
Święty
Zygmunt Szczęsny

Feliński
Wskutek niby troskliwości  
o prawa Stolicy Apostolskiej
rząd rosyjski upraszał Ojca
Świętego, by surowo skarcił
polskie duchowieństwo […] 
i dał, rozumie się, przez to
prawo rządowi prześladować
to duchowieństwo, nie tylko
już jako buntowników przeciw
monarsze, ale też i przeciw
papieżowi. Na szczęście Kuria
Rzymska zna się już dobrze 
na wybiegach bizantyjskiej
dyplomacji i nie ufa ani jej
relacjom, ani jej insynuacjom.
Kardynał Antonelli […] zapytał
mnie, jak rzeczy rzeczywiście
stały.

[…] Odpowiedziałem,  
że katolicyzm dla Polski jest  
nie tylko arką zbawienia 
wiekuistego, lecz i 
najsilniejszym puklerzem naszej 
narodowości, który nas zasłania 
od nacisku schizmy i kacerstwa, 
co dawno już przerobiłyby  
nas na Moskali lub Niemców, 
gdyby mocno wkorzeniony 
katolicyzm nas nie bronił. 
Przyznawałem, że wskutek 
utrudnionych stosunków  
z ogniskiem katolickiej jedności 
i niskiego poziomu kościelnej 
oświaty wśród duchowieństwa, 
pewna część jego odbiegła 
przez nieświadomość na 
manowce, ale bynajmniej  
nie w celu opuszczenia 
Chrystusowej owczarni lub 
odstąpienia od skały Piotrowej. 
Owszem, uręczam, że głos 
Chrystusowego Namiestnika, 
byle był usłyszany, wnet 
powróci te zbłąkane, lecz nie 
zbuntowane owieczki pod 
łaskę prawego ich pasterza, 
którego mogą odbiec, lecz 
nigdy zapoznać nie potrafią. 
Ks. abp Zygmunt Szczęsny 
Feliński, „Pamiętniki”
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amy wielką szansę w naszej Ojczyźnie 
zatrzymać zabijanie poczętych dzieci 

podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. 
Módlmy się o szybkie uchwalenie ustawy „Zatrzymaj 
aborcję”. Módlmy się o pełną ochronę życia ludzkiego 
w Polsce. Nie czekaj. Codziennie odmów modlitwę 
św. Jana Pawła II z encykliki o wartości 
i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae”. 

Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, 
Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, 

na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się 
przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudno-
ściami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej 
przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność 
albo fałszywą litość. 

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili 
otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki 
Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego
daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym 
życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia 
o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć 
i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.
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Modlitwa
Ojca Świętego

Jana Pawła II
w intencji

obrony życia

 Patrzy Pani z niepokojem na to, co 
robią amerykańskie media w stosunku 
do Donalda Trumpa? 
– Światowa opinia publiczna jest za-

szokowana działaniami amerykańskich 
medialnych gigantów wobec Donalda 
Trumpa. Mamy do czynienia z sytuacją, 
w której urzędującemu prezydentowi 
odbiera się prawo głosu. To prezydent 
największego światowego, także ato-
mowego, mocarstwa. Nastąpiło nagłe 
załamanie demokracji. Wobec tego 
faktu nie można przechodzić obojętnie. 
Panująca sytuacja może przerażać. 

 Po zablokowaniu konta Trumpa war-
tość Twittera spadła o miliardy dola-
rów. Jednak zdaje się, że władze Twit-
tera ignorują ten fakt.    
– O dziesięć procent spadły notowania 

Twittera na giełdzie. To kolejny bardzo 
ważny wątek w sprawie. Okazuje się, że 
to, co podobno dominuje w kapitalis -
tycznym świecie, a więc zyski, procenty, 
wzrosty i spadki finansowe, nagle straciło 
znaczenie. W tym wypadku strata 4 mld 
dolarów się nie liczyła. Nie zwrócono 
uwagi także na koszta związane z zała-
maniem się wizerunku firmy. Dzisiaj takie 
marki jak Twitter i Facebook kojarzone 
są z cenzurą. Sprawa jest dużo poważ-
niejsza, niż się wydaje. Wychodzi daleko 
poza naturalną rywalizację polityczną. 

 Cenzura prewencyjna stanie się normą 
w świecie mediów? 
– Nowa wersja świata medialnego 

tworzy się na naszych oczach. W Polsce 
często podkreśla się, że kapitał ma na-
rodowość, że istotne jest to, ile jest pol-
skich mediów w Polsce. Okazuje się, po 
6 stycznia, że narodowość właściciela to 
dużo za mało. Kluczowe jest to, jakie 
wartości on wyznaje oraz jaka jest linia 
programowa mediów, które tworzy i 
buduje. A jeżeli media mają charakter 
globalny, to znaczenie wyznawanych 
wartości i powiązań politycznych jest 
jeszcze bardziej istotne. Najgorsze jest 
to, że obecnie ideologia tak bardzo opa-
nowała medialny biznes. Nie wystarczy 
być Polakiem, trzeba też reprezentować 
i bronić aksjologii, która służy człowie-
kowi. To będzie miało teraz podstawowe 
znaczenie. 

 Polska zapowiada regulacje w sprawie 
zagwarantowania wolności słowa. 
– To brzmi bardzo optymistycznie. 

Jednak, jak zwykle, diabeł tkwi w szcze-
gółach. Internet jest tą przestrzenią, 
którą można regulować jedynie częścio-
wo. Wielkie korporacje internetowe stać 
na wybitnych prawników, którzy znajdą 
obejście każdych przepisów. Ważniejsze 
od tworzenia nowych ram prawnych 
jest budowanie prawicowych, otwartych 
na świat wartości, wolnych form komu-
nikowania. Kto powiedział, że sprawy 
związane z mediami społecznościowymi 
muszą być przypisane do Facebooka i 
Twittera? W Stanach Zjednoczonych 
już próbuje się przełamać ich monopol 
i powstają prawicowe platformy. Idzie 
to opornie, bo system broni się przed 
utratą możliwości kierowania opiniami 
społeczeństwa. W świecie mediów cyf-
rowych ważny jest ten, kto ma na przykład 
serwery. Oczywiście, trzeba tę kwestię 
próbować regulować, ale to jest tylko 
początek drogi. 

 Jak mogło dojść do sytuacji, w której 
największe globalne media trafiły w 
ręce osób o poglądach lewicowych? 
– To jest jedno z największych zasko-

czeń. Prawa strona spała przez lata i 
nie zwracała uwagi na to, że Google, 

Twitter i Facebook, Amazon służą ko-
munikowaniu, ale także stoją na straży 
promocji lewicowych ideologii. Problem 
dostrzeżono dopiero wtedy, gdy pojawił 
się „twitterowy” prezydent USA Donald 
Trump, który uczynił z Twittera główne 
miejsce komunikowania się z wyborcami. 
Pod tym względem Trump był wizjone-
rem, dostrzegł ogromną siłę mediów 
społecznościowych. Błędem było jednak 
to, że nie rozumiał, iż korzysta z usług 
swoich śmiertelnych przeciwników. Te 
firmy mają własne interesy i swoją linię. 
Początek prezydentury Joe Bidena w 
tym kontekście to historyczna data, ja-
wiąca się jak akt założycielski nowego 
świata, opisywanego w książkach Or-
wella i Huxleya. Jak dobrze wiemy, że 
gdy USA ma katar, to reszta świata 
choruje na ciężką grypę. Nie można 
więc czekać, już teraz trzeba podejmo-
wać działania. Dobrze, że rząd chce 
się na to przygotować.      

 W interesie nas wszystkich jest to, 
aby polskie media się rozwijały? 
– Repolonizacja jest bardzo potrzebna. 

To, co robi PKN Orlen, jest niezwykle 
ważne. Kluczowa jest też dekoncentracja 
mediów. Na te rozwiązania ciągle cze-
kamy. Przykład Stanów Zjednoczonych 
pokazuje, że to za mało. Tam przecież 
dominuje kapitał amerykański. Ale ma 
jeden główny kolor: czerwony. Nie to-
leruje innych poglądów. Kluczowy jest 
świat wartości. My mamy to szczęście, 
że są media związane z Radiem Maryja. 
One są niezależne od polityków i bez 
względu na to, kto będzie rządził Polską, 
one będą stały po stronie prawdy i wol-
ności. Jak ważne jest to, że te media już 
są i funkcjonują. One są naszym wyjściem 
bezpieczeństwa, wyjściem awaryjnym. 
Sprawa Donalda Trumpa pokazuje, jak 
krucha jest demokracja bez świata war-
tości i pluralizmu mediów. Tymczasem 
nad światem zawisła groźba zniszczenia 
wartości, jakie znamy i jakie są kamie-
niem węgielnym naszej zachodniej cy-
wilizacji. Dlatego tak ważne jest to, aby 
dziś media skupione wokół Radia Ma-
ryja się rozwijały i były jak najsilniejsze. 

 Dziękuję za rozmowę. 
Rafał Stefaniuk

Zawał demokracji
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