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Kościół daje ciała
Nic nie może przecież wiecznie trwać.
Kościół daje ciała
‘
Zmiana. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Zmiana. Nie można dwa razy wejść do tej samej wody. Umiera stara
tradycja. Zmiana.
.
Wyszedłem z domu przed procesją.
.
Jechałem do pracy. Szedłem Polankami. Potem Abrahama do przystanku tramwajowego Strzyża PKM. Tramwajem
pojechałem do dworca Gdańsk Główny. Po drodze patrzyłem w okna mijanych domów. W jednym widziałem biało
żółtą ﬂagę papieską. W żadnym nie zauważyłem bożocielnego ołtarzyka. Kiedyś ołtarzyki były w niemal każdym
oknie. Jeszcze w czasach rządów Tuska było ich sporo.
‘
W Alei Lipowej, aktualnie nazywanej Aleją Zwycięstwa (poprzednia nazwa Adolf Hitler Alee) bardzo często wiszą
różne ﬂagi. - Jakieś święto. Może być narodowe albo kaszubskie. Ważna rocznica. Wizyta zagranicznych notabli.
Mecz Lechii Gdańsk albo inne ważne wydarzenie sportowe na bursztynowym stadionie i odpowiednie ﬂagi wiszą
wzdłuż Alei Zwycięstwa. Wczoraj nic nie wisiało.
.
Od dworca Gdańsk Główny przeszedłem ulicami Korzenną, Podmłyńską, Pańską, Szeroką, Groblą i Straganiarską do
swojego Antykwariatu nad kanałem Motławy. Po drodze patrzyłem w okna. W ośmiu oknach zauważyłem papieskie
ﬂagi biało żółte. W niektórych z tych ośmiu okien towarzyszyły im biało niebieskie ﬂagi diecezjalne. Ołtarzyk był na
tej trasie tylko jeden. Dla równowagi na dwóch balkonach suszyło się rozwieszone pranie, a przy ulicy Pańskiej na
balkonie pierwszego piętra niezasłonięta była reklama sexshopu znajdującego się na parterze. Reklama w formie
przypominającej tradycyjny bożocielny ołtarzyk. Na zwyczajowej trasie głównej procesji z udziałem arcybiskupa.
.
W okolicy Antykwariatu, w dwóch oknach przy ulicy Straganiarskiej wywieszone były ﬂagi Unii Europejskiej.
.
Czy wszyscy umówili się, że w tym roku nie będzie tradycyjnych ołtarzyków? Nic nie słyszałem, żeby był w tej
sprawie apel kleru, że to obciach i pora skończyć z tą tradycją.
.
Nie wiem jak było w innych miastach. W mediach ani słowa na ten temat. Dziennikarze jak strusie chowają głowy w
piasek. Żeby nie widzieć. - Dokładnie tak jak we wielu innych istotnych tematach, które zamiatają pod dywan.
.
Myślę, że Kościół Katolicki nie odrobił hiszpańskiej lekcji. Polityczne wsparcie faszyzmu spowodowało, że kościoły w
Hiszpanii świecą pustkami. Zupełnie tak jak kościoły francuskie od czasów Wielkiej Rewolucji.
.

W komentarzach internetowych wielokrotnie pisałem, że realną szansę na odsunięcie katofaszystów od władzy ma
partia antyreligijna domagające się zerwania konkordatu i usunięcia religii ze szkół i przedszkoli.
.
Wielu minusuje moje komentarze. Często powołują się na przypadek Palikota. - Palikot to był falstart. Teraz KK
pięknie podkłada się. KK bierze udział w miesiączkach. Próbuje uwiarygodnić Macierewicza i smoleńskie brednie
jego komisji. Popiera i inspiruje najgłupsze pomysły Kaczyńskiego.
.
Wiem, że postawa Gdańszczan jest nietypowa. Do Antykwariatu Długie Pobrzeże zaglądają ludzie z całego świata.
Także ludzie z całej Polski. Często wdają się w rozmowy o polityce. Czasem sami tego chcą. Niektórych ja
prowokują do politycznych wynurzeń. Z tych rozmów jednoznacznie wynika wyjątkowość Miasta Wolności.
.
Skądinąd jednak: - Wszyscy wiedzą, że to co dziś jest w Gdańsku, że lat kilka będzie w całej Polsce.
.
Adam Jezierski
.
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