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NOTA  QUOMODO 
 
Z okazji dzisiejszej kanonizacji Karola Józefa Wojtyły jako Papieża - Jana 
Pawła II na świętego warto przypomnieć jak obecnie święty Jan Paweł II 
zapatrywał się na jednocząca się Europę. 
 
Naszym zdaniem [Fundacja „QUOMODO”] kwintesencję poglądów Jana Pawła 
II na Europę wyraził w „Osservatore Romano”  nr 8-9/2011 kardynał Giovanni 
Battista Re w artykule „Jan Paweł II, Europa i korzenie chrześcijańskie”. 
 
Papież – Polak, z tradycją mocno zakorzenionej w chrześcijaństwie Najj. 
Rzeczypospolitej jako chrześcijańskiej monarchii – swoistym sacrum - z 
chrześcijańskim Królem namaszczonym przez Boga, od czasów co najmniej 
księcia Mieszka I, a może i wcześniej (biorąc pod uwagę Dobrawę z 
Przemyślidów i Wenedów jako chrześcijankę od pokoleń) rozumiał dobrze 
swoją tożsamość tj. dziedzictwo swojej rodziny, rodu, narodu, Europy. Sam, 
bowiem z tego dziedzictwa – kultury wyrósł.  
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Tylko na podglebiu chrześcijańskim może tworzyć się współczesne państwo 
europejskie i współczesna wspólnota tych państw. Odrzucenie modelu 
chrześcijańskiego europejskiego państwa, co zostało zapoczątkowane 
rewolucją francuską poprzez nowo powstałe całkowicie świeckie państwo - 
ateistyczny twór - Republika Francuska, naszym zdaniem, zapoczątkowało 
proces upadku Europy.  
 
Odrzucenie modelu chrześcijańskiego dało też Europie dwie wojny o zasięgu 
światowym i wiele milionów ofiar tych wojen.  
 
Bez powrotu do korzeni chrześcijańskich Europie grozi, nie tylko dalsze 
upadanie, ale w konsekwencji finalny jej upadek, na podobieństwo upadku 
Imperium Rzymskiego.  
 
W przypadku Imperium Rzymskiego, około 160 lat przed jego upadkiem 
Cesarz Rzymski Galeriusz, najpierw edyktem tolerancyjnym z 311 roku, a 
następnie w roku 313 cesarz Rzymski Konstantyn Licyniusz edyktem 
mediolańskim z 313 roku, przestali prześladować religię chrześcijańska, a 
nawet uczynili z niej religię państwową (kościół narodowy).    
Cesarze rzymscy od IV wieku przyjęli, więc strategię skoro nie możesz 
zwalczyć dominującej religii – podbij ją i przejmij! 
W Europie właśnie tak z kościołem rzymsko-katolickim uczyniła Francja, 
Anglia i inne europejskie kraje protestanckie, nieuznające do dziś władzy 
zwierzchniej Papieża – zwierzchnika powszechnego kościoła katolickiego. Są 
to kościoły, co prawda chrześcijańskie, ale funkcjonujące w formule: świecki 
władca jako zwierzchnik narodowego kościoła. Tak też funkcjonuje religia 
prawosławna w Rosji i wiele religii na świecie. W tej formule religia jest li 
tylko instrumentem, jest pragmatycznym narzędziem w rękach władcy. Nie 
jest drogowskazem, bo nim jest akurat panujący władca, ale jest, co najwyżej 
przewodnikiem narodu, po wskazanej przez władcę drodze. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

© MMXIV Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”  
www.civitas.quomodo.org.pl   

IV

Inaczej było i jest w Najj. Rzeczypospolitej, która jest wierna Papieżowi jako 
religijnemu zwierzchnikowi kościoła rzymsko-katolickiego.  
Faktem jest, że i w Najj. Rzeczypospolitej wystąpiły ruchy reformacyjne o 
charakterze schizmy, ale na szczęście naród polski instynktownie nie poparł 
tych religijnych „nowinek” i wielu przywódców ruchu reformacyjnego - 
innowierców musiało powrócić na łono kościoła rzymsko-katolickiego.  
 
Nie dziwi, więc, że Polak – Papież – wcześniejszy polski ksiądz, biskup, 
kardynał – „papista” dostrzegł w Europie zalążki upadku cywilizacyjnego 
związanego z odrzuceniem kultury łacińsko-chrześcijańskiej, a dokładnie 
kultury łacińsko-rzymsko-katolickiej, która jest spójna i nierozerwalna.  
Wiele krajów europejskich odrzuciło najpierw dziedzictwo łacińsko-rzymsko-
katolickie, by następnie odrzucić dziedzictwo chrześcijańskie w ogóle.  
Kraje te wymyśliły wspólnotę europejską bez tradycji łacińsko-
chrześcijańskiej, a co najwyżej z dziedzictwem swoich kościołów 
narodowych, pozostających na garnuszku i pod presją władzy. W ten sposób 
można forsować idee sprzeczne z nauczaniem kościoła powszechnego, bo 
reakcja „lokalnych”, narodowych kościołów jest znikoma, a nawet one same 
podlegają swoistemu wynaturzaniu się (kobiety-biskupi). Prowadzą, więc te 
narody ślepcy z głuchymi. 
 
Wspólnota europejska nazywana Unią Europejską systematycznie podcina i 
odcina swoje korzenie chrześcijańskie. Staje się tworem oderwanym od 
tradycji i legalnej, opartej na tradycji chrześcijańskiej, progresji 
cywilizacyjnej, czyli staje się tworem sztucznym - bez ducha.  
 
„Bez serc bez ducha, to szkieletów ludy” – jak pisał Adam Mickiewicz. Europa 
staje się na naszych oczach martwą za życia. Czeka, aż ktoś w tym 
odrętwieniu zlituje się nad nią i dobije ją, w tej martwocie.  
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Przywódcy Unii Europejskiej i wielu przywódców państw narodowych to 
chodzące Zombie – żyjący bez sensu i bez wizji; realizujących jakieś 
wytyczne i dyspozycje „z góry”, ale bez zastanowienia się kto jest tą „górą”, 
czemu i komu mają służyć.  
 
Powoli, na naszych oczach cywilizacja europejska staje się swoistym 
„narkomanem” lub „nałogowym alkoholikiem”, doprowadzając siebie i swoich 
bliskich - mieszkańców do poniesienia, co najmniej konsekwencji swojego 
nałogu „narkomanii” i „alkoholizmu”, powoli acz skutecznie doprowadzając 
wszystkich żyjących w tej cywilizacji do przedwczesnej śmierci i 
bezpotomnego wyginięcia.  
 
Tak właśnie upadają cywilizacje:, gdy materia wyprzedza ducha, gdy głupsi 
wypierają mądrych, gdy kanalie wypierają zacnych, gdy podcina się i odrzuca 
własną tożsamość i tradycję, gdy historyczna pamięć zaczyna męczyć i staje 
się niepotrzebnym balastem.  
 
Napomina nas Jan Paweł II w dniu swojej beatyfikacji. Apeluje do 
Europejczyków – bądźcie mądrzy przed szkodą! 
 
© Wojciech Edward Leszczyński  -  27 kwietnia 2014r. - Myszków          
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Giovanni Battista Re (ur. 30 stycznia 1934 w Borno) – włoski duchowny katolicki, 
wieloletni wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał Kościoła katolickiego. 

Studiował w seminarium w Brescii i tam 3 marca 1957 przyjął święcenia kapłańskie. Później 
studiował prawo kanoniczne w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (obronił doktorat) 
oraz uzyskał przygotowanie dyplomatyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej. Na początku lat 60. 
pracował jako duszpasterz i wykładowca seminarium w Brescii. Od lipca 1963 pozostawał w służbie 
dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Był sekretarzem w nuncjaturach w Panamie i Iranie. W styczniu 
1964 otrzymał tytuł „Nadzwyczajnego tajnego szambelana” (w 1968 zmieniony na „kapelana Jego 
Świątobliwości”). W 1971 powrócił do Rzymu i pracował jako sekretarz substytuta w Sekretariacie 
Stanu, arcybiskupa Giovanniego Benelli (późniejszego kardynała). 

9 października 1987 został powołany na stanowisko sekretarza Kongregacji ds. Biskupów. 
Święcenia biskupie otrzymał 7 listopada 1987 – jako arcybiskup tytularny Forum Novum – z rąk 
papieża Jana Pawła II. 12 grudnia 1989 mianowany substytutem w Sekretariacie Stanu (w sekcji 
spraw ogólnych). Od 16 września 2000 pełnił funkcję prefekta Kongregacji ds. Biskupów i 
przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 21 lutego 2001 podniesiony do 
godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, otrzymał tytuł prezbitera SS. XII Apostoli. W 
październiku 2002 został promowany do rangi kardynała biskupa, ze stolicą tytularną Sabina-Poggio 
Mirteto. Brał udział w X sesji zwykłej Światowego Synodu Biskupów w Watykanie jesienią 2001 w 
charakterze jednego z prezydentów-delegatów. 

Wraz ze śmiercią Jana Pawła II (2 kwietnia 2005) dalsze pełnienie przez kardynała Re funkcji 
prefekta Kongregacji ds. Biskupów i przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej 
uległo zawieszeniu; kardynał, wymieniany w gronie faworytów do następstwa po Janie Pawle II 
(papabili) na konklawe 2005, został zatwierdzony na dotychczasowych stanowiskach przez nowego 
papieża Benedykta XVI. 

30 czerwca 2010 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z zajmowanych stanowisk w 
związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. 

Jako najstarszy rangą kardynał biskup wśród elektorów przewodniczył konklawe 2013. 30 stycznia 
2014 w związku z ukończeniem 80. lat utracił prawo udziału w konklawe. 

Źródło: Wikipedia 
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