
HOŁD  ZAŁOŻYCIELI  UNII  EUROPEJSKIEJ 
 

 

„Jestem Luksemburczykiem z urodzenia, wykształconym 
w Niemczech, rzymskim katolikiem z przekonania i Francuzem 
z serca”…  Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – 
narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonad 
wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby 
niewystarczające… 

„Demokracja zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaostwu… jest 
związana z chrześcijaostwem doktrynalnie i chronologicznie(...). 
Chrześcijaostwo uczyło równości wszystkich ludzi, dzieci tego 
samego Boga, odkupionych przez Chrystusa, bez różnicy rasy, 
koloru skóry, klasy i zawodu. Przyniosło ono uznanie godności 
pracy i obowiązek uznania jej przez wszystkich.                                    
Przyniosło pierwszeostwo wartości wewnętrznych… 
prasa.wiara.pl/doc/2143898.Swiety-w-garniturze 

Robert Schuman -Święty w garniturze  

„Dzisiaj, kiedy wszyscy są przeciw Kościołowi, jakie dajemy 
świadectwo? Czy religią katolicką można nazwad tych kilka 
zwyczajów praktykowanych biernie jak chrzest, ślub czy znak 
krzyża na czole brata? Czy możemy na tym poprzestawad, kiedy 
książki, gazety, sztuka czy instytucje polityczne fascynują się 
ideałami przeciwnymi chrześcijaostwu? O NIE! Katolicyzm 
to coś, czym człowiek ma żyd od kołyski do trumny, czym ma 
byd przesiąknięty do szpiku kości”. 

„Polityka to służba innym, tak jak uczy nas Chrystus… Jezus 
jest ostatnią i jedyną nadzieją. Iśd Jego drogą, karmid się Jego 
światłem we wszystkim”. www.gosc.pl/doc/1085354.Polityk-Boga/2 

Alcide de Gasperi - Polityk Boga 

„Paostwo musi opierad się na Bogu. Każdy w systemie 
paostwowym ponosi odpowiedzialnośd we własnym sumieniu i 
przed Bogiem”… „Jeśli trafimy z powrotem do źródeł naszej 
europejskiej kultury, które wypływają z chrześcijaostwa, musi 
udad się nam ponowne stworzenie jedności we wszystkich 
dziedzinach życia w Europie” NURT SVD 2 (2017) s. 467-481 

Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy 
mamy ten sam horyzont…. „Kto nie ma odwagi nazwad rzeczy 
po imieniu, tego mogą kiedyś słusznie ukamienowad”. „Nigdy 
nie powinno się mówid „za późno”. Także w polityce nigdy nie 
jest za późno. Zawsze jest czas na nowy początek”.  „Historia 
jest również sumą tego, czego można było uniknąd.” 

K. Adenauer -  Architekt odnowy Niemiec 

POKORNY HOŁD WIELKICH W OBLICZU ŚMIERCI 
 

Umierając Napoleon Bonaparte po przyjęciu sakramentów 
powiedział do Hrabiego Monte Corona: szczęśliwy jestem żem  
dopełnił powinności religijnej. Życzę ci jenerale,  byś przy śmierci 
dostąpił tego szczęścia. Nie spełniłem dwiczeo religijnych na tronie, 
bo władza odurza ludzi. Ale zawsze wierzyłem…  „Mówię wam, ja 
znam ludzi. Jezus był czymś więcej niż człowiekiem. Charlemagne, 
Aleksander Wielki i ja zbudowaliśmy królestwa; ale czym je 
zbudowaliśmy? Przemocą! Jezus zbudował Swoją miłością 
królestwo większe i obszerniejsze od naszych. 5.05.1821 ostatnie 
dni na wyspie św. Heleny 
 
…Ja także jestem filozofem, a jednak uznaje, że jakiekolwiek jest 
społeczeostwo, człowiek nie może byd prawym i sprawiedliwym 
jeżeli nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie. Rozum nie zdoła go 
oświecid tak, jak tego potrzebuje. Bez religii musi człowiek brnąd w 
ciemnościach. Jedna tylko religia katolicka światłem swoim 
nieomylnym odkrywa człowiekowi jego początek i koniec. 
5.06.1805 roku w Mediolanie. „Religia katolicka zabezpiecza 
umysły przed wierzeniami  pozbawionymi sensu. Jeżeli narodowi 
odbierzecie wiarę, wychowacie tylko rzezimieszków rozbijających 
się po gościocach.”       1809r - z przemówienia po objęciu władzy  
 
Wiktor Igo wielki przeciwnik religii katolickiej na dwa lata przed 
śmiercią powiedział do Księdza Bosco: Jestem Wiktor Igo i ubiegam 
się ojcze o twoją przyjaźo. Wierzę w nadprzyrodzonośd, wierzę w 
Boga i spodziewam się, że umierając, będę miał przy sobie 
katolickiego kapłana, który poleci moją duszę jej Stwórcy…  
 

„Człowiek im bardziej staje się wielkim tym silniej powinien 
wierzyd. Im bardziej zbliża się do Boga, tym lepiej powinien Go 
znad” – z przemówienia  W. Igo w senacie francuskim w 1850 roku. 
Niestety życzenie V. Igo nie spełniło się. Gdy umierał  masoni nie 
dopuścili do niego kapłana. Diderot chciał się spowiadad przed 
śmiercią ale mu nie pozwolono. Tak samo postąpiono z de 
Lamberte. Podobnych zabiegów użyto także, co do Wolteira, który 
umarł  w konwulsjach w 1778 roku, wołając rozpaczą „Bóg i ludzie 
mnie opuścili.”  Cytaty z Książki J. Pelczar, Obrona religii katolickiej 
 

Chopin zmarł w nocy z wtorku na środę, 17 października 1849 
roku. Żył 39 lat:  „Podałem Chopinowi Pana Jezusa ukrzyżowanego, 
składając Go w milczeniu na jego dwie ręce. I z obu oczu trysnęły 
mu łzy. 'Czy wierzysz?' - zapytałem. Odpowiedział: 'Wierzę'. 'Jak 
Cię matka nauczyła?'. Odpowiedział: 'Jak mię nauczyła matka!'.                         
I wpatrując się w Pana Jezusa ukrzyżowanego, w potoku łez swoich 
odbył spowiedź świętą. I przyjął Wiatyk i Ostatnie Pomazanie,                    
o które sam prosił (...). Cierpliwośd, zdanie się na Boga, a często                       
i rozradowanie towarzyszyły mu aż do ostatniego tchnienia (...). W 
samym skonaniu jeszcze raz powtórzył Najsłodsze Imiona: Jezus, 
Maria, Józef, przycisnął krzyż do ust i do serca swego i ostatnim 
tchnieniem wymówił te słowa: 'Jestem u źródła szczęścia!...'.                        
I skonał. Tak umarł Chopin! Módlcie się, ażeby żył wiecznie". 

 

WIELCY LUDZIE W HOŁDZIE 
PRAWDZIWEMU BOGU  

 

Jak można podziwiad cudny porządek, jakim Bóg nasz 

kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do 

uporządkowania życia, do zdobycia cnót, do uznania 

najpierw i we wszystkich rzeczach Stwórcy, jako źródła 

wszystkiego dobra.                                                        Mikołaj Kopernik                                 

 

 

 

 

 

 

 

„Oddajcie więc cześd jedynemu prawdziwemu Bogu, 
przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu… 
ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy 
wolnośd naśladowania Go z miłości, odpowiadając 
wiernie na Jego wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło 
waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały; ofiarujcie 
Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, 
prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował nas aż do 
śmierci…  

Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do 
dokonywania odważnych wyborów, do podejmowania 
decyzji niekiedy heroicznych. Jezus jest wymagający, gdyż 
pragnie naszego prawdziwego szczęścia.”    

                                                                              Jan Paweł II 2005 

http://www.gosc.pl/doc/1085354.Polityk-Boga/2


A.EINSTEIN I INNI UCZENI HOŁDZIE BOGU PRAWDZIWEMU   

“Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do 
olbrzymiej biblioteki wypełnionej książkami  w wielu językach. 
Dziecko wie, iż ktoś musiał napisad te książki. Ale nie wie jak. 
Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały napisane. 
Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek  w układzie 
ksiąg, ale nie wie, co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek 
nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do Boga.”              
Max Jammer “Einstein and Religion”, Princeton University Press), str. 48 

“Moja religia polega na pokornym podziwie tego 
nieograniczonego wyższego ducha, który objawia się                             
w drobnych szczegółach, jakie jesteśmy w stanie dostrzec 
naszymi wątłymi i słabymi umysłami. To głęboko emocjonalne 
przekonanie o obecności wyższej rozumnej mocy, która jest 
objawiona w niepojętym wszechświecie, kształtuje moje 
wyobrażenie Boga.” …"Im bardziej zgłębiam naukę, tym 
bardziej wierze w Boga" ; "Nauka bez religii jest kulawa,                         
a religia bez nauki ślepa"    Alice Calaprice ”The Quotable Einstein”  

Sir Isaac Newton ojciec nowoczesnej fizyki  

“Nie wiem, kim mogę wydawad się dla świata, ale jeżeli chodzi 
o mnie, to wydaje mi się, iż jestem jak mały chłopiec stojący na 
brzegu morza i co pewien czas zajmujący się odnajdywaniem 
coraz to gładszych kamyków lub  piękniejszych niż zwykle 
muszelek, podczas gdy przede mną rozprzestrzenia 
się ogromny ocean zupełnie nie odkrytej rzeczywistości”  
http://www.wiara.us 
 
"Biblia zawiera więcej potwierdzeo swej prawdziwości, niż 
dowolna historia świecka." …"To cudowne ułożenie Słooca, 
planet i komet może byd dziełem Istoty wszechmocnej                   
i rozumnej. A jeśli każda gwiazda jest ośrodkiem systemu 
podobnego do naszego, to na pewno wszystko zostało 
urządzone według podobnego planu i wszystko musi byd 
poddane jednej i tej samej Istocie. Ta Istota nieskooczona 
rządzi wszystkim (...). Bóg jest Istota najwyższa, wieczna, 
nieskooczona.  

Dr. Alexis Carrel, laureat nagrody Nobla, - pierwszy dokonał 
przeszczepu serca  

„Nie możemy wybierad tylko tego, co odpowiada naszym 
upodobaniom, fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej 
naszego umysłu. Trudnośd lub niejasnośd jakiegoś zagadnienia 
nie jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie 
lekceważyd”.   

Blaise Pascal wybitny fizyk i matematyk:  

„To, co widzimy w świecie, nie wskazuje zupełnego braku, ani 
jawnej obecności bóstwa, ale obecnośd Boga, który się ukrywa. 
Wszystko nosi to znamię.  

Zakład Blaise Pascala: 

Jeżeli Bóg istnieje, to my: - wierząc w Niego, zyskujemy 
wiecznośd, - nie wierząc w Niego, tracimy wszystko.                                 
Jeżeli Boga nie ma, to my: - wierząc w 'niego', nic nie tracimy,     
- nie wierząc w 'niego', też nic nie tracimy.                                             
Wniosek:  Z ekonomicznego punktu widzenia                                                                  
opłaca się wierzyd niż nie wierzyd.   

Max Karl Ernst Planck.  Nobel w dziedzinie fizyki 

„Ktokolwiek, kto był poważnie zaangażowany w pracę naukową 
jakiegokolwiek rodzaju uświadamia sobie, iż nad wejściem 
bram świątyni nauki wypisane są słowa: Musicie mied wiarę. 
Jest to cecha, bez której naukowiec nie może się obejśd.” 

Max Planck „Where is Science Going?” także w J. De Vries, „Essential of Physical 
Science”, Wm.B.Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD (1958), str. 15 

André Marie Ampère francuski fizyk i matematyk  

„Zważaj, byś się nadmiernie nie zajmował nauką, jak ongiś 
czyniłeś. Pracuj w duchu modlitwy. Badaj sprawy tego świata, 
jest to twoim obowiązkiem; lecz patrz na nie jednym tylko 
okiem; drugie oko powinno byd cały czas nakierowane na 
wieczne światło. Słuchaj uczonych, lecz słuchaj ich jednym tylko 
uchem. Niech drugie ucho będzie ciągle gotowe na usłyszenie 
słodkiej tonacji głosu twego niebiaoskiego przyjaciela.                                                       

Pisz jedną tylko ręką. Drugą ręką trzymaj się szaty Boskiej jak 
dziecko, które trzyma się szaty swego ojca. Bez tego środka 
ostrożności niechybnie roztrzaskasz swą głowę o kamieo. Obym 
ciągle pamiętał o tym, co powiedział święty Paweł: ci, którzy 
używają tego świata winni żyd tak, jakby go nie używali. Oby ma 
dusza już dziś odpoczęła zjednoczona w ten sposób z Bogiem i 
Jezusem Chrystusem.”  Journal et correspondance d’André-Marie 

Ampere, Paris 1872, 351-3, 323-4. 

Ludwik Pasteur – chemik, odkrywca mikrobiologii 

 „Szczęśliwy ten, który nosi w sobie Boga, Ideał piękna      i Jemu 
służy: ideał sztuki, ideał umiejętności, ideał ojczyzny, ideał cnót 
Ewangelii… -nauka zbliża człowieka do Boga.” - w mowie przy 
przyjęciu go do Akademii Francuskiej  

Arthur Leonard Schawlow fizyk: 1981 Nobel z fizyki 

„Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia                        
i wszechświata, należy zadad sobie pytanie dlaczego,                     
a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne… 
Znajduję potrzebę Boga we wszechświecie i swoim własnym 
życiu… Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy 
Testament, który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko 
dostępnych ludzkich kategoriach.” 

Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., „Cosmos, Bios, Theos: 
Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life 
and Homo Sapiens” (LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992), str. 105, 107 

dr. n. med. L. Newman. 

- „…człowiek z całą swoją dotychczasową wiedzą nie jest 
w stanie złożyd jednej, pojedynczej komórki  i ożywid jej. 
W przeciwieostwie,  Inteligentna  Siła Stwórcza jest w 
stanie  wyprodukowad ok. 600 miliardów tych komórek, 
poukładad je odpowiednio i utworzyd dziecko w 280 dni!” 

więcej: https//www.wiara.us 
znanichrzescijanie.wordpress.com/ciekawostki/noblisci-o-

bogu/; http://sredniowieczny.pl 

 
 

Wybrana literatura dla poszukujących prawdy:  
 

 

Przekroczyd próg nadziei, Jan Paweł II, V. Messori 

FIDES ET RATIO, Wiara i Rozum, Jan Paweł II 

„Opinie o Jezusie”, „Opinie o Maryi”, V. Messori 

„Pamięd i tożsamośd” – Jan Paweł II 

Od niewiary do pełni prawdy, -droga do Boga wielkich              

i wybitnych ludzi  M.Piotrowski 

Powody, aby wierzyd. R. Tesoriero 

W domu najlepiej - S i K.Hahn nawróceni protestanci 

Byłem rabinem Rzymu, Israel Zolli 

Nawróceni z Islamu, J. Mathiot 
 

Obrona religii katolickiej.   Św. JS. Pelczar 

Jak Kościół Katolicki zbudował zachodnią cywilizację, T. E. 

Woods,      Czarne Karty Kościoła, V. Messori  
 

Ortodoksja, K.G. Chesterton, Intelektualiści, P. Johnson 

Przemyśled historię, Wyzwania wiary, V. Messori 
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