
Z kazania ks. Aleksandra Pietrzyka SAC podczas Mszy Świętej 29 grudnia 2013 w 

Sułkowicach podczas uroczystości nadania imienia ks. dra Józefa Sadzika gminnej bibliotece; 

 

(…) Ksiądz Józef Sadzik przez całe swoje życie był człowiekiem o wielkiej kulturze ducha. 

Ja go nazywałem zawsze „Arystokratą ducha”. Ale co stworzył ksiądz Sadzik? Nie stworzył 

biblioteki, nie był jej twórcą. My pamiętamy te wszystkie problemy Biblioteki Narodowej Polskiej, 

biblioteki aleksandryjskiej w starożytności, jak barbarzyńcy je niszczyli. Pamiętamy co się działo z 

bibliotekami za czasów sowieckich, rosyjskich, ale ksiądz Sadzik, który pochodził stąd, od Was, 

stworzył coś więcej niż bibliotekę materialną. Stworzył bibliotekę – jak bym ją nazwał – „ducha”. 

Ks. Sadzik, po studiach w Szwajcarii, w 1962 roku przyjechał do Francji i zajął się wydawnictwem 

[pallotynów we Francji, które przeorganizował na stworzone przez niego Éditions du Dialogue – 

przyp. red.]. W okresie od 1966 do 1980, kiedy był on jego dyrektorem, ukazało się 150 tytułów 

książek, z czego w serii „Znaki czasu” – 40. 

Słowo „dialog”, użyte w nazwie wydawnictwa Éditions du Dialogue, miało [jak sam mówił – 

przyp. red.] przełamywać bariery uprzedzeń, przesądów, ideologii, tych wszystkich murów, które 

wzniesiono przeciw człowiekowi. Uważał, że nie może być dialogu tam, gdzie może być rezygnacja 

z własnego spojrzenia na świat…. 

Ale ksiądz Sadzik nie tylko założył wydawnictwo. Założył również Centrum Dialogu, które 

obchodziło w tym miesiącu swoje 40-lecie. To Centrum Dialogu, które funkcjonowało przez 40 lat, 

było szczególnym miejscem spotkań polskiej inteligencji. Stworzył płaszczyznę porozumienia 

Polaków, polityków. Byli tam i Bartoszewski, i Wałęsa, i Mazowiecki. Byli tam filozofowie 

wierzący i niewierzący. Leszek Kołakowski, [Józef Maria – przyp. red.] Bocheński  – profesor z 

Fryburga, byli tam wielcy pisarze: Herbert, Miłosz, do którego jeszcze wrócimy, był nawet 

kardynał Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Jeszcze zanim został papieżem, wygłosił tam 

odczyt o świętym Stanisławie. I napisał piękną dedykację, mówiąc właśnie, że Polacy potrzebują 

tego okna francuskiego i Francuzi potrzebują okna polskiego.  

I to jest prawda. A to się zdarza w takich prostych, powiedzmy, wymiarach. Popatrzcie: 

pierwszy oficjalnie uznany cud do beatyfikacji Jana Pawła II pochodzi z Francji. I drugi, do księdza 

Popiełuszki, też badany jest we Francji. Można powiedzieć, że ta wymiana intelektualna i duchowa, 

której prorokiem był Jan Paweł II, dokonuje się – i to jest coś pięknego.  

Właśnie w tej platformie [porozumienia – przyp. red.] tych wielkich ludzi ksiądz Sadzik 

stworzył rzecz niebywałą. Istniały wtedy we Francji i w samym Paryżu ośrodki bardzo prężne: 

Biblioteka Polska, „Kultura”, której przewodniczył Giedroyć, Misja Polska, ale nigdzie nie 

stworzono platformy, na której spotykaliby się wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący. To stworzył 



ksiądz Sadzik. O Nim nawet powie [Jan] Lebenstein [wybitny polski malarz i grafik – przyp. red.], 

który na życzenie księdza Sadzika wystroił całe wnętrze kaplicy, że właśnie ksiądz Sadzik 

prowadził ludzi do rzeczy istotnych. Odbudowywał w tych, którzy się do *iego zbliżali, utracone 

uczucia moralne oraz nauczał radzenia sobie z samym sobą.  

A Miłosz, kiedy przyjechał tutaj do Sułkowic na Jego grób, też napisał bardzo piękny utwór, 

który warto w całości przeczytać, ponieważ ten utwór jest bogaty w wydarzenia, [ukazuje – przyp. 

red.] jak widział księdza Sadzika noblista, który targał się we własnym sumieniu z wieloma 

sprawami. I pisze tak:  

I oto, drogi Józku, upłynęło piętnaście lat od Twojej śmierci. Stoję przed marmurową płytą 

Twojego grobu w Sułkowicach, zdumiony wszystkim, co nadziało się od tamtego czasu. *ie ma 

wśród żywych Janki [pierwsza żona Czesława Miłosza – przyp. red.] i Kota Jeleńskiego. Upadło 

potężne mocarstwo, Związek Sowiecki, a z nim wiara w komunizm. *a miejscu PRL-u powstała 

niepodległa Polska.  

Prosiłem Ciebie kiedy umarłeś, żebyś mi pomógł zmienić moje życie. I choć nie wiem, czy i 

jaki był Twój udział, rozmyślam o tym, jak bardzo moje życie się zmieniło. *ieustanny bieg rwącej 

Heraklitejskiej rzeki i Ty, zatrzymany w tamtym punkcie na zawsze, z pamięcią rzeczy ziemskich 

takich, jak wtedy znałeś, zresztą teraz już Tobie niepotrzebnych. 15 lat codziennych zmian, z minuty 

na minutę, z godziny na godzinę, z roku na rok, a Ty w samego siebie nareszcie przemieniony. 

Myślę teraz, byś był doskonale spokojny, bo tak zawiązało się nasze braterstwo błądzących i 

grzesznych. Z Twoim triumfem, mimo wszystko, na dowód, że wola człowieka wiele może. Brak mi 

Ciebie, bo jedynie Tobie umiałem wyznać, niczego nie ukrywając, co się ze mną w ciągu tych lat 

działo. Bądź przy mnie, niech Twoja obecność chroni mnie i wspomaga. [niezacytowany ciąg 

dalszy tego wyznania Miłosza brzmi: Pisanie o umarłym przyjacielu przynosi ulgę. Skupieni uwagi 

na jego osobie sprawia, że czuję mocno jego obecność. Mam jednak nadzieję, że kiedy odłożę pióro, 

będzie mi nadal towarzyszyć. *ie ułożymy razem książki, filozoficznych rozmów, ale obiecuję mu, że 

będę nadal pracował nad przekładami z Biblii, które specjalnie leżały mu na sercu – przyp. red.] 

Obcowanie Świętych. Miłosz zawdzięczał Sadzikowi powrót do wiary. Miłosz zawdzięczał 

[mu – przyp. red.] po prostu ocalenie jego człowieczeństwa. Miłosz nie tyle uznawał Sadzika za 

wielkiego intelektualistę, ale przyjaciela, który również sam cierpiał. O jego cierpieniach powie 

dużo Grudziński w swych pamiętnikach. I najpiękniejszym traktatem na temat cierpienia, jaki 

znam, jest wstęp ks. Sadzika do Księgi Hioba, napisany do tłumaczenia Miłosza. Tam właśnie 

mówi, że nie ma wytłumaczenia cierpienia, zła; że przechodzimy przez to cierpienie – a jedynie 

tylko Chrystus, może nam to wszystko pomóc zrozumieć. Ksiądz Sadzik również był dotknięty 



jakimś cierpieniem i o tym mówił. I to, jak powie potem Pasierb [ksiądz Janusz Stanisław – przyp. 

red.], to był niejako jego testament.  

Ale wracając jeszcze do Miłosza. Nie zapomnijmy, że Miłosz pod wpływem Sadzika 

napisze potem wiersz, dedykowany Janowi Pawłowi II na osiemdziesiątą rocznicę urodzin. W tej 

odzie napisze: *ajznakomitszy z nich to Jan Paweł II. Twój portret w naszym domu co dzień nam 

przypomina, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Zanim było Santo Subito na pogrzebie, 

Miłosz widział, że tak działa świętość, patrząc na Jana Pawła II. Takie stwierdzenie, o takim 

wyrazie: poetycznym, ale realnym, jest na pewno z inspiracji samego Boga.  

Nasz kochany ksiądz Sadzik. Można by o nim mówić wiele, cytować bardzo dużo [jego samego] i 

wszystkich Jego przyjaciół. Zacytuję jeszcze Krzysztofa Pomiana. ...Bez bicia [w dzwony – przyp. 

red.], wielkich słów… Ksiądz Sadzik stworzył bowiem miejsce dla ludzi o różnych życiorysach. O 

różnych rodowodach ideologicznych. O różnych poglądach. Miejsce, gdzie stara emigracja 

spotykała nową. Gdzie uchodźcy polityczni rozmawiali z krajowcami często przebywającymi w 

Paryżu. Gdzie katolicy poznawali niewierzących, a ludzie prawicy  ludzi lewicy. Miejsce, gdzie 

uzewnętrzniała się różnica. Gdzie dzięki temu zanikały uprzedzenia. Pierwsze, przez wiele lat 

jedyne takie miejsce na mapie powojennej kultury polskiej [cytat z pamięci – przyp. red.] 

Dziękując księdzu Sadzikowi za to, co zrobił dla Polski, dla Polaków, dla zbliżenia, dla 

wiary ludzi, chcę również podziękować i Waszej społeczności wierzącej. Bo jak mówi Pismo 

Święte, każdy kapłan jest z ludu wzięty. Jeśli ksiądz Sadzik wyszedł stąd, to ta Jego wiara była, 

jakbyśmy powiedzieli, ukształtowana wiarą może Waszych rodziców, może Waszych dziadków i z 

pewnością Waszych kapłanów.  

Dlatego też i nowe pokolenie – które stoi przed wielkimi wyzwaniami, a na które nie 

jesteśmy w stanie odpowiedzieć ani współczesną filozofią, ani informatyką – ciągle będzie wracać 

do tych samych pytań: skąd cierpienie? skąd zło? I nie ma innego wyjścia, jak szukanie 

odpowiedzi, tak jak często widziałem księdza Sadzika – na kolanach przed Najświętszym 

Sakramentem. Kiedy po pracy byłem świadkiem [jego – przyp. red.] dialogów z Miłoszem. Kiedy 

tłumaczyli Apokalipsę, panowała cisza. Myśmy nie byli w stanie często zrozumieć ich 

filologicznych dysput na temat takiego słowa czy przecinka, ale wieczorem ksiądz Sadzik szedł do 

kaplicy i tam po prostu się modlił.  

I to modlitwa jest siłą Waszych rodzin. Modlitwa jest siłą naszej ojczyzny. Modlitwa jest 

siłą naszej parafii. Amen. 


