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Święto Niepodległości, Zakliczyn 10.11.2013 ks. Józef Stopka 
JAK MIŁUJEMY? 

 Gromadzą nas dzisiaj dwie ważne okoliczności. 
Pierwsza z nich, starsza, to 110 rocznica powstania szkoły w 
Czechówce. Chcemy dziękować Panu Bogu dziękować za tych 
ludzi, którzy jak to mawiano, przynieśli kaganek oświaty do 
Czechówki. Chcemy dziękować za tych nauczycieli, którzy tam 
przez lata nauczali.... Oczywiście już dużo wcześniej bo w 1596 
roku istniała parafialna szkoła w Zakliczynie i pewnie niektóre 
dzieci z Czechówki do niej też uczęszczały. Ale jako 
samodzielna placówka powstała tam w roku 1903. O tym 
najpewniej dowiemy się nieco na występie artystycznym w 
szkole.... 
 Zaś druga okoliczność to 95 rocznica odzyskania 
Niepodległości. I na tej sprawie chcę się skupić. Bo każdy, kto 
ma w sobie choćby odrobinę patriotyzmu i miłości do własnego 
domu, któremu na imię Polska, świętuje. Świętuje tzn., że na 
jego domu powiewa biało-czerwony sztandar - albowiem się go 
nie wstydzi.... Świętuje, tzn. uczestniczy też we wspólnej 
modlitwie, bo wie, że ostatecznie los każdego z nas i całych 
społeczności jest w rękach samego Boga.  
 Wiele dziś mówi się o ojczyźnie: mówi się i dobrze i źle. 
Tak właśnie! – głównie się mówi! Lecz mało się robi!  A gdy 
już się coś robi to najchętniej dla siebie! A ojczyzna .....? A cóż 
to takiego? - pytamy, skoro cały świat to jedna wielka ojczyzna 
ludzi?.... Dla ludzi, którzy tak mówią, nie ważne kto jest 
właścicielem firmy, czy nieruchomości. To dlatego 
wysprzedano i wysprzedaje się majątek narodowy obcym.... 
No, brak wyobraźni!... Ja pamiętam, jak w latach mojej 
młodości w parafii mojej było spotkanie z misjonarzem z 
Afryki. Na tym spotkaniu bardzo krytycznie odniósł się do 
pomocy tym krajom w formie żywności. "Dajcie nam nie rybę 
ale wędkę, tak żebyśmy sami mogli łowić"  - mówił. To samo 
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odnosi się do naszej ojczyzny: Kiedy wysprzedamy miejsca 
pracy i majątek narodowy w swoim kraju, będziemy białymi 
murzynami - niewolnikami. U obcych będziemy na garnuszku!  
... Dlaczego dziś niektórym tak trudno to zrozumieć, a może nie 
chcą zrozumieć....? Tych zaś, którzy ziemi Polskiej bronią jak 
Ślimak z Placówki Bolesława Prusa obrzuca się wyzwiskami 
typu, że są rodem z Ciemnogrodu, albo ksenofobami 
nacjonalistami i nieudacznikami.....  
 ... Zofia Bobik w utworze „Patriotyzm” napisała: 
Próbowałam podnieść z ziemi zabłocone sztandary, na których 
widniał napis, wykonany złotymi literami: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Próbowałam ukazać młodemu pokoleniu ich moc i 
sens historyczny, oraz piękno życia - w imię patriotyzmu. I 
nagle zrozumiałam, że dorośli - nie wiedzą, co to honor, 
zgubili w pośpiechu Ojczyznę, a wszystko dlatego, że podjęli z 
Bogiem wojnę. 
 Tak! Stracili honor bo niepotrzebny: przecież nie 
ogrzeje, nie nakarmi, nie przyodzieje. Zgubili Ojczyznę, bo 
wstyd się przyznać do swoich korzeni: rodziny, domu, Boga. I 
nie warto, bo to nienowocześnie!.... Ale czy można budować 
dziś nową ojczyznę bez Boga i bez poszanowania Jego praw, 
bez poszanowania praw natury? Pewnie można! Ale czy warto? 
bo do czego to doprowadzi? O tym, czy warto walczyć z 
Bogiem i wywracać prawo natury przekonało się już wielu 
„wielkich” tego świata: cesarzy rzymskich, wielkich królów 
średniowiecza i dyktatorów XIX i XX w. I okryli się hańbą i 
niesławą. Ale najgorsze jest to, że przez nich cierpiały miliony 
niewinnych ludzi... 
 Bracia i Siostry, obecnie na naszych oczach ciągle toczy 
się spór o miejscu Boga w życiu Europy. I jak w Pałacu Piłata 
kiedyś decydowano o życiu i śmierci Syna Bożego, tak obecnie 
możni tego świata decydują o miejscu Boga i prawa 
naturalnego w życiu publicznym.... Czy nie pamiętamy tych 
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targów o odwołanie do chrześcijańskiego dziedzictwa w 
Preambule Konstytucji Europy. A ostatnio, kiedy Słowacja na 
monecie Euro chciała umieścić Św. Cyryla i Metodego, to nie 
zgodzono się, bo to przecież obrażałoby niewierzących.   
 Ale po cóż będziemy sięgali wzrokiem wysoko i daleko? 
Wystarczy spojrzeć bliżej: W pewnej gminie wprowadzano 
nazwy ulic. Ktoś zaproponował, aby ulicę w kierunku kościoła 
nazwać Kościelną. Ale radni, którzy w kościele tylko za 
chrześcijan się uważają, zrobili wszystko, żeby tej nazwy nie 
dać. I dali chyba słoneczną.... Ktoś pyta: a gdzie jest ulica 
Słoneczna? .... Chciałoby się odpowiedzieć: Słoneczna? No 
przecież tam, gdzie słońce świeci!!!   
 Bracia i siostry, dlaczego to tak:? Wstydzą się na 
Kościelnej?! A może chodziło o to, by przypadkiem nie 
wskazać komuś drogi do kościoła? do Boga? ... Tak czynią 
chrześcijanie, czy poganie?...  
 Kiedy w 1979 r. Ojciec Święty żegnał się z nami po 
pierwszej historycznej pielgrzymce do naszej ojczyzny, będącej 
jeszcze w niewoli, wołał na Błoniach krakowskich: 
„ I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w 
nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i 
nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy". 
....I Ojcu św. klaskali, no bo jakżeby inaczej, ale mieszkać przy 
kościelnej, to przecież już co innego!!!... 
 ...A tak trochę wyżej, bo w radiokomitecie - celowo 
używam tego określenia - deklarujący się chrześcijanie zrobili 
wszystko, aby nie dać chrześcijanom jednego tylko religijnego 
kanału telewizyjnego, a kiedy już dać musieli i dali na papierze, 
to kazali płacić za koncesję, chociaż stacja nie nadaje. To 
dokładnie tak, jakby ktoś, otrzymawszy pozwolenie na budowę 
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obiektu handlowego, nie zdążył jeszcze łopaty wbić do ziemi, a 
już nakazaliby mu płacić podatek.  
 No gdzie my żyjemy? ... Chrześcijanie, Bracia i Siostry, czy 
wy tego nie widzicie?... Wszyscy tacy mądrzy jesteśmy, ale czy 
można być mądrym, jeżeli się nie widzi? Czy można być 
mądrym, jeżeli czytać będziemy prasę, albo słuchać stacji 
radiowych czy telewizyjnych tylko jednego pokroju?.... A może 
by tak włączać Radio Maryja, albo kupować tygodnik w "Sieci" 
lub "Do rzeczy...", i spokojnie porównywać: co piszą jedni, a co 
drudzy skrzętnie przemilczają i odwrotnie.... W moim domu 
rodzinnym za komuny ojciec czytał Dziennik Polski, Echo 
Krakowa lub Krakowską, a wieczorem pilnie nadstawiał ucha 
na Wolną Europę. I pamiętam jak nieraz do sąsiadów mówił: Ci 
tak i tak piszą, a w Wolnej Europie to tak i tak mówią. 
(Przepraszam, że zacytuję jak o jednych z nich mówił): To 
banda, złodzieje i cygany.... Po czasie widzę to o wiele jaśniej i 
mówię: No miał chłop zdrowy osąd rzeczywistości! ... A 
przed wojną powszechną szkołę skończył! Kto go nauczył jak 
należy szukać mądrości?... A my będziemy mieli osąd 
rzeczywistości choćby w sprawie katastrofy Smoleńskiej, jeżeli 
słuchać będziemy tylko stacji pro rządowych? ....Kto mojego 
tatę nauczył jak szukać prawdy, jak szukać mądrości. Niektórzy 
zaś studia kończą i cóż z tego, nie potrafią myśleć, nie umieją 
czytać, ani słuchać. Nie umieją odróżnić prawdy od fałszu... 
No, żałosne!  
 Moi drodzy! Czy my dziś widzimy w jakiej 
rzeczywistości żyjemy? A może widzimy tylko ten parasol 
pedofilii, pod którym chce się przeprowadzić, albo ukryć inne 
rzeczy w rodzaju ideologii "genter", bezrobocie, problemy 
służby zdrowia, albo emerytów....!  
 Moi drodzy, wiem, że przez dzisiejsze wystąpienie nie 
pozyskam sobie przyjaciół. Ale po co ja jestem?, żeby głaskać, 
schlebiać, klaskać?... Jeremiasz prorok za to, że gadał, co trzeba 
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było, został skazany na utopienie w cysternie w błocie, ...wiele 
wycierpiał... Zaś znany mi nieżyjący już ks. Stefan Kajdas 
mawiał: Pies jest po to, żeby szczekał. Ksiądz jest po to, żeby 
gadał. A jeśli ks. nie będzie gadał co powinien, to powie mu 
kiedyś Pan: Idź przecz psie, boś nie szczekał... Mocne! 
dosadne! ale prawdziwe! bo każdy z wypełniania obowiązków 
sądzony będzie!...  
 Kochani w Chrystusie Panu, gdy ze sztandaru „Bóg, 
honor, Ojczyzna” wyrwie się słowo Bóg – to honor można 
kupić, a właściwie to nie tyle kupić, co zaprzedać, zaś za 
Ojczyznę można uznać cały świat, czyli właściwie nie wiadomo 
co i nie okłamujmy się, nie trzeba już będzie obchodzić święta 
niepodległości..... 
 „Zło dobrem zwyciężaj” wołał święty naszych czasów – 
ks. Jerzy. Podobnie w imię zwycięstwa dobra nad złem pod 
Monte Cassino i w tysiącach miejsc na całym świecie 
spoczywają ci, którzy o wolną Ojczyznę walczyli. A ci którzy 
wrócili są żywym świadectwem tamtego bohaterstwa i miłości 
do ojczyzny, której na imię Polska. I oni... - mieli prawo 
śpiewać "Jeszcze Polska nie zginęła"... Czy to, co oni 
wywalczyli można teraz zaprzedać? Czy krew można kupić lub 
sprzedać? Można, ale to tak, jak sprzedać matkę lub ojca. To 
tak, jak zaprzedać swój życiorys, sprzedać swój dom 
rodzinny!.. 
 My świętujemy dziś i cieszymy się, bo jak się nie 
cieszyć z domu, w którym się mieszka. Trzeba by być 
dzieckiem o kamiennym sercu. Ale by ten dom był zawsze 
piękny i wszyscy w nim czuli się dobrze, a nie jak bezdomni, 
bezrobotni potrzeba mojego i twojego wysiłku. Potrzeba 
twojego wysiłku Panie Prezydencie, Panie premierze, Panie 
Wojewodo, Panie Starosto, i Wójcie! Potrzeba twojego wysiłku 
Wychowawco, Nauczycielu, Księże katecheto! Trzeba wysiłku 
rodzica, proboszcza, radnego i zwykłego robotnika. Wysiłku i 
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pracy wszystkich. Takiego wysiłku, który buduje na trwałych 
fundamentach. A takim fundamentem jest tylko on – Chrystus! 
Niech zatem dzieje się Jego wola – na Jego ziemi i naszej – 
Polskiej ziemi! I w polskich sercach. Amen.  
 


