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JUBILEUSZ GIGANTA1
[···]
Dziękujem y dzisiaj Bogu Życia za to, że tak wielką m oc dal ludziom, że
okazała się w nich chwała Pańska. O glądając ich dobre czyny, chwalimy O j
ca naszego, który jest w niebie.
Ilekroć stajem y przed m ocą Bożą objawiającą się w ludziach, szukamy
wówczas przyczyny, źródła tej mocy. Czyż m am y szukać prawdziwego źró
dła, doskonalszego w zoru dziś, w I niedzielę W ielkiego Postu, gdy Kościół
Chrystusowy sam ukazuje nam wzór w Jezusie Chrystusie? W słuchiwali
śmy się dzisiaj w potężny dialog między Bogiem Człowiekiem a m ocam i
ciemności. Dialog, który w ustach łagodnego Chrystusa brzm i jak potężne
ciosy. K ażde słowo zda się odsłaniać granitow e wymiary myśli Bożej, nauki
Bożej, wskazań, jakim i m a iść ludzkość, by im iona [...] nie były wymazane
z ziemi żyjących. Chrystus ukazany dzisiaj daje nam przykład ducha pokuty
- nie za swoje winy. U kazuje ducha mocy, ducha ofiary. Potężny, w spania
ły Bóg-Człowiek - pości, chroni się na puszczę, spędza 40 dni na modlitwie
i um artw ieniu. Jako Człowiek - łaknie, jako Bóg - poucza nas, uczy jako
w ładzę mający.

Pokusy współczesnego świata. - „Nie samym chlebem żyje człowiek...”
Osobliwe to doświadczenie. N ie było ono p otrzebne Chrystusowi, ale
nam jest potrzebne, abyśmy um ieli w trudnych chwilach, gdy otw iera się
swoista dyskusja - dialog, m ężnie i zdecydowanie odpowiadać, by kusiciel
nie m iał żadnych wątpliwości. Potrzebny jest rodzinie ludzkiej przykład,
aby stojąc na rozdrożu um iała sobie radzić. O to chcieliby ludzie, aby
wszystkie „kam ienie” stały się „chlebem ”, choć z własnych doświadczeń
wiedzą, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Chcieliby niekiedy w swych
1Hom ilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy św. z okazji 50-lecia pracy publicystycznej
W alentego Majdańskiego w Niepokalanowie, 15.02.1970 r. Tekst autoryzowany, w: Księga
pamiątkowa 50-lecia pracy publicystycznej W alentego Majdańskiego, Niepokalanów 1970,
s. 97-105, mps.

porywach i w zlotach idealistycznych utrzym ać się na „krawędzi świątyni”,
a naw et rzucić się w dół, wierząc, że aniołowie Boży będą ich nosić. - O d
powiedź Chrystusa jest jasna: N ie będziesz kusił Boga - i ludzi.
M oże niekiedy ow łada człowieka pragnienie opanow ania całego świata.
A więc - podporządkow ać sobie wszystko, rzucić pod swoje nogi, bić pokło
ny naw et m ocarzom ciemności, byleby tylko dojść do władzy, do znacze
nia... I znowu odpowiedź: „Panu Bogu tw em u kłaniać się będziesz i Jem u
sam em u służyć będziesz...” . - Są to odpow iedzi wyciosane z potężnej bryły
prawdy. To opoczyste, na którym m ożna śm iało budow ać rozwój rodziny
ludzkiej ku błogosławionej przyszłości.
To, co znamy z dziejów Chrystusa doświadczonego na puszczy, znamy
również z doświadczeń rodziny ludzkiej. I w śród nas nie brak pokus, kiero
wanych najszlachetniejszym porywem, aby nie było głodnych. - Niechby
naw et kam ienie stały się chlebem . Niechby wszystkie siły i energie, których
szkoda na każdą inną pracę, obróciły się tylko na to, aby było pełno chleba
na globie. Tak wiele o tym chlebie dzisiaj słyszymy, tak wiele mówi się o n a
rodach głodujących, niedożywionych, niedorozwiniętych. B rak tylko bodź
ca motywu dostatecznego, żeby skłonić sytych, by chcieli karm ić głodnych.
Bo „nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim słowem, które pocho
dzi z ust Bożych”. Widzimy, iż cały wysiłek współczesnego świata, nieustan
ny wzrost p ostępu technicznego, będącego w służbie przyrody i gospodar
ki, często jest zawodny i nieskuteczny. Bo trzeba tak starać się o chleb, i tak
karm ić głodnych, aby przy tym nie zapom inać, że i słowem Bożym należy
karm ić głodny świat.
Chrystus dał kusicielowi odpow iedzi lapidarne. Przez to ustanow ił nam
wzór, ja k należy rozpraw iać się z pokusam i tego świata. Chociaż są one czę
sto w ołaniem o zaspokojenie potrzeb rodziny ludzkiej, niejednokrotnie są
skierow ane przeciwko Bogu sam em u.
Wymowne jest spotkanie Chrystusa z duchem ciemności. Szatan, duch
upadły, ale m ądry, pełen wiary w Boga, dobrze wiedział - wbrew niektórym
przypuszczeniom znawców Pism a Św. - kim jest Chrystus. Podchodzi więc
do Niego i chce, aby użył O n swojej mocy przedziwnej, by ukazał m u się
w tej mocy. Chciał m oże pokazać ludziom: wystarczy m ocno wierzyć, a b ę 
dziecie chodzili po krużgankach i pinaklach świątyń. M ożecie naw et rzucić
się w dół, w odm ęty najrozmaitszych teorii, opinii, poglądów, pokus, spo
dziewając się, że Pan Bóg sam was obroni i wydostanie. Powiedział przecież
aniołom swoim, że na rękach nosić was będą... Co wam to szkodzi? Co wam
szkodzi ta pokusa?
Dzisiejszy świat jest pełen takich właśnie pokus. M ożna z nich zestawiać
całe skorowidze. Pokusy usiłują się w edrzeć naw et do życia Kościoła i za
m ącić jego spokojną wiarę, głęboką nadzieję i zda się niezachwianą miłość.

Niekiedy wydaje się ludziom , iż m ożna obyć się bez wiary, bez zasad m oral
nych, urządzić świat bez miłości, wyzwolić się z etyki chrześcijańskiej, z n a 
kazów życia m oralnego osoby, rodziny, narodu, państwa. Uw ażają nawet,
iż m oże być Kościół - bez Boga i religia - bez Chrystusa. Prawdziwe cho
dzenie po krawędzi...
Chrystus nie posłuchał szatana, który G o zachęcał do takich ekspery
m entów . O dpow iedział spokojnie: „Nie będziesz kusił...”

Niebezpieczeństwo grożące naszemu Narodowi
Nasza Ojczyzna od dawna przechodziła przez pokusy przeciwne praw 
dzie Bożej i m oralności chrześcijańskiej. Z daw ało się ludziom, że bez Boga
m ożna się obyć nie tylko w drodze „do p roga”, ale naw et do najdalszych,
wspaniałych celów. Ż e bez zasad m oralności chrześcijańskiej m ożna utrzy
m ać rodzinę. Ż e bez nauki Ewangelii m ożna rządzić państwem . Ż e m ożna
nakarm ić chlebem głodnych i wybudować dom , nie odw ołując się do Bożej
pomocy. To niebezpieczeństw o wyzwolenia się ze świateł i praw d Bożych
wyczuwano już dawno. A le wyczuwane ongiś, przed laty 50, 40 - niebezpie
czeństwa grożące Ojczyźnie naszej i rodzinie, dopiero dzisiaj pokazują na
polskiej niwie swoje osty i ciernie.
Wystarczy, że przeczytam tutaj z pierwszych k artek jubileuszowego al
bum u takie słowa: „Pięćdziesiąt lat walki piórem o Polskę kwitnącą dzieć
m i i świętością”; 110 artykułów w „Rycerzu N iepokalanej”; pierwsza książ
ka - „G iganci”, druga - „Polska kwitnąca dziećm i”, następna - „Rodzina
wobec nadchodzącej epoki”, jeszcze jed n a - „Państwo rodziny” „Kołyski
i potęg a”. W szystko to obraca się wokół problem u dziś drastycznego. Czło
w iek patrzący prom ieniam i Bożymi w przyszłość i maczający pióro w w ie
rze i w sercu wielkiej miłości, przewidział niebezpieczeństwo grożące n a 
szem u Narodowi. Dzisiaj w Polsce rodzi się praw ie tylu Polaków, ilu um ie
ra. Są m iasta, ja k Warszawa czy Łódź, w których więcej ludzi um iera aniże
li się rodzi. Jeżeli m iasta rosną w liczbę, jeśli zapełniają się nowobudow ane
wieżowce, to tylko dzięki propagandzie, któ ra wyrywa ze wsi konieczne
nam ręce do pracy i więzi je w tych pudełkach wieżowcowych, by m iasta
mogły żyć, aby nie wymarły.
Dzisiaj tę grozę się widzi, dziś już m ówi się o niej w Sejmie. Projektuje
się - jeszcze na razie nieśm iało - nową politykę na rzecz licznych rodzin.
Bo dziś już widzi się grozę tego, co to znaczy p u sta kołyska, co znaczą p u 
ste szkoły. Jakże często pierw sze klasy w pięknych „szkołach tysiąclecia”
są bez dziatwy! Dziś rozum ie się, co to znaczy b rak rąk do pracy, tak że nie
m a naw et kto śniegu z dróg odgarnąć czy otoczyć opieką chorych. Co to
znaczy to nieustanne wołanie: chcemy tyle dobrego zrobić, ale dajcie nam

ludzi, dajcie ludzi! W szędzie w oła się o ludzi, chociaż nam się wydaje, że
ludzi je st dużo, że w Polsce je st za dużo ludzi. W chodzimy na dno bolesne
go problem u.
Oczywiście m ożna powiedzieć; nie jest to tylko sprawa Polska. Tak, ale
inne narody już to dostrzegły i zaczynają się skutecznie bronić przed nie
bezpieczeństw em „białej śm ierci” w rodzinach. U nas na razie jeszcze od
ważnie się o tym nie mówi. Panuje ja k gdyby żenujące sprzysiężenie m ilcze
nia. Niekiedy coś się odkryje w statystykach, czasem przemyci się jakiś arty
kuł, że niestety - jest źle. I tyle.
A le był człowiek, patrzący przez w iarę w przyszłość, przerażony zagroże
niem m oralności chrześcijańskiej w Polsce, który to przewidywał. Jako
m łody jeszcze publicysta przyniósł m i on kiedyś we W łocławku swoją książ
kę „G iganci”, która śm iało dotknęła początków tych boleści, w porę ostrze
gała. Ludzie bali się tej książki, bali się autora. Z byt śmiała, zbyt odważna,
bezkomprom isowa! Książka oczywiście ukazała się. W ywołała szeroką dys
kusję. Jedni przyznawali rację, inni - polemizowali. N a to kto m iał rację,
trzeba było poczekać kilkadziesiąt lat, m oże do dziś. Dziś się widzi, kto m iał
rację. Dziś się widzi, czym jest rodzina dla państw a i narodu, co to znaczy
„Polska kwitnąca dziećm i”. Dziś się widzi, że w arunkiem naszej narodowej
potęgi są kołyski. N iem alże proroczy sposób patrzenia w przyszłość cecho
wał tego człowieka. Bóg dał m u taką moc. I dlatego choć ongiś polem izo
waliśmy z nim, dziś go czcimy.

Szatańska pokusa władzy: - „Upadłszy, oddaj mi pokłon...”
O to jed en tylko przykład, tru d n o je w tej chwili mnożyć. Wróćmy do
Chrystusowego zm agania się z m ocam i ciemności. Nie wiemy, jakie jeszcze
m iraże roztoczył szatan przed Chrystusem , gdy G o ustawił na pinaklach
świątyni, co M u obiecywał. Usłyszał jedno: „Nie będziesz kusił Pana Boga
twego” . Takich pokus jest dzisiaj dużo. W całym świecie kuszeni są ludzie
przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi. W naszej Ojczyźnie padają pokusy
przeciwko Soborowi, przeciwko O jcu Świętemu, biskupom i kapłanom ,
przeciwko encyklikom papieskim , chociażby tej - „W obronie życia”. Ileż
tych pokus, jakie m ają przedziw ne im iona i nazwy; ja k pod pozorem w olno
ści usiłują odrzeć z godności kapłanów, odciągnąć ich od pracy w świąty
niach, kierując - naw et do życia rodzinnego. A przecież w iadom o, że każdy
kapłan uczciwie pracujący na am bonie czy w konfesjonale więcej robi dla
rodziny polskiej i jej obrony niż gdyby sam naw et czuł się powołany do ży
cia rodzinnego. To są pokusy, to jest chodzenie karkołom ne po przełęczy.
Chrystus uspokoił szatana: „Nie będziesz kusił...”A nas przez to uczy: Nie
dajcie się skusić pozoram i hum anizm u, pozoram i idealizm u, nieokreślony

m i pragnieniam i i tęsknotam i. Chociażby do Was przem aw iano w Im ię B o
ga, jeżeli jed n ak przeciwko praw om Bożym i nauce Bożej, przeciwko K o
ściołowi Bożem u, przeciwko Głowie Kościoła, przeciwko biskupom , kapła
nom , Ewangelii i Krzyżowi są to takie sam e pokusy jak ta, którą kusił sza
tan naw et Boga Człowieka, ustaw iając G o na szczycie świątyni.
Są ludzie, którzy w iedzą, ja k - za przykładem Chrystusa - odpow ie
dzieć na te pokusy. Z e takich ludzi mam y, widzimy to z literatury katolic
kiej. Takiego człowieka m ożem y odkryć i w książkach, których tytuły
przytoczyłem .
Szatan nie daje łatwo za wygraną. Podchodzi do ludzi słabych, a m oże
i mocnych, obiecuje im wiele, z góry wysokiej każe im patrzeć na świat i je 
go wspaniałość. - To wszystko ci dam , ale za jed n ą cenę: upadłszy, oddaj
m i pokłon. - To jest bardzo p o p u larn a pokusa. Ja k często przem aw ia ona
do ludzi słabych, którzy chcieliby m ieć wszystko, w ładać wszystkim, rzą
dzić wszystkim! G otow i są naw et p rzed szatanem uklęknąć, oddać m u p o 
kłon, buty m u lizać! - Byle władza, byle m ieć władzę, nad całym światem
władzę! M niejsza z tym, ja k się jej użyje, jak a będzie korzyść z tej władzy z łaski szatana!
Pan Jezus odpowiedział, jak taką pokusę zwalczyć. „Idź precz, szatanie.
Panu Bogu tw em u kłaniać się będziesz. Jem u sam em u służyć będziesz”.
I my w ten sposób jesteśm y kuszeni. Bo te schem aty kusicielskie m ają nie
tylko wymiary historyczne, w życiu Chrystusa. O ne nieustannie pow tarzają
się w dziejach rodziny ludzkiej. Pow tarza się i ta pokusa, pokusa władzy.
Trzeba być silnym, żeby się jej oprzeć. Trzeba szukać pom ocy u Chrystusa.
Są ludzie, których na to stać. M oże i naszem u Jubilatow i usiłowano zaim 
ponow ać groszem, byleby tylko pisał artykuły po cudzej myśli. M oże i jego
pióro chciano złamać. M oże i jego jasną linię życia, myśli i pracy usiłowano
przesłonić mętam i... Nie dał się, nie ugiął się! Wiemy, wybrał niedostatek,
cierpienie, doznał głodu. C hoć słabe zdrowie zdawałoby się niekiedy
usprawiedliwiać - nie ustąpił! O n nie tylko pisał „G igantów ”, a był gigan
tem! Więcej nie chciałbym mówić, resztę zostawiam Bogu...

„Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz...”
Przykład Chrystusa, który mówi: „Panu Bogu twem u kłaniać się b ę 
dziesz i Jem u sam em u służyć będziesz”. I przykład ludzi, którzy to um ieją
czynić, zobowiązuje nas, Dzieci Boże, gdy stajemy wobec alternatywy, ko
m u się kłaniać: Bogu czy diabłu? Nie myślcie, że dzisiaj nie wypada mówić
o diable. O, trzeba o nim mówić dużo, bo ten potężny duch m a swoją stra
tegię. A jednym z chwytów jego strategii jest wmówić w ludzi, że nie m a sza
tana. W tedy łatwiej będzie m u działać.

Nie zapom nę nigdy w rażenia, gdy jako m łody jeszcze kapłan, przebyw a
jąc na studiach w Paryżu, w jechałem na szczyt K atedry N otre D am e. Po
tężne wieżyce. N a jednym z narożników wież siedzi wykuty w kam ieniu
szatan i podparłszy się patrzy spokojnie na Paryż, na ten bezm iar dachów
nie kończących się na horyzoncie. Ja k gdyby myślał: po co m am się m ę 
czyć, oni i ta k m i służą, całe m iasto m i służy. Ja spokojnie tutaj siedzę,
a oni mi służą.
Tak jest, Dzieci Boże. M oże szatan niekiedy odbierze pokłon i da złudę
władzy, ale potem strąci w przepaść i zajmie opustoszałe miejsce. Bo on nie
znosi konkurencji, on jest totalnym władcą. Z nim skutecznie walczyć m o
że tylko Chrystus i ci, którzy wierzą w Jego Im ię. Są tacy ludzie w Kościele
Bożym. Tak dzisiaj walczy Ojciec Święty Paweł V I o naszą wierność Krzyżo
wi, Ewangelii, Kościołowi, nauce Soboru. N ie b rak jest też, dzięki Bogu, bi
skupów, kapłanów i katolików świeckich, którzy walczą o praw a Boga
w sercach ludzkich, w rodzinach, w narodach.
Najmilsze Dzieci Boże! Z rozważań na tle I niedzieli W ielkiego Postu,
ubogaconej tym Jubileuszem , wynieśmy przynajm niej świadomość, iż „Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale... Słowem Bożym”. Słowem, które wy
chodzi z ust Bożych; Słowem, które wyczytamy w księgach pisanych przez
ludzi w Boga wierzących. Wynieśmy stąd jeszcze jed n o wskazanie na dalsze
nasze życie: „Nie będziesz kusił Pana Boga swego...”. Chodź po ziemi, nie
fruwaj, bądź trzeźwy i jasny, zachowaj przykazania. Niech cię nie zwodzą
b łędne doktryny, zawiłe dyskusje, rzekom o teologiczne wywody; program y,
których nie pisze D uch Boży; kom entarze, które nie pochodzą z miłości.
I ostatnie wskazanie: „Panu Bogu tw em u kłaniać się będziesz!”- nikom u
więcej! - „I Jem u sam em u służyć będziesz”. A m en.
Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland: The Jubilee of a Giant
This is the text of the homily delivered during the Mass celebrated in Niepoka
lanów in 1970 on the occasion of W. Majdański’s 50 years of literary activity. The
Primate pointed out that W. Majdański, a man of extraordinary learning and faith,
foresaw the demographic threat to our nation and warned about it in good time. He
was characterized by a prophetic way of looking into the future. Faithful to Christ,
he chose privation and suffering. Not only did he write the “Giants”; he was a giant
of spirit himself.

