludzkiej historii. Zjawisko to nie jest 
ograniczone do jednej tylko części świata, 
nie jest wyrazem jednej tylko kultury. Prze-
ciwnie w każdym zakątku ziemi ludzie, mimo 
zagrożenia przemocą, podjęli ryzyko wolno-
ści, domagając się aby przyznano im miejsce 
w życiu społecznym, politycznym i ekono-
micznym na miarę ich godności jako wolnych 
osób. To dążenie do wolności jest naprawdę 
jedną z cech wyróżniających naszą epokę." 
(Jan Paweł II do ONZ - 1995)
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Cytowane fragmenty z Konstytucji Duszpasterskiej 
o Kościele w świecie współczesnym i słowa św. Jana 
Pawła II wypowiedziane na forum ONZ wskazują na 
jedno z najistotniejszych zagadnień współczesnego 
świata. WOLNOŚĆ. Nikt nie chce być niewolnikiem, 
każdy chce cieszyć się wolnością. O wolności można 
mówić w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. 
Trwa nieustanne zmaganie o wolność zewnętrzną 
w różnych płaszczyznach. Między narodami, w re-
lacjach społecznych czy ekonomii. Ogromnym pro-
blemem są różne zniewolenia wewnętrzne: ciągle 
alkoholizm, ale także hazard, erotomania, zależność 
od mediów i wiele innych. Pamiętamy, że Jezus przy-
chodzi na świat w czasie gdy Izrael jest w niewoli i nie 
tworzy ruchu narodowowyzwoleńczego. Kieruje naszą 
uwagę na problem niewoli wewnętrznej. Jezus mówi: 
„Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grze-
chu… Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 
rzeczywiście wolni” (J 8, 34b. 36) A zatem zagadnienie 
wolności dotyczy każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy 
grzesznikami. Misja Jezusa jest misją wyzwolenia. Pa-
weł napisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo 
pod jarzmo niewoli.” (Ga 5, 1) A dalej: „Wy zatem bra-
cia powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie 
tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 

przeciwnie miłością ożywieni służcie 
sobie wzajemnie” (Ga 5, 13).  Każde 
z tych natchnionych zdań winno być 
treścią naszej refleksji. Niech pomo-
cą w niej będą także fragmenty na-
uczania Kościoła, który zwłaszcza 
w ostatnim czasie wielokrotnie wy-
powiadał się na ten temat. Najpierw 
kilka punktów z Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego, następnie dwa teksty 
św. Jana Pawła II. Pierwszy z prze-
mówienia w Bramie Branderburskiej 
w Berlinie z 1996 roku, a drugi z En-
cykliki „Veritati Splendor”. 
Pozdrawiam ks. Mirosław Żak
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Czuję się zobowiązany, by w tym tak historycznym 
miejscu skierować gorący apel o wolność - do was 
wszystkich, do obecnych tutaj, do narodu niemiec-
kiego, do Europy, która też powołana jest do jedno-
ści w wolności. Niech ten apel dotrze również do 
narodów, którym do dziś odmawia się prawa do sa-
mostanowienia, do tych licznych narodów, a jest ich 
doprawdy wiele, w których nie są gwarantowane pod-
stawowe swobody jednostki ludzkiej, wiary i sumie-
nia, a także wolność polityczna.
Człowiek jest powołany do wolności. Wolność nie 
oznacza prawa do samowoli. Wolność nie daje nie-
ograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, na-
raża wolność na śmiertelny cios. Człowiek wolny jest 
przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej 
jego wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, któ-
ry kończy się wraz z przebudzeniem. Człowiek nie 
zawdzięcza wszystkiego samemu sobie, lecz jest stwo-
rzeniem Bożym; nie jest panem swego życia ani też 
życia innych; jeśli pragnie być człowiekiem w praw-
dzie, musi słuchać i być posłusznym. Jego wolne siły 
twórcze rozwiną się w pełni tylko wówczas, gdy bę-
dzie je opierał na prawdzie, która jest dana każdemu 
człowiekowi jako nienaruszalny fundament. Tylko 
wtedy będzie mógł się w pełni zrealizować, a nawet 
przerosnąć samego siebie. Nie ma wolności bez praw-
dy.
Człowiek jest powołany do wolności. Idea wolności 
może być przeniesiona w realia życia tylko tam gdzie 
ludzie wspólnie są o niej przekonani i nią przeniknię-
ci, świadomi niepowtarzalności i godności człowieka 
oraz jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. 
Tam - i tylko tam - gdzie wspólnie opowiadają się za 
wolnością i walczą o nią solidarnie, może ona zapa-
nować i przetrwać. Wolności jednostki nie da się od-
dzielić od wolności innych ludzi. Wolność jest w nie-
bezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe 
spojrzenie tylko do kręgów własnego życia i nie są go-
towi angażować się bezinteresownie na rzecz innych. 
Natomiast wolność przeżywana solidarnie wyraża się 
w działaniu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie 
politycznej i społecznej i kieruje wzrok ku wolności 
innych. Nie ma wolności bez solidarności.
Człowiek jest powołany do wolności. Wolność jest 
niezwykle cenną wartością, za którą trzeba zapłacić 
wysoką cenę. Wymaga wielkoduszności i gotowości 
do ofiar; wymaga czujności i odwagi wobec zagraża-
jących jej sił wewnętrznych i zewnętrznych. W życiu 
codziennym wielu ludzi jest gotowych do ofiar i uwa-
ża je oczywiste, że trzeba czasem wyrzec się czegoś na 
rzecz rodziny czy przyjaciół. Ofiarę na rzecz wolności 
ponoszą ci, którzy w imię obrony przed zagrożeniami 

wewnętrznymi lub zewnętrznymi zgadzają się po-
nieść straty, które będą oszczędzone innym, narażając 
nieraz na szwank własne zdrowie lub życie. Nikt nie 
może się uchylać od osobistej odpowiedzialności za 
wolność. Nie ma wolności bez ofiar…
Człowiek jest powołany do wolności. Wam wszyst-
kim, którzy mnie teraz słuchacie, mówię: pełnia i do-
skonałość tej wolności ma jedno imię - Jezus Chry-
stus. 
On jest Tym, który powiedział o sobie: "Ja jestem 
bramą". W Nim zostaje ludziom otwarty dostęp do 
pełni wolności i życia. On jest Tym, który czyni lu-
dzi naprawdę wolnymi, rozpraszając mrok ludzkich 
serc i ukazując prawdę. On wypełnia swoją misję jako 
nasz Brat i okazuje solidarność z nami przez odda-
nie swego życia za nas. On wyzwala nas od grzechu 
i śmierci. Pozwala nam widzieć swoje oblicze, oblicze 
prawdziwego brata w naszych bliźnich. On ukazuje 
nam oblicze Ojca i jest dla nas wszystkich więzią mi-
łości. Chrystus jest naszym Zbawicielem, jest naszą 
wolnością.
Jan Paweł II w Berlinie 1996

Chrystus objawia przede wszystkim, że warunkiem au-
tentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie praw-
dy: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). 
To prawda pozwala zachować wolność wobec władzy 
i daje moc, by przyjąć męczeństwo. Potwierdza to Jezus 
przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). 
Prawdziwi czciciele winni zatem oddawać Bogu cześć 
„w Duchu i w prawdzie” (J 4, 23):  w ten sposób stają 
się wolni. Więź z prawdą oraz oddawanie czci Bogu ob-
jawia się w Jezusie Chrystusie jako najgłębsze źródło 
wolności.
Jezus objawia ponadto — i to samym swoim życiem, 
a nie tylko słowami — że wolność urzeczywistnia się 
przez miłość, to znaczy przez dar z siebie. Ten, któ-
ry mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 
13), dobrowolnie idzie na Mękę (por. Mt 26, 46) i po-
słuszny Ojcu oddaje na krzyżu życie za wszystkich 
ludzi (por. Flp 2, 6-11). Tak więc kontemplacja Jezusa 
ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi 
podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozu-
mieć, czym jest wolność: darem z siebie w służbie Bogu 
i braciom. Zaś komunia z Chrystusem ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym jest niewyczerpanym źródłem, 
z którego Kościół nieustannie czerpie, aby żyć w wolno-
ści, składać siebie w darze i służyć. Komentując werset 

W oddaniu się 
Chrystusowi

Do pełni 
wolności i życia
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1731 Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możli-
wością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś 
innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych 
działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wol-
ność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w praw-
dzie i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukie-
runkowana na Boga, który jest naszym szczęściem.
1732 Wolność, dopóki nie utwierdzi się w pełni w swoim 
najwyższym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość wy-
boru między dobrem a złem, a więc albo wzrastania w do-
skonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona 
czyny właściwe człowiekowi. Staje się źródłem pochwały 
lub nagany, zasługi lub winy.
1733 Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się 
wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie 
dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest 
nadużyciem wolności i prowadzi do "niewoli grzechu".
1734 Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje 
czyny w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. Postęp 
w cnocie, poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie 

Nie odrzucajmy 
planu miłości Bożej

z Psalmu 100 [99] Służcie Panu z weselem, św. Augustyn 
powiada: „W domu Pańskim niewolnicy są wolni. Wol-
ni, ponieważ służba nie nakłada przymusu, ale naka-
zuje miłość (...). Miłość niech cię uczyni sługą, tak jak 
prawda uczyniła cię wolnym (...). Jesteś zarazem sługą 
i wolnym: sługą, ponieważ nim się stałeś; wolnym, po-
nieważ umiłował cię Bóg, twój Stwórca; więcej — jesteś 
wolny, bo możesz kochać swojego Stwórcę (...). Jesteś 
sługą Pana i jesteś wolny w Panu. Nie szukaj wyzwole-
nia, które oddaliłoby cię od domu twego wyzwoliciela!”. 
Jan Paweł II Veritatis Splendor 87

Niepokalana Matko Kościoła! Wpatrując 
się w  Ciebie, jako wzór człowieka w  pełni 
odkupionego i  wyzwolonego i  dlatego przez 
miłość bezgranicznie oddanego w  Duchu 
Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie 
wieloraką niewolę, w  którą są uwikłane nasze 
serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać 
rękę naszym braciom oczekującym objawienia 
się w  nich wolności synów Bożych, zbliżamy 
się do Ciebie i  oddajemy się Tobie, aby wraz 
z  Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez 
przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować 
swoją wolność w  oddaniu się Chrystusowi, 
a przez Niego - Ojcu. 
Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ułożona 
przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego 
(fragment) 

woli nad jej czynami.
1738  Wolność wypełnia się w relacjach międzyludzkich. 
Każda osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, ma prawo 
naturalne, by była uznana za istotę wolną i odpowiedzialną. 
Wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego. Pra-
wo do korzystania z wolności  jest nieodłącznym wymo-
giem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie 
moralności i religii. Prawo to powinno być uznane przez 
władze świeckie oraz chronione w granicach dobra wspól-
nego i porządku publicznego.
1739 Wolność i grzech. Wolność człowieka jest ograniczo-
na i omylna. Rzeczywiście, człowiek zbłądził. Zgrzeszył 
w sposób wolny. Odrzucając plan miłości Bożej, oszukał 
samego siebie; stał się niewolnikiem grzechu. Ta pierwsza 
alienacja pociągnęła za sobą wiele innych. Od początku hi-
storia ludzkości świadczy o nieszczęściach i uciskach, które 
zrodziły się w sercu człowieka w następstwie złego używa-
nia wolności.
1740  Zagrożenia wolności.  Wolność nie daje nam prawa 
do mówienia i czynienia wszystkiego. Opiera się na fałszu 
przekonanie, że człowiek, "podmiot tej wolności, (jest) jed-
nostką samowystarczalną i mającą na celu zaspokojenie 
swojego własnego interesu przez korzystanie z dóbr ziem-
skich". Poza tym, uwarunkowania ładu ekonomicznego 
i społecznego, politycznego i kulturowego, konieczne do 
właściwego korzystania z wolności, zbyt często są nieuzna-
wane i gwałcone. Te sytuacje zaślepienia i niesprawiedliwo-
ści obciążają życie moralne i wystawiają zarówno mocnych, 
jak i słabych na pokusę grzechu przeciw miłości. Człowiek, 
oddalając się od prawa moralnego, godzi we własną wol-
ność, sam się zniewala, zrywa braterstwo z innymi ludźmi 
i buntuje się przeciw prawdzie Bożej.
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Z życia męskich wspólnot i ruchów

20 stycznia - 23 czerwca 
duplo –  #Dary #Uczniostwo #Posłanie #Liderzy #Odwaga
spotkanie wstępne informacyjne - 20 stycznia 2022, godz. 20:00 – 22:00 – zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do zapoznania się z formułą szkoły i prowadzącymi!

Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie: 16 marca 2022.
Spotkanie pozwala na realizowanie programu 72h do Zmartwychwstałego życia.
“Synod” Dobro, które przygotował Bóg?
Naszym gościem będzie Aleksander Bańka - 
dr hab. prof. UŚ, filozof, członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP, politolog, lider Centrum Duchowo-
ści Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, przewodniczący Rodziny św. Szarbela w Polsce.

Męski Weekend: Mistyka Męskiego Serca - z o. Mariuszem Wójtowiczem - szczegóły na stronie mezczyzni.net

27 kwietnia 2022 – 01 maja 2022
Wspólnie z Kingsmen zapraszamy na Quest Weekend w Korbielowie.
WYZWANIE
Wędrówki dla mężczyzn składają się z serii trzech wypraw Quest, które można odbyć w ciągu trzech lat. 
Szczegóły na stronie mezczyzni.net - zgłoszenia wyłącznie przez stronię Kingsmen

7 lutego do 9 maja - Kurs ALPHA po męsku
Kurs Alpha to cykl 11 spotkań połączonych ze wspólnym wyjazdem. Spotykamy się w luźnej atmosferze, 
by wspólnie zastanowić się nad pytaniami, które nurtują większość z nas nt. Boga, kościoła, sensu życia, 
Jezusa i wielu innych kwestii dotyczących wiary chrześcijańskiej.
Ruszamy w poniedziałek 7 lutego

Weekend 27-29 maja z Mieczysławem Guzewiczem
Zapraszamy na weekend z Mieczysławem Guzewiczem.
Przeżywając kumulację: Rok św. Józefa i Rok Rodziny warto popatrzeć na małżeńską relację św. Józefa 
z Maryją - stanowiącą fundament Świętej Rodziny. Czego jako mężczyźni możemy się tu nauczyć, by nasze 
rodziny również były święte?0

24 września 2022
Kolejne VI Oblężenie Jasnej Góry - Zapraszamy. 
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