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modlItwa Jana pawła II
za oJczyznę

zawierzam macierzyńskiej opiece pani Jasnogórskiej siebie samego,
kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.

zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę.
wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.

niech maryja będzie przykładem i przewodniczką  
w naszej codziennej i szarej pracy.

niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga
i miłości ludzi, budować wspólne dobro ojczyzny,

wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach  
i środowiskach.

proszę cię, pani Jasnogórska, matko i królowo polski,
abyś cały mój naród ogarnęła twoim macierzyńskim sercem.
dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej

odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg  

trzeciego tysiąclecia
i jeszcze mocniej przylgnie do twojego syna Jezusa chrystusa
i do Jego kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas,
abyśmy mogli dawać świadectwo chrystusowi  

– odkupicielowi człowieka.

Jasna Góra, 17 czerwca 1999 r.





BÓG

Otwórzcie na Oścież drzwi chrystusOwi

dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów 
ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju! nie bójcie się! chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu czło-
wiek. on jeden to wie!

dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głę-
bokości jego duszy i serca. tak często niepewny sensu życia na tej ziemi 
i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. pozwólcie więc, 
proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! pozwólcie chrystusowi 
mówić do człowieka! on jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. 
właśnie dzisiaj cały kościół obchodzi dzień misyjny, modli się, rozmyśla, 
działa, ponieważ chrystusowe słowa docierają do wszystkich ludzi i są 
przez nich przyjmowane jako posłanie nadziei, ocalenia, całkowitego 
wyzwolenia. (...)

do was się zwracam, umiłowani moi Rodacy, pielgrzymi z polski, 
Bracia Biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele, kapłani, 
siostry i Bracia polskich zakonów, do was, przedstawiciele polonii z ca-
łego świata. a cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego 
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krakowa, od stolicy św. stanisława, którego byłem niegodnym następcą 
przez lat 14. cóż powiedzieć?! wszystko, co mógłbym powiedzieć, bę-
dzie blade w stosunku do tego, co czuje w tej chwili moje serce, a także 
do tego, co czują wasze serca. więc oszczędźmy słów. niech pozostanie 
tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą.

proszę was! Bądźcie ze mną! na Jasnej Górze i wszędzie! nie przesta-
wajcie być z papieżem, który dziś prosi słowami poety: „panno święta, 
co Jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz Bramie” – i do was 
kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili.

Był to apel i zaproszenie do modlitwy za nowego papieża, apel wy-
głoszony w moim rodzinnym języku. z tym samym wezwaniem zwracam 
się do wszystkich synów i wszystkich córek kościoła katolickiego. 
wspierajcie mnie dzisiaj i zawsze w waszych modlitwach.

22 października 1978
z pRzemÓwIenIa InaUGURacyJneGo

na RozpoczęcIe pontyFIkatU

Bóg jest MiłOścią

chrystus ukazał ludzkości najgłębszą prawdę o Bogu i zarazem o czło-
wieku, objawiając ojca, który jest „bogaty w miłosierdzie” (ef 2, 4). „Bóg 
jest miłością” (1 J 4, 8). taki jest właśnie temat wiodący mojej obecnej 
wizyty w ojczyźnie. w encyklice o duchu świętym pisałem: „w swoim 
życiu wewnętrznym Bóg «jest miłością», miłością istotową, wspólną trzem 
osobom Boskim: miłością osobową jest duch święty jako duch ojca 
i syna, dlatego «przenika głębokości Boże» jako miłość, miłość-dar nie 
stworzony. można powiedzieć, iż w duchu świętym życie wewnętrzne 
trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej mi-
łości pomiędzy osobami Boskimi, i że przez ducha świętego Bóg bytuje 
«na sposób daru»„(dominum et vivificantem, 10). ta miłość, która jest 
darem, daje się człowiekowi poprzez akt stworzenia i odkupienia. dlatego: 
„człowiek nie może żyć bez miłości. człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
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miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni 
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” – to 
z kolei są słowa z Redemptor hominis (n. 10).

ta właśnie prawda o „Bogu-miłości” staje się źródłem nadziei świata 
i drogowskazem naszej odpowiedzialności. człowiek może miłować, po-
nieważ został najpierw umiłowany przez Boga. św. Jan nas poucza: „my 
miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). prawda 
o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na 
pracę nad rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. nasze poszukiwania 
i nasza praca potrzebują idei wiodącej, fundamentalnej wartości, która by 
nadała sens i połączyła w jeden nurt badania uczonych, refleksje history-
ków, twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie odkrycia 
techników. czy istnieje jakaś inna idea, inna wartość lub inne światło, które 
byłoby w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom i działaniom ludzi 
nauki i kultury, nie ograniczając równocześnie ich twórczej wolności? otóż 
miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz 
rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna 
własność. chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by 
umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali 
seminaryjnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki.

toruń, 7 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe

do RektoRÓw wyŻszycH UczelnI w polsce

Przykazanie nOwe daję waM

„przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem”. wielka moc bije z tych słów chrystusa. Gdy 
będzie umierał na krzyżu w straszliwej męce, w poniżeniu i opuszczeniu, 
wówczas ukaże światu całe ich znaczenie i głębię. patrząc na konanie 
chrystusa, uczniowie w pełni poznają, do czego wzywał ich, mówiąc: 
„miłujcie się, tak jak Ja was umiłowałem”. św. Jan, mając w pamięci 
to wydarzenie, napisze w swojej ewangelii: „Umiłowawszy swoich na 
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świecie, do końca ich umiłował” (13, 1). chrystus umiłował nas jako 
pierwszy, wraz z naszą grzesznością, wraz z naszą ludzką słabością. to 
on sprawił, że staliśmy się godni Jego miłości, tej miłości, która nie zna 
żadnych granic i nigdy się nie kończy. ma ona charakter definitywny i naj-
doskonalszy. chrystus odkupił nas bowiem drogocenną krwią swoją.

nauczył nas również tej miłości i nam ją powierzył: „przykazanie 
nowe daję wam” (J 13, 34). oznacza to, że ten nakaz jest ciągle aktualny. 
Jeżeli chcemy odpowiedzieć na miłość chrystusa, to winniśmy podejmo-
wać go zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. ma to być nowa droga 
dla człowieka, nowy zasiew w relacjach ludzkich. ta miłość czyni nas 
– uczniów chrystusa – nowymi ludźmi, dziedzicami Bożych obietnic. 
sprawia, że stajemy się dla siebie wszyscy braćmi i siostrami w panu. 
czyni z nas nowy lud Boży, kościół, w którym wszyscy winni miłować 
chrystusa i w nim miłować się nawzajem.

oto prawdziwa miłość, która się objawiła w krzyżu chrystusa. 
w stronę tego krzyża winniśmy patrzeć wszyscy, ku niemu mamy kie-
rować nasze pragnienia i wysiłki. w nim mamy największy wzór do 
naśladowania.

drohiczyn, 10 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe

podczas naBoŻeŃstwa ekUmenIczneGo

dziesięć słów, Od których zależy PrzyszłOść człOwieka

stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki 
wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które 
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zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. proszę, abyście nie pozwolili go 
zniszczyć. abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.

abyście nigdy nie zapominali:
„Jam jest pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli. nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!
– nie będziesz brał Imienia pana Boga twego nadaremno.
– pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
– czcij ojca twego i twoją matkę.
– nie zabijaj.
– nie cudzołóż.
– nie kradnij.
– nie mów fałszywego świadectwa.
– nie pożądaj żony bliźniego twego.
– nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”.
oto dekalog: dziesięć słów. od tych dziesięciu prostych słów zale-

ży przyszłość człowieka i społeczeństw. przyszłość narodu, państwa, 
europy, świata.

koszalin, 1 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

nie Będziesz Miał BOgów cudzych Przede Mną

to pierwsze słowo dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą 
wszystkie dalsze przykazania. całe prawo Boże – wypisane niegdyś na 
kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach 
ludzkich. tak, że i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg 
głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza – starego przymie-
rza z góry synaj i chrystusowej ewangelii – głosi je samą wewnętrzną 
prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek.

to Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie 
dla człowieka: dla jego dobra. czyż nie tak jest? czyż nie dla człowieka 
jest każde z tych przykazań z góry synaj: – „nie zabijaj – nie cudzołóż 
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– nie mów fałszywego świadectwa – czcij ojca i matkę” (por. wj 20, 13-
14.16.12). chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, 
które jest dwoiste: „Będziesz miłował pana Boga swego ponad wszystko 
– będziesz miłował człowieka, bliźniego twego jak siebie samego” (por. 
mt 22, 37).

w ten sposób dekalog – dziedzictwo starego przymierza Boga 
z Izraelem – został potwierdzony w ewangelii jako moralny fundament 
przymierza nowego we krwi chrystusa.

ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, 
ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament 
przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli 
człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia 
ludzkiego w każdym wymiarze. zaczynając od wspólnoty najmniejszej, 
jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społecz-
ności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień.

 
koszalin, 1 czerwca 1991

HomIlIa w czasIe mszy św.

nie Będziesz Brał iMienia Pana BOga twegO nadareMnO

drugie przykazanie Boże powiada: „nie będziesz brał Imienia pana Boga 
twego nadaremno”. zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie 
wzywanie Imienia pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, 
nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. „nie każdy, który 
mi mówi: «panie, panie!» (...), lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca”.

spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej po-
zytywnej: „tak niech świeci wasze światło przed ludźmi – mówi do nas 
chrystus pan – aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili ojca waszego, 
który jest w niebie” (mt 5, 16).

oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego 
swego życia. o takim domu mówi chrystus: „spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, 
bo na skale był utwierdzony” (mt 7, 25).
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Jednakże „skała” – to nie tylko słowo Boże, nie tylko dekalog czy 
kazanie na górze, przykazania czy błogosławieństwa. „skała” – to nade 
wszystko chrystus sam.

Rzeszów, 2 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św. BeatyFIkacyJneJ

BIskUpa seBastIana JÓzeFa pelczaRa

PaMiętaj, aByś dzień święty święcił

trzecie przykazanie Boże domaga się jeszcze przypomnień zu-
pełnie elementarnych. spodobało się przedwiecznemu ojcu uczynić 
pośrednikiem naszego zbawienia swojego Jednorodzonego syna, 
który dla nas stał się człowiekiem. dlatego niedziela, dzień Jego 
zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w chrystusa, 
dniem szczególnie świętym. w dniu tym gromadzimy się wszyscy 
wokół ołtarza, ażeby zaczerpnąć ze świętości chrystusa i ażeby cały 
nasz tydzień uczynić świętym. tutaj, podczas mszy św., realnie 
uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana przez 
krzyż chrystusa. „tak Bóg umiłował świat, że syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3, 16). „po tym poznaliśmy miłość, że on oddał 
za nas życie swoje” (1 J 3, 16).

 dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedziel-
ną mszę św., trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy 
tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w chrystusie i która się 
uobecnia na Jego ołtarzu. nie łudźmy się: odchodząc od źródeł miłości 
i świętości, odchodzi się od samego chrystusa.

lubaczów, 3 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.
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czcij Ojca i Matkę

słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów 
i córek. mówią: „czcij ojca i matkę”. z równą siłą jednak odnoszą się 
do rodziców: „pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć”. Bądź 
godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!

znamienna jest odpowiedź chrystusa na to wołanie z tłumu, 
 przypominające mu o Jego matce, o rodzinie. oto Jezus stawia py-
tanie: „któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” (mt 12, 48). 
pytanie to mogło nawet zaskoczyć słuchających. chrystus jednak 
stawia to pytanie, aby z tym większą siłą zabrzmiała odpowiedź, 
jaką zamierza sam dać. odpowiedź ta brzmi: „kto pełni wolę ojca 
mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką” (mt 
12, 50).

przedziwna odpowiedź, a równocześnie z gruntu jednoznaczna. 
tak jak przedziwne i jednoznaczne zarazem jest wskazanie na ota-
czających Go uczniów ze słowami: „oto moja matka i moi bracia”. 
(...)

może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja 
matka, ta ziemia! to jest moja matka, ta ojczyzna! to są moi bra-
cia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie pod-
chodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie 
nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! was też powinny boleć! 
łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. zbyt długo niszczono! 
trzeba intensywnie odbudowywać! nie można dalej lekkomyślnie 
niszczyć!

„oto matka moja i moi bracia”.
tak. ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością 

matki chrystusa. ona jest pierwszą wśród pełniących wolę ojca – właś-
nie jako matka syna Bożego.

niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród 
nas świadomość Boskiego ojcostwa. niech się odrodzi pokolenie braci 
i sióstr syna Bożego – syna maryi.

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je 
wiernie” (śpiew przed ewangelią).
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niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie 
macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce przymierza 
Boga z ludźmi. Imię jego: kościół domowy.

kielce, 3 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na lotnIskU w masłowIe

Nie zabijaj

na szlaku mojej pielgrzymki po polsce towarzyszy mi dekalog: 
dziesięć Bożych słów wypowiedzianych z mocą na synaju, potwier-
dzonych przez chrystusa w kazaniu na górze w kontekście ośmiu 
błogosławieństw. zrąb ludzkiej moralności zadany człowiekowi przez 
stwórcę. stwórca jest zarazem najwyższym prawodawcą, stwarzając 
bowiem człowieka na swój obraz i podobieństwo, wpisał w jego „serce” 
cały porządek prawdy, który warunkuje dobro i ład moralny, a przez to 
jest też podstawą godności człowieka – obrazu Boga.

w samym centrum tego porządku leży przykazanie: „nie zabijaj” 
– zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo 
każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do na-
turalnej śmierci. prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi 
niewinnych i bezbronnych.

„łaknąć i pragnąć sprawiedliwości” – to znaczy czynić wszystko, 
aby to prawo było przestrzegane, aby żaden człowiek nie stawał się 
ofiarą agresji na jego życie czy zdrowie: aby nie był niewinnie zabijany, 
torturowany, dręczony, zagrożony.

chrystus w kazaniu na górze rozszerzy jeszcze zasięg piątego przyka-
zania dekalogu na wszystkie działania przeciw bliźniemu, zrodzone z nie-
nawiści czy mściwości (nawet jeśli nie posuwają się aż do zabójstwa: „kto 
się gniewa na brata swego” – tak mówi chrystus w kazaniu na górze).

ludzkie kodeksy prawa bronią życia i karzą zabójców.
Równocześnie jednak trudno nie stwierdzić, iż nasze stulecie jest wie-

kiem obciążonym śmiercią milionów ludzi niewinnych. przyczynił się do 
tego nowy sposób prowadzenia wojen, który polega na masowym zwal-
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czaniu i wyniszczaniu ludności nie biorącej w wojnie czynnego udziału. 
wystarczy przypomnieć bombardowania (aż do użycia bomby atomowej), 
z kolei obozy koncentracyjne, masowe deportacje ludności, kończące się 
śmiercią milionów niewinnych ofiar. wśród narodów europy nasz naród 
ma szczególny udział w tej hekatombie. na naszych ziemiach przykazanie: 
„nie zabijaj” pogwałcone zostało milionami zbrodni i przestępstw.

wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają systematycz-
ne zabójstwa całych narodów – przede wszystkim Żydów czy też grup 
ludnościowych, jak cyganie – tylko z motywów przynależności do tego 
narodu czy też rasy.

Radom, 4 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na lotnIskU woJskowym

nie cudzOłóż

co stało się z przykazaniem: „nie cudzołóż” w naszym polskim życiu? 
czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się 
z czystych rodziców? czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest 
wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie 
jego godności? czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest 
dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, 
mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? 
czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno dru-
giego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością 
można oglądać lub którego się po prostu używa? czy narzeczeni budują 
swoją przyszłą jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy 
zaczynając od budowania jedności ducha? czy małżonkowie pracują nad 
pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności – pomimo całego trudu, a także 
obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułom-
ności, jakimi oboje są obciążeni? czy pamiętają o tym, że w momencie 
ich ślubu przed ołtarzem sam chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, 
być ich światłem i mocą? czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby 
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ta Boska obecność chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? 
pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom kato-
lickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej polsce!

łomża, 4 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

nie kradnij

każde przykazanie domaga się tego, aby było gruntownie przemy-
ślane. nie trzeba dodawać, że moment dziejowy, w którym znajduje się 
nasze społeczeństwo, w szczególny sposób tego się domaga. Jeśli bowiem 
po tak zwanym okresie minionym społeczeństwo odziedziczyło głęboki 
kryzys ekonomiczny, to w parze z tym idzie nie mniej dotkliwy kryzys 
etyczny. co więcej: ten drugi w znacznej mierze warunkuje pierwszy. do-
tyczy to różnych dziedzin życia ludzkiego. dotyczy w sposób szczególny 
tej dziedziny, do której odnosi się siódme przykazanie dekalogu.

kiedy słyszymy: „nie kradnij”, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie 
złą przywłaszczać sobie cudzą własność. ta prosta oczywistość dekalogu 
wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu czło-
wieka. siódme przykazanie uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania 
rzeczy jako dóbr. chodzi jednak nade wszystko o osoby, o rzeczy ze wzglę-
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du na osoby. człowiek bowiem potrzebuje rzeczy jako środków do życia. 
człowiek dlatego otrzymał od stwórcy władzę nad rzeczami: „czyńcie 
sobie ziemię poddaną” (por. Rdz 1, 28). winien posługiwać się nimi w spo-
sób ludzki. ma zdolność ich przetwarzania wedle swoich potrzeb. ma więc 
także i prawo posiadania ich celem przetwarzania. dobra materialne służą 
nie tylko używaniu, ale także wytwarzaniu nowych dóbr. człowiek ma do 
tego prawo, a nawet moralny obowiązek wytwarzania nowych dóbr dla 
siebie i dla drugich tak, aby całe społeczeństwo stawało się zasobniejsze 
– aby mogło bytować w sposób bardziej godny ludzkich istot.

Białystok, 5 czerwca 1991
HomIlIa wyGłoszona w czasIe mszy św.

nie Mów fałszywegO świadectwa

Ósme przykazanie dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, 
która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym 
życiu społecznym: „nie mów fałszywego świadectwa”.

tym przykazaniem Bóg przymierza szczególnie daje poznać, że 
człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo. dlatego właśnie 
całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. prawda jest 
dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. doświadczamy tego 
w różnych wymiarach i w różnych układach.

przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. 
w odnowionej polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska 
i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. została przywrócona 
– jakby powiedział cyprian norwid – „wolność mowy” (Rzecz o wol-
ności słowa).

wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim do-
brem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa.

niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest 
wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może 
nawet nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy 
różnią się narodowością, religią albo poglądami. niewielki będzie poży-
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tek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać 
prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać 
w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko.

słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poni-
żający. może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby 
uzasadnić swoje kłamstwo. wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz 
ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. wielu 
ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży.

prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości 
do niej samej i do człowieka.

w ogóle nie da się zachować ósmego przykazania – przynajmniej 
w wymiarze społecznym – jeśli brakować będzie życzliwości, wzajem-
nego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które 
ubogacają nasze życie społeczne.

każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do uży-
wania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde używanie słów 
po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim 
wewnętrznym nieporządkiem – wprowadza w życie społeczne atmosferę 
kłamstwa. przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że 
publicznie nie mówiono prawdy – i nie dopuszczano do jej mówienia. 
Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych 
zakresach. trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie 
prawdomówności. trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, 
społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. [...]

Istnieje wreszcie oszczerstwo, to znaczy: mówi się o człowieku 
drugim źle i nieprawdę. to jest szczególna postać niszczenia prawdy, 
szczególna postać przekraczania tego przykazania, które zobowiązuje 
nas do dawania świadectwa. chrystus zobowiązał uczniów do dawa-
nia świadectwa: „Będziecie moimi świadkami”. Będziecie świadkami 
prawdy. to świadectwo będzie was kosztować, tak jak kosztowało mnie. 
przecież pamiętamy, że na tym ostatecznym, dramatycznym także i po 
ludzku trybunale, chrystus przed piłatem zapytany, czy jest królem, od-
powiedział: „Jam się po to narodził i po to przyszedłem na świat, ażeby 
dać świadectwo prawdzie”. a jeżeli czytamy ewangelię, jeżeli ją wciąż 
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czytamy i wciąż nad nią myślimy, to uświadamiamy sobie, że ta sprawa 
między prawdą a kłamstwem, między świadectwem prawdy, świadkami 
prawdy a ojcem kłamstwa, jest jakąś sprawą pierworodną i podstawową. 
człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. 
ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. chrystus daje na to 
jasną odpowiedź: „prawda was wyzwoli”. Życie ludzkie jest więc także 
dążeniem do wolności przez prawdę. to jest bardzo ważne w epoce, 
którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa 
i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. zachłystujemy się 
tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą i wolno-
ści religijnej, choć w polsce nie było pod tym względem najgorzej. ale 
równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma 
prawdziwej wolności bez prawdy. tylko prawda czyni wolnymi.

olsztyn, 6 czerwca 1991
HomIlIa wyGłoszona w czasIe mszy św.

nie POżądaj żOny BliźniegO twegO

Idąc za przykazaniami dekalogu, które wytyczają program mojego 
pielgrzymowania tym razem, należy tutaj przywołać na pamięć przy-
kazanie dziewiąte: „nie pożądaj żony bliźniego twego”. nie tylko „nie 
cudzołóż”, ale też „nie pożądaj”. nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom 
pożądania, które drzemią w tobie jako „zarzewie grzechu”. nie daj się 
opanować „człowiekowi cielesnemu” (por. 1 kor 3, 3). „Jeżeli będziecie 
żyli wedle ciała – pisze apostoł – czeka was śmierć” (Rz 8, 13).

ciało samo nie ma innej perspektywy – tylko duch ją ma. „Jeżeli zaś 
przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” 
(Rz 8, 13). a siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich 
miłość, która jest z ducha świętego.

a zatem – podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z ducha 
świętego. nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, 
która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy 
się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. czy 



��Jan paweł II – kIedy myślę polska

jest to cywilizacja – czy raczej antycywilizacja? kultura – czy raczej 
antykultura? tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. przecież 
kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. nie to, co tylko 
„zużywa” jego człowieczeństwo.

włocławek, 7 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

nie POżądaj żadnej rzeczy, która jegO jest

„nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest” – mówi Bóg w synajskim 
przymierzu z mojżeszem. Bezpośrednio chodzi tu o dopełnienie tego, 
co zawiera się w siódmym przykazaniu: „nie kradnij”, chodzi o rzecz, 
która jest cudzą własnością. do tego przykazanie dekalogu odnosi się 
wprost i bezpośrednio.

Równocześnie jednak przykazanie to wskazuje na taką hierarchię 
wartości, w której „rzeczy”, czyli dobra materialne, zajmują miejsce 
nadrzędne. pożądanie „rzeczy” opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma 
w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. człowiek staje 
się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania, nie bacząc nawet 
na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na dobro społeczeństwa, 
na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze. chrystus mówi: „cóż 
bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na 
swej duszy szkodę poniósł?” (mt 16, 26).

w momencie, kiedy polacy podejmują swoją reformę gospodarczą, 
przykazanie: „nie pożądaj żadnej rzeczy twojego bliźniego”, nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Rozumie się samo przez się, że w różnych naszych działa-
niach i zabiegach kierujemy się motywacjami ekonomicznymi. prawidłowo 
rozwijająca się gospodarka prowadzi zarówno do wzbogacania się poszcze-
gólnych ludzi, jak do ogólnego podniesienia społecznego dostatku. wiele 
biedy można w ten sposób usunąć, również w wymiarze społecznym.

ale zarazem nigdy nie zapominajmy o tym, drodzy bracia i siostry, 
że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem 
nie mogą być naszym celem ostatecznym. osoba ludzka jest ważniejsza 
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niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało, toteż nigdy i nikomu nie 
wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, 
z pogwałceniem praw drugiego człowieka. dlatego serdecznie życzę 
wam wszystkim, aby nikt z was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem 
bliźniego. ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich 
dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludz-
kiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie 
stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. 
przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, 
która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość 
w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w minister-
stwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym 
życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także 
źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. niech w nowych 
warunkach słowo to nabiera nowego, dojrzałego znaczenia.

nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc 
się z prawem Bożym. dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego 
przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka 
i przynosi mu radość i pokój już na tej ziemi.

płock, 7 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

Bóg BOgaty w MiłOsierdzie

kościół na nowo odczytuje orędzie miłosierdzia, aby skutecznie 
nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom 
światło nadziei. nieprzerwanie też kościół prosi Boga o miłosierdzie 
dla wszystkich ludzi. „w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów 
– a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – kościół nie może 
zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wo-
bec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. (...) 
Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie 
sensu samego słowa «miłosierdzie” – im bardziej, oddalając się od 
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Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia – tym bardziej kościół ma 
prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia «wołaniem 
wielkim»„– to jest cytat z dives in misericordia (n. 15). właśnie dlatego 
na trasie mojej pielgrzymki znalazło się wasze sanktuarium. przychodzę 
tutaj, aby zawierzyć wszystkie troski kościoła i ludzkości miłosiernemu 
chrystusowi. na progu trzeciego tysiąclecia przychodzę, by raz jeszcze 
zawierzyć mu moje piotrowe posługiwanie – „Jezu, ufam tobie!”

orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. Historia 
jakby wpisała to orędzie w tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej. 
w tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym 
źródłem nadziei nie tylko dla krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje 
osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na stolicę piotrową i które 
niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu. dziękuję opatrzności Bożej, że 
dane mi było osobiście przyczynić się do wypełnienia woli chrystusa przez 
ustanowienie święta miłosierdzia Bożego. tu, przy relikwiach błogosławio-
nej Faustyny kowalskiej, dziękuję też za dar jej beatyfikacji. nieustannie 
proszę Boga o „miłosierdzie dla nas i świata całego” (koronka).

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (mt 
5, 7). drogie siostry! spoczywa na was niezwykłe powołanie. wybierając 
spośród was siostrę Faustynę, chrystus uczynił wasze zgromadzenie stró-
żem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa 
Jego miłosierdzia. proszę was, podejmujcie to dzieło. dzisiejszy człowiek 
potrzebuje waszego świadectwa miłosierdzia, potrzebuje waszych dzieł 
miłosierdzia, potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. nie zaniedbujcie 
żadnego z tych wymiarów apostolstwa. czyńcie to w jedności z arcybi-
skupem krakowskim, któremu tak bardzo leży na sercu sprawa czci dla 
miłosierdzia Bożego, i z całą wspólnotą kościoła, której przewodzi. niech 
to wspólne dzieło owocuje. niech Boże miłosierdzie przemienia serca ludz-
kie. niech to sanktuarium, znane już w wielu częściach świata, stanie się 
promieniującym na cały kościół ośrodkiem kultu Bożego miłosierdzia.

kraków, 7 czerwca 1997
pRzemÓwIenIe wyGłoszone w sanktUaRIUm

mIłosIeRdzIa BoŻeGo w łaGIewnIkacH
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niech zstąPi duch twój

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan paweł II papież, 
wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
 amen.

warszawa, 2 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na placU zwycIęstwa

ave crux...

 

Bądź pozdrowiony krzyżu chrystusa!
kiedy na górze w Galilei pan mówi do apostołów: „dana mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi” (mt 28, 18), wówczas nasza myśl 
i serce zwraca się do krzyża.
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to w krzyżu jest ci dana, o chryste, „wszelka władza”, taka władza, 
jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.

to w krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której aposto-
łowie słyszą: Idźcie... nauczajcie wszystkie narody.

to w krzyżu chrystusa Bóg trójjedyny: ojciec, syn i duch święty stał 
się życiem dusz nieśmiertelnych. a początek tego życia stanowi chrzest.

to w krzyżu, w tym – po ludzku znaku hańby – stałeś się, o chryste, 
pasterzem naszych dusz i panem dziejów. (...)

Bądź pozdrowiony krzyżu chrystusa!
Gdziekolwiek znajduje się twój znak, chrystus daje świadectwo 

swojej paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo 
miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć.

Bądź pozdrowiony krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, 
przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają... na miejscach, 
gdzie pracują, kształcą się i tworzą...

na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy 
kobiety, chłopca czy dziewczyny... i w każdym ludzkim sercu, tak jak 
w sercu Jadwigi, pani wawelskiej.

Bądź pozdrowiony krzyżu chrystusa.
ave crux!

kraków, 10 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ w katedRze wawelskIeJ

PrzyjMijcie dary ducha świętegO

I dlatego pozwólcie, że to moje z wami dziś spotkanie wobec otwar-
tego szeroko wieczernika naszych dziejów: dziejów kościoła i narodu, 
będzie nade wszystko modlitwą o dary ducha świętego.

tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i po-
kazał w niej modlitwę o dary ducha świętego – tak dzisiaj ja, którego 
również nazywacie „ojcem”, pragnę modlić się z warszawską i polską 
młodzieżą akademicką:
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o dar mądrości – o dar rozumu – o dar umiejętności, czyli wiedzy 
– o dar rady – o dar męstwa – o dar pobożności, czyli poczucia sakral-
nej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała 
– wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on 
początkiem mądrości (por. ps 110).

przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec 
– i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku koś-
cioła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas 
trwać w wieczerniku dziejów narodu.

warszawa, 3 czerwca 1979
pRzemÓwIenIe do młodzIeŻy akademIckIeJ
zGRomadzoneJ pRzed koścIołem św. anny

jeden kOściół

Jesteście w tej wielkiej wspólnocie ludu Bożego, w tej wielkiej 
wspólnocie kościołów, które na całym świecie tworzą jeden kościół, 
jeden chrystusowy kościół, jeden apostolski i katolicki kościół, świę-
ty kościół. ta wspólnota przez was się wzbogaciła i stale wzbogaca. 
Równocześnie wy, czerpiąc z tej wspólnoty, stale się wzbogacacie, 
dojrzewacie. takie jest prawo życia kościoła, prawo komunii; a źródło 
najwyższe tego prawa jest w Bogu, który jest komunią, komunią osób 
w jedności Bóstwa. to jest najwyższy wzór, a jednocześnie najgłębsze 
źródło naszego życia chrześcijańskiego, naszego życia kościelnego, 
naszego bycia kościołem.

koszalin, 1 czerwca 1991
RozwaŻanIe w czasIe modlItwy RÓŻaŃcoweJ



��Jan paweł II – kIedy myślę polska

głOście ewangelię

ewangelizacja współczesnego świata oznacza również wielki wysiłek 
kościoła zmierzający do odnowienia oblicza ziemi. sobór przypomina: 
„tak to kościół [...] kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego 
samego losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako 
dusza społeczności ludzkiej, która ma się w chrystusie odnowić i prze-
mienić w rodzinę Bożą” (Gaudium et spes, 40). Jest to wyraz prorockiej 
funkcji, jaką kościół spełnia poprzez twórczą obecność w świecie współ-
czesnym, krytyczną wrażliwość na otaczającą rzeczywistość i solidarność 
z każdym człowiekiem. dlatego „nowa ewangelizacja [...] musi uczynić 
jednym ze swych istotnych elementów głoszenie nauki społecznej koś-
cioła [...] stanowi [ona] istotną część orędzia chrześcijańskiego, ponie-
waż ukazuje jego bezpośrednie konsekwencje dla życia społeczeństwa 
i czyni codzienną pracę i walkę o sprawiedliwość elementem świadectwa 
o chrystusie zbawicielu” (centesimus annus, 5).

Jest to szczególnie ważne w krajach, które – jak polska – odeszły od 
komunizmu i muszą podjąć olbrzymi wysiłek moralnej, gospodarczej 
i politycznej odbudowy. kościół ma tutaj do spełnienia rolę niezmiernie 
doniosłą. Jedną z cech charakterystycznych kościoła w polsce było i jest 
jego głębokie zakorzenienie w życiu narodu. w rozmaitych okresach 
przybierało ono różne formy, w zależności od konkretnych potrzeb. 
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zawsze jednak kościół był z narodem, uczestniczył solidarnie w jego 
klęskach i porażkach oraz w radościach zwycięstw. w ostatnich dzie-
sięcioleciach, w okresie panowania systemu zniewolenia totalitarnego, 
kościół w szczególny sposób pełnił funkcję rzecznika i obrońcy suwe-
renności narodu, bronił jego praw, stał się jedyną przestrzenią wolności 
i to nie tylko dla katolików. Jego służba narodowi była powszechnie 
uznawana i ceniona. a jak jest dzisiaj, w dobie odzyskanej wolności? czy 
to zadanie rzeczywiście utraciło ważność – jak twierdzą niektórzy? czy 
rzeczywiście działalność kościoła w polsce należy zamknąć w obrębie 
murów świątynnych? kościół nie przestaje być znakiem sprzeciwu, tak 
jak Jego założyciel. nie tylko w czasach dyktatury ateistycznej, ale 
także i dzisiaj, nauczanie i obecność kościoła w życiu społecznym budzi 
sprzeciw pewnych środowisk. wierny swej misji, musi on jednak podjąć 
to wielkie zadanie służebnej obecności w świecie – obecności, która jest 
ewangelizacją. Jest to jego prawo i zarazem podstawowy obowiązek.

Rzym, 15 stycznia 1993
BIskUpI polscy z wIzytĄ

„ad lImIna apostoloRUm”



HonoR

„tyś wielką chluBą naszegO narOdu” (jdt 15, 9)

przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje 
przede wszystkim czytając zapis ewangelii Janowej o godach w kanie 
Galilejskiej.

zapis ten mówi o obecności matki Jezusa: „Była tam matka Jezusa” 
(J 2, 1), i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem 
dzieje się u początku nauczania syna maryi, u początku Jego publicznej 
działalności w Galilei.

wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam naprzód z samym tysiąc-
leciem chrztu. to poprzez owo wydarzenie z 966 roku, poprzez chrzest, 
u początku naszych dziejów, Jezus chrystus został zaproszony do oj-
czyzny, jakby do polskiej kany. I zaproszona z nim przybyła od razu 
matka Jego. przybyła i była obecna wraz ze swym synem, jak o tym 
mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w polsce, 
a w szczególności pieśń Bogurodzica.

w roku 1382 – 83 odsłania się w dziejach naszych jakby nowy kształt 
owego zaproszenia. obraz Jasnogórski przynosi z sobą nowy znak 
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obecności matki Jezusa. Rzec można, że i sam chrystus zostaje w nowy 
sposób zaproszony w nasze dzieje. zostaje zaproszony, aby okazywał 
swoją zbawczą moc tak, jak po raz pierwszy okazał w kanie Galilejskiej. 
zostaje zaproszony, aby synowie i córki polskiej ziemi znajdowali się 
w zasięgu zbawczej mocy odkupiciela świata.

w kanie Galilejskiej maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: 
„zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). począwszy od 1382 
roku staje maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń, 
i powtarza te same słowa. na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym 
miejscem ewangelizacji. słowo dobrej nowiny uzyskuje tutaj jakąś 
wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone 
przez matkę. Jasna Góra wniosła w dzieje kościoła na naszej ziemi 
i w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego 
początki wiążą się z wydarzeniem kany Galilejskiej. (...)

chrystus obecny wraz ze swą matką w polskiej kanie stawia przed 
nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. wolność jest 
dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu 
ona równocześnie zadana. „wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” 
– jak się wyraża poeta (leopold staff, Oto twa pieśń). wolności bowiem 
może człowiek używać dobrze lub źle. może przez nią budować lub 
niszczyć. zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dzie-
dzictwa synów Bożych. wezwanie do życia w wolności. do czynienia 
dobrego użytku z wolności. do budowania, a nie do niszczenia.

ta jasnogórska ewangelizacja do życia w wolności godnej synów 
Bożych ma swą długą, sześciowiekową historię. maryja w kanie Ga-
lilejskiej współpracuje ze swoim synem. to samo dzieje się na Jasnej 
Górze. Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie 
sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od 
złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą 
godność przybranych synów Bożych? Jak wiele o tym mogłaby powie-
dzieć kaplica Jasnogórskiego obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć 
konfesjonały całej bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć droga krzyżowa 
na wałach? olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz! to jest też chyba 
najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia. pozostał 
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on i nadal pozostaje w żywych ludziach, synach i córkach tej ziemi, gdy 
do ich serc Bóg zsyła ducha syna swego, tak że w całej wewnętrznej 
prawdzie mogą wołać: „abba! ojcze!”

Jednakże jasnogórska ewangelizacja wolności ma jeszcze inny wy-
miar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar wolnej ojczyzny, której 
przywrócona została godność suwerennego państwa. naród jest praw-
dziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez 
jedność kultury, języka, historii. państwo jest istotnie suwerenne, jeśli 
rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeń-
stwa i jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, 
właściwą mu tożsamość. to pociąga za sobą między innymi stwarzanie 
odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii i innych 
dziedzin życia społecznej wspólnoty. suwerenność państwa jest głęboko 
związana z jego zdolnością promowania wolności narodu, czyli stwa-
rzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsa-
mość historyczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu być suwerennym 
poprzez państwo.

te elementarne prawdy porządku moralnego przełamują się w sposób 
dramatyczny na przestrzeni owych stuleci, w ciągu których Jasnogórski 
wizerunek świadczył o szczególnej obecności Bogarodzicy w dziejach 
naszego narodu.

początek tej obecności łączy się z okresem przejścia od czasów 
piastowskich do jagiellońskich. można powiedzieć, że początek ten 
wyprzedza najpomyślniejszy okres naszych dziejów: złoty wiek. dzi-
siaj pragniemy również podziękować za te stulecia wielkiego rozkwitu 
i pomyślności. doświadczenie historyczne wskazuje jednakże na to, że 
maryja jest nam dana w swym Jasnogórskim obrazie przede wszystkim 
na czasy trudne.

zapowiedzią tych czasów stał się w XVII wieku okres „potopu” (tak 
dobrze nam znany z powieści sienkiewicza). od czasu, gdy Jasna Góra 
oparła się naporowi szwedów, gdy w ślad za tym cała ojczyzna uwolniła 
się od najeźdźców, datuje się szczególny związek jasnogórskiego sanktu-
arium z coraz trudniejszymi dziejami narodu. Bogarodzica zostaje ogło-
szona na podstawie ślubów Jana kazimierza królową korony polskiej. 
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świętem królowej polski, tej, która została „dana ku obronie narodu 
polskiego”, stanie się z biegiem czasu dzień 3 maja związany z pamiątką 
konstytucji 3 maja. konstytucja ta świadczy niezbicie o woli zachowa-
nia niepodległego bytu ojczyzny przez zadekretowanie odpowiednich 
reform. niestety, prawie nazajutrz po ogłoszeniu tej konstytucji polska 
została tego niepodległego bytu pozbawiona, ulegając przemocy z trzech 
stron równocześnie. w ten sposób pogwałcone zostało podstawowe 
prawo narodu: prawo porządku moralnego.

podczas poprzedniej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku powie-
działem na Jasnej Górze, że tutaj zawsze byliśmy wolni. trudno inaczej 
wyrazić to, czym stał się obraz królowej polski dla wszystkich pola-
ków w czasie, kiedy ich ojczyzna została wymazana z mapy europy 
jako niepodległe państwo. tak. tu, na Jasnej Górze, gdzie mieszkała 
królowa polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. o Jasną Górę 
też opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania 
niepodległości, wyrażane w tych słowach: „przed twe ołtarze zanosim 
błaganie – ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie!”

tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności na-
rodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy 
duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie 
zdołają zniszczyć!

tysiąclecie chrztu polski obchodziliśmy wówczas, gdy – od 1918 
roku – polska jako państwo znalazła się ponownie na mapie europy; 
obchodziliśmy je po straszliwym doświadczeniu drugiej wojny świa-
towej i okupacji. Jubileusz 600-lecia obrazu Jasnogórskiego jest jakby 
nieodzownym dopowiedzeniem do tamtego tysiąclecia. dopowiedzeniem 
wielkiej sprawy – sprawy istotnej dla dziejów ludzi i dziejów narodu.

tej sprawie na imię: królowa polski.
tej sprawie na imię: matka.

częstochowa, 19 czerwca 1983
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ pod szczytem JasneJ GÓRy
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POlacy zawsze Byli narOdeM rycerskiM

Historia świadczy o tym, że polacy byli zawsze narodem rycerskim. 
nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli 
bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. 
zwycięstwa oręża polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dzie-
jów, od epoki piastowskiej, poprzez Grunwald, aż po wiedeń w 1683 r. 
tradycja rycerska, żołnierska, została przekazana powstańcom w okresie 
rozbiorów. tradycja ta odżyła z nową siłą u progu naszego stulecia. 
niepodległość Rzeczypospolitej została wywalczona z bronią w ręku, 
a zamknięciem tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa pod war-
szawą 15 sierpnia 1920 r., która miała znaczenie przełomowe nie tylko 
dla polski, ale także dla europy. porównuje się ją pod tym względem 
do wiktorii wiedeńskiej, a dawniej jeszcze (za czasów piastowskich) 
do bitwy pod legnicą w XIII wieku, gdzie został odparty zalew tatarski 
idący na europę od strony azji.

ostatnia, II wojna światowa jest dalszym ciągiem tej żołnierskiej 
epopei, poczynając od września 1939 r., poprzez narwik, Francję, an-
glię – a z drugiej strony, z obszarów Rosji oraz z głębi azji przez Bliski 
wschód aż po monte cassino, i poprzez ciężki bój o wał pomorski aż 
po udział w ostatecznym pokonaniu hitleryzmu. Równocześnie w kraju 
okupowanym z dwóch stron – wraz z całą strukturą podziemnego pań-
stwa – armia krajowa. szczytem tego bohaterskiego, a równocześnie 
tragicznego wysiłku stało się powstanie warszawskie w 1944 r.

w tym całym procesie dziejowym okres rozpoczynający się w 1945 r. 
coś zahamował. trwała wprawdzie obowiązkowa służba wojskowa, 
młodzi polacy wstępowali do armii, wybierając zawód żołnierski, ale 
wszystkiemu temu zabrakło zasadniczego odniesienia. odniesieniem 
takim jest świadomość służby ojczyźnie: „oddanie sprawie ojczyzny”, 
jak mówi tekst soborowy.

służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. musi być 
także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. tradycje żołnierskie 
polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością ojczyzny.

wydarzenia 1989 r., inauguracja III Rzeczypospolitej oznacza tutaj 
„nowy początek” dla całego narodu. Jednakże, podobnie jak w tylu in-
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nych dziedzinach, tak i tu, ten „nowy początek” musi jeszcze dojrzewać 
i gruntować się w naszych postawach, w zbiorowej świadomości.

koszalin, 2 czerwca 1991
pRzemÓwIenIe wyGłoszone w czasIe spotkanIa

z woJskIem polskIm

św. wOjciech

przed dziesięciu laty kardynał František tomášek powiedział, że św. 
wojciech jest „symbolem duchowej jedności europy”. Istotnie, pamięć 
o tym wielkim świętym pozostała szczególnie żywa w środkowej euro-
pie. dowodzi to, że ludy tego kontynentu mają głęboką świadomość, iż 
są spadkobiercami dziedzictwa tych misjonarzy, którzy z mocą głosili 
na ich ziemiach wiarę chrześcijańską i zaszczepili w ich kulturze chrześ-
cijańską wizję człowieka.

św. wojciech, urodzony w czechach w epoce bliskiej jeszcze czasom, 
gdy cyryl i metody rozpoczynali ewangelizację słowian, potrafił – wzo-
rem swoich wielkich poprzedników – łączyć duchowe tradycje wschodu 
i zachodu. zdobywszy wykształcenie w magdeburgu, został kapłanem, 
a potem biskupem w pradze. poznał Rzym, stolicę papieży, i pawię. piel-
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grzymował też do Francji. przebywał w moguncji, gdzie zaprzyjaźnił się 
z cesarzem ottonem III. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do 
wybrzeży Bałtyku. Był człowiekiem głębokiej duchowości. w ciągu krótkiej 
działalności misyjnej wpisał się na trwałe w dzieje kilku narodów. polska 
uznaje św. wojciecha za jednego ze swoich głównych patronów i ze czcią 
przechowuje jego relikwie wśród swoich najcenniejszych skarbów.

świadectwo św. wojciecha jest nieprzemijające, gdyż cechuje je prze-
de wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur. Jako 
człowiek kościoła zawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej 
obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. 
z duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował służbę 
ubogim. wszystkie te przymioty osobowości św. wojciecha sprawiają, że 
jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem no-
wej europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych.

św. wojciech żył w niespokojnych czasach; przeżył tragedie rodzinne 
i zmagał się z przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu, na ko-
niec przyjął śmierć męczeńską, ponieważ nie chciał wyrzec się głoszenia 
orędzia o zbawieniu. w naszym stuleciu, również bardzo burzliwym, 
ludy środkowej europy przeszły straszliwe doświadczenia. dzisiaj 
otwierają się przed nimi nowe drogi. trzeba, aby europejczycy umieli 
zdecydowanie podjąć wysiłek twórczej współpracy, aby umacniali pokój 
między sobą i wokół siebie! nie można pozostawić żadnego kraju, nawet 
słabszego, poza obrębem wspólnot, które obecnie powstają!

Gniezno, 3 czerwca 1997
pRzemÓwIenIe do pRezydentÓw

sIedmIU paŃstw eURopy śRodkoweJ

św. stanisław

odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. święty sta-
nisław ze szczepanowa odniósł zwycięstwo dzięki chrystusowi. dzięki 
temu, który go umiłował. Było to „zwycięstwo pod mieczem”, tak jak 
głosi liturgia: vivit victor sub gladio. zwycięstwo pod mieczem. a ten 
miecz zadał mu śmiertelny cios. poniósł śmierć jako męczennik.
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w dniu dzisiejszym, wedle prastarej tradycji liturgicznej kościoła 
w polsce, obchodzimy wspomnienie tego zwycięstwa, które odniósł 
biskup krakowski stanisław pod mieczem. odniósł dzięki temu, 
który go umiłował. I to swoje zwycięstwo przez śmierć, przez wynisz-
czenie, włączył w zwycięstwo, które chrystus odniósł przez krzyż 
i zmartwychwstanie. obchodzimy doroczną uroczystość św. stanisława 
w okresie wielkanocnym, wtedy, kiedy chrystusowe zwycięstwo przez 
krzyż i zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią, ożywia w sposób 
szczególny naszą wiarę i naszą liturgię.

św. stanisław od dziewięciu wieków jest dla nas, był dla naszych 
przodków znakiem tej nadziei zwycięstwa, które człowiek odnosi przez 
śmierć chrystusa i Jego zmartwychwstanie. znakiem nadziei zwycięstwa, 
które człowiek odnosi dzięki temu, który nas umiłował wskazuje nam, 
wskazywał naszym przodkom i nam też wskazuje drogę do takiego zwy-
cięstwa. I właśnie przez to stał się św. stanisław szczególnym patronem 
polski, od wieków. ksiądz prymas nazwał ten jego patronat, określił ten 
jego patronat jako „patronat ładu moralnego” w ojczyźnie. myślę, że jest 
patronem szczególnie aktualnym w naszych czasach. Jeśli bowiem w tych 
trudnych czasach mamy odnieść zwycięstwo, to możemy je odnieść tylko 
za cenę ugruntowania ładu moralnego. za cenę tej odnowy, która zaczyna 
się w sumieniu człowieka, która buduje na godności człowieka. na god-
ności człowieka związanej z jego pracą. na godności każdego człowieka. 
I na płynących z tej godności prawach człowieka.

święty stanisław, patron ładu moralnego, po dziewięciu już przeszło 
stuleciach ma bardzo wiele do powiedzenia współczesnej polsce – polsce 
Roku pańskiego 1981. obchodzimy jego uroczystość liturgiczną w dniu 
8 maja. Jego szczególną uroczystość obchodzi kraków w niedzielę po 
8 maja. Jest to owa wielka procesja z relikwią głowy św. stanisława, na 
której są do dzisiaj dobrze widoczne ślady miecza, pod którym odniósł 
zwycięstwo. I pod którym żyje: vivit victor sub gladio. Żyje w dziejach, 
żyje z pokolenia na pokolenie. ta procesja, w której przez wieki dawne 
chodzili królowie polscy, ta procesja jest szczególnym znakiem tego 
zwycięstwa i jest szczególnym wezwaniem do tego zwycięstwa, któ-
re trzeba obchodzić z roku na rok. powiedziałbym – z dnia na dzień. 
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I z pokolenia na pokolenie. podczas tej procesji krakowskiej uczestnicy 
śpiewają tak, jak wy śpiewaliście dzisiaj: „święty stanisławie, patronie 
nasz, opiekunie całej ojczyzny, módl się za nami”. Ja pragnę, drodzy 
Rodacy, ażeby ta nasza wspólna eucharystia w dniu 8 maja, którą dane mi 
jest sprawować tutaj, na stolicy apostolskiej, wspólnie z wami, włączyła 
się w całą liturgię dzisiejszą i niedzielną. Żeby była także wołaniem: 
święty stanisławie, patronie nasz, opiekunie całej ojczyzny, pomóż 
nam. naucz nas odnieść zwycięstwo. naucz nas odnosić zwycięstwo 
z dnia na dzień. patronie ładu moralnego w ojczyźnie, okaż nam, jak 
mamy je odnosić, realizując dzieło nieodzownej odnowy zaczynającej 
się od człowieka. każdego człowieka. ogarniającej całe społeczeń-
stwo i wszystkie wymiary jego życia: duchowe, kulturalne, społeczne 
i ekonomiczne – duchowe i kulturalne, duchowe i materialne. naucz 
nas tego. naucz nas i pomóż nam. ty, który jesteś wraz z Jasnogórską 
królową polski i św. wojciechem patronem ojczyzny. pomóż odnieść 
to zwycięstwo w naszym pokoleniu.

Rzym, 8 maja 1981
HomIlIa podczas mszy św. dla polakÓw

św. jadwiga 

w krzyżu „poznaliśmy miłość” (1 J 3, 16), tę miłość aż „do końca”. 
tę miłość, którą cały kościół w polsce rozważa w dniach kongresu 
eucharystycznego.
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tę miłość, którą Jadwiga, błogosławiona nasza królowa, poznała tu: 
przy tym krzyżu.

„Bądź pozdrowiony krzyżu wawelski, krzyżu Jadwigi!”
Jesteśmy złączeni z tą naszą wielką monarchinią właśnie przez ten 

wawelski krzyż, pod którym obecnie zostały złożone relikwie Błogo-
sławionej. mają one tutaj sprawować jakby ciągłą, milczącą liturgię 
podniesienia krzyża. podniesienie relikwii królowej Jadwigi – podnie-
sienie przez krzyż.

tu, na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką władzę ma Ukrzyżowany 
„na niebie i na ziemi”. poznała wiarą. poznała sercem. objawiła jej się 
tutaj miłość, która jest większa niż jakakolwiek ludzka miłość.

na krzyżu chrystus „oddał za nas życie swoje” (1 J 3, 16).
czy ty także, młoda królowo polski, andegawenko, nie powinnaś 

„oddać życia za braci”?
w katedrze wawelskiej znajduje się miejsce wielkiego zwycięstwa 

chrystusa w sercu ludzkim.
czy ty także, Jadwigo, nie powinnaś „oddać” swojej miłości za tę 

miłość?
Jak może w tobie „trwać miłość Boga” (por. 1 J 3, 17), gdybyś 

zamknęła twoje serce do samej tylko „ludzkiej miłości?” tej miłości 
pięknej, żywionej od dziecka – miłości, do której po ludzku miałabyś 
prawo, która mogła stać się twoją życiową drogą i powołaniem...

a jednak...
co ci mówi ten chrystus z wysokości swojego wawelskiego krzyża? 

przedziwna jest Jego „władza” nad sercem człowieka. skąd się bierze 
ta władza? Jaką ma moc, on, wyniszczony, skazany na swoją krzyżową 
agonię na tylu miejscach świata? poprzez tę agonię, poprzez wyniszcze-
nie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby i nędzy, przemawia moc: jest 
to moc miłości „aż do końca”.

Jadwigo, ty jeszcze nie umiłowałaś „aż do końca”. kres twojej miłości 
leży dalej, poza granicami tego, co tutaj, na zamek wawelski, na polski 
tron, przyniosło twoje dziewczęce serce.

kres twojej miłości leży dalej. Bóg cię postawił w pośrodku ludów 
i narodów. powołał cię, abyś ogarnęła swym sercem ich losy, ich dąże-



��Jan paweł II – kIedy myślę polska

nia, ich zmagania. abyś odgadła Boże zamiary w stosunku do polski, 
do litwy, do ziem ruskich.

chrystus, którego krzyżowa agonia została utrwalona w wawelskim 
krucyfiksie, to ten sam, który powiedział do apostołów: „Idźcie na cały 
świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię ojca i syna, 
i ducha świętego” (por.mt 28, 19).

powiedział, sięgając do kresu czasów. sięgając poprzez dzieje ludów 
i narodów. powiedział w mocy tej miłości, która idzie z każdym czło-
wiekiem przez dzieje – aż do końca.

Jadwigo, odpowiedz tej miłości!

kraków, 10 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ w katedRze wawelskIeJ

kraków

wierzcie mi, że niełatwo jest opuścić kraków.
tu, na tej ziemi się urodziłem.
tutaj, w krakowie, spędziłem większość lat mojego życia, poczynając 

od wpisu na Uniwersytet Jagielloński w 1938 roku.
tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego, w trudnym okresie 

życia narodu, w czasie okupacji niemieckiej, kiedy pracowałem jako 
robotnik w kamieniołomach, w fabryce chemicznej solvayu w Borku 
Fałęckim. tak Bóg kierował.

tutaj też w katedrze wawelskiej otrzymałem konsekrację biskupią 
– a od stycznia 1964 roku przejąłem wielkie dziedzictwo biskupów 
krakowskich po śp. księciu kardynale adamie stefanie sapieże i po śp. 
księdzu arcybiskupie eugeniuszu Baziaku, metropolicie lwowskim.

kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, 
był dla mnie szczególną syntezą wszystkiego, co polskie i co chrześcijań-
skie. zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej ojczyzny. zawsze 
najpełniej wyrażał jej dzieje.
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kraków stary, który pamiętam z lat młodzieńczych i studenckich, 
nawet jeszcze okupacyjnych – i kraków nowy – ten, który wraz z po-
wstaniem nowej Huty rozrósł się już trzykrotnie w stosunku do tego 
przedwojennego – a może i więcej? – ten, w którego problemach uczest-
niczyłem jako duszpasterz, jako profesor, jako biskup, jako kardynał.

dzisiaj ten mój umiłowany kraków witam jako pielgrzym.
witam nade wszystko was, krakowianie! witam tradycje królewskie, 

niezrównane dziedzictwo kultury i nauki – równocześnie nowoczesną 
metropolię.

witam nade wszystko was, krakowianie! witam wszystkich i witam 
każdego, bo wracam do was na tych kilka dni stanisławowskiego jubi-
leuszu jako do mojej wielkiej rodziny. tak bardzo mi jesteście bliscy.

kraków, 6 czerwca 1979
pRzemÓwIenIe powItalne na BłonIacH

uniwersytet jagiellOński

nie mogę ukryć, że w progi Almae Matris Jagellonicae wkraczam 
dzisiaj ze szczególnym wzruszeniem. przez wiele lat jako krakowianin 
spotykałem się na co dzień z tym kompleksem gmachów, które kryją 
w sobie Uniwersytet – a jednak nie stracił on przez to nic na swojej 
wielkości. nie spowszedniał. pozostał wielki tą swoją podstawową 
wielkością, jaką posiada w dziejach ojczyzny oraz w dziejach kultury 
polskiej, europejskiej i światowej. takim go widział jego wychowanek, 
ksiądz piotr skarga, gdy nazwał akademię krakowską „szczęśliwą fun-
dacją królów polskich i ozdobą tej korony” (Żywoty świętych). stykając 
się z nim na co dzień w ciągu czterdziestu lat mojego tutaj pobytu, ani 
na chwilę nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wielkością. Jedną 
z tych, które stanowią o miejscu mojej ojczyzny w dziejach ogólnoludz-
kiej kultury. (...) kiedy dziś, za łaskawym zaproszeniem rektoratu, wra-
cam w jej progi, czuję – tak jak zawsze czułem przedtem – tę historyczną 
wielkość Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym opatrzność pozwoliła 
mi związać, choć w sposób dość fragmentaryczny, młode lata mojego 
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życia. przez pryzmat tego niezapomnianego i niczym nie zastąpionego 
doświadczenia ogarniam z górą sześć wieków trwania Uniwersytetu 
w pośrodku dziejów mojej ojczyzny. „prawdzie i Rzeczypospolitej 
– pisze ks. konstanty michalski – służył uniwersytet przez całe wieki, 
razem z nią dzielił dolę i niedolę, szczęścia i nieszczęścia, tak iż cała 
Rzeczpospolita mogła za Jagiełłą odezwać się do polskiej wszechnicy: 
Filia mea, córko moja, kość z mojej kości i krew z mojej krwi” (Dokąd 
idziemy?).

sięgam do roku 1364, do kazimierzowskich początków, sięgam do 
roku 1397: do tego drugiego początku związanego z imionami założycieli 
dynastii jagiellońskiej, którzy byli równocześnie refundatorami Uczelni 
Jagiellońskiej.

Ileż imion wielkich w dziejach narodu, nauki i kultury! Żeby wspo-
mnieć tylko wojciecha z Brudzewa, mikołaja kopernika, macieja 
miechowitę, stanisława ze skalbmierza, pawła włodkowica, Jakuba 
z paradyża, świętego Jana z kęt, zbigniewa oleśnickiego, stanisława 
Hozjusza, mikołaja Reja, Jana kochanowskiego, andrzeja Frycza mo-
drzewskiego, marcina kromera...

to tylko niektóre imiona z pierwszego okresu akademii Jagielloń-
skiej, który zresztą był okresem jej szczególnej świetności.

potem mijają stulecia. epoki dziejów polski, dziejów europy i świata. 
epoki dziejów nauki i kultury. poprzez wszystkie te stulecia Uczelnia 
Jagiellońska trwa w samym sercu nauki i kultury polskiej.

nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy na to zasługują. pozwólcie, 
że wspomnę przynajmniej o Janie śniadeckim, Hugonie kołłątaju, zyg-
muncie wróblewskim, karolu olszewskim, marianie smoluchowskim.

I oto przybliżamy się do naszych czasów. do tych wielkich nazwisk, 
z którymi dane mi było już osobiście się zetknąć w czasie moich studiów. 
Żeby wymienić tylko profesorów: pigonia, kołaczkowskiego, nitscha, 
klemensiewicza, kamykowskiego (żyje jeszcze profesor Urbańczyk, 
który na pierwszym roku polonistyki jako asystent prowadził nasze 
ćwiczenia z fonetyki opisowej. natomiast nie żyje już profesor wyka, 
również w tym czasie asystent literatury, i jeżeli się nie mylę, również 
profesor spytkowski, młodszy asystent).
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z kolei na wydziale teologicznym – pamiętam o żyjących księżach 
profesorach i tych, którzy odeszli. niech mi wybaczą, że ich tu nie 
wymieniam.

wielka genealogia nauczycieli. I genealogia uczniów tej „matki szkół 
polskich”, jak nazwał ją Jan sobieski, gdy po zwycięstwie wiedeńskim 
składał zdobyczne buńczuki u grobu świętego Jana kantego, „pomny 
fortunnego wiedzy pokarmu w uniwersytecie krakowskim” (to słowa 
z napisu na tablicy sobieskiego w domu św. Jana). Uniwersytet jest jakby 
wielką rodziną. wszyscy zjednoczeni wzajemnie umiłowaniem prawdy 
– tej prawdy, która jest fundamentem rozwoju człowieka w jego własnym 
człowieczeństwie. Jest ona także fundamentem rozwoju społeczeństwa 
w jego najgłębszej tożsamości.

podczas odwiedzin w siedzibie organizacji narodów zjednoczonych 
ds. oświaty, nauki i kultury, Unesco, 2 czerwca 1980 r., wypowie-
działem następujące słowa: „Jestem synem narodu, który przetrzymał 
najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi 
skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. zacho-
wał własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną 
suwerenność jako naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki 
fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się 
w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg... Istnieje podstawo-
wa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu” 
(n. 14).

Jaki jest udział Uniwersytetu Jagiellońskiego w tworzeniu i upo-
wszechnianiu tej kultury, która tworzy suwerenność duchową narodu 
– wszyscy wiemy.

dzisiaj, w tych niezwykłych zaprawdę okolicznościach – ja, Jan pa-
weł II, biskup Rzymu – staję wobec tych portretów, wobec tej wielkiej 
akademickiej genealogii mojej jagiellońskiej Alma Mater i, jak przystało 
wobec matki – powiedziałem to już na lotnisku w warszawie, powtórzę 
jeszcze dzisiaj – całuję ręce, aby tym gestem dać świadectwo, jak wielki 
dług zaciągnąłem. Ja sam – wraz z całym moim narodem.

Jeżeli pragniecie, magnificencjo, czcigodny senacie, abym przyjął 
doktorat honoris causa, to czynię to w duchu posłuszeństwa wobec alma 
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mater – chociaż reguły mojego urzędu tego nie przewidują; ale ponad 
wszystkie reguły urzędu zawsze pozostaje posłuszeństwo rodzicom.

na portalu jednej z sal starego Uniwersytetu – właśnie tej sali, jeżeli 
się nie mylę, auli collegium maius – czytamy taki napis (pan Rektor go 
zacytował): Plus ratio, quam vis.

Życzę ci, Uniwersytecie Jagielloński, abyś w siódmym stuleciu 
twojego istnienia pozostawał zawsze wierny tej akademickiej dewizie. 
niech twoja obecność w życiu polski współczesnej służy zwycięstwu 
tego, co jest godne człowieka jako istoty rozumnej i wolnej. niech 
chroni od przewagi samych tylko sił materialnych. Życzę, abyś mógł, 
Uniwersytecie Jagielloński – wielki protagonisto wszystkich uczelni 
akademickich w ojczyźnie – przyczyniać się zawsze do ugrunto-
wania całego życia polskiego na fundamentach mądrości, wiedzy 
i prawości.

proszę, ażeby Bóg błogosławił dalszym pokoleniom twoich profe-
sorów i studentów.

Jeszcze raz dziękuję za doktorat honoris causa.

kraków, 22 czerwca 1983
pRzemÓwIenIe w czasIe URoczystoścI nadanIa

doktoRatU HonoRIs caUsa
UnIweRsytetU JaGIelloŃskIeGo

język POlski

dlatego wam bardzo dziękuję za to ognisko, które nas tutaj połączyło, 
utworzyło wspólnotę i ta wspólnota wyraziła się w śpiewie. powiedzia-
łem, że jesteście tutaj z różnych stron chociaż wszyscy polacy: polacy 
z polski, z emigracji, a więc któreś już pokolenie, przynajmniej drugie, 
dzieci emigrantów, a może i wnuki... miało to szczególną wymowę, 
żeście się spotkali przy tym ognisku i przy tym ognisku śpiewaliście 
te same pieśni, choć trochę na przemian i w tym samym języku. duch 
święty jest źródłem wszystkiego, co łączy, co tworzy wspólnotę. tym, 
co tworzy wspólnotę ludzką jest język, mowa; poprzez mowę kształtują 
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się dzieje ludzi i ludów, dzieje narodów. I stąd kiedy śpiewamy wszyscy 
po polsku albo mówimy po polsku, to w tym jest także jakieś działanie 
ducha świętego, chociaż można powiedzieć nie wprost nadprzyrodzone, 
ale niemniej w porządku stworzenia bardzo istotne. człowiek został 
stworzony do życia we wspólnocie, a ta wspólnota wyraża się w języku, 
w różnych językach. nasz język polski jest też takim owocem działania 
ducha świętego w duszach naszych przodków, w duszach pokoleń. dzia-
łania, które poprzez język tworzyło wspólnotę i tworzy ją dzisiaj również 
ta wspólnota trwa, chociaż reprezentuje tutaj jak gdyby dwie części tego 
samego narodu, bo jedni mieszkają w polsce, w naszej ojczyźnie, drudzy 
są poza polską, a jednak korzenie ich także tkwią w polsce. szukają 
tych korzeni i wracają do tego języka, i śpiewają te pieśni, bo wszystko 
razem jest owocem tych samych korzeni, z tych samych korzeni bierze 
swój początek w dziejach ludzi i w dziejach narodu. tak więc przeży-
wamy tutaj chwile pełne treści głębokiej. cieszę się, że mogę te chwile 
przeżyć z wami, młodymi, którzy przybyliście z polski; w szczególności 
z krakowa, z którym jestem najbardziej związany, a także z archidiecezji 
krakowskiej, z różnych jej stron oraz z emigracji, z różnych krajów, gdzie 
mieszkają nasi rodacy poza polską.

Życzę wam, ażebyście stale tkwili w tych korzeniach, z których wy-
rastamy jako ludzie, jako wspólnota, jako różna wspólnota, jako jeden 
naród, a nade wszystko, żebyście zawsze tkwili w tym najgłębszym 
korzeniu, z którego wyrasta wszystko, co w duchu ludzkim jest praw-
dziwe, dobre i piękne, tzn. w duchu świętym, którego nam chrystus 
dał za cenę swojego krzyża, swojej męki i śmierci. wieczorem w dniu 
zmartwychwstania przyszedł do apostołów i powiedział im „weźmijcie 
ducha świętego”. dał nam w kościele jako ducha prawdy i miłości, 
dał nam jako kościołowi; ale równocześnie dał przez kościół ludzko-
ści, ludom i narodom. więc życzę wam; żebyście tkwili w tym boskim 
korzeniu i żebyście stale czerpali życie. Życie ludzkie, które jest na 
podobieństwo Boga wtedy prawdziwym życiem ludzkim, jeżeli jest 
w prawdzie i miłości. tego wam życzę, wszystkim młodym. nie bójcie 
się, że to będzie niełatwe, na pewno nie jest to łatwe, wszystko co jest 
wartościowe, nie jest łatwe, ale równocześnie tylko to może wam dać 
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poczucie sensu życia bez względu na to, jak to życie mogłoby być skąd-
inąd trudne. tego wam życzę.

7 sierpnia 1985
spotkanIe z polskĄ młodzIeŻĄ

w castel GandolFo

skarBnica PiśMiennictwa

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy 
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które 
człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata 
i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęce-
nia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego (por. centesimus 
annus, 51). w systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych 
rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. wszystko 
to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które 
z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury 
i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha 
ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże tchnienie, jakie towarzyszyło 
dziełu stworzenia świata i człowieka. Jeżeli szukamy uzasadnienia dla 
obecności papieża w tym budynku i dla samej ceremonii poświęcenia, 
to trzeba, abyśmy wrócili właśnie do tej chwili, w której Bóg uczynił 
człowieka na obraz i podobieństwo swoje, i zaprosił go do współdzia-
łania w dziele stwarzania dobra i piękna. wszystko, co świadczy o tym, 
iż człowiek odpowiada na to zaproszenie, niejako odsyła do tego, któ-
ry jest pierwszą przyczyną istnienia. Jeżeli zatem stajemy dziś w tym 
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miejscu, które gromadzi owoce twórczej pracy człowieka, to słuszne 
jest nasze pełne wdzięczności odniesienie do Boga. słuszne jest nasze 
pragnienie, aby on uświęcił tę budowlę, by tchnienie Jego ducha było 
tutaj obecne i stawało się źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń ludzi 
nauki i kultury.

zaproszenie papieża do poświęcenia tego wspaniałego gmachu jest 
wymownym znakiem, iż środowisko naukowe stolicy polski pozytywnie 
odnosi się do dziedzictwa, jakie do nauki i kultury ojczystej wnosiło przez 
wieki chrześcijaństwo; że docenia jego ponadczasową wartość; że nie 
tylko nadal pragnie z niego czerpać, ale także pomnażać je, wnosząc do 
wspólnego skarbca kultury owoce współczesnych studiów i badań. Jest to 
szczególny znak rosnącej świadomości, że środowiska naukowe i kościół 
w naturalny sposób są sprzymierzone w służbie człowiekowi.

warszawa, 11 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe z okazJI pośwIęcenIa BIBlIotekI

UnIweRsytetU waRszawskIeGo

kultura narOdu

każdy naród żyje dziełami swojej kultury. my, polacy, na przykład, 
żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogu-
rodzica – najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej me-
lodii z nią związanej. kiedy byłem w Gnieźnie w 1979 roku, podczas 
pierwszej pielgrzymki w Gnieźnie w 1979 roku, podczas pierwszej 
pielgrzymki do polski, mówiłem o tym do młodzieży zgromadzonej na 
wzgórzu lecha. właśnie Bogurodzica należy w jakiś szczególny sposób 
do tradycji gnieźnieńskiej w polskiej kulturze. Jest to tradycja wojcie-
chowa. temu bowiem świętemu patronowi przypisuje się autorstwo tej 
kompozycji. tradycja ta przetrwała wiele wieków pieśń Bogurodzica 
stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził 
zastępy polskie i litewskie do walki z krzyżakami. Równocześnie istniała 
już pochodząca z krakowa druga tradycja, związana z kultem św. sta-
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nisława. wyrazem tej tradycji jest łaciński hymn Gaude Mater Polonia, 
śpiewany do dzisiaj w języku łacińskim, tak jak Bogurodzica śpiewana 
jest w języku staropolskim. te dwie tradycje przenikają się. wiadomo, 
że łacina przez długi czas była obok polszczyzny mową kultury polskiej. 
po łacinie były pisane poezje, jak na przykład Janicjusza, czy też trak-
taty polityczno-moralne, na przykład andrzeja Frycza modrzewskiego 
czy stanisława orzechowskiego, wreszcie dzieło mikołaja kopernika 
De revolutionibus orbium coelestium. Równolegle rozwija się polska 
literatura, poczynając od mikołaja Reja i Jana kochanowskiego, dzięki 
któremu osiąga ona najwyższy poziom europejski. Psałterz Dawidów 
kochanowskiego śpiewany jest do dzisiaj. treny zaś są szczytem liryki, 
natomiast Odprawa posłów greckich – znakomitym dramatem nawiązu-
jącym do wzorów starożytnych.

to wszystko, co tutaj powiedziałem, znów każe mi wrócić do prze-
mówienia w Unesco, które poświęciłem roli kultu-ry w życiu naro-
dów siłą tamtego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, 
ale świadectwem o kulturze – zwyczajnym świadectwem człowieka, 
który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym 
była kultura w dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach 
wszystkich narodów Jaka jest rola kultury w życiu młodych narodów 
na kontynencie afrykańskim? trzeba się pytać, jak to wspólne, ogólno-
ludzkie bogactwo wszystkich kultur może pomnażać się w czasie i jak 
bardzo trzeba przestrzegać właściwego stosunku pomiędzy ekonomią 
a kulturą, ażeby nie zniszczyć tego dobra, które jest większe, które jest 
bardziej ludzkie, na rzecz cywilizacji pieniądza, na rzecz dyktatury jed-
nostronnego eko-nomizmu. w tym bowiem przypadku nieważne jest, 
czy będzie to dyktatura pod postacią marksistowsko-totalitarną, czy też 
zachodnio-liberalną. we wspomnianym przemówieniu mówiłem między 
innymi: „człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. 
(...) kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. 
(...) kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej 
człowiekiem: bar-dziej »jest” (...). naród bowiem jest tą wielką wspól-
notą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. 
naród istnieje »z kultury” i »dla kultury”. I dlatego właśnie jest ona tym 
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znamienitym wychowawcą ku temu, aby »bardziej być” we wspólno-
cie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. (...) Jestem 
synem narodu, który prze-trwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, 
którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy 
życiu i pozostał sobą. zachował własną tożsamość i zachował pośród 
rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za 
podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi 
jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą 
większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię o prawach 
narodu wyrosłych z podwalin kultury i zmierzających ku przyszłości, nie 
jest echem żadnego »nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem 
ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw czło-wieka. 
Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się 
w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równo-
cześnie najbardziej suwerenny jest człowiek” (przemówienie w siedzibie 
Unesco, paryż, 2 VI 1980).

to, co powiedziałem wówczas na temat roli kultury w życiu narodu, 
to było świadectwo, jakie mogłem dać polskiemu duchowi. moje przeko-
nania na ten temat miały już wtedy cha-rakter uniwersalny to był drugi 
rok pontyfikatu – 2 czerwca 1980. miałem już wówczas za sobą kilka po-
dróży apostolskich: do ameryki łacińskiej, afryki i azji. w czasie tych 
podróży przekonałem się, że z moim doświadczeniem historii ojczyzny, 
z moim narastającym doświadczeniem wartości narodu nie byłem wcale 
obcy ludziom, których spotykałem. wręcz przeciwnie, doświadczenie 
mojej ojczyzny bardzo mi ułatwiało spotykanie się z ludźmi i narodami 
na wszystkich kontynentach.

słowa wypowiedziane w Unesco na temat tożsamości narodu, 
wyrażającej się przez kulturę, spotkały się ze szczególnym aplauzem 
przedstawicieli krajów trzeciego świata. niektórzy delegaci europy 
zachodniej – jak mi się wydawało – byli bardziej powściągliwi. można 
by w tym miejscu zapytać: dlaczego? Jedna z moich pierwszych podróży 
apostolskich prowadziła do zairu w afryce Równikowej. olbrzymi kraj, 
w którym używa się, oprócz czterech głównych, około dwustu pięćdzie-
sięciu języków, wielka ilość szczepów i plemion. Jak z tej różnorodności 
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i wielości stworzyć naród? w podobnej sytuacji znajdują się prawie 
wszystkie kraje afryki. Być może, że pod względem kształtowania się 
świadomości narodowej są na etapie, który w historii polski odpowiada 
czasom mieszka I czy Bolesława chrobrego. nasi pierwsi królowie sta-
wali przed podobnym zadaniem. teza o kształtowaniu tożsamości narodu 
poprzez kulturę, wypowiedziana w Unesco, odpowiadała najbardziej 
żywotnym potrzebom wszystkich młodych narodów, które szukają dróg 
do ugruntowania swojej suwerenności.

kraje europy zachodniej są dzisiaj na etapie, który można by okre-
ślić jako „posttożsamościowy”. myślę, że jednym ze skutków II wojny 
światowej było właśnie kształtowanie się tej mentalności obywateli, 
w kontekście europy, która kierowała się ku zjednoczeniu. naturalnie, 
jest też wiele innych motywów jednoczenia się starego kontynentu. 
Jednym z nich jest niewątpliwie stopniowe wychodzenie poza kategorie 
wyłącznie narodowe w określaniu własnej tożsamości. owszem, narody 
europy zachodniej z reguły nie boją się, że utracą swoją tożsamość na-
rodową. Francuzi nie boją się, że przestaną być Francuzami przez fakt 
wstąpienia do Unii europejskiej, jak też włosi, Hiszpanie itd. polacy też 
się tego nie boją, choć historia ich tożsamości narodowej jest bardziej 
złożona.

Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. takiej 
ewolucji nie przeszła prawdopodobnie żadna inna narodowość w euro-
pie. naprzód, w okresie zrastania się plemion polan, wiślan i innych, 
to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, 
była to polskość „czysta”. potem przez pięć wieków była to polskość 
epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej 
wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. wszyscy polacy nosili w so-
bie tę religijną i narodową różnorodność. sam pochodzę z małopolski, 
z terenu dawnych wiślan, silnie związanych z krakowem. ale nawet 
i tu, w małopolsce – może nawet w krakowie bardziej niż gdziekolwiek 
– czuło się bliskość wilna, lwowa i wschodu.

niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w polsce była także 
obecność Żydów pamiętam, iż co najmniej jedna trzecia moich ko-
legów z klasy w szkole powszechnej w wadowicach to byli Żydzi. 
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w gimnazjum było ich trochę mniej. z niektórymi się przyjaźniłem. 
a to, co u niektórych z nich mnie uderzało, to był ich polski patriotyzm. 
a więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota 
i zamknięcie. wydaje się jednak, że ten „jagielloński” wymiar polsko-
ści, o którym wspomniałem, przestał być, niestety, w naszych czasach 
czymś oczywistym.

Pamięć i Tożsamość

Być OdPOwiedzialnyM za POlskę

czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, 
wspólne dziedzictwo, któremu na imię polska. to imię nas wszystkich 
określa. to imię nas wszystkich zobowiązuje. to imię nas wszystkich 
kosztuje.

może czasem zazdrościmy Francuzom, niemcom czy amerykanom, 
że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej 
są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje.

nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. po-
wiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. nie można 
zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do 
wartości. nie pragnijmy takiej polski, która by nas nic nie kosztowała. 
natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dzie-
dzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. naród zaś 
jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty 
młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem 
nadaje kształt miłości.

częstochowa, 18 czerwca 1983
apel JasnoGÓRskI.

RozwaŻanIe wyGłoszone do młodzIeŻy
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służBa wOjskOwa

służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. musi 
być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. tradycje 
żołnierskie polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością 
ojczyzny.

wydarzenia 1989 r., inauguracja III Rzeczypospolitej oznacza tutaj 
„nowy początek” dla całego narodu. Jednakże, podobnie jak w tylu in-
nych dziedzinach, tak i tu, ten „nowy początek” musi jeszcze dojrzewać 
i gruntować się w naszych postawach, w zbiorowej świadomości.

koszalin, 2 czerwca 1991
pRzemÓwIenIe wyGłoszone w czasIe spotkanIa

z woJskIem polskIm

PatriOtyzM

analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i z rodzeniem 
tłumaczy też zasadniczo wartość moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy 
o miejsce patriotyzmu w dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: 
wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby 
czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język łaciński 
wyraża terminem pietas, podkreślając wymiar religijny jaki kryje się 
w szacunku i czci należnym rodzicom. mamy czcić rodziców, gdyż oni 
reprezentują wobec nas Boga stwórcę. dając nam życie, uczestniczą 
w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do tej, 
jaką oddajemy Bogu stwórcy patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie 
postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego 
prawdziwie jest matką. to dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas 
obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowią-
zek owej ptetas.

patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umalowanie hi-
storii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, 
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która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. próbą 
dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest 
ojczyzna. nasze dzieje uczą, że polacy byli zawsze zdolni do wielkich 
ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. świadczą 
o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za polskę na różnych 
frontach świata. są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej gra-
nicami. wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie każdego kraju 
i każdego narodu w europie i na świecie.

ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i ja-ko 
taka, jest też wielkim obowiązkiem. analiza dziejów daw-niejszych 
i współczesnych dowodzi, że polacy mieli odwagę, nawet w stopniu 
heroicznym, dzięki której potrafili wywiązy-wać się z tego obowiązku, 
gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. nie oznacza 
to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej 
gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie warto-
ści i ideałów zwią-zanych z pojęciem ojczyzny Były to te momenty, 
w których prywata oraz tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie 
znać jako przeszkody.

ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością. można powiedzieć, że 
jest tą rzeczywistością, w której służbie rozwinęły się i rozwijają z bie-
giem czasu struktury społeczne, poczynając od tradycji plemiennych. 
można się jednak pytać, czy ten rozwój życia społecznego osiągnął już 
swój kres. czy XX stulecie nie świadczy o rozpowszechnionym dążeniu 
ku strukturom ponadnarodowym albo też w kierunku kosmopo-lityzmu? 
a to dążenie czy nie świadczy również o tym, że małe narody powinny 
dać się ogarnąć większym tworom politycznym, ażeby przetrwać? te 
pytania są uprawnione. zdaje się jednak, że tak jak rodzina, również 
naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. kato-
licka nauka społeczna mówi w tym przypadku o społecznościach „na-
turalnych”, aby wskazać na szczególny związek zarówno rodziny, jak 
i narodu z naturą człowieka, która ma charakter społeczny podstawowe 
drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę i co 
do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. wydaje się, że coś podob-
nego można powiedzieć o narodzie. tożsamość kulturalna i historyczna 
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społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się 
w pojęciu narodu. oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego 
ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła się 
w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym względem do-
świadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich dramatycznych 
konsekwencji. w jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia? 
myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm. charakterystyczne dla 
nacjonaliz-mu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu 
i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. patriotyzm na-
tomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom 
takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej 
miłości społecznej.

Pamięć i Tożsamość

veniMus, vidiMus, deus vicit

w roku 1983 na szerokie tło naszego polskiego tysiąclecia, i zarazem 
jasnogórskiego sześćsetlecia, rzuca się jasnym refleksem historyczna 
data sprzed trzystu lat: odsiecz wiednia, wiktoria wiedeńska! Jest to 
rocznica, która łączy nas, wszystkich polaków, a także naszych sąsiadów 
z południa oraz z zachodu – bliższych i dalszych. tak jak przed trzystu 
laty połączyło nas wspólne zagrożenie, tak samo po trzystu latach – rocz-
nica walki i zwycięstwa.

ta walka, to zwycięstwo nie wykopało przepaści pomiędzy na-
rodem polskim a tureckim. wręcz przeciwnie, wzbudziło szacunek 
i uznanie. wiemy, że – gdy polska z końcem XVIII wieku zniknęła 
z mapy politycznej europy – faktu dokonanego rozbiorów nie uznał 
nigdy rząd turecki. na dworze otomańskim – jak mówi tradycja – przy 
uroczystych przyjęciach posłów zagranicznych pytano wytrwale: „czy 
poseł z lechistanu jest obecny?” odpowiedź: „Jeszcze nie”, padała tak 
długo, aż nadszedł rok 1918 i poseł niepodległej polski znów zawitał 
do stolicy turcji.



�� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

miałem sposobność przekonać się o tym wówczas, gdy odwiedzałem 
stolicę turcji, ażeby nawiedzić również patriarchat w konstantyno-
polu.

trzeba było przypomnieć ten charakterystyczny szczegół, aby w pełni 
ocenić walor odsieczy wiednia w 1683 roku i zwycięstwo króla Jana III 
sobieskiego.

o zwycięstwie król zawiadomił stolicę apostolską w znamiennych 
słowach: Venimus, vidimus, Deus vicit – przybyliśmy, zobaczyliśmy, 
Bóg zwyciężył. te słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko 
zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w tegoroczny jubileusz 
jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej 
na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych.

słowa królewskie wpisały w nasze historyczne „wczoraj” ewan-
geliczną prawdę o zwycięstwie, o którym mówi także drugie czytanie 
dzisiejszej liturgii. człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa 
w Jezusie chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym czło-
wiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. „przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami... przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). święty paweł 
mówi o adamie i o chrystusie.

Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa 
chrystusa działa w nas przez ducha świętego, człowiek powołany jest 
do zwycięstwa nad sobą. do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą 
wolną wolę i czyni ją poddaną złu. zwycięstwo takie oznacza życie 
w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, 
rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.

otrzymałem w ostatnich miesiącach wiele listów od różnych 
osób, między innymi od internowanych. listy te były dla mnie nieraz 
budującym świadectwem takich właśnie wewnętrznych zwycięstw, 
o których można powiedzieć: Deus vicit – Bóg zwyciężył w czło-
wieku. chrześcijanin bowiem powołany jest w Jezusie chrystusie 
do zwycięstwa. zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet 
cierpienia, tak jak zmartwychwstanie chrystusa jest nieodłączne od 
krzyża.



�9Jan paweł II – kIedy myślę polska

„a zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje 
i przebacza – mówił kardynał stefan wyszyński – kto jak chrystus oddaje 
serce swoje, a nawet życie za braci” (24 VI 1966 r.).

naród również w ciągu swych dziejów odnosi zwycięstwa, z których 
się raduje – tak jak raduje się w tym roku wiktorią wiedeńską – ale, 
z drugiej strony, ponosi klęski, które go bolą. tych klęsk na przestrzeni 
ostatnich stuleci było wiele. nie powiedzielibyśmy całej prawdy, gdyby 
stwierdzić, że były to tylko klęski polityczne aż do utraty niepodległości. 
Były to również klęski moralne: upadek moralności w czasach saskich, 
zatrata wrażliwości na dobro wspólne aż do karygodnych przestępstw 
przeciw własnej ojczyźnie. ale przecież już druga połowa XVIII wie-
ku przynosi zdecydowane wysiłki w kierunku społecznej, kulturalnej 
i politycznej odnowy. wystarczy wspomnieć komisję edukacyjną, 
a nade wszystko konstytucję 3 maja. na tle tych wysiłków cios zadany 
pierwszej Rzeczypospolitej przez państwa dokonujące rozbioru polski 
był straszliwą krzywdą dziejową, pogwałceniem praw narodu i porządku 
międzynarodowego.

Jak człowiek czuje, że powinien odnieść moralne zwycięstwo, jeśli 
jego życie ma posiadać właściwy sens – podobnie i naród, który jest 
wspólnotą ludzi. stąd poprzez cały wiek XIX trwały niestrudzone wysiłki 
zmierzające do odbudowy moralnej oraz do odzyskania niepodległości 
politycznej, co nastąpiło w wyniku pierwszej wojny światowej. (...)

Venimus, vidimus, Deus vicit: słowa króla wypowiedziane po wik-
torii wiedeńskiej wpisały się w treść naszego milenium, wpisały się 
też w treść owego jasnogórskiego jubileuszu, poprzez który wyrażamy 
dziękczynienie za sześć wieków szczególnej obecności Bogarodzicy 
w naszych dziejach.

pragnienie zwycięstwa, szlachetnego zwycięstwa, zwycięstwa oku-
pionego trudem i krzyżem, zwycięstwa odnoszonego nawet poprzez 
klęski – należy do chrześcijańskiego programu życia człowieka. Również 
i życia narodu.

warszawa, 17 czerwca 1983
HomIlIa w czasIe mszy św. odpRawIoneJ

na stadIonIe dzIesIęcIolecIa
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POwstanie listOPadOwe

pod koniec I Rzeczypospolitej, a także po jej upadku, właśnie warsza-
wa stała się widownią odradzania się dojrzałej miłości ojczyzny. to tutaj, 
w stolicy, kształtowała się myśl obywatelska i podejmowano odważne 
działania mające na celu ratowanie zagrożonej ojczyzny. szczytowym 
osiągnięciem tamtego patriotycznego zrywu było, jak wiadomo, uchwa-
lenie konstytucji 3 maja. zapłaciła później za to warszawa pamiętną 
rzezią swojej prawobrzeżnej dzielnicy, pragi.

miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie ginie. toteż nic 
dziwnego, że właśnie w warszawie – kilkaset metrów stąd, pod Belwe-
derem – rozpoczął się następny akt tego heroicznego dramatu polaków, 
do którego ich popychała miłość ojczyzny, mianowicie powstanie li-
stopadowe. tutaj się ono zaczęło, objęło wprawdzie cały kraj, ale tutaj 
też się skończyło. symbolem pozostanie postać generała sowińskiego 
– tego weterana walk za polskę, inwalidy pozbawionego jednej nogi, 
który na niedalekiej woli usiłował zagrodzić wrogowi wejście do stolicy 
i tam oddał życie. „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje” (J 15, 13) – powiedział chrystus. chrystus sam jest pierwszym 
wśród tych, którzy dawali życie: za bliźnich, za sprawę, za ojczyznę. 
nie brak w naszych dziejach Jego naśladowców.

Jeśli pamiętamy o tej wielkiej daninie krwi, jaką warszawa tyle 
razy składała na ołtarzu miłości ojczyzny, jawi się nam nasza stolica 
– zwłaszcza w chwilach podniosłych – jako męczeńskie sanktuarium 
narodu. męczeńskie sanktuarium narodu – tak nazwał warszawę pry-
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mas tysiąclecia. zauważmy w tym określeniu cały ciężar gatunkowy 
ewangelicznego świadectwa. męczennik – martyr – świadek. świadek 
miłości, która jest większa od nienawiści.

Bo przecież w naszym już stuleciu, podczas powstania warszawskie-
go, a potem po jego zakończeniu, stolica stała się widownią śmiertelnego 
zwarcia pomiędzy heroizmem a bestialstwem – tak zatytułował swą po-
wojenną książkę wielki filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ks. konstanty michalski, więzień sachsenhausen.

to, co wtedy działo się w warszawie, było jakby ostatnim spię-
trzeniem nienawiści, która przez kilka pokoleń starała się zniszczyć, 
dosłownie zniszczyć nasz naród. I oto ta warszawa – warszawa elekcji 
królów polskich, stała się w naszym już stuleciu miejscem innych jeszcze 
wyborów i rozstrzygnięć: między życiem a śmiercią, między miłością 
a nienawiścią. przedziwny ciąg wydarzeń. zapis dawny i zapis współ-
czesny – jeden i drugi ważny dla dziejów narodu.

warszawa, 9 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św. BeatyFIkacyJneJ

oJca RaFała cHylIŃskIeGo

cud nad wisłą

„wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie” głosił psalm dzisiejszy. 
„nie zapominajcie!” to było doniosłe wydarzenie. świadczą o tym 
ludzie współcześni, ludzie kompetentni, którzy wojnę w 1920 r., prze-
de wszystkim bitwę pod warszawą – cud nad wisłą – określają jako 
jedną z najdonioślejszych wojen i bitew w dziejach ludzkości. zostało 
to również powiedziane w modlitwie wiernych. to zwycięstwo miało 
znaczenie nie tylko dla naszej ojczyzny. miało ono znaczenie decydujące 
dla ówczesnej europy, która zaledwie wyszła z I wojny światowej. po 50 
latach dzielących nas od bolesnych i tragicznych doświadczeń II wojny 
światowej, dwustronnej okupacji, która miała nas zniszczyć, a potem po 
45 latach dalszego doświadczenia, lepiej dostrzega się znaczenie tego, co 
zostało nam dane z mocy Bożej. zostało nam dane z mocy Bożej.
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„wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie!” I nie wahamy się tego 
nazywać cudem nad wisłą. Równocześnie wielkie dzieła Boże dokonują 
się przez ludzi. I po 70 latach dziękujemy Bogu za to, że dał taką moc 
ludziom, ludziom naszym rodakom, że dał taką moc wodzowi i armii, i że 
dał taką moc całemu narodowi. dziękujemy za tych ludzi i wspominamy 
ich przed Bogiem z wdzięcznością. dobrze, że czynimy to w castel 
Gandolfo, bo tutaj żył szczególny świadek wydarzenia z 1920 r. achilles 
Ratti pierwszy nuncjusz apostolski w polsce niepodległej, odrodzonej, 
a niedługo potem papież pius XI. Jak wielkie było doświadczenie tych 
dni, które jako jedyny przedstawiciel korpusu dyplomatycznego spędził 
w warszawie przy boku modlących się! świadczą o tym malowidła 
w kaplicy domowej w castel Gandolfo. tak bardzo tę rzecz zapamiętał, 
tak bardzo wiele znaczyło to wydarzenie w jego biskupiej, a potem pa-
pieskiej świadomości, że dał temu wyraz poprzez wystrój wewnętrzny 
kaplicy domowej w castel Gandolfo.

dobrze więc, że jesteśmy tutaj w castel Gandolfo razem i tu się mod-
limy, tu dziękujemy. tę naszą wdzięczność chcę także wyrazić końcową 
modlitwą mszy św., błagając o błogosławieństwo Boże dla naszego 
pokolenia, „żebyśmy wielkich dzieł Bożych nie zapominali” i żebyśmy 
w naszych czasach byli zawsze gotowi do wielkich dzieł Bożych gesta Dei 
per homines przez nasze pokolenie synów i córek wspólnej ojczyzny.

castel Gandolfo, 16 sierpnia 1990
pRzemÓwIenIe do polakÓw

nasze westerPlatte – nie MOżna zdezerterOwać

wiemy, że tu, na tym miejscu, na westerplatte, we wrześniu 1939 
roku, grupa młodych polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Hen-
ryka sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną 
walkę z najeźdźcą. walkę bohaterską.

pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. trzeba, ażeby ten 
symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych 
ludzi i pokoleń polaków.
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każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 
„westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powin-
ność, od której nie można się uchylić. nie można „zdezerterować”.

wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” 
i „obronić”, tak jak to westerplatte, w sobie i wokół siebie. tak, obronić 
– dla siebie i dla innych.

Gdańsk, 12 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa skIeRowana

do młodzIeŻy zGRomadzoneJ na westeRplatte

POlscy lOtnicy Ocalili wielką Brytanię

dziwnie mocno osadziły się w mojej pamięci słowa, które wypowie-
dział kardynał Heenan, prymas anglii, odwiedzając podczas soboru 
biskupów polskich, mieszkających w kolegium na awentynie. zaczął 
swe przemówienie od słów: „polscy lotnicy ocalili wielką Brytanię”.

nawiązuję do tych słów w dniu dzisiejszym, ponieważ wydaje mi się, 
że w nich należy szukać odpowiedzi na pytanie o waszą tutaj tożsamość 
kim jesteście? czy jesteście tylko wspólnotą emigracyjną, podobną do 
tylu, jakie istnieją na całym globie? zapewne tak. I z pewnością trzeba 
tutaj szukać analogii z wielką emigracją ubiegłego stulecia, która skon-
centrowała się głównie we Francji. a przecież jest coś szczególnego, 
co poniekąd nie pozwala o was myśleć w kategoriach „emigracyjnych” 
przynajmniej nie pozwala tak myśleć o tych, których miał przed oczyma 
kardynał Heenan, mówiąc: „polscy lotnicy ocalili wielką Brytanię”.

nie można o was myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja”; trzeba 
myśleć, wychodząc od rzeczywistości „ojczyzna”. to prawda, że przed 
drugą wojną światową była w anglii pewna liczba polaków emigrantów. 
Jednakże ci, którzy znaleźli się w ramach wydarzeń wojennych, nie 
byli emigrantami. Byli polską wyrwaną z własnych granic, z własnych 
pobojowisk; polską przed niespełna dwudziestu laty zbudzoną do nie-
podległego bytu; polską, która w szybkim tempie odbudowywała się 
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z wiekowych zniszczeń i upośledzeń; polską wreszcie, którą usiłowano 
raz jeszcze podzielić jak w XVIII wieku, narzucając jej straszliwą, mor-
derczą wojnę z przeważającymi siłami najeźdźców.

tak jest. to, co dzisiaj przywykliśmy nazywać „polonią angielską”, 
zaczęło się jako sam rdzeń polski walczącej o świętą sprawę swej nie-
podległości. Jeszcze raz według tego hasła: „za wolność naszą i waszą”. 
taką polskę stanowili lotnicy broniący wysp Brytyjskich, dywizje 
i brygady walczące pod narwikiem, dywizje i brygady nadciągające 
z głębi republik radzieckich wschodniej europy i azji, a potem przez 
persję, Bliski wschód. egipt i libię, na półwysep apeniński, pod monte 
cassino, przywracając wolność „ziemi włoskiej”. Jeszcze mam przed 
oczyma ten napis w poprzek ulicy, jaka prowadzi w Bolonii od cmentarza 
poległych do centrum miasta (przejeżdżałem nią w dniu 18 kwietnia tego 
roku) napis brzmiał: „tą drogą twoi Rodacy przynieśli nam wyzwolenie 
tą samą drogą przybywaj umacniać naszą wiarę”.

30 maja 1982
do polonII w wIelkIeJ BRytanII

MOnte cassinO

niezwykła to chwila, kiedy mogę wraz z wami uczestniczyć w tej 
wielkiej rocznicy. trzydzieści pięć lat temu zakończyła się bitwa o monte 
cassino, jedna z tych, która zadecydowała o losach ostatniej wojny. dla 
nas, którzy wówczas, w 1944 roku przeżywaliśmy straszliwe nasilenie 
presji okupacyjnej, dla polski, która znajdowała się w przededniu po-
wstania warszawskiego, bitwa ta była nowym potwierdzeniem owej 
niezłomnej woli życia, dążenia do pełnej niepodległości ojczyzny, które 
nie opuszczało nas ani na chwilę. na monte cassino walczył żołnierz 
polski, tu ginął, tu przelewał swoją krew z myślą o ojczyźnie, która dla 
nas jest bardzo umiłowana, jest tak właśnie dlatego, że miłość do niej 
tylu domaga się ofiar i wyrzeczeń.

nie moją jest rzeczą wypowiadać się na temat znaczenia samej bitwy, 
na temat osiągnięć żołnierza polskiego tu, na tych skalistych zboczach. 
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mieszkańcy tego pięknego kraju Italii pamiętają, że żołnierz polski 
przynosił ich ojczyźnie wyzwolenie. wspominają go z szacunkiem 
i miłością. my wiemy, że żołnierz ten jakże daleką i okrężną drogą szedł 
do polski: „z ziemi włoskiej do polski...” jak niegdyś legiony dąbrow-
skiego. kierowała nim świadomość słusznej sprawy. Bo przecież taką 
właśnie słuszną sprawą było i nie przestaje nigdy być prawo narodu do 
istnienia, do niepodległego bytu, do życia społecznego w duchu włas-
nych przekonań, narodowych i religijnych tradycji, do suwerenności 
własnego państwa. to prawo narodu pogwałcone w ciągu ponad sto 
lat trwających rozbiorów, zostało brutalnie pogwałcone i zagrożone na 
nowo we wrześniu 1939 roku. I oto, przez cały ten czas, od 1 września 
aż do monte cassino, ten żołnierz szedł tylu drogami, zapatrzony w Bożą 
opatrzność i dziejową sprawiedliwość, z wizerunkiem matki Jasnogór-
skiej w oczach... szedł i znowu walczył jak poprzednie pokolenia „za 
wolność naszą i waszą”.

dzisiaj, stając tu na tym miejscu, na monte cassino, pragnę być 
sługą i wyrazicielem tego ładu życia ludzkiego, społecznego, mię-
dzynarodowego, które buduje się na sprawiedliwości wedle wskazań 
chrystusowej ewangelii. I właśnie dlatego odczuwam wspólnie z wami, 
przede wszystkim z wami wszystkimi, którzy tutaj trzydzieści pięć lat 
temu walczyliście, moralną wymowę tej walki. odczuwam ją razem 
z wami, drodzy Rodacy, a równocześnie razem z wszystkimi, którzy 
tutaj spoczywają: wasi towarzysze broni. wszyscy od naczelnego do-
wódcy i Biskupa polowego poczynając. wszyscy aż do najmłodszego 
rangą szeregowca.

wiele razy chodziłem po tym cmentarzu. czytałem wypisane na 
grobach napisy, świadczące o każdym z tych, którzy tu polegli, o dniu 
i miejscu urodzenia. te napisy odtwarzały w oczach mojej duszy kształt 
ojczyzny, tej, w której się urodziłem. te napisy tylu miejscami ziemi 
polskiej, ze wszystkich stron, od wschodu do zachodu i od południa 
ku północy nie przestają wołać tu, w samym sercu europy, u podnóża 
opactwa, które pamięta czasy świętego Benedykta nie przestają wołać 
tak, jak wołały serca walczących tu żołnierzy: „Boże, coś polskę przez 
tak liczne wieki...”
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chylimy czoła przed bohaterami. polecamy ich dusze Bogu.
polecamy Bogu ojczyznę. polskę. europę. świat.

18 maja 1979
HomIlIa podczas mszy św.

na monte cassIno

gróB nieznanegO żOłnierza

stoimy tutaj w pobliżu Grobu nieznanego Żołnierza. w dziejach pol-
ski – dawnych i współczesnych – grób ten znajduje szczególne pokrycie. 
szczególne uzasadnienie. na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten 
żołnierz. na ilu to miejscach europy i świata przemawiał swoją śmiercią, 
że nie może być europy sprawiedliwej bez polski niepodległej na jej 
mapie? na ilu to polach walk świadczył oprawach człowieka wpisanych 
głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc „za wolność naszą i wa-
szą”? „Gdzie są ich groby, polsko! Gdzie ich nie ma! ty wiesz najlepiej 
– i Bóg wie na niebie!” (artur oppman, pacierz za zmarłych).

dzieje ojczyzny napisane przez Grób jednego nieznanego Żołnierza.
przyklęknąłem przy tym grobie, wspólnie z księdzem prymasem, aby 

oddać cześć każdemu ziarnu, które – padając w ziemię i obumierając w niej 
– przynosi owoc. czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu 
bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. czy to będzie ziarno 
ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie, w kopalni, 
w hutach i fabrykach. czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która 
nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały 
trud wychowawczy. czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, 
instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury. czy to będzie 
ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych. czy 
to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, 
sanatoriach, po domach: „wszystko, co polskę stanowi”.

warszawa, 2 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na placU zwycIęstwa
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nszz sOlidarnOść

wyrażam radość z dzisiejszych odwiedzin przedstawicieli „so-
lidarności”: niezależnych samorządnych związków zawodowych 
i najserdeczniej witam pana lecha wałęsę oraz wszystkich, którzy 
przybywają wraz z nim. cieszę się, że w tym spotkaniu bierze również 
udział kierownik i współpracownicy zespołu do spraw stałych kon-
taktów roboczych między Rządem polskiej Rzeczypospolitej ludowej 
i stolicą apostolską. witam was szczególnie serdecznie na tym miejscu, 
na którym z racji mojej posługi na stolicy świętego piotra dane mi jest 
spotykać się z ludźmi różnych narodów, języków i ras, krajów i kon-
tynentów z ludźmi: moimi braćmi. w tym ogólnoludzkim braterstwie, 
które kościół głosi w imię Jezusa chrystusa oraz w kontekście całego 
ewangelicznego orędzia braterstwo, jakie łączy synów i córki jednego 
narodu, zna swoje szczególne miejsce i szczególne prawo, bo ma też 
szczególne miejsce i prawa w ludzkim sercu. witam was więc jako 
moich rodaków, z którymi jestem związany więzami języka i kultury, 
wspólnej historii i wspólnych doświadczeń, w obrębie których rodziła 
się i kształtowała w ciągu całych stuleci solidarność wszystkich polaków 
sprawdzona zwłaszcza w trudnych i przełomowych momentach dziejów 
naszej ojczyzny.

cieszę się z tego, że wydarzenia ostatniej jesieni, poczynając od 
pamiętnych tygodni sierpniowych, stały się okazją do ujawnienia się 
tej samej solidarności, która zwróciła na siebie uwagę szerokich kręgów 
opinii publicznej na całym świecie. wszyscy podkreślali szczególną 
dojrzałość, jaką społeczeństwo polskie, a zwłaszcza ludzie pracy, wy-
kazywali w podejmowaniu i rozwiązywaniu tych trudnych problemów, 
jakie stanęły przed nimi w momencie krytycznym dla kraju. na tle 
wydarzeń, których nie brak w dzisiejszym świecie, a w których jakże 
często metodą działania staje się gwałt i przemoc, na tle działającego 
w różnych krajach terroru, który nie oszczędza życia niewinnych ludzi 
ten właśnie sposób działania, wolny od gwałtu i przemocy, szukający 
rozwiązań na drodze wzajemnego dialogu i merytorycznych racji, 
z uwzględnieniem dobra wspólnego, przynosi zaszczyt zarówno przed-
stawicielom świata pracy z wybrzeża, śląska i innych regionów tym, 
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którzy obecnie zrzeszyli się w „solidarność” jak też przedstawicielom 
polskich władz państwowych.

pragnę was zapewnić choć przypuszczam, że o tym i tak już wiecie 
że w ciągu tego trudnego okresu w sposób szczególny byłem z wami, 
przede wszystkim poprzez modlitwę, ale także dając od czasu do czasu 
o tym znać w sposób możliwie dyskretny, a równocześnie wystarczająco 
zrozumiały dla was i dla wszystkich ludzi dobrej woli.

z radością przyjąłem wiadomość, że poprzez zatwierdzenie statutu 
nszz „solidarność” w dniu 10 listopada stał się organizacją upraw-
nioną do właściwej sobie działalności na terenie naszej ojczyzny. 
powołanie „solidarności” jest wydarzeniem doniosłym. wskazuje na 
gotowość wszystkich w polsce ludzi pracy i to pracujących w różnych 
zawodach, również inteligenckich, a także ludzi pracujących na roli do 
podejmowania solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność 
pracy wykonywanej przy tylu różnych warsztatach na naszej ojczystej 
ziemi. wskazuje również, że nie ma, bo też nie powinno być sprzecz-
ności pomiędzy tego rodzaju samorządną inicjatywą społeczną ludzi 
pracy a strukturą ustroju, który odwołuje się do pracy ludzkiej jako 
podstawowej wartości życia społecznego i państwowego. praca jest 
trudem człowieka. Jest świadomym i osobowym działaniem człowie-
ka, jest jego wkładem w wielkie dzieło pokoleń, dzieło utrzymania 
i postępu ludzkości, narodów, rodzin. Jest rzeczą oczywistą, że ludzie 
wykonujący określoną pracę mają prawo do samorządnego zrzeszania 
się właśnie z tytułu tej pracy, w celu zabezpieczenia wszystkich dóbr, 
którym ta praca ma służyć. chodzi tu o jedno z podstawowych praw 
osoby, o prawo człowieka jako właściwego podmiotu pracy, który 
czyniąc „ziemię sobie poddaną” (aby użyć słów biblijnych) właśnie 
poprzez tę pracę chce równocześnie, ażeby w ramach pracy i w związku 
z pracą życie ludzkie na tej ziemi „stawało się prawdziwie ludzkie” 
i „coraz bardziej ludzkie” (jak to czytamy m.in. w tekstach ostatniego 
soboru.

związki zawodowe mają swoją dość już długą historię w różnych 
krajach europy i świata. mają również swoją historię w polsce. wspo-
mniał o tym w swoim przemówieniu, (które zapewne dobrze pamiętacie, 



�9Jan paweł II – kIedy myślę polska

bo miało ono miejsce wkrótce po zatwierdzeniu waszych statutów), tak 
znakomity znawca zagadnień syndykalnych w okresie międzywojennym, 
jakim jest ksiądz prymas.

myślę, drodzy państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie 
stają przed wami w „solidarności”. są to zadania niezwykle doniosłe. 
wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności 
ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzin-
nych i społecznych uprawnień każdego człowieka: podmiotu pracy. 
w tym znaczeniu zadania te mają podstawowe znaczenie dla życia 
całego społeczeństwa, całego narodu: dla jego dobra wspólnego. dobro 
wspólne bowiem społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim 
w owym społeczeństwie jest każdy człowiek, jak pracuje i jak żyje. stąd 
też wasza samorządna działalność posiada i zawsze posiadać powinna 
wyraźne odniesienie do całej moralności społecznej. przede wszystkim 
do moralności związanej z dziedziną pracy, ze stosunkiem pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą, ale także z tylu innymi dziedzinami mo-
ralności: osobistej, rodzinnej, środowiskowej, zawodowej, politycznej. 
myślę, że u podstaw waszej wielkiej inicjatywy, która rodziła się w ciągu 
sierpniowych tygodni na wybrzeżu i w innych wielkich miastach polskiej 
pracy, tkwił jakiś zbiorowy zryw do podniesienia moralności społeczeń-
stwa. Bez niej bowiem nie może być mowy o żadnym prawdziwym 
postępie. a polska ma prawo do prawdziwego postępu takie samo, jak 
każdy inny naród, a równocześnie poniekąd szczególne: bo okupione 
wielkimi doświadczeniami historii, a bezpośrednio cierpieniami drugiej 
wojny światowej.

tu naprawdę chodziło i nadal chodzi, i chodzić będzie o ściśle 
wewnętrzną sprawę wszystkich polaków. wysiłek jesiennych tygodni 
nie był skierowany przeciwko nikomu i nie jest też przeciwko nikomu 
skierowany ten wysiłek, ten ogromny wysiłek, jaki w dalszym ciągu 
stoi przed wami. nie jest skierowany przeciwko komukolwiek, ale 
jest skierowany wyłącznie ku wspólnemu dobru. a prawo, co więcej 
obowiązek podejmowania takiego wysiłku posiada każde społeczeń-
stwo, każdy naród. Jest to prawo potwierdzone całym kodeksem życia 
międzynarodowego. wiemy, że w ciągu dziejów kilkakrotnie przemocą 
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pozbawiano polaków tego właśnie prawa. to jednak nie oduczyło nas 
ufać Bożej opatrzności i wciąż rozpoczynać na nowo. w interesie 
pokoju i międzynarodowej praworządności leży, aby polska cieszyła 
się w pełni tym prawem. opinia światowa jest przekonana o słuszności 
tego stanowiska. działalność związków zawodowych nie ma charakteru 
politycznego, nie powinna być narzędziem działania nikogo, żadnej 
partii politycznej aby mogła w sposób wyłączny i w pełni samorząd-
ny skupić się na wielkim dorobku społecznym ludzkiej pracy i ludzi 
pracy.

pragnę przy sposobności naszego dzisiejszego spotkania zło-
żyć wam, drodzy moi Goście, życzenia. są one wielorakie ale 
w szczególności dwa: życzę wam naprzód, abyście mogli w spokoju, 
wytrwale i owocnie kontynuować waszą działalność, podyktowaną 
tak doniosłymi motywami natury społecznej, kierując się sprawied-
liwością i miłością, kierując się względem na dobro naszej ojczy-
zny. I stąd życzenie drugie: niech towarzyszy wam zawsze ta sama 
odwaga, która stała u początku waszej inicjatywy, ale też i ta sama 
roztropność i umiarkowanie. tego wymaga właśnie dobro i pokój 
naszej ojczyzny jak mówił o tym we wspomnianym przemówieniu 
i przy innych okazjach ksiądz prymas. podejmując to zadanie, jak 
sami świadomie wybraliście, starajcie się dobru tej ojczyzny, a także 
wszystkich narodów świata, oddać dziejową przysługę. tego wam 
życzę i o to nie przestaję prosić Boga za pośrednictwem pani Jasno-
górskiej, matki polaków.

15 stycznia 1981
pRzemÓwIenIe podczas pIeRwszeGo spotkanIa
Jana pawła II z deleGacJĄ nszz „solIdaRnośĆ”
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ks. jerzy POPiełuszkO

staję w duchu nad Jego grobem i łączę się w modlitwie z wszystkimi 
uczestnikami tej rocznicy. ten kapłan-męczennik pozostanie na zawsze 
w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, spra-
wiedliwości, wolności i godności człowieka. w jednym ze swych kazań 
powiedział: „aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć 
w prawdzie (...) Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do 
świadczenia o prawdzie swoim życiem”.

przy grobie księdza Jerzego uczmy się odpowiedzialności za polskę 
i za całe to dziedzictwo chrześcijańskie, które zostało nam przekazane 
w ciągu stuleci. módlmy się do Boga ojca, aby ofiara tego kapłana przy-
nosiła nieustannie owoce w naszej ojczyźnie. aby nie zabrakło ludzi, 
którzy w tym męczeństwie będą odnajdywać natchnienie do własnego 
uświęcenia oraz zachętę i siłę do autentycznej służby człowiekowi.

watykan, 19 października 1994
teleGRam w 10. RocznIcę męczeŃskIeJ śmIeRcI

ks. JeRzeGo popIełUszkI
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oJczyzna

POcałunek Ojczystej zieMi

przybywam do ojczyzny.
pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, 

był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi.
Idąc za wzorem pawła VI, czynię tak na początku każdej wizyty 

duszpasterskiej przez cześć dla samego stwórcy oraz dla synów i córek 
ziemi, do której przybywam.

pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szcze-
gólny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem 
ojczyzna jest naszą matką ziemską.

polska jest matką szczególną. niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na prze-
strzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo 
cierpi. dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. [...] pocałunek ojczystej 
ziemi porównałem do ucałowania rąk matczynych. niech on będzie również 
pocałunkiem pokoju dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą 
się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej wspólnocie papieża polaka.

Pax vobis! pokój tobie, polsko! ojczyzno moja! pokój tobie!

warszawa, 16 czerwca 1983
pRzemÓwIenIe powItalne

na lotnIskU okęcIe
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POjęcie Ojczyzny

wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. 
 ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które 
otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. to znaczące, że wielokrotnie 
mówi się też: „ojczyzna-matka”. wiemy z własnego doświadczenia, 
w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za po-
średnictwem matek. ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie 
jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również 
ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, 
jakie składają się na kulturę danego narodu. o tym właśnie mówiłem 
w Unesco 2 czerwca 1980 roku, podkreślając, że nawet wówczas, gdy 
polaków pozbawiono terytorium, a naród został podzielony, dziedzictwo 
duchowe, czyli kultura przejęta od przodków, przetrwało w nich. co 
więcej, wyjątkowo dynamicznie się rozwinęło.

wiadomo, że na wiek XIX przypadają szczytowe osiągnięcia kul-
tury polskiej. w żadnym innym okresie naród polski nie wydał takich 
geniuszów pióra jak adam mickiewicz, Juliusz słowacki, zygmunt 
krasiński czy cyprian norwid. nigdy przedtem muzyka polska nie 
osiągnęła takich poziomów jak w twórczości Fryderyka chopina, stani-
sława moniuszki i wielu innych kompozytorów, którzy to dziedzictwo 
artystyczne XIX wieku przenieśli w przyszłość. to samo odnosi się 
do sztuk plastycznych, malarstwa czy rzeźby: XIX stulecie to wiek 
Jana matejki i artura Grottgera, a na początku wieku XX pojawia się 
stanisław wyspiański, niezwykły, wielostronny geniusz, czy też Jacek 
malczewski i inni. wiek XtX to także wiek pionierski dla polskiego 
teatru: zapoczątkował go jeszcze wojciech Bogusławski, a potem został 
rozwinięty przez wielu innych, zwłaszcza na południu polski, w kra-
kowie i we lwowie, który wówczas należał do polski. teatry przeży-
wały swój złoty okres, dokonywał się rozwój teatru mieszczańskiego 
i ludowego. należy też stwierdzić, że ów rozwój kultury duchowej 
w XIX wieku przygotował polaków do tego wielkiego wysiłku, który 
przyniósł narodowi odzyskanie niepodległości. polska, skreślona z map 
europy i świata, w roku 1918 zaistniała na nich z powrotem i od tego 
czasu istnieje na nich ciągle. nie zdołało zniszczyć tej obecności nawet 
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szaleństwo nienawiści, które wybuchło na zachodzie i na wschodzie 
w latach 1939-1945.

widać z tego, że w obrębie pojęcia „ojczyzna” zawiera się jakieś 
głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne, 
pomiędzy kulturą a ziemią. ziemia odebrana narodowi przemocą staje 
się niejako głośnym wołaniem w kierunku „ducha” narodu. duch narodu 
się budzi, żyje nowym życiem i z kolei walczy, aby były przywrócone 
ziemi jej prawa. wszystko to ujął norwid w zwięzłej formie, mówiąc 
o pracy: „(...) piękno na to jest, by zachwycało do pracy-praca, by się 
zmartwychwstało” (cyprian norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch 
dialogach z epilogiem, w: Pisma wszystkie, t. 3: Poematy, red. Juliusz 
w Gomulicki, warszawa 1971, s. 440).

skoro już weszliśmy w analizę samego pojęcia ojczyzny, to trzeba 
nawiązać do ewangelii. przecież w ewangelii w ustach chrystusa właśnie 
to słowo: „ojciec”, jest słowem podstawowym. właściwie najczęściej 
je stosuje: „wszystko przekazał mi ojciec mój” (mt 11, 27; por. łk 10, 
22). „ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam 
czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu” (J 5, 20; por. J 5, 21 i inne). 
nauczanie chrystusa zawiera w sobie najgłębsze elementy teologicznej 
wizji zarówno ojczyzny, jak i kultury. chrystus jako syn, który przycho-
dzi od ojca, przynosi z sobą ludzkości szczególną ojcowiznę, niezwykłe 
dziedzictwo. o tym mówi św. paweł w liście do Galatów: „Gdy (...) 
nadeszła pełnia czasu, zesłał. Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty 
(...), byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (...) a zatem nie jesteś 
już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 
Bożej” (Ga 4, 4-7).

chrystus mówi: „wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat”  
(J 16, 28). to przyjście dokonało się za pośrednictwem niewiasty, matki. 
dziedzictwo ojca przedwiecznego zostało przeprowadzone w istotnym 
sensie przez serce maryi i tak dopełnione tym wszystkim, co niezwykły 
geniusz kobiecy matki mógł wnieść w chrystusową ojcowiznę. całe 
chrześcijaństwo w swym uniwersalnym wymiarze jest tą ojcowizną, 
w której bardzo znaczący jest udział matki. I dlatego też kościół bywa 
nazywany matką – mater ecclesia. mówiąc w ten sposób, mamy na my-
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śli tę Bożą ojcowiznę, która stała się naszym udziałem dzięki przyjściu 
chrystusa.

ewangelia nadała więc nowe znaczenie pojęciu ojczyzny ojczyzna 
w swoim pierwotnym sensie oznacza to, co odziedziczyliśmy po ziemskich 
ojcach i matkach. ojcowizna, którą zawdzięczamy chrystusowi, skierowu-
je to, co należy do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich kultur, w stronę 
wiecznej ojczyzny chrystus mówi: „wyszedłem od ojca i przyszedłemm 
na świat; znowu opuszczam świat i idę do ojca” (J 16, 28). „to odejście 
chrystusa do ojca oznacza zapoczątkowanie nowej ojczyzny w dziejach 
wszystkich ojczyzn i wszystkich ludzi. mówi się czasem „ojczyzna nie-
bieska”, „ojczyzna wieczna”. są to wyrażenia, które wskazują właśnie na 
to, co dokonało się w dziejach człowieka i narodów za sprawą przyjścia 
chrystusa na świat i Jego odejścia z tego świata do ojca.

odejście chrystusa otwarło pojęcie ojczyzny w kierunku eschatologii 
i wieczności, ale bynajmniej nie odebrało niczego jego treści doczesnej. 
wiemy z doświadczenia, chociażby na podstawie polskich dziejów, na 
ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła gotowość służenia ojczyźnie 
doczesnej, wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelakich poświę-
ceń dla niej – poświęceń niejednokrotnie heroicznych. święci, których 
kościół wyniósł na ołtarze w ciągu dziejów, a zwłaszcza w ostatnich 
stuleciach, świadczą o tym w sposób szczególnie wymowny ojczyzna 
jako ojcowizna jest z Boga, ale równocześnie jest w jakimś znaczeniu 
również ze świata. chrystus przyszedł na świat, ażeby potwierdzić 
odwieczne prawa ojca, stwórcy. Równocześnie jednak dał początek 
zupełnie nowej kulturze. kultura znaczy uprawa. chrystus swoim na-
uczaniem, swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem „uprawił” 
niejako na nowo ten świat stworzony przez ojca. ludzie sami stali się 
„uprawną rolą Bożą”, jak pisze św. paweł (por. 1 kor 3, 9). tak więc 
ta Boża ojcowizna przyoblekła się w kształt „kultury chrześcijańskiej”. 
Istnieje ona nie tylko w społeczeństwach i w narodach chrześcijańskich, 
ale w jakiejś mierze zaistniała ona w całej kulturze ludzkości. w jakiejś 
mierze całą tę kulturę przetworzyła.

to, co zostało dotychczas powiedziane na temat ojczyzny, tłumaczy 
nieco głębiej tak zwane chrześcijańskie korzenie kultury polskiej i ogól-
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niej – europejskiej. [Używając tego określenia, najczęściej myśli się 
o korzeniach historycznych kultury i to jest słuszne, ponieważ kultura 
ma charakter historyczny Badanie tych korzeni idzie więc w parze z ba-
daniem naszych dziejów, w tym również dziejów politycznych. wysiłek 
pierwszych piastów zmierzający do ugruntowania polskości w formie 
państwowej na ściśle określonym obszarze europy był wspierany przez 
szczególną inspirację duchową. Jej wyrazem był chrzest mieszka I i jego 
ludu (966 r.), dzięki czeskiej księżniczce dobrawie, jego żonie. wiadomo, 
w jakim stopniu zadecydowało to o ukierunkowaniu kultury tego słowiań-
skiego ludu żyjącego nad brzegami wisły. odmienne ukierunkowanie 
miała kultura innych ludów słowiańskich, do których orędzie chrześ-
cijańskie dotarło poprzez Ruś, która przyjęła chrzest z rąk misjonarzy 
z konstantynopola. do dzisiaj trwa w rodzinie narodów słowiańskich 
to rozróżnienie, znacząc duchowe granice ojczyzn i kultur.

Pamięć i Tożsamość

czujeMy się związani z POlOnią

w czasie mojego posługiwania na różnych miejscach ziemi, tak jak to 
ostatnio było w australii i nowej zelandii, zawsze znajduje się okazja do 
spotkania tamtejszej emigracji. są to spotkania pełne głębokich wzruszeń 
między innymi właśnie dlatego, że zawiera się w nich zawsze odniesienie 
do ojczyzny, do ziemi i narodu, do jego dziejowych doświadczeń.

czujemy się serdecznie związani z całą polonią na świecie. wyrażamy 
zadowolenie z jej sukcesów. Jesteśmy wszystkim wdzięczni za to, co 
czynią dla polski w świecie i dla polski w polsce. z radością słuchamy, 
gdy biskupi różnych krajów i kontynentów mówią o rzetelnym związku 
emigranta z polski z kościołem, również w kraju nowego osiedlenia.

Równocześnie jednak nie możemy zapominać, że emigracja jest stratą, 
pewnego rodzaju złem koniecznym z punktu widzenia dobra własnego 
narodu. odchodzą ludzie, którzy mogliby a nawet powinni by, wnieść 
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swój wkład w kształtowanie dobra wspólnego. ludzie niejednokrotnie 
dobrze przygotowani, wysoko kwalifikowani. Jakkolwiek więc każdy 
człowiek posiada w określonych okolicznościach także prawo do emi-
gracji nie możemy równocześnie nie stawiać sobie pytania: dlaczego 
odchodzi? dlaczego odchodzą?

czyż nie należy uczynić wszystkiego, ażeby mogli znaleźć należne 
sobie miejsce przy ojczystym warsztacie pracy? miejsce pracy a także 
odpowiednie warunki życia dla siebie i rodziny. nikt na polskiej ziemi nie 
może mieć poczucia, że jest niepotrzebny albo tym bardziej: niewygodny. 
trzeba też przełamać tę niebezpieczną opinię, że w ojczyźnie nie ma 
szans, że nie widzi się przyszłości dla siebie i swoich dzieci.

Rzym, 23 grudnia 1986
wIGIlIJna aUdIencJa dla polakÓw

MOrze

I bądź błogosławione ty, morze, które jesteś przeznaczeniem wisły, 
naszej rzeki – tak jak królestwo Boże jest przeznaczeniem ludzi żyjących 
na tej ziemi.

morze... przemawia ono do człowieka szczególną mową. Jest to na-
przód mowa bezkresu. oto od ujścia wisły otwiera się dal, wyznaczona 
taflą Bałtyku, bezkresna dal, której końca oko ludzkie nie dosięga.

ogrom wody jakby bardziej jednolity od obszarów ziemi. obszar nie 
zamieszkany i niemieszkalny, a równocześnie obszar szeroko otwarty, 
który człowieka przyzywa. przyzywa ludzi. przyzywa narody. ci, którzy 
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idą za tym wezwaniem, nazywają się ludźmi morza. nasz naród niejed-
nokrotnie w historii rozliczał się z tego wyzwania: czy poszedł za nim? 
czy dostatecznie na nie odpowiadał? czy szukał w nim zabezpieczenia 
swego bytu i swoich praw wśród wszystkich narodów globu?

oto bowiem poprzez tę dal, która się otwiera przed oczyma człowie-
ka stojącego na brzegu, z kolei przed oczyma żeglarza wśród morskich 
przestrzeni, prowadzi droga do wielu na świecie miejsc, do krajów 
i kontynentów. do wielu ludów i narodów.

wezwanie mórz spotyka się z losami wszystkich ziem zamieszka-
nych. nie tylko rozdziela te ziemie i utrzymuje w oddali, w odległości 
– ale także łączy.

tak. morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. 
o potrzebie spotkania i współpracy. o potrzebie solidarności. między-
ludzkiej i międzynarodowej.

Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo „solidarność” zostało 
wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że zostało wypowiedziane 
w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść.

czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród wszystkich lądów 
i mórz nie przemawia za potrzebą tej właśnie treści? czy świat – wielka 
i stale rosnąca rodzina ludzka – może trwać i rozwijać się wśród rosnących 
przeciwieństw zachodu względem wschodu? północy względem południa? 
atak właśnie jest podzielony i zróżnicowany nasz współczesny świat.

czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć z narastania różnic 
i przeciwieństw na drodze wzajemnej walki? walki systemu przeciw 
systemowi, narodu przeciw narodowi – wreszcie: człowieka przeciw 
człowiekowi!

w imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć 
to słowo „solidarność”. dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który 
rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw wszyst-
kim”, ale tylko wedle zasady: „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla 
wszystkich”. (...) wymowa morza. przemawia ono bez słów. przemawia 
językiem bezkresnej dali. przemawia także językiem głębi.

nad morzem św. augustyn prowadził swe rozważania na temat nie-
zgłębionej tajemnicy, jaką jest Bóg – i tej tajemnicy, jaką jest człowiek. 
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ludzka dusza. „pytałem morza i przepaści, i pełzających w nich żywych 
istot. odpowiedziały: «nie jesteśmy twoim Bogiem. szukaj ponad 
nami»“ (św. augustyn, Wyznania). Abyssus abyssum invocat – przepaść 
wzywa przepaści.

człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą po-
wierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. trzeba pracować dla 
odzyskania głębi – tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. tej 
głębi, która wzywa jego umysł i serce, podobnie jak morze wzywa. Jest 
to właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. Głębia 
pokoju.

nad morze Galilejskie, co prawda niewielkie pod względem obsza-
ru, prowadzi nas też dzisiejsza ewangelia. apostołowie byli rybakami, 
ludźmi morza, więc chrystus często przebywał wraz z nimi nad morzem 
– i pośród morza.

morze stało się więc szczególnym miejscem spotkania człowieka 
z Bogiem. miejscem, którego dotknęła stopa zbawiciela świata. miej-
scem, na którym został zapisany istotny rozdział historii zbawienia.

w tym kontekście pragnę zwrócić się obecnie ze słowem szczególnym 
do ludzi morza. do wszystkich, którzy żyją wzdłuż wybrzeży Bałtyku, 
również i w krajach ościennych – ale w sposób szczególny do was, ludzie 
polskiego morza. a zarazem wszyscy na świecie ludzie morza pływający 
pod polską banderą.

mam na myśli rybaków, marynarzy, stoczniowców i wszystkich, 
którzy pracują w portach lub na pokładach kutrów, statków pasażerskich 
i handlowych wszelkiego typu, którzy służą na okrętach wojennych czy 
łodziach podwodnych. związaliście wasze życie i życie waszych rodzin 
z morzem. ono ma decydujący wpływ na realizację waszego powołania 
ludzkiego i chrześcijańskiego, na kształtowanie waszej osobowości 
i waszych postaw.

praca wasza, ciesząca się zasłużonym uznaniem społeczeństwa, to 
ciężki trud, wymagający wielu ofiar i wyrzeczeń: częstej i długiej nie-
raz rozłąki z rodziną i przyjaciółmi; wymagający hartu ducha, odwagi, 
męstwa, solidarnej współpracy w obliczu niebezpieczeństwa i trudności. 
morze jest niejako warsztatem waszej codziennej pracy. Bywa ono nie-
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kiedy groźne i niebezpieczne. każdego roku pochłania, jak wiecie, wiele 
ofiar. Ileż powoduje tragedii rodzinnych! wspomnijmy dziś wszystkich 
zmarłych, a także osierocone rodziny w naszej modlitwie.

morze pozwala lepiej zrozumieć ludzką słabość, ograniczoność, 
i wszechmoc Boga, dostrzec wartość ziemi, potrzebę drugiego człowieka, 
docenić więźrodzinną i wartość wspólnoty, także wspólnoty parafialnej 
i środowiska osób bliskich.

niejednemu z was potęga i bezkres morza ułatwia kontakt z Bogiem. 
znane jest powiedzenie: „kto nie umie się modlić, niech wypływa na 
morze!”

aby zachować swą tożsamość, aby utrzymać serdeczną więź rodzin-
ną, aby nie ulec słabości, musicie być ludźmi modlitwy. w modlitwie 
znajdować siłę i moc w chwilach osamotnienia i tęsknoty. [...]

pamiętajcie, że jesteście ambasadorami własnego narodu i rzecz-
nikami wartości, którymi on żyje. wymaga to od was zdecydowanej 
postawy moralnej w zetknięciu z wpływami ateistycznymi, z falami 
zepsucia i deprawacji.

zwracam się teraz do tych, którzy na wasz powrót wyczekują nieraz 
całymi miesiącami: do matek i ojców, żon, córek i synów, przyjaciół 
i znajomych. niech w waszych domach panuje duch chrześcijański, 
chrystusowy pokój, miłość i wzajemne zaufanie. duchowa, modlitewna 
więź niech łagodzi tęsknotę rozłąki i stwarza szczególne poczucie pew-
ności, które ułatwia pracę i pomaga przezwyciężyć trudności.

Gdynia, 11 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa

skIeRowana do lUdzI moRza

POlsce POtrzeBa Orędzia sPrawiedliwOści

mówię o tym także w polsce, bo wiem, że potrzeba jej tego orędzia 
sprawiedliwości. dziś bowiem, w dobie budowania demokratycznego 
państwa, w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, ze szczególną 
wyrazistością odsłaniają się wszystkie braki życia społecznego w na-
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szym kraju. co dnia przekonujemy się, jak wiele jest osób cierpiących 
niedostatek, osób i rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. wiele 
jest samotnych matek borykających się z ogromnymi trudnościami 
w utrzymaniu i wychowaniu własnych dzieci; wielu opuszczonych 
i pozbawionych środków do życia ludzi w podeszłym wieku. w domach 
dziecka nie brak tych, którym nie dostaje codziennego chleba i odzienia. 
Jak nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie mogą być oto-
czeni należytą opieką? na ulicach i placach miast przybywa ludzi bez-
domnych. nie można przemilczeć obecności pośród nas tych wszystkich 
naszych bliźnich, którzy także należą do tego samego narodu i do tego 
samego ciała chrystusa. przychodząc do stołu pańskiego, aby posilać 
się Jego ciałem, nie możemy pozostać obojętni na tych, którym brakuje 
chleba codziennego. trzeba o nich mówić, ale trzeba też odpowiadać na 
ich potrzeby. Jest obowiązkiem zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę, 
tak zarządzać dobrem wspólnym, takie stanowić prawa i tak kierować 
gospodarką kraju, ażeby te bolesne zjawiska życia społecznego znalazły 
swoje właściwe rozwiązanie. Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, 
obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej 
oczekują. mówi chrystus: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (mt 25, 40). „wszystko, 
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie 
uczynili” (mt 25, 45). potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, 
naszej miłości, aby chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku.

wiele w tym względzie już zrobiono w naszej ojczyźnie. wiele 
uczynił i czyni także kościół. do działalności duszpasterskiej kościoła 
na stałe weszły już inicjatywy na rzecz ubogich, chorych, bezdomnych 
– nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Rozwija się tak zwany 
wolontariat i dzieła charytatywne. pragnę wszystkim podziękować 
– duchownym, osobom zakonnym i świeckim – wszystkim, którzy na co 
dzień wykazują wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność ofiarnego 
dzielenia się dobrami i wielkie zaangażowanie na rzecz drugiego czło-
wieka. wasza posługa, często spełniana w ukryciu, często przemilczana 
przez środki informacji, jest zawsze znakiem wiarygodności pasterskiej 
misji kościoła.
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mimo tych wysiłków pozostaje jeszcze wciąż wielkie pole do dzia-
łania. zachęcam was przeto, bracia i siostry, abyście budzili w sobie 
wrażliwość na wszelki niedostatek i ofiarnie współdziałali w niesieniu 
nadziei wszystkim, którym tej nadziei brak. niech eucharystia będzie 
dla was niewyczerpanym źródłem tej właśnie wrażliwości i mocy do jej 
urzeczywistniania na co dzień.

legnica, 2 czerwca 1997
HomIlIa w czasIe mszy św. odpRawIoneJ

na dawnym RadzIeckIm lotnIskU woJskowym

BezrOBOcie jest znakieM niedOrOzwOju sPOłecznegO 
i gOsPOdarczegO Państw

chciałbym tu zatrzymać się jeszcze przy sprawie ludzkiej pracy. 
U początków mojego pontyfikatu poświęciłem temu zagadnieniu całą 
encyklikę Laborem exercens. dziś, po szesnastu latach od jej wydania, 
wiele problemów pozostało nadal aktualnych. wiele z nich w naszym 
kraju jeszcze bardziej się uwydatniło. Jak nie wspomnieć tych, którzy na 
skutek reorganizacji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych stanęli wobec 
dramatu utraty pracy, bezrobocia? Ile osób i całych rodzin popadło z tego 
powodu w skrajne ubóstwo! Ilu ludzi młodych nie widzi sensu podejmo-
wania nauki, podnoszenia kwalifikacji, studiowania, wobec perspektywy 
braku zatrudnienia w obranym zawodzie! w encyklice Sollicitudo rei 
socialis pisałem, iż bezrobocie jest znakiem niedorozwoju społecznego 
i gospodarczego państw (por. n. 18). dlatego należy zrobić wszystko, 
co możliwe, aby temu zjawisku zapobiegać. praca jest bowiem „dobrem 
człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę (...) człowiek 
nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale 
także urzeczywistnia siebie jako człowiek, (...) poniekąd bardziej «staje 
się człowiekiem»“ (Laborem exercens, 9). Jest jednak również obowiąz-
kiem płynącym z wiary i miłości, aby chrześcijanie, którzy dysponują 
środkami produkcji, tworzyli miejsca pracy, przyczyniając się w ten 
sposób do rozwiązania problemu bezrobocia w najbliższym środowisku. 
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Gorąco proszę Boga, aby wszyscy ci, którzy mogą uczciwie zdobywać 
chleb pracą własnych rąk, mieli ku temu właściwe warunki.

z sytuacją bezrobocia jest związane takie podejście do pracy, w któ-
rym człowiek staje się narzędziem produkcji, zatracając w konsekwencji 
swą godność osobową. w praktyce zjawisko to przybiera formę wyzysku. 
często przejawia się on w takich sposobach zatrudniania, które nie tylko 
nie gwarantują pracownikowi żadnych praw, ale zniewalają go poczu-
ciem tymczasowości i lękiem przed utratą pracy do tego stopnia, że jest 
pozbawiony wszelkiej wolności w podejmowaniu decyzji. wielokrotnie 
ów wyzysk przejawia się w takim ustalaniu czasu pracy, iż pozbawia 
się pracownika prawa do odpoczynku i troski o duchowe życie rodziny. 
często też wiąże się z niesprawiedliwym wynagrodzeniem, zaniedba-
niami w dziedzinie ubezpieczeń i opieki zdrowotnej. wielokrotnie, 
szczególnie w przypadku kobiet, jest zaprzeczeniem prawa do szacunku 
dla osobowej godności.

praca ludzka nie może być traktowana tylko jako siła potrzebna dla 
produkcji – tak zwana „siła robocza”. człowiek nie może być widziany 
jako narzędzie produkcji. człowiek jest twórcą pracy i jej sprawcą. trzeba 
uczynić wszystko, ażeby praca nie straciła swojej właściwej godności. 
celem bowiem pracy – każdej pracy – jest sam człowiek. dzięki niej 
winien się udoskonalać, pogłębiać swoją osobowość. nie wolno nam 
zapominać – i to chcę z całą siłą podkreślić – iż praca jest „dla czło-
wieka”, a nie człowiek „dla pracy”. wielkie zadania stawia przed nami 
pan Bóg, domagając się od nas świadectwa na polu społecznym. Jako 
chrześcijanie, jako ludzie wierzący musimy uwrażliwiać nasze sumienia 
na wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość czy formy wyzysku jawnego 
lub zakamuflowanego.

zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w chrystusie, którzy 
zatrudniają innych. nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem 
innych. strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. w przeciwnym razie 
każde dzielenie eucharystycznego chleba stanie się dla was wyrzutem 
i oskarżeniem. tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, za-
chęcam: spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. podejmujcie 
obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata. 
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„czyńcie sobie ziemię poddaną” (por.Rdz 1, 28). podejmujcie pracę 
w poczuciu odpowiedzialności za pomnażanie dobra wspólnego, które 
ma służyć nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przyszłości 
zamieszkiwać będą tę ziemię – naszą ojczystą, polską ziemię.

legnica, 2 czerwca 1997
HomIlIa w czasIe mszy św. odpRawIoneJ

na dawnym RadzIeckIm lotnIskU woJskowym

POjęcie narOdu

Jeśli się przyjrzeć uważnie obu terminom, istnieje ścisła łączność 
znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. w języku polskim – ale 
nie tylko – termin „naród” pochodzi od „ród”, „ojczyzna” natomiast ma 
swoje korzenie w słowie „ojciec”. ojciec jest tym, który wraz z matką 
daje życie nowej istocie ludzkiej. ze zrodzeniem przez ojca i matkę 
wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu „ojczyzna”. 
ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc treściowo ściśle zwią-
zane z rodzeniem. Również słowo „naród” z punktu widzenia etymologii 
jest związane z rodzeniem.

termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę 
w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną 
kulturą. katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród 
za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. niczym 
innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. nie można 
na przykład zastąpić narodu państwem, chociaż naród z natury pragnie 
zaistnieć jako państwo, czego dowodzą dzieje poszczególnych narodów 
europejskich i polska historia. stanisław wyspiański w Wyzwoleniu 
napisał: „naród musi istnieć jako państwo...” (stanisław wyspiański, 
Wyzwolenie, w: Dzieła zebrane, t. 5, red. leon płoszewski, kraków 
1959, s. 98). tym bardziej nie można zamienić narodu na tak zwane 
społeczeństwo demokratyczne, gdyż chodzi tutaj o dwa różne, chociaż 
wiążące się z sobą, porządki. społeczeństwo demokratyczne bliższe jest 
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państwu aniżeli narodowi. Jednakże naród jest tym gruntem, na którym 
rodzi się państwo. sprawa ustroju demokratycznego jest już poniekąd 
dalszym zagadnieniem, należącym do dziedziny polityki wewnętrznej.

po tych wstępnych uwagach na temat narodu trzeba i w tej dziedzinie 
wrócić do pisma świętego. zawiera ono bowiem elementy prawdziwej 
teologii narodu. odnosi się to naprzód do Izraela. stary testament uka-
zuje genealogię tego narodu, który został wybrany przez Boga jako Jego 
lud. mówiąc o genealogii, wskazuje się zazwyczaj na przodków w zna-
czeniu biologicznym. można jednak mówić o genealogii – może nawet 
w sposób bardziej właściwy – w znaczeniu duchowym. myśl biegnie 
do abrahama. do niego odwołują się nie tylko Izraelici, ale – właśnie 
w sensie duchowym – także chrześcijanie (por. Rz 4, 11-12) i mahome-
tanie. dzieje abrahama i jego powołanie przez Boga, jego niezwykłe 
ojcostwo, narodziny Izaaka – wszystko to ukazuje, w jaki sposób droga 
do narodu prowadzi poprzez rodzenie, poprzez rodzinę i ród.

U początków jest zatem fakt zrodzenia. Żona abrahama sara wydaje 
w późnych latach swego życia syna. abraham ma potomka co do ciała 
i powoli z tej abrahamowej rodziny powstaje ród. księga Rodzaju uka-
zuje kolejne etapy rozwoju tego rodu: od abrahama, poprzez Izaaka, do 
Jakuba. Jakub ma dwunastu synów, a tych dwunastu synów daje z kolei 
początek dwunastu pokoleniom, które miały stanowić naród izraelski.

ten właśnie naród Bóg wybrał, a potwierdzeniem tego wybrania 
były wydarzenia, jakie miały miejsce w historii, poczynając od wyjścia 
z egiptu pod wodzą mojżesza. od czasów tego prawodawcy można 
już mówić o narodzie izraelskim, jakkolwiek na początku-składa się on 
z rodzin i rodów Jednakże nie tylko to leży u podstaw dziejów Izraela. 
mają one równocześnie swój wymiar duchowy. Bóg wybrał ten naród, 
ażeby w nim i przez niego objawić się światu. to objawienie ma swój 
początek w abrahamie, ale szczytowym jego punktem jest posłannictwo 
mojżesza. do mojżesza Bóg mówił „twarzą w twarz”, kierując za jego 
pośrednictwem życiem duchowym Izraela. o życiu duchowym Izraela 
stanowiła wiara w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, a także 
dekalog, czyli prawo moralne zapisane na kamiennych tablicach, które 
mojżesz otrzymał na górze synaj.
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posłannictwo Izraela trzeba określić jako „mesjańskie” właśnie dlatego, 
że z tego narodu miał się narodzić mesjasz, pomazaniec pański. „Gdy (...) 
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego” (por. Ga 4, 4), który stał 
się człowiekiem za sprawą ducha świętego w łonie córki Izraela, maryi 
z nazaretu. tajemnica wcielenia, fundament kościoła, należy do teologii 
narodu. wcielając się bowiem, czyli stając się człowiekiem, współistotny 
ojcu syn, słowo przedwieczne, dał początek „rodzeniu” w innym porząd-
ku. Było to rodzenie się „z ducha świętego”. owocem tego rodzenia jest 
nasze nadprzyrodzone synostwo, synostwo przybrane. nie chodzi tutaj 
o narodzenie „z ciała”, jak mówi św. Jan. tu nie chodzi o narodzenie „ani 
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga” (J 1, 13). ci narodzeni 
„z Boga” stają się członkami „narodu Bożego” według słusznej formuły 
drogiej Ignacemu Różyckiemu. Jak wiadomo, od czasów II soboru wa-
tykańskiego szeroko przyjęła się formuła „ludu Bożego”. sobór, mówiąc 
w Lumen gentium o ludzie Bożym, niewątpliwie odnosi się do tych, którzy 
„z Boga się narodzili” przez łaskę zbawiciela, wcielonego syna Bożego, 
który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia ludzkości.

Izrael jest jedynym narodem, którego dzieje są w znacznej mierze zapi-
sane w piśmie świętym. dzieje te należą do objawienia Bożego: przez nie 
Bóg objawia się ludzkości. a w „pełni czasu”, gdy już na wiele sposobów 
przemawiał do ludzi, on sam staje się człowiekiem. tajemnica wcielenia 
należy także do historii Izraela, chociaż równocześnie wprowadza nas ona 
już w dzieje nowego Izraela, czyli ludu nowego przymierza. „do nowego 
ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. (...) wśród wszystkich zatem 
narodów ziemi zakorzeniony jest jeden lud Boży, skoro ze wszystkich 
narodów przybiera swoich obywateli, obywateli królestwa o charakterze nie 
ziemskim; lecz niebieskim” (Lumen gentium 13). mówiąc inaczej, oznacza 
to, że historia wszystkich narodów niesie w sobie wezwanie, by przejść 
w historię zbawienia. chrystus bowiem przyszedł na świat, ażeby przynieść 
zbawienie wszystkim ludziom. kościół, lud Boży zbudowany na nowym 
przymierzu, jest nowym Izraelem i jawi się jako ten, który posiada charakter 
uniwersalny: każdy naród ma takie samo prawo do obecności w nim.

Pamięć i Tożsamość
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nigdy jeden naród nie MOże rOzwijać się kOszteM drugiegO

nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może 
rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, znie-
wolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci. to są myśli Jana 
XXIII, pawła VI o pokoju w świecie współczesnym. słowa te wypowiada 
zaś ich niegodny następca. ale mówi je równocześnie syn narodu, który 
doznał w swych dziejach, dalszych i bliższych, wielorakiej udręki od 
drugich. pozwólcie jednak, że nie wymienię tych drugich po imieniu 
– pozwólcie, że nie wymienię... stoimy na miejscu, na którym o każdym 
narodzie i o każdym człowieku pragniemy myśleć jako o bracie. a jeżeli 
w tym, co powiedziałem, była także gorycz – moi drodzy bracia i siostry, 
nie powiedziałem tego, żeby kogokolwiek oskarżać – powiedziałem po 
to, żeby przypomnieć.

mówię bowiem nie tylko ze względu na tych, którzy polegli w czte-
rech milionach ofiar na tym olbrzymim polu; mówię w imieniu wszyst-
kich narodów, których prawa są zapoznawane i gwałcone. mówię, bo 
obowiązuje mnie, obowiązuje nas wszystkich – prawda. mówię, bo 
obowiązuje mnie, obowiązuje nas wszystkich troska o człowieka.

I dlatego proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, ażeby skupili 
się, ażeby skupili wszystkie siły w trosce o człowieka. tych zaś, którzy 
słuchają mnie z wiarą w Jezusa chrystusa, proszę, ażeby skupili się 
w modlitwie o pokój i pojednanie.

moi drodzy bracia i siostry, nie mam już nic więcej do powiedzenia.
przychodzą mi tylko na myśl słowa suplikacji:



�9Jan paweł II – kIedy myślę polska

„Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny!...
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
...i wojny,
wybaw nas, Panie!” Amen.

oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na teRenIe
ByłeGo oBozU koncentRacyJneGo

naród ginie, gdy zniePrawia swOjegO ducha –
naród rOśnie, gdy duch jegO cOraz Bardziej się Oczyszcza

tutaj [na Jasnej Górze] też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy 
o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród 
rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły ze-
wnętrzne nie zdołają zniszczyć!

tysiąclecie chrztu polski obchodziliśmy wówczas, gdy – od 1918 
roku – polska jako państwo znalazła się ponownie na mapie europy; 
obchodziliśmy je po straszliwym doświadczeniu drugiej wojny świa-
towej i okupacji. Jubileusz 600-lecia obrazu Jasnogórskiego jest jakby 
nieodzownym dopowiedzeniem do tamtego tysiąclecia. dopowiedzeniem 
wielkiej sprawy – sprawy istotnej dla dziejów ludzi i dziejów narodu.

tej sprawie na imię: królowa polski.
tej sprawie na imię: matka.
mamy bardzo trudne położenie geopolityczne. mamy bardzo trudne 

dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Bolesne doświadczenia 
historii wyostrzyły naszą wrażliwość w zakresie podstawowych praw 
człowieka i praw narodu: zwłaszcza prawa do wolności, do suwerennego 
bytu, do poszanowania wolności sumienia i religii, praw ludzkiej pracy... 
mamy też różne ludzkie słabości, wady i grzechy, i to grzechy ciężkie, 
o których stale musimy pamiętać – i stale z nich się wyzwalać...

ale – drodzy bracia i siostry, umiłowani rodacy, wśród tego wszyst-
kiego mamy na Jasnej Górze matkę.
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Jest to matka troskliwa, tak jak w kanie Galilejskiej.
Jest to matka wymagająca – tak jak każda dobra matka jest wyma-

gająca.
Jest to jednak równocześnie matka wspomagająca: w tym się wyraża 

potęga Jej macierzyńskiego serca.
Jest to wreszcie matka chrystusa – tego chrystusa, który, wedle słów 

św. pawła, mówi stale wszystkim ludziom i wszystkim ludom: „nie 
jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem 
z woli Bożej” (Ga 4, 7).

częstochowa, 19 czerwca 1983
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ pod szczytem JasneJ GÓRy

naród, który zaBija własne dzieci, staje się narOdeM

Bez PrzyszłOści

drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem. wołanie to 
kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania re-
ligijne. do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłączając. z tego miejsca raz 
jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: 
„naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszło-
ści”. wierzcie mi, że nie było mi łatwo to powiedzieć z myślą o moim 
narodzie. Bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. 
potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień i wspólny wy-
siłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. 
dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. trwa walka między cywili-
zacją życia a cywilizacją śmierci. dlatego tak ważne jest budowanie 
„kultury życia”: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą 
podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji 
naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję 
osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk 
wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą 
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Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego, 
słabego, ubogiego, nie narodzonego.

Kalisz, 4 czerwca 1997
HomIlIa w czasIe mszy św. odpRawIoneJ

pRzed sanktUaRIUm św. JÓzeFa

jednOść zaPuszcza swe kOrzenie w życiu narOdu

Jedność zapuszcza swe korzenie w życiu narodu – tak jak zapuściła 
korzenie w trudnym okresie dziejów polski za sprawą św. stanisława 
– wówczas, gdy życie ludzkie na różnych poziomach poddane jest wymo-
gom sprawiedliwości i miłości. pierwszym takim poziomem jest rodzina. 
I ja – drodzy rodacy – pragnę modlić się dziś razem z wami – o jedność 
wszystkich polskich rodzin. Jedność ta bierze początek w sakramencie 
małżeństwa, w owych uroczystych ślubach, którymi wiążą się z sobą 
mężczyzna i kobieta na całe życie, powtarzając sakramentalne „a iż cię 
nie opuszczę aż do śmierci”. Jedność ta wynika z miłości oraz wzajem-
nego zaufania – a owocem jej i nagrodą jest również miłość i zaufanie 
dzieci w stosunku do rodziców. ta więźba duchowa jest najsilniejszym 
fundamentem jedności. Biada, jeśli ona osłabnie lub wykruszy się po-
między małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i dziećmi. świadomi 
zła, jakie niesie z sobą rozbicie rodziny, módlmy się dzisiaj o to, aby nie 
ulegała ona temu wszystkiemu, co niszczy jedność, ażeby była prawdzi-
wym „siedliskiem sprawiedliwości i miłości”.

podobnej sprawiedliwości i miłości potrzebuje naród, jeśli ma być 
wewnętrznie zjednoczony, jeśli ma stanowi spoistą jedność. a chociaż 
trudno jest upodabniać naród – to wielomilionowe społeczeństwo – do 
rodziny, najmniejszej, jak wiadomo, ludzkiej wspólnoty, społeczności, 
to i w nim także, narodzie, jedność zależy od sprawiedliwego zabez-
pieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. tak, aby 
nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie z sobą 
uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich. z dziejów ojczyzny 
naszej wiemy, jak zadanie to jest trudne – a jednak nigdy nie można 
zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie 
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sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej ojczyzny. musi zaś 
temu towarzyszyć miłość tejże ojczyzny: umiłowanie jej kultury i hi-
storii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej 
ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów, umiłowanie wreszcie rodaków 
– ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą 
wspólną sprawę, której na imię „ojczyzna”.

częstochowa, 5 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św. odpRawIoneJ

pod szczytem JasneJ GÓRy dla pIelGRzymÓw
z dolneGo ślĄska I ślĄska opolskIeGo

czuję się szczególnie związany z wielką rOdziną MOjegO narOdu

trzeba, ażeby przy życzeniach wigilijnych były obecne rodziny, środo-
wiska, wspólnoty, starzy i młodzi, rodzice i dzieci, wszystkie pokolenia, 
ale trzeba, aby była przy nich obecna w jakiś sposób także ojczyzna, 
także polska. tak jak była obecna przez tyle lat i stuleci również w okre-
sach najcięższej walki o utrzymanie narodowego bytu. [...] Również i ja 
w wieczór wigilijny, przy opłatku, czuję się szczególnie związany z wielką 
rodziną mojego narodu. Głęboko odczuwam każde dobro, jakie rodzi się 
w życiu polaków, ale niemniej głęboko, chyba głębiej jeszcze: każde zło; 
każde zagrożenie, każdą stratę, każde upokorzenie.

łamiemy się opłatkiem. Jest to wzruszająca tradycja. ma swe własne 
polskie znaczenie od wieków. ale trudno nie dostrzec szczególnego rysu, 
jaki tę ojczystą tradycję łączy z chrześcijańskim wspomnieniem owych gmin 
z dziejów apostolskich, które trwały na „łamaniu chleba”. Jest to więc trady-
cja w swoim źródle, inspiracja głęboko chrześcijańska. Rzec można nawet: 
eucharystyczna. chleb wigilijny, opłatek, nie jest ciałem pana jak Hostia 
eucharystyczna, ale jest podobnie jak sakramentalne ciało pana wezwaniem 
do braterstwa, do solidarności, do miłości, do pojednania.

Rzym, 23 grudnia 1986
wIGIlIJna aUdIencJa dla polakÓw
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histOria

w szerokim znaczeniu można powiedzieć, że cały stworzony kos-
mos jest poddany czasowi, ma zatem swoje dzieje. mają swoje dzieje 
w szczególny sposób istoty ożywione. niemniej o żadnej z tych istot, 
o żadnym gatunku zwierząt nie możemy powiedzieć, że mają charakter 
historyczny, tak jak możemy powiedzieć o człowieku, o narodach i o całej 
rodzinie ludzkiej. Historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu 
zdolności obiektywizacji dziejów człowiek nie tylko podlega nurtowi 
wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i postępuje jako jednostka 
i jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią 
i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń. taką 
samą zdolność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też ludzkie 
społeczeństwa, a w szczególności narody

te ostatnie, podobnie jak pojedynczy człowiek, są obdarzone pamię-
cią dziejową. Jest zrozumiałe, że narody starają się utrwalić również na 
piśmie to, co pamiętają. w ten sposób historia staje się historiografią. 
ludzie piszą o dziejach grupy, do której należą. czasem piszą też o swo-
ich dziejach osobistych (myślę tu o autobiografiach sławnych ludzi), 
ale bardziej znaczące jest, że piszą też o dziejach swoich narodów I te 
zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są jednym 
z istotnych elementów kultury – elementem, który stanowi o tożsamości 
narodu w wymiarach czasowych. czy historia może „popłynąć przeciw 
prądowi sumień”? to pytanie zadawałem sobie wiele lat temu w utworze 
Myśląc Ojczyzna. a zrodziło się ono z refleksji nad pojęciami narodu 
i patriotyzmu. (...)

Historia każdego człowieka, a przez człowieka dzieje wszystkich 
narodów niosą w sobie szczególny zapis eschatologiczny wiele na 
ten temat powiedział II sobór watykański w całym swoim nauczaniu, 
a w szczególności w konstytucjach Lumen gentium oraz Gaudium et 
spes. Jest to odczytanie historii w świetle ewangelii, które ma doniosłe 
znaczenie. odniesienie eschatologiczne mówi bowiem o tym, że życie 
ludzkie ma sens i że mają też sens dzieje narodów oczywiście ludzie, 
a nie narody staną przed sądem Boga, ale przecież w tym sądzie nad 
poszczególnymi ludźmi jakoś sądzone są również narody.
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czy istnieje eschatologia narodu? naród ma sens wyłącznie histo-
ryczny eschatologiczne jest natomiast powołanie człowieka. ono jednak 
rzutuje w jakiś sposób na dzieje narodów temu także pragnąłem dać 
wyraz w cytowanym utworze, który chyba jest również jakimś refleksem 
nauczania II soboru watykańskiego.

narody utrwalają swoje dzieje w opracowaniach, przekazują w róż-
norakich formach dokumentów, dzięki którym tworzą własną kulturę. 
podstawowym narzędziem tego sukcesywnego tworzenia jest język. za 
jego pomocą człowiek wypowiada prawdę o świecie i o sobie samym, 
i pozwala innym mieć udział w owocach swoich poszukiwań w różnych 
dziedzinach. komunikuje się z innymi, a to służy wymianie myśli, 
głębszemu poznaniu prawdy, a przez to samo również pogłębianiu 
i gruntowaniu własnej tożsamości.

w świetle tych rozważań można precyzyjniej wyjaśnić pojęcie ojczy-
zny w moim przemówieniu w Unesco odwołałem się do doświadcze-
nia mojej ojczyzny, a zostało to szczególnie dobrze zrozumiane przez 
przedstawicieli społeczeństw, które znajdują się na etapie kształtowania 
własnych ojczyzn i tworzenia swoich narodowych tożsamości. na takim 
etapie my, polacy, znajdowaliśmy się na przełomie X i XI wieku. przy-
pomniało nam to millenium, czyli tysiąclecie chrztu polski. mówiąc 
bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej 
inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę polski, 
ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla 
ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. w tym znaczeniu 
data chrztu polski jest datą przełomową. polska jako naród wychodzi 
wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie. 
prehistorię tworzyły poszczególne plemiona słowiańskie.

najważniejsze dla powstania tego narodu, z punktu widzenia etnicz-
nego, jest chyba zespolenie dwóch wielkich plemion: polan na północy, 
a na południu wiślan. nie były one jednak wyłącznym tworzywem 
narodu polskiego. tworzywo to stanowiły również takie plemiona jak 
ślężanie, pomorzanie czy mazowszanie. od momentu chrztu plemiona 
te zaczynają bytować jako naród polski.

Pamięć i Tożsamość
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MOdlitwa O OdnOwę MOralną narOdu

Bogurodzico dziewico, królowo i matko naszego narodu!
Jednoczymy się przy tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy ci za wszyst-

ko, co uczyniłaś dla naszej ojczyzny, za to, że nas obroniłaś, że nie pozwoliłaś 
nam zginąć. dziękujemy ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.

poznaliśmy, matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. 
Jesteśmy świadomi że są one jedną z najistotniejszych przyczyn trudnej 
sytuacji, którą dziś przeżywamy.

zwierciadło sprawiedliwości! daj nam łaskę zrozumienia, że odno-
wę narodu trzeba nam zacząć od własnego serca. spraw, abyśmy nie 
poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.

Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie 
nasze winy, wielkie i małe. pomóż zerwać z grzechem i obojętnością.

Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. tym, 
którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski 
nawrócenia. daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie 
godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu. matkom i ojcom 
przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej 
ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych 
woła z ziemi do Boga.

Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi siłę 
ducha i prowadzi do ruiny. naucz nas poszanowania mienia społeczne-
go, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest 
wspólnym dobrem wszystkich dzieci ojczyzny.

obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały 
nie osłabiły naszej wewnętrznej spoistości. matko miłosierdzia, pomóż 
szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech 
odwrócili się od niego. spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź 
powrócili do twojego syna.

pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. 
doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci, z najdalszych dróg, 
z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili 
nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.
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matko dobrej przemiany! stajemy przed tobą w całej prawdzie 
i błagamy cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. wiemy, 
że jako dzieci narodu możemy liczyć tylko na chrystusa i na ciebie. 
nie pomoże nam nikt z zewnątrz. musimy dźwignąć się sami. w sobie 
musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy bę-
dziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam 
Bóg będzie naszą mocą.

maryjo, uratuj każdego człowieka w polsce dla chrystusa. a na okup 
za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych tobie w macie-
rzyńską niewolę miłości. dajemy ci całkowite prawo posługiwania się 
nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze 
polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem twoim i twojego 
syna. amen.

Rzym, 3 maja 1980
aUdIencJa GeneRalna

Odważcie się Przyjąć tę Miarę, którą POzOstawił naM chrystus

ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę 
swojego życia, swojego człowieczeństwa. wiecie dobrze, że są różne 
miary. wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których 
kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, 
w różnych kontaktach personalnych itp.

odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam chrystus w wie-
czerniku zielonych świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów.

odważcie się spojrzeć na swoje życie w jego bliższej i dalszej per-
spektywie, przyjmując za prawdę to, co św. paweł napisał w swoim 
liście do Rzymian: „wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy 
i wzdycha w bólach rodzenia” (8, 22) – czyż nie jesteśmy świadkami 
tych bólów? Bowiem „stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia 
się synów Bożych” (8, 19).

a więc oczekuje nie tylko na to, że uniwersytety i różnego typu wyższe 
uczelnie, a przedtem średnie, a przedtem podstawowe szkoły przygotują 
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inżynierów, lekarzy, prawników, filologów, historyków, humanistów, 
matematyków i techników, ale oczekuje na objawienie się synów Bo-
żych! oczekuje od was tego objawienia – od was, którzy w przyszłości 
będziecie lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami...

zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i po-
dobieństwo, jest równocześnie wezwany w chrystusie do tego, aby 
w nim objawiło się to, co jest z Boga. aby w każdym z nas objawił się 
w jakiejś mierze Bóg.

pomyślcie nad tym!

warszawa, 3 czerwca 1979
pRzemÓwIenIe do młodzIeŻy akademIckIeJ
zGRomadzoneJ pRzed koścIołem św. anny

eucharystia

„Było to przed świętem paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świe-
cie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). ażeby zrozumieć Boży zamiar 
wobec kościoła, trzeba wrócić do tego, co się dokonało u progu męki 
i śmierci chrystusa. trzeba wrócić do wieczernika jerozolimskiego. 
czytanie z ewangelii św. Jana prowadzi nas właśnie do wieczernika 



9� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

w wielki czwartek: „przed świętem paschy, Jezus wiedząc, że nadeszła 
Jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich 
na świecie, do końca ich umiłował”. owo „do końca” zdaje się świad-
czyć tutaj o definitywnym charakterze tej miłości. w dalszym ciągu 
opisu sam Jezus szczegółowo wyjaśnia, na czym polega ta miłość, 
a następnie klęka u stóp apostołów i zaczyna umywać im nogi. przez 
ten gest wskazuje, iż nie przyszedł na świat, „aby mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (mk 10, 45). Jezus 
samego siebie stawia za wzór tej miłości: „dałem wam (...) przykład 
– mówi – abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). 
Uczy swych apostołów, swych wyznawców miłości, której on sam jest 
wzorem i powierza im tę miłość pragnąc, aby rozrosła się jak wielkie 
drzewo na całej ziemi.

Jednakże owo „do końca” nie wypełnia się tylko w służebnym geście 
umycia nóg. doskonale zrealizowało się dopiero wówczas, gdy „Jezus wziął 
chleb, połamał, rozdał uczniom (...) i rzekł: «Bierzcie i jedzcie, to jest ciało 
moje, które za was będzie wydane». podobnie po wieczerzy wziął kielich, 
pobłogosławił, podał uczniom (...) mówiąc: «Bierzcie i pijcie, to jest kielich 
krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was, za was i za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie grzechów»“ (por. mt 26, 26-28).

oto całkowite oddanie. zanim syn Boży złoży na krzyżu swoje życie 
za zbawienie człowieka, czyni to w sposób sakramentalny. oddaje swoje 
ciało i swoją krew uczniom, ażeby spożywając je, mieli udział w owo-
cach Jego zbawczej śmierci. „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół” (J 15, 13). ten sakramentalny znak 
miłości chrystus pozostawił apostołom. powiedział im: „to czyńcie na 
moją pamiątkę” (por. 1 kor 11, 24). apostołowie tak czynili, a przekazu-
jąc ewangelię swoim uczniom, przekazywali ją wraz z eucharystią. od 
ostatniej wieczerzy kościół buduje się i tworzy poprzez eucharystię. 
kościół sprawuje eucharystię, a eucharystia tworzy kościół. tak było 
wszędzie, gdzie coraz to nowe pokolenia uczniów chrystusa stawały się 
kościołem. tak było też na naszej polskiej ziemi i tak jest do dzisiaj, 
kiedy zbliżamy się do progu trzeciego tysiąclecia; tym, którzy przyjdą 
po nas, przekazujemy ewangelię i eucharystię.
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„trwali oni (...) w łamaniu chleba i w modlitwach” (por. dz 2, 42).
pierwsza chrześcijańska wspólnota, którą ewangelista przedstawił 

w dziejach apostolskich jako przykład dla nas, umacniała się euchary-
stią. wielkie znaczenie dla kościoła i jego poszczególnych członków ma 
sprawowanie eucharystii. Jest ona – jak przypomina sobór – „źródłem 
i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (por. Lumen gentium, 11). św. 
augustyn nazywa ją „więzią miłości” (In Evangelium Johannis tracta-
tus, 26, 6, 13). Jak czytamy w dziejach apostolskich, ta „więź miłości” 
była od początku źródłem jedności wspólnoty uczniów chrystusa. z niej 
wypływała też troska o potrzebujących, tak że swoje dobra „rozdzielali 
każdemu według potrzeby” (por.dz 2, 45). ona była źródłem radości, 
prostoty serca i wzajemnej życzliwości. dzięki tej eucharystycznej „więzi 
miłości” wspólnota chrześcijańska mogła trwać jednomyślnie w świątyni 
i jednym sercem wielbić Boga (por. dz 2, 46-47), a wszystko to było 
czytelnym świadectwem dla świata: „pan zaś przymnażał im codziennie 
tych, którzy dostępowali zbawienia” (dz 2, 47).

miłość i jedność płynąca z eucharystii nie jest tylko wyrazem ludzkiej so-
lidarności, ale jest uczestniczeniem w samej miłości Bożej. na niej buduje się 
kościół. ona jest warunkiem skuteczności jego zbawczego posłannictwa.

„dałem wam (...) przykład, abyście i wy tak czynili” (J 13, 15). 
w tych słowach chrystus zawiera wielkie wyzwanie dla kościoła. dla 
nas wszystkich, którzy ten kościół stanowimy – dla biskupów, kapła-
nów, osób konsekrowanych, dla wiernych świeckich: dawać świadectwo 
tej miłości, czynić ją widzialną i urzeczywistniać ją na co dzień. tego 
świadectwa miłości, jedności i trwania we wspólnocie potrzeba dzisiaj 
światu, aby – jak powiedział chrystus – ludzie „widzieli nasze dobre 
uczynki i chwalili ojca, który jest w niebie” (por. mt 5, 16). chodzi tu 
przede wszystkim o jedność wewnątrz kościoła na wzór jedności syna 
z ojcem w darze ducha świętego. „cały kościół – mówi św. cyprian 
– okazuje się jako lud zjednoczony jednością ojca i syna, i ducha 
świętego”. każdy wierzący wnosi w tę wspólnotę swój własny wkład, 
swoje talenty, zależnie od powołania i roli, jaką ma do spełnienia. Jedność 
i zarazem różnorodność to wielkie bogactwo kościoła, które zapewnia 
mu ciągły i dynamiczny rozwój. w duchu wielkiej odpowiedzialności 
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wobec chrystusa nieustannie obecnego w kościele, starajmy się tę jed-
ność urzeczywistniać dla dobra całej wspólnoty.

dlatego kościół tak wielką wagę przywiązuje do uczestniczenia 
w eucharystii, zwłaszcza w dzień pański, w niedzielę, w którym obcho-
dzimy pamiątkę zmartwychwstania. w kościele w polsce zawsze żywa 
była cześć dla eucharystii i wielkie przywiązanie wiernych do niedziel-
nego uczestnictwa we mszy św. na progu trzeciego tysiąclecia proszę 
wszystkich moich rodaków: zachowujcie tę dobrą tradycję. szanujcie 
Boże przykazanie o świętowaniu dnia pańskiego. niech ten dzień będzie 
naprawdę pierwszym ze wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich świąt. 
dawajcie wyraz waszej miłości do chrystusa i do braci, biorąc udział 
w niedzielnej Uczcie nowego przymierza – w eucharystii.

zwracam się tu w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali 
i pielęgnowali piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we mszy 
św. wspólnie ze swoimi dziećmi. niech żywe będzie w sercach dzieci 
i młodzieży poczucie tego obowiązku. niech łaska miłości, którą otrzy-
mujemy przyjmując eucharystię, umacnia więź rodzinną. niech stanie 
się źródłem apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej.

zwracam się również do was, drodzy bracia w kapłaństwie: rozpalaj-
cie w ludzkich sercach cześć i miłość do eucharystii. Ukazujcie, jak wiel-
kim dobrem całego kościoła jest ten najświętszy sakrament – sakrament 
miłości i pojednania. trwajcie jednomyślnie na modlitwie w waszych 
wspólnotach diecezjalnych i zakonnych. trwajcie w łamaniu chleba, 
postępujcie w życiu eucharystycznym i rozwijajcie się duchowo w kli-
macie eucharystii. „eucharystia jest bowiem główną i centralną racją 
bytu sakramentu kapłaństwa. dlatego kapłan jest w sposób szczególny 
i wyjątkowy związany z eucharystią. Jest niejako „z niej” i „dla niej”. 
Jest też za nią w szczególny sposób odpowiedzialny. wierni oczekują od 
kapłanów szczególnych dowodów czci i miłości dla eucharystii, ażeby 
przez nią mogli budować i ożywiać siebie samych” (por. O tajemnicy 
i kulcie Eucharystii, 2).

warszawa-praga, 13 czerwca 1999
HomIlIa podczas lItURGII słowa
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Pierwsza kOMunia święta

zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, 
którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc pana Jezusa 
jako pokarm wiecznego zbawienia.

dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą po-
stać chleba, kapłan wypowie słowa: „ciało chrystusa”, a każdy i każda 
z was odpowie: „amen”. „amen” – to znaczy: „wierzę”, „przyjmuję 
z wiarą”.

sprawując eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto 
wy – mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy 
uczestniczyć w pełni. komunia święta – to właśnie pełne uczestniczenie 
w eucharystii, w ofierze chrystusa i kościoła.

ta ofiara została ustanowiona przez pana Jezusa w tym także celu, 
aby być naszym duchowym pokarmem.

pamiętacie, jak pan Jezus powiedział do apostołów podczas ostatniej 
wieczerzy; powiedział – naprzód nad chlebem: „to jest ciało moje, które 
za was będzie wydane” (łk 22, 19). a później nad kielichem pełnym 
wina powiedział: „to jest moja krew... która za was i za wielu będzie 
przelana” (por. łk 22, 20).

kiedy to mówił, miał przed oczyma swoją śmierć na krzyżu. to 
właśnie na krzyżu wypełniły się te słowa – raz jeden i na całą wieczność: 
ciało chrystusa zostało wydane na ofiarę, a była to ofiara krwawa; krew 
została przelana... dla nas i dla naszego wiecznego zbawienia.

to stało się raz jeden jedyny na kalwarii, w wielki piątek. w wieczerni-
ku jednakże to, co miało się dokonać w wielki piątek, pan Jezus ustanowił 
najświętszym sakramentem kościoła pod postacią chleba i wina.

Gdy więc krwawa ofiara na krzyżu dokonała się raz i na zawsze, 
sakrament tejże ofiary pod postacią chleba i wina ma się spełniać 
w kościele stale, z dnia na dzień, i z pokolenia na pokolenie. pan Jezus 
powiedział do apostołów w wieczerniku: „to czyńcie na moją pamiąt-
kę!” (łk 22, 19). „to czyńcie” – to znaczy: powtarzajcie i odnawiajcie 
ofiarę mego ciała i krwi pod postaciami chleba i wina.

dlaczego zaś chleb i wino? ażeby ciało i krew chrystusa mogły 
być naszym pokarmem. chleb służy człowiekowi za pokarm, a wino jest 
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napojem – zwłaszcza w krajach południowych – tam, gdzie pan Jezus 
żył i ustanowił sakrament swojej ofiary.

co więc jest naszym pokarmem? pod postacią chleba i wina – ciało 
i krew chrystusa. pod postacią chleba i wina – jest naszym pokarmem 
Jego ofiara. zbawcza ofiara, przez którą nas odkupił z grzechów. zbaw-
cza ofiara, która daje życie wieczne, objawione w zmartwychwstaniu 
pana Jezusa.

człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. potrzebuje 
pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać 
się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które 
kończy się śmiercią.

potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać 
w wędrówce do życia wiecznego. człowiek potrzebuje eucharystii, aby 
mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego.

oto „chleb żywy, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki”. tak mówi pan Jezus, a mówi te słowa po cudownym 
rozmnożeniu chleba, o czym przypominała nam dzisiejsza ewangelia: 
„Ja jestem chleb życia. kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto 
we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35).

oto dzisiaj wy, drogie dzieci, chłopcy i dziewczynki, po raz pierw-
szy „przychodzicie” do pana Jezusa w eucharystii. Jakaż to radość dla 
waszych rodziców i rodzin, dla waszych parafii, dla całego łódzkiego 
kościoła. Jakaż to radość dla mnie, że mogę, pielgrzymując szlakiem 
kongresu eucharystycznego po ziemi polskiej, udzielić wam pierwszej 
komunii świętej w dniu dzisiejszym.

łódź, 13 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe mszy św.

połĄczoneJ z UdzIelenIem I komUnII św.
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uczyMy się kOściOła

tutaj, u stóp maryi, wciąż na nowo „uczymy się kościoła”, który 
chrystus powierzył apostołom i nam wszystkim. tajemnica maryi jest 
nierozerwalnie związana z tajemnicą kościoła, od chwili niepokalanego 
poczęcia, poprzez zwiastowanie, nawiedzenie, Betlejem, nazaret, aż 
po kalwarię. maryja wraz z apostołami trwała w wieczerniku na mod-
litwie, oczekując po wniebowstąpieniu syna na spełnienie się obietnicy. 
oczekiwała wraz z nimi na przyjście ducha świętego, który publicznie 
objawił narodziny kościoła, a później czuwała nad rozwojem tej pierw-
szej chrześcijańskiej wspólnoty.

święty paweł mówi, że „kościół jest ciałem chrystusa” (por. 1 kor 
12, 27). oznacza to, że został ukształtowany zgodnie z zamysłem chry-
stusa jako wspólnota zbawienia. kościół jest Jego dziełem, nieustannie 
go buduje, gdyż chrystus dalej w nim żyje i działa. kościół należy do 
niego i pozostanie Jego na wieki. trzeba, abyśmy byli wiernymi dziećmi 
kościoła, który tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy „tak” 
chrystusowi, to trzeba również powiedzieć „tak” kościołowi. chrystus 
powiedział do apostołów i ich następców: „kto was słucha, mnie słucha, 
a kto wami gardzi, mną gardzi; lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który 
mnie posłał” (łk 10, 16). to prawda, że kościół jest rzeczywistością 
także ludzką, która niesie w sobie wszystkie ludzkie ograniczenia i nie-
doskonałości. składa się bowiem z ludzi grzesznych i słabych. czyż 
chrystus sam nie chciał, by nasza wiara w kościół zmierzyła się z tą 
trudnością? starajmy się zawsze wielkodusznie i w duchu ufności przyj-
mować to, co nam kościół głosi, czego nas naucza. droga, jaką wskazuje 
nam chrystus żyjący w kościele, prowadzi ku dobru, ku prawdzie, ku 



�0� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

życiu wiecznemu. Jest to przecież chrystus przemawiający, chrystus 
przebaczający, chrystus uświęcający. „nie” powiedziane kościołowi 
byłoby równocześnie „nie” powiedzianym chrystusowi.

Częstochowa, 4 czerwca 1997
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa

trOska O POwOłania

ważne są struktury organizacyjne kościoła lokalnego, ale daleko 
ważniejszy jest żywy człowiek – odkupiony krwią chrystusa członek 
ludu Bożego: świecki i duchowny.

pozwólcie, że wypowiem przed wami uczucia radości i wdzięczności 
za waszą pasterską troskę o powołania kapłańskie i zakonne. od wielu lat 
kościół w polsce zbiera owoce tych wielorakich starań i wysiłków nad 
budzeniem, pielęgnowaniem i dojrzewaniem powołań kościelnych. od 
wielu lat lud Boży na innych kontynentach korzysta obficie z posługi 
naszych misjonarzy i misjonarek, pochodzących zarówno ze zgromadzeń 
zakonnych, jak i wspólnot diecezjalnych. wysławiajmy Boga i dziękujmy 
mu za to, że w tym roku, tak trudnym dla naszego kraju, prawie wszystkie 
seminaria rozpoczęły swoje normalne zajęcia dydaktyczne w znacznie 
większym zespole kandydatów – tych, którzy po raz pierwszy wyjawili 
zamiar służenia chrystusowi w stanie duchownym.

słusznie sobór nazywa seminarium „sercem diecezji” (dekret 
o formacji kapłanów Optatam totius, 5) i żąda od biskupów, by było 
ono przedmiotem ich szczególnej troski (tamże, 4 i 5). Gruntowna 
formacja duchowa, umysłowa i duszpasterska przyszłych sług ołta-
rza winna przebiegać w ścisłej łączności z przeżywaniem tajemnicy 
kościoła jako mistycznego ciała chrystusa. pamiętajcie, że kiedy 
jeszcze byłem z wami, starałem się czynić, co było w mojej mocy, 
aby zabezpieczyć prawa kościoła w akademickim zakresie formacji 
duchowieństwa. dzisiaj serdecznie was proszę, abyście przekazali me 
pozdrowienie i błogosławieństwo waszym kapłanom i alumnom we 
wszystkich seminariach.
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drodzy Bracia! pobłogosławił wam szczodrze Bóg w powołaniach 
kapłańskich. przyjmujcie z wdzięcznością ten dar, pamiętając, że ma on 
służyć nie tylko kościołowi w polsce ale na całym świecie. potrzeby 
kościoła bowiem są olbrzymie. wciąż musimy powtarzać te słowa pana 
naszego: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana 
żniwa, ażeby wyprawił robotników na swoje żniwo (mt 9, 37-38).

proszę was również Bracia, bądźcie nade wszystko wrażliwi na tę 
szczególną więź jaka łączy was na mocy biskupiego urzędu z waszymi 
bezpośrednimi pomocnikami i współpracownikami w posłudze paster-
skiej. troszczcie się całym sercem o tych, którzy z zapałem i poświę-
ceniem służą Bożej sprawie. prawdziwie ojcowską miłością otoczcie 
tych, którzy wskutek różnych okoliczności znaleźli się w trudnościach 
moralnych lub zdrowotnych. w imię chrystusa, który przyszedł szukać 
[...] to, co zginęło (łk 19, 10), podajcie też pomocną rękę tym, którzy 
znaleźli się poza wspólnotą, aby mogli do niej powrócić.

 myśl moja zwraca się z kolei do wszystkich rodzin zakonnych 
w polsce, tak męskich, jak i żeńskich. I tutaj również cieszę się z no-
wych powołań. każda osoba poświęcona Bogu przez śluby zakonne jest 
szczególnym świadkiem królestwa przyszłego wieku. Równocześnie 
zaś, jak o tym świadczy tak wymownie wzór św. maksymiliana marii, 
świadectwo to skierowane jest do człowieka, do wielorakiej posługi czło-
wiekowi. Bardzo gorąco życzę tego, ażeby świadectwo to pod wpływem, 
ostatniej kanonizacji stało się tym wymowniejsze pośród wszystkich 
braci i sióstr zakonów i zgromadzeń w polsce.

11 października 1982
BIskUpI polscy

z wIzytĄ „ad lImIna apostoloRUm”
 

kaPłaństwO zOBOwiązuje dO OdPOwiedzialnej trOski 
prawda o kościele jako „komunii” ukazuje w nowym również świetle 

sprawę życia i powołania kapłańskiego oraz tej wspólnoty, jaką kapłani 
(presbiteroi) stanowią w każdym kościele diecezjalnym. drodzy Bracia, 
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powiedzcie kapłanom, że jako Biskup Rzymu zachowuję głębokie po-
czucie zakorzenienia w tym prezbiterium, pośród którego sam stałem się 
kapłanem chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. codziennie wspomi-
nam w modlitwie zmarłych członków tego prezbiterium, obok zmarłych 
kapłanów mej nowej diecezji.

Raduję się z tego, że powołanie kapłańskie w waszej prowincji 
kościelnej, a także i w całej polsce, ma moc przemawiania do młodych 
dusz. Bogu dziękuję za to, że seminaria duchowne są pełne, pełniejsze 
jeszcze niż dawniej.

Jest to szczególny znak, a zarazem dar Bożej opatrzności, który 
zobowiązuje do pilnej i odpowiedzialnej troski o to, aby nie uległ zaprze-
paszczeniu, ale został w pełni wykorzystany dla dobra kościoła w polsce 
i kościoła powszechnego. trzeba też ustawicznie pamiętać o tym, że nie 
liczba, ale jakość kapłanów decyduje o skuteczności i owocności ewan-
gelicznego posiewu. tak było w czasach apostolskich i tak jest dzisiaj. 
stajemy tu wobec bardzo ważnego zagadnienia formacji kapłańskiej, 
czyli tego systematycznego procesu, poprzez który przygotowuje się 
wewnętrzna przestrzeń dla działania ducha chrystusowego w duszach 
młodych ludzi, przestrzeń dojrzewania powołań kapłańskich do tego, 
aby in persona Christi, niepodzielnym sercem, bezinteresownie służyć 
człowiekowi, dźwigać go z upadków i kryzysów poprzez świadectwo 
wiary, nadziei i miłości, która jest w chrystusie i z chrystusa. (...) ka-
płaństwo jako dar, jako sakrament społeczny jest źródłem szczególnego 
apostolstwa w kościele: kościół bowiem jest ze swej natury misyjny 
i stale pozostaje w stanie misji. ten rys misyjny kościoła jest wpisany 
w powołanie kapłańskie i zakonne. z zadowoleniem należy odnotować 
fakt, że kościół w polsce, a zwłaszcza prowincja krakowska, ma już 
swój dorobek w tej tak ważnej dziedzinie życia i działalności kościoła, 
jaką jest ewangelizacja. coraz więcej młodych ludzi, kapłanów i sióstr 
zakonnych idąc za chrystusowym wezwaniem ochoczo wyrusza do 
krajów misyjnych, aby stać się sługami słowa Bożej prawdy, szafarzami 
Bożych tajemnic, pionierami ewangelii i ewangelizacji. (...) zwracając 
się do kapłanów w ojczyźnie, zwłaszcza podczas ostatniej pielgrzymki, 
starałem się uwydatnić tę głęboką więź ze społeczeństwem, jaka cechuje 
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w ciągu pokoleń życie i posługiwanie kapłanów w naszych diecezjach. 
prawdziwie: „z ludu wzięci... dla ludu postanowieni” (por. Hbr 5, 1). 
ta więź wciąż na nowo staje się zadaniem do podjęcia, w związku ze 
zmieniającym się profilem społecznym waszych diecezji.

12 listopada 1987
BIskUpI polscy

z wIzytĄ „ad lImIna apostoloRUm”

 

jesteM w swOiM kOrzeniu kaPłaneM POlskiM

odczuwałem szczególnie żywo potrzebę zwrócenia się do kapłanów 
całego kościoła, właśnie na samym początku pontyfikatu. pragnąłem, 
aby to dokonało się w związku z wielkim czwartkiem, w związku ze 
„świętem kapłańskim”. miałem przed oczyma ten dzień w katedrze na 
wawelu, kiedy odnawialiśmy wspólnie naszą wiarę w kapłaństwo same-
go chrystusa, oddając mu na nowo do całkowitej dyspozycji całe nasze 
jestestwo: duszę i ciało – aby on mógł przez nas działać i dokonywać 
swego zbawczego dzieła.

z tego listu do kapłanów przytoczę tylko parę zdań:
„nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko 

ludzi i wszystkich ludzkich spraw – czy to będą sprawy osobiste, czy 
rodzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw 
«po kapłańsku». wtedy tylko – w kręgu tych wszystkich spraw – jeste-
śmy sobą. kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo 
trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu własnemu 
powołaniu. musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi 
ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny 
wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w ewangelii – owszem, 
w samym chrystusie”.

ta trzecia wypowiedź, list do kapłanów na wielki czwartek tego roku 
– poszedł w świat. tu i ówdzie sugerowano, że papież usiłuje narzucić 
polski model kapłaństwa całemu kościołowi. ale to były raczej głosy 
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oderwane. w większości przyjęto ten list z zadowoleniem jako bardzo 
proste, jasne, jednoznaczne, a przy tym braterskie postawienie spraw, 
które dla naszej współpracy w kościele powszechnym są podstawo-
we. nie można tutaj zostawiać żadnych luk. trzeba jasno od początku 
wiedzieć, na czym stoimy, na co liczymy. czasem podnosiły się głosy 
obawy, że kościół nie wytrzyma z tą wizją kapłaństwa w dzisiejszym 
z sekularyzowanym świecie. a ja z polski wyniosłem takie głębokie 
przekonanie, że tylko z tą wizją kapłaństwa kościół wytrzyma. tylko 
z tą wizją kapłaństwa. czasem wyrażano obawy, że właśnie ta wizja, 
właśnie ten obraz kapłaństwa związanego z celibatem, kapłaństwa, 
któremu człowiek poświęca się bez reszty, odstrasza, hamuje proces 
powołań. a ja z polski wyniosłem przeświadczenie, że jest odwrotnie, 
że tylko ta wizja kapłaństwa może otworzyć na nowo falę powołań, 
przyrost powołań na całym świecie. Bo młodzi ludzie pragną wiedzieć, 
czemu się poświęcają, jeśli się poświęcają... I zdaje się, że w większości 
ten właśnie list do kapłanów tak został odebrany przez biskupów i przez 
kapłanów. Jest on wolny od tego, co się nazywa klerykalizmem.

chociaż i to usiłowano czasem tu i ówdzie podpowiadać w opiniach 
prasowych, że to jest wizja kościoła klerykalnego, że to jest klerykalna 
wizja kapłaństwa, że trzeba iść w kierunku jakiejś większej sekularyzacji 
urzędu kapłańskiego... tak, dajmy każdemu swobodę sądzenia, zostawmy 
swobodę myśli. myślę, że ten list o kapłaństwie i kapłanach jest bardzo 
ludzki. zdajemy sobie sprawę, że z ludzi jesteśmy wzięci, że mamy też 
ludzkie słabości. wcale nie stawiamy się ponad ludem Bożym. Jesteśmy 
tylko z ludu wzięci i dla ludu postawieni. owszem, myślę, że najwięcej 
mamy do czynienia z grzechem człowieka, ale i ze świętością człowieka, 
chociażby poprzez kratki konfesjonału. nieraz głęboko czujemy zawsty-
dzenie wobec ludzi świeckich, gdy widzimy, jak bardzo oni dążą do 
świętości, jak bardzo od siebie wymagają, ile z siebie dają! Ja to również 
czuję, dzięki temu, że jestem w swoim korzeniu kapłanem polskim.

częstochowa, 6 czerwca 1979
pRzemÓwIenIe do ksIęŻy zGRomadzonycH

w katedRze



�09Jan paweł II – kIedy myślę polska

POwOłanie świeckich

Jeszcze kilka słów o powołaniu świeckich, „kościół... nie żyje w pełni 
ani też nie jest doskonałym znakiem chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz 
hierarchią nie istnieje i nie pracuje autentyczny laikat. ewangelia bo-
wiem nie może zapuścić głębokich korzeni w umysłach, w życiu i pracy 
jakiegoś narodu bez czynnego udziału ludzi świeckich... szczególnym 
ich obowiązkiem, mężczyzn i kobiet, jest świadectwo o chrystusie, które 
winni dawać życiem i słowem w rodzinie, w swojej grupie społecznej 
i środowisku pracy. trzeba bowiem, by w nich objawił się nowy człowiek 
stworzony według wzoru Boga w sprawiedliwości i świętości polegającej 
na prawdzie (por. ef 4, 24). tę nowość życia powinni wyrażać w obrębie 
społeczności i kultury ojczystej, zgodnie z tradycjami swego narodu. 
sami powinni znać tę kulturę, uszlachetniać ją i zachowywać, rozwijać ją 
stosownie do nowych warunków i wreszcie udoskonalać ją w chrystusie” 
(dekret o działalności misyjnej kościoła Ad gentes divinitus, 21).

11 października 1982
BIskUpI polscy

z wIzytĄ „ad lImIna apostoloRUm”
 

kOściół cierPienia – chOrzy

wy wszyscy razem, drodzy bracia i siostry, stanowicie szczególną 
wspólnotę w kościele. można by powiedzieć szczególny kościół w koś-
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ciele – kościół cierpienia. I w tym kościele cierpienia chrystus jest 
w szczególny sposób przyzywany i w szczególny sposób obecny.

zawsze miałem głębokie odczucie tej prawdy, że chrystus jest 
w szczególny sposób obecny w ludziach cierpiących. przemawiając do 
wszystkich chorych z całej polski, z Jasnej Góry kilka zdań na ten temat 
powiedziałem i je wam powtarzam: Jest w was w sposób wyjątkowy 
obecny Jezus chrystus, nasz odkupiciel.

Jeżeli z punktu widzenia ludzkiego wasza sytuacja życiowa jest 
bardzo przykra, bolesna, czasem wręcz upokarzająca, to z tego ewange-
licznego, nadprzyrodzonego punktu widzenia można nawet powiedzieć, 
że wasza sytuacja jest uprzywilejowana. wy macie większe niejako 
prawo do chrystusa. wy bardziej Go wyrażacie, uobecniacie, niż każdy 
z nas, tych, którzy nie jesteśmy, w taki sposób jak wy, dotknięci styg-
matem cierpienia. niech to będzie dla was pociechą, nie tylko pociechą 
zdawkową, bo naprawdę trudno jest znaleźć zdawkową pociechę dla 
ludzkiego cierpienia. ona nawet może być czasem bolesna i obraźliwa. 
ale to, co mówię, nie jest pociechą zdawkową. to jest taka pociecha, 
o której chrystus mówił wtedy, gdy powiedział apostołom: „dam wam 
nowego pocieszyciela”. to jest pociecha w duchu świętym! on jest 
pocieszycielem dusz.

dla was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie możecie 
o własnych siłach chodzić, pracować, radzić sobie – dla was pozostaje 
jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa: wasz ludzki duch! w tym 
właśnie duchu ludzkim, w tym duchu każdego z was, działa i niech działa 
duch święty. niech działa ze szczególną mocą duch święty pocieszyciel. 
I niech on dokonuje tego, czego nieraz byłem świadkiem, obcując z cho-
rymi. niech dokonuje tego zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego, 
które sprawia, że ludzie bardzo cierpiący są bardzo szczęśliwi. po ludzku 
jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest to jedna z tych Bożych tajemnic, 
które rozsiane są po świecie, właśnie w tym świecie chorych, właśnie w tym 
kościele chorych. Życzę, ażeby to się w was spełniało.

to jest miara wewnętrznego dojrzewania, dojrzewania w duchu świę-
tym. módlcie się o to dla siebie, módlcie się z całym kościołem, módlcie 
się o to z papieżem. Ja codziennie modlę się za chorych. ale wiem, że ta 
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moja modlitwa, przynajmniej ilościowo, jest słabym tylko spłaceniem 
długu, jaki mam wobec was w całym swoim życiu, a zwłaszcza w moim 
życiu biskupim. wiem, że wasza modlitwa, modlitwa wszystkich chorych 
całego świata, modlitwa chorych krakowa – już dawniej, a teraz tym 
bardziej – towarzyszy mi i wzmacnia mnie. wzmacnia mnie.

Jest to bowiem następna tajemnica, która jest udziałem świata cho-
rych, że wy, słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniom, jesteście rów-
nocześnie – w każdym razie możecie być – źródłem mocy dla innych, 
dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, 
którzy obrażają Boga, posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami. 
wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także 
i nawróceniem. nawrócenie grzeszników idzie poprzez wasze cierpienie. 
Jestem o tym najgłębiej przekonany. tak jak zbawienie świata, odkupie-
nie świata, czyli nawrócenie człowieka w świecie, idzie poprzez krzyż 
chrystusa, tak ciągłe nawracanie grzeszników w świecie idzie poprzez 
wasz krzyż, poprzez wasze cierpienie.

wy istotnie, tak jak napisał św. paweł, „dopełniacie w członkach 
swoich tego, czego nie dostawa cierpieniom Jezusa chrystusa” (por. 
kol 1, 24).

to wszystko chciałem wam powiedzieć. to jest ta ewangelia krzyża, 
cierpienia, a zarazem pocieszenia, którą zawsze wam głosiłem. zawsze, 
przy różnych okazjach, czy to spotykając się z wami w szpitalach, czy 
spotykając się z wami na rekolekcjach zamkniętych, czy chociażby 
w tym kościele, czy w innych, zawsze tę samą ewangelię cierpienia wam 
głosiłem i dziś ją powtarzam.

chciałbym tylko jeszcze dodać to, co również dodawałem w przeszło-
ści, że myśląc o was trudno nie myśleć o tych, którzy wam posługują, 
zarówno z urzędu, z zawodu niejako, co nie wyklucza, że równocześnie 
także i z powołania. przecież zawód lekarski czy zawód pielęgniarski 
jest i powołaniem zarazem. ale są i tacy, którzy posługują wam niejako 
pozazawodowo, z czystej gorliwości, z motywu miłości bliźniego. może 
także z motywu ludzkiego humanizmu. niech będą błogosławieni ci 
wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są miłosierni i niech oni miło-
sierdzia dostąpią, tak, jak nam powiedział pan.
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spotykam się wiele z chorymi i w Rzymie, i poza Rzymem. mam jak 
gdyby w tej chwili w oczach obraz takiego wielkiego spotkania z chorymi 
w czasie mojej pielgrzymki do meksyku, w mieście oaxaca, w kościele 
ojców dominikanów. a dzisiaj – to spotkanie krakowskie w kościele 
ojców Franciszkanów.

moi drodzy, pamiętajcie o mnie i wspierajcie mnie. moja siła – z was! 
to jest bardzo śmiałe słowo. trzeba powiedzieć: moja siła z chrystusa 
– przez was! pamiętajcie! I niech moja siła, siła następcy piotra, pasterza 
kościoła Bożego na ziemi – będzie z was! niech chorzy krakowscy, 
chorzy z całej polski mają szczególny swój w tym udział. dziękuję wam 
za to i proszę was o to! w tym duchu przyjmijcie błogosławieństwo.

kraków, 9 czerwca 1979
pRzemÓwIenIe do cHoRycH

zGRomadzonycH w koścIele
oo. FRancIszkanÓw

kOściół a fundaMentalizM

z nauczaniem religii, przede wszystkim religii katolickiej, w więk-
szości krajów europejskich wiąże się ogromny wkład energii i środków 
kościoła i poszczególnych państw. należy sobie uświadomić, że z tego 
względu, jak również dlatego, że obejmuje ono młode pokolenie – dzieci 
i młodzież – oraz że jego treść jest wyrazem odniesienia do religijnego 
wymiaru ludzkiego życia, musi być ono uznane za pierwszorzędny wkład 
w budowanie europy opartej na dziedzictwie chrześcijańskiej kultury, 
które jest dziedzictwem wspólnym europy wschodniej i zachodniej; 
była o tym mowa w czasie niedawnego sympozjum Rady episkopatów 
europy na temat nauczania religii w szkołach publicznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie do pogodzenia z prawdą 
chrześcijańską jest postawa fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, 
którzy w imię ideologii uważającej się za naukową lub religijną czują się 
uprawnieni do narzucania innym własnej koncepcji prawdy i dobra. me-
todą kościoła jest poszanowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu 
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transcendentnej godności osoby ludzkiej (por. Centesimus annus, 46). 
trzeba o tym pamiętać, drodzy bracia i siostry. ewangeliczna wrażliwość 
i czujność ochronią nas przed emocjami i wzburzeniem, które łatwo 
mogą prowadzić do ksenofobii czy jakiejś nietolerancji, sprzecznych 
z duchem ewangelii, z duchem Boga, który jest stwórcą i miłującym 
wszystkich ludzi ojcem.

szkoła, jak uczy wspomniany już dokument soborowy, ma wykluczać 
wszelki monopol, „który sprzeciwia się wrodzonym prawom osoby ludz-
kiej, a także postępowi i upowszechnianiu samej kultury, pokojowemu 
współżyciu obywateli i pluralizmowi istniejącemu dziś w bardzo licznych 
społeczeństwach” (deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 6).

niechże tedy szkoła, a w niej katechizacja – która ma swoje dobrze 
określone i znane wam cele: wprowadzania wiernych do świadomego 
uczestnictwa w życiu Bożym i w życiu kościoła, do dojrzałej wiary, 
ukazywania sensu ludzkiego życia, prowadzenia do świętości poprzez 
umacnianie w duchu świętym więzi z chrystusem w drodze do ojca 
(por. og. Instr. katech., Notificationes, 1973 r.) – niechże ta szkoła uczy 
w wolnej polsce młode pokolenia, a także i starsze, że „właściwego 
korzystania z wolności można się nauczyć tylko przez jej właściwe 
używanie” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 232).

niech będą uważnie i mądrze szanowane prawa każdego dziecka i mło-
dego człowieka do kształtowania i wyrażania na terenie szkoły własnego 
sumienia zgodnie ze swoją formacją otrzymaną w rodzinie, światopoglą-
dem oraz osobistymi, uczciwymi poszukiwaniami duchowymi.

włocławek, 6 czerwca 1991
pRzemÓwIenIe do katecHetÓw,

naUczycIelI I UcznIÓw

kOściół a deMOkracja

zadanie ewangelizacji kościół wypełnia również w odniesieniu do 
wspólnoty politycznej. „kościół, który z racji swego zadania i kompetencji 
w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną ani nie wiąże się 



��� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

z żadnym systemem politycznym, jest zarazem znakiem i zabezpieczeniem 
transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (Gaudium et spes, 76). koś-
ciół jawi się więc tutaj nie jako konkurent czy partner grupy politycznej, 
lecz jako stróż porządku moralnego, jako sumienie krytyczne. zadanie 
to kościół w polsce wypełniał od zarania dziejów naszej ojczyzny (wy-
starczy wspomnieć postać świętego stanisława, Biskupa i męczennika). 
ze szczególnym nasileniem angażował się w tę dziedzinę w ostatnich 
dziesięcioleciach. Była to forma obrony człowieka. dzisiaj natomiast, po 
odzyskaniu pełnej wolności, wydaje się, że pewne kręgi, które jeszcze 
do niedawna tę rolę kościoła akceptowały, zajmują wobec niej postawę 
krytyczną lub wręcz negatywną, chcąc zmusić kościół do milczenia. 
kościół jednak milczeć nie może. kościół nie jest partią polityczną i nie 
identyfikuje się z żadną partią polityczną. Jest ponadpartyjny, otwarty 
na wszystkich ludzi dobrej woli. Żadna też partia polityczna nie ma 
prawa reprezentowania kościoła. sobór watykański II napomina: „Jest 
sprawą doniosłą, żeby zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych 
doceniano właściwy stosunek między wspólnotą polityczną a kościołem 
i by jasno rozróżniano to, co czynią wierni, czy to poszczególni, czy 
[...] stowarzyszeni, we własnym imieniu jako obywatele kierujący się 
głosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, co czynią wraz ze swymi 
pasterzami w imieniu kościoła” (Gaudium et spes, 76). Jest zadaniem 
katolików świeckich bezpośrednie zaangażowanie w dziedzinie polityki, 
motywowane szczerą troską o dobro wspólne społeczności, w której 
żyją, dobro wspólne, czyli dobro wszystkich ludzi i całego człowieka. 
zarzuty pod adresem polityki nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nie-
obecności katolików w sprawach publicznych. Jest to ich prawo, ale 
także ich obowiązek sumienia, jak również zadanie wynikające z ich 
powołania. opinie polityczne katolików, trzeba to mocno podkreślić 
winny być zgodne z ewangelicznym systemem wartości. wymaga to 
nieraz bardzo wnikliwego rozeznania. społeczna doktryna kościoła 
może tutaj oddać wielkie usługi. w obecnej sytuacji polski naznaczonej 
głębokimi podziałami, sporami i konfliktami różnego rodzaju, ważnym 
zadaniem kościoła jest budowanie jedności, zgody oraz budzenie nad-
wątlonej nadziei. polacy muszą nauczyć się prowadzić z uwagą dialog 
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w prawdzie i z poszanowaniem godności własnej i partnera, różniąc się 
między sobą, a nie stając się przez to dla siebie wrogami. winna ich 
łączyć troska o autentyczne wartości i dobra nadrzędne, które są ponad 
partykularnymi interesami poszczególnych grup politycznych.

kościół docenia demokrację, ale nie przestaje ostrzegać, że „demokra-
cja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany tota-
litaryzm” (Centesimus annus, 46). Życie wspólnoty politycznej posiada 
właściwą sobie autonomię (por. Gaudium et spes, 36). ta autonomia nie 
może być jednak rozumiana jako niezależność od zasad moralnych. poli-
tyka pozbawiona podłoża zdrowych zasad moralnych musi prowadzić do 
degeneracji w życiu społecznym, do pogwałcenia godności i praw osoby 
ludzkiej. należy przywrócić polityce znamię służby. polityka godna tego 
imienia winna być rzeczywistą służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie 
zaś jakąś bezwzględną walką o władzę czy też egoistycznym szukaniem 
własnych, partykularnych interesów. apostoł zachęca: miłością ożywie-
ni, służcie sobie wzajemnie! (Ga 5, 13); Niech nikt nie szuka własnego 
dobra, lecz dobra bliźniego (1 kor 10, 24).

Rzym, 15 stycznia 1993
BIskUpI polscy z wIzytĄ

„ad lImIna apostoloRUm”

kOnkOrdat

dzisiaj zaczyna się nowy etap, określiłbym go jako normalny, we 
wzajemnych relacjach między stolicą apostolską i Rzecząpospolitą 
polską, które będą regulowane odtąd umową konkordatową. trzeba 
było na to czekać aż pięćdziesiąt trzy lata. w tym kontekście nie wolno 
zapomnieć o narzuconym systemie rządów totalitarnych w polsce, kiedy 
to nasz naród doznał wielu upokorzeń, krzywd i ograniczenia wolności. 
starano się wyeliminować kościół z życia społecznego i utrudniać jego 
działalność, poddając go systematycznym prześladowaniom. wszystkie 
bolesne przeżycia związane z tamtymi latami stanowią część naszej 
powojennej historii. [...]
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podczas ceremonii podpisania konkordatu w lipcu 1993 roku pan 
prof. krzysztof skubiszewski, ówczesny minister spraw zagranicznych 
powiedział między innymi: „Istniejąca od dwóch tysiącleci stolica apo-
stolska i tysiącletnie państwo polskie znowu wiążą się ze sobą w tej, 
jakże dawnej i wypróbowanej formie prawnej, jaką jest konkordat. Jest 
to pewien powrót, bo związujemy to, co zostało zerwane. lecz przede 
wszystkim jest to wytyczenie drogi, którą pójdziemy”. z tych słów 
wynika, że konkordat jest wyzwaniem dla wszystkich, którym leży na 
sercu przyszłość polski i którzy czują się odpowiedzialni za jej losy. Jest 
wielką szansą i zadaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Rok 1989 przyniósł zasadnicze zmiany społeczne i polityczne w eu-
ropie środkowej. polska wraz z innymi krajami tego regionu weszła na 
drogę pluralizmu, stając się ponownie państwem demokratycznym. nie 
jest to jednak proces zakończony, bo rany, jakie pozostały w sercach, 
umysłach i sumieniach ludzkich, nie goją się tak szybko. spustoszenie, 
zwłaszcza w dziedzinie etycznej jest ogromne. społeczeństwo polskie 
potrzebuje odnowy moralnej, przemyślanego programu przebudowy 
państwa w duchu solidarności i poszanowania godności osoby ludzkiej. 
mówiłem o tym w przemówieniu do Biskupów polskich z okazji wizyty 
ad limina Apostolorum. stajemy w obliczu nowych zagrożeń i nowych 
wyzwań, jakie niesie zmieniona sytuacja społeczno-polityczna. ko-
nieczna jest więc współpraca wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, 
którym zależy na losach naszej ojczyzny, potrzebna jest pomoc kościoła. 
Jest on, powiedziałbym, niezbędny w tym procesie budowy przyszłości, 
kładzenia fundamentów pod demokratyczne państwo, w którym każdy 
czuje się dobrze i bezpiecznie, gdzie są chronione podstawowe wartości 
ludzkie i chrześcijańskie, gdzie troska o dobro wspólne zajmuje pierw-
szorzędne miejsce.

chciałbym tu zwrócić szczególną uwagę na stwierdzenie konkor-
datu, które bardzo jasno mówi, że „państwo zapewnia kościołowi ka-
tolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie 
jego misji” (art. 5). nie chodzi tu o jakieś uprzywilejowanie kościoła 
czy wyróżnienie, a tylko o właściwe zrozumienie jego misji i roli 
w życiu publicznym. kościół zawsze był z narodem i nigdy jego losy 
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nie były mu obojętne. pogłębiał nieustannie i wytrwale świadomość 
naszego narodu, przenikając ją mocami nadprzyrodzonymi. trwa 
w nim nieprzerwanie przez dziesięć wieków nikt i nic nie zdołało go 
oderwać od narodu i zniszczyć tej duchowej łączności: ani zaborcy, 
ani okrucieństwa ostatniej wojny, ani ideologia marksistowska. kościół 
spełniał zawsze zadanie jednoczące i integrujące polaków w imię krzy-
ża chrystusowego i ewangelii. Umacniał więź społeczną i kształtował 
jedność duchową. (...)

Życzę, aby konkordat służył jak najlepiej dobrym i owocnym re-
lacjom między stolicą apostolską i Rzecząpospolitą polską, a w kon-
sekwencji między państwem i kościołem katolickim w polsce. niech 
przyczyni się do umacniania więzi społecznej i jedności oraz do roz-
woju duchowego i materialnego społeczeństwa w oparciu o zasadę 
wzajemnego poszanowania, solidarności i współpracy. niech pogłębi 
wzajemną odpowiedzialność za losy ojczyzny, która jest naszym 
wspólnym domem.

Rzym, 23 lutego 1998
pRzemÓwIenIe

w zwIĄzkU z RatyFykacJĄ konkoRdatU

antyseMityzM

„ta sama ziemia, która przez wieki była wspólną ojczyzną polaków 
i Żydów, wspólnie przelana krew, morze potwornych cierpień, dozna-
nych krzywd powinny nas nie dzielić, a łączyć. o tę wspólnotę wołają 
do nas szczególnie miejsca kaźni, a w wielu wypadkach także wspólne 
mogiły”.

ludzka przeszłość nie przemija całkowicie. Również dzieje polsko-
żydowskie, chociaż tak niewielu Żydów mieszka obecnie na polskiej 
ziemi, są wciąż bardzo realnie obecne w życiu zarówno Żydów, jak 
i polaków. zwróciłem na to uwagę moim rodakom, którzy odwiedzili 
mnie w Rzymie 29 września 1990 r. „lud, który żył z nami przez wiele 
pokoleń – powiedziałem wtedy – pozostał z nami po tej straszliwej 



��� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

śmierci milionów swych synów i córek. wspólnie czekamy dnia sądu 
i zmartwychwstania” (Cykl Jasnogórski).

dziś wydaje się rzeczą wielkiej wagi, abyśmy z jednej i drugiej stro-
ny starali się dostrzec, ocalić i ożywić to dobro, jakie działo się między 
nami, a przecież przez całe stulecia działo się go wiele. I abyśmy szukali 
pojednania i przyjaźni pomimo zła, bo również zła było wiele w naszych 
dziejach.

niestety, i dobro, i zło, jakie się działo między nami, zostało przytło-
czone przez to niepojęte w swojej zgrozie ludobójstwo, którego ofiarą 
padł naród żydowski. tyle przynajmniej można powiedzieć, że nie 
mająca precedensu zbrodnia zabijania całego narodu przeraziła chrześ-
cijańską europę i zmobilizowała ją do naprawiania krzywd, jakie przez 
wieki były wyrządzane Żydom i które nieraz były wpisane w struktury 
myślenia i obyczaju. po dwóch tysiącach lat przerwy Żydzi uzyskali 
wreszcie swoje własne państwo. narody cywilizacji chrześcijańskiej 
podjęły żmudną pracę wykorzeniania ze swojej mentalności wszelkich 
niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych przejawów 
antysemityzmu. [...]

dzisiaj, po przeszło dwudziestu pięciu latach od soboru waty-
kańskiego II, nadszedł czas, by podjąć szczególny wysiłek w celu 
urzeczywistnienia i wprowadzenia w życie nauki kościoła. niech 
treść tych dokumentów będzie inspiracją do podejmowania coraz 
to nowych wysiłków wszystkich kościołów lokalnych, w tym także 
polskiego, dla przezwyciężenia krzywdzących stereotypów, sche-
matów i pokutujących jeszcze tu i ówdzie wzajemnych uprzedzeń, 
by wobec współczesnego świata, w którym wiara wystawiana jest 
na ciężką próbę, ukazać piękno i głębokie prawdy jednego Boga 
i ojca, który jako taki pragnie być poznawany i miłowany poprzez 
wszystkich swoich synów.

Jednym z ważniejszych zadań kościoła jest wychowanie młodego 
pokolenia w duchu wzajemnego szacunku, w świadomości naszych 
wspólnych korzeni i naszych zadań we współczesnym świecie, ale 
i poznawania własnej odrębności i tożsamości. Błogosławię z serca 
wszystkim wysiłkom, które służą temu właśnie celowi.
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słowami psalmisty proszę Boga wszechmogącego, aby nauczył 
wszystkich synów przymierza pełnić Jego wolę: „naucz mnie czynić 
twą wolę, bo ty jesteś moim Bogiem” (ps 143 [142], 10). Shalom!

warszawa, 9 czerwca 1991
pRzemÓwIenIe wyGłoszone w czasIe spotkanIa

z pRzedstawIcIelamI wspÓlnoty ŻydowskIeJ

trudna jest ta wOlnOść...
słyszałem wielokrotnie, także i podczas tego pielgrzymowania po 

polsce, słowa: „trudna jest ta wolność, którą mamy”. wolność jest 
trudna. wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być 
prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wol-
ność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, 
ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. ta sprawa bardzo 
ciąży nad dziedziną światowej ekonomii. zresztą trzeba się uczyć, jak 
być wolnym w różnych wymiarach życia i stąd wydaje mi się, że te 
katechezy związane z dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką 
pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom w czasie tej piel-
grzymki. pozostaje jeszcze jedno i największe przykazanie, przykazanie 
miłości, ale to sobie zostawiamy na warszawę.

płock, 7 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

OświęciM – MiejsceM zwycięstwa człOwieka

na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności 
ludzkiej – zwycięstwo człowieka!

czyż ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że papież, który tu, 
na tej ziemi urodził się i wychował, papież, który przyszedł na stolicę 
piotrową z krakowa, z tej archidiecezji, na terenie której znajduje się 
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obóz oświęcimski, że ten papież pierwszą encyklikę swego pontyfikatu 
zaczął od słów Redemptor hominis – i że poświęcił ją w całości spra-
wie człowieka, godności człowieka, zagrożeniom człowieka – prawom 
człowieka wreszcie! niezbywalnym prawom, które tak łatwo mogą być 
podeptane i unicestwione... przez człowieka! wystarczy ubrać go w inny 
mundur, uzbroić w aparat przemocy, w środki zniszczenia, wystarczy 
narzucić mu ideologię, w której prawa człowieka są podporządkowane 
wymogom systemu... podporządkowane bezwzględnie, tak że faktycznie 
nie istnieją.

przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. wiadomo, że nie raz tutaj 
bywałem... bardzo wiele razy! wiele razy schodziłem do celi śmierci 
maksymiliana kolbe, wiele razy klękałem pod murem zagłady i prze-
chodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki. nie mogłem tutaj 
nie przybyć jako papież.

przybywam więc do tego szczególnego sanktuarium, w którym 
narodził się – mogę powiedzieć – patron naszego trudnego stulecia, po-
dobnie jak dziewięć wieków temu narodził się pod mieczem na skałce 
stanisław, patron polaków.

ale przybywam nie tylko po to, żeby czcić patrona naszego stulecia. 
przybywam, ażeby razem z wami, bez względu na to, jaka jest wasza 
wiara, jeszcze raz popatrzeć w oczy sprawie człowieka.
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oczywiście, że przybywam, aby się modlić wspólnie z wami wszyst-
kimi, którzy tu dziś jesteście – i wspólnie z całą polską – i wspólnie z całą 
europą. chrystus chce, abym stawszy się następcą piotra świadczył przed 
całym światem o tym, co jest wielkością człowieka naszych czasów – i co 
jest jego nędzą. co jest jego klęską i co jest jego zwycięstwem.

przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych 
mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób 
nieznanego żołnierza. klękam przy wszystkich po kolei tablicach 
Brzezinki, na których napisane jest wspomnienie ofiar oświęcimia 
w następujących językach: polskim, angielskim, bułgarskim, cygańskim, 
czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hebrajskim, jidisz, hiszpańskim, 
flamandzkim, serbsko-chorwackim, niemieckim, norweskim, rosyjskim, 
rumuńskim, węgierskim, włoskim.

zatrzymam się wraz z wami, drodzy uczestnicy tego spotkania, na 
chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. napis ten wywołuje 
wspomnienie narodu, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą 
eksterminację. naród ten początek swój bierze od abrahama, który jest 
„ojcem wiary naszej” (por.Rz 4, 12), jak się wyraził paweł z tarsu. ten 
to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie „nie zabijaj”, 
w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. wobec tej tablicy 
nie wolno nikomu przejść obojętnie.

I jeszcze jedna tablica – wybrana... tablica z napisem w języku rosyj-
skim. nie dodaję żadnego komentarza. wiemy, o jakim narodzie mówi ta 
tablica. wiemy, jaki był udział tego narodu w ostatniej straszliwej wojnie 
o wolność ludów. I wobec tej tablicy nie wolno nam przejść obojętnie.

I wreszcie tablica w języku polskim. polaków zginęło czasu ostatniej 
wojny sześć milionów: jedna piąta część narodu. Jeszcze jeden etap wie-
kowych zmagań się tego narodu, mojego narodu, o podstawowe swoje 
prawa wśród narodów europy. Jeszcze jeden głośny krzyk o prawo do 
własnego miejsca na mapie europy. Jeszcze jeden bolesny rozrachunek 
z sumieniem współczesnej ludzkości. wybrałem trzy tablice. należałoby 
zatrzymać się przy każdej i tak też uczynimy.

oświęcim jest rozrachunkiem z sumieniem ludzkości poprzez te 
tablice, które świadczą o ofiarach, jakie poniosły narody. oświęcim jest 



��� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

miejscem, którego nie można tylko zwiedzać. trzeba przy odwiedzinach 
pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści.

oświęcim jest świadectwem wojny. to wojna niesie z sobą ów nie-
proporcjonalny przyrost nienawiści, zniszczenia, okrucieństwa. a jeśli 
nie da się zaprzeczyć, że objawia również inne możliwości ludzkiej 
odwagi, bohaterstwa, patriotyzmu, to jednak rachunek strat przeważa. 
coraz bardziej przeważa – im bardziej wojna staje się rozgrywką wy-
rachowanej techniki zniszczenia. za wojnę są odpowiedzialni nie tylko 
ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią 
wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.

niech mi wolno będzie na tym miejscu powtórzyć słowa, które 
wypowiedział paweł VI wobec organizacji narodów zjednoczonych: 
„wystarczy przypomnieć, że krew milionów ludzi, że niesłychane i nie-
zliczone cierpienia, że daremne masakry i straszliwe ruiny sankcjonują 
ten układ, który łączy was taką przysięgą, jaka winna zmienić przyszłą 
historię świata: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny! pokój, tylko 
pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości!”.

Jeśli jednakże to wielkie wołanie oświęcimia, krzyk umęczonego tu 
człowieka ma przynieść owoce dla europy (a także dla świata), trzeba 
wyciągnąć wszystkie słuszne konsekwencje z deklaracji praw człowieka, 
jak do tego wzywał Jan XXIII w encyklice Pacem in terris. czytamy tam 
między innymi: „deklaracja ta uroczyście przyznaje wszystkim bez wyjątku 
ludziom godność osoby ludzkiej, potwierdza prawo każdego człowieka do 
swobodnego poszukiwania prawdy, do zachowania norm moralności, do 
pełnienia sprawiedliwości, do wymagania warunków życia godnych czło-
wieka: są to prawa powszechne, nienaruszalne i niezbywalne” (n. 144).

a ja wróciłbym jeszcze do mądrości starego mistrza, pawła włodko-
wica, rektora krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XV w., który 
głosił, iż trzeba zabezpieczyć następujące prawa narodów: do istnienia, 
do wolności, do niepodległości, do własnej kultury, do godziwego roz-
woju. „Gdzie mocniej działa siła niż miłość – pisze włodkowic – tam 
szuka się tego, co stanowi własny interes, a nie Jezusa chrystusa, i stąd 
łatwo odstępuje się od reguły prawa Bożego. (...) wszelkie jednak prawo 
potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju: tak prawo 
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naturalne, które głosi: »czyń drugiemu to, czego sam pragniesz!”, jak 
i prawo Boskie, które potępia wszelką grabież zakazem: »nie kradnij«, 
a zabrania przemocy przykazaniem: »nie zabijaj!«“ (Saeventibus).

ale nie tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim 
o miłość: tę miłość bliźniego, w której się wyraża i dochodzi do głosu 
miłość Boga; ta miłość, którą ogłosił chrystus w swoim przykazaniu, 
jakie każdy człowiek ma wypisane w swoim sercu – przykazaniu, które 
sam Bóg stwórca w tym sercu wyrzeźbił.

oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ na teRenIe
ByłeGo oBozU koncentRacyJneGo

POtrzeBa nieustannej OdnOwy uMysłów i serc

trzeba też, abyśmy razem nie przestawali prosić o światło i moc 
ducha świętego, aby odnawiał to oblicze polskiej ziemi, jakie kształtuje 
każdy, kto na niej żyje. potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, 
aby przepełniały je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, 
jakim jest wolna ojczyzna. tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi, wspie-
ranemu światłem i mocą ducha świętego, można budować szczęśliwą 
teraźniejszość i przyszłość wszystkich polaków.

Gorąco wierzę, że wysiłek stałej duchowej przemiany będzie owoco-
wał w sercach Rodaków dalszym rozwojem narodowej kultury głęboko 
zakorzenionej w chrześcijaństwie i wiernością dla ponadczasowych war-
tości. Ufam, że stanie się to czytelnym świadectwem dla zjednoczonej 
europy i skutecznym przeciwdziałaniem wpływom laickiej ideologii, 
zapoznającej chrześcijańskie korzenie starego kontynentu.

przemierzam w duchu miejsca, w których dwadzieścia pięć lat temu 
dane mi było spotykać się z Rodakami: od warszawy przez Gniezno 
i częstochowę aż do kalwarii zebrzydowskiej, wadowic, oświęcimia, 
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nowego targu i krakowa ze skałką i mogiłą. staję pośród tych, którzy 
dziś trwają tam na modlitwie, i wraz z nimi proszę Boga, by polska mogła 
cieszyć się zawsze mądrością rządzących i zaangażowaniem wszystkich 
obywateli na rzecz jej pomyślności i bezpieczeństwa.

lIst Jana pawła II z okazJI 25. RocznIcy
pIeRwszeJ pIelGRzymkI do oJczyzny

POłOżyć zaPOrę deMOralizacji

moi drodzy przyjaciele! do was, do was należy położyć zdecydowaną 
zaporę demoralizacji – zaporę tym wadom społecznym, których ja tu 
nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. 
musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 
doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród 
okresowa demoralizacja. dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt 
naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, 
jaki będzie człowiek. a więc: czuwajcie!

chrystus powiedział podczas modlitwy w ogrójcu apostołom: „czu-
wajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. nie zamykam 
się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet 
własnych osądów. czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: 
podstawowa międzyludzka solidarność.

częstochowa, 18 czerwca 1983
apel JasnoGÓRskI.

RozwaŻanIe wyGłoszone do młodzIeŻy

wOlnOść MOżna utracić

wolność można utracić od zewnątrz, może ktoś mi tę wolność zabrać, 
ale można także wolność posiadać i źle jej używać. to jest czasem gorsze 
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od utraty wolności zewnętrznej, gdyż utrata wolności prowokuje, tak jak 
nas prowokowała w przeszłości: w XIX w. w czasie rozbiorów, w XX w. 
w czasie okupacji i po okupacji. Jeszcze większe niebezpieczeństwo dla 
wolności, jeszcze większe zagrożenie pochodzi od wewnątrz, gdy myśli-
my, że jesteśmy wolni i tej wolności źle używamy i ją rozpraszamy. I na 
to też nie ma innej mocy jak tylko ta jasnogórska moc wielkiej modlitwy. 
I dlatego z wami razem tutaj, pielgrzymami w Rzymie i z wszystkimi, 
którzy są na Jasnej Górze i będą jutro, i będą kiedykolwiek przez cały 
rok, łączę się w prośbie o tę wielką modlitwę całego narodu, ażebyśmy 
nie rozproszyli wolności, którą mamy, bo i takie doświadczenia histo-
ryczne są za nami.

Rzym, 2 maja 1993
spotkanIe z polakamI

Musicie Być MOcni

musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! musicie być mocni mocą wiary! musicie być 
wierni! dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce 
dziejów. musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość 
życia i nie dozwala zasmucać ducha świętego!

musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, 
jak to objawił św. stanisław i błogosławiony maksymilian maria kolbe. 
musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. 
która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” 
(1 kor 13, 4-8).

musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei 
i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam 
podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym eta-
pie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu 
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z Bogiem samym: z ojcem przez syna w duchu świętym – dialog 
zbawienia.

kraków, 9 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św. 
odpRawIoneJ na BłonIacH

Musicie Bardziej Być

droga, jaką wskazywał chrystus, do tego prowadziła: ażeby „bar-
dziej być”! zawsze do tego prowadzą wskazania ewangelii. w każdym 
bez wyjątku zawodzie czy powołaniu – wezwanie chrystusa do tego 
prowadzi.

wasze powołania i zawody są różne. musicie dobrze rozważyć, 
w jakim stosunku – na każdej z tych dróg – pozostaje „bardziej być” 
do „więcej mieć”. ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. 
Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowie-
czeństwo, swoje sumienie, swoją godność. to wszystko, co stanowi też 
perspektywę „życia wiecznego”. [...] dzisiejsze „więcej być” młodego 
człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy – nie możecie z tego 
zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich – trwania 
pulsującego świadectwa wiary i nadziei. „więcej być” to na pewno nie 
ucieczka od trudnej sytuacji.

ta moc napełni twoje serce tym życiodajnym napojem. ta moc po-
trzebna jest, by żyć autentycznym życiem wiary, życiem sakramentalnym, 
które odnawia się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wyraża się przez 
eucharystię.

Gdańsk, 12 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa skIeRowana

do młodzIeŻy zGRomadzoneJ na westeRplatte
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PrzyszłOść POlski zależy Od was

przyszłość polski zależy od was i musi od was zależeć. to jest nasza 
ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. I nic nie może pozbawić 
nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego „być” i „mieć” zależała od nas. 
każde pokolenie polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu 
lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym 
problemem, można go nazwać problemem pracy nad sobą, i – trzeba 
powiedzieć – jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie 
uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. dla chrześcijanina 
sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. chrześcijanin jest człowiekiem 
nadziei. to nas wyróżnia, począwszy od tego patriarchy, którego nazywa 
św. paweł „ojcem naszej wiary”: uwierzył wbrew nadziei; to nas wyróżnia 
poprzez Bogarodzicę, o której elżbieta przy nawiedzeniu powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”, po ludzku, wbrew nadziei, 
uwierzyła, że się stanie, bo w dziejach człowieka działa Bóg. powiedział 
chrystus: „ojciec mój dotąd działa i Ja działam”. I to miejsce jest także 
świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi.

Gdańsk, 12 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa skIeRowana

do młodzIeŻy zGRomadzoneJ na westeRplatte
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katecheza tO zBiOrOwy OBOwiązek

katecheza to także zbiorowy obowiązek całego kościoła. kościoła 
katechizowanego i katechizującego. we wspólnocie wiary i miłości 
jesteśmy równocześnie i katechetami, i katechizowanymi (por. Cate-
chesi tradendae, 45). toteż katecheza winna obejmować zarówno dzieci 
i młodzież, jak i duszpasterzy, nauczycieli religii, seminarzystów i osoby 
sposobiące się do życia zakonnego, zarówno rodziców przekazujących 
wiarę swym dzieciom, jak i ludzi apostołujących we własnym środo-
wisku. zarówno najmłodszych, jak i najstarszych – jednym słowem: 
wszystkich, bo wszyscy w kościele chrystusowym są wezwani do „au-
toewangelizacji”, naturalnie w jedności z nauczycielską posługą pasterza. 
wiarygodnie i skutecznie ewangelizują świat jedynie ci, którzy najpierw 
ewangelizują samych siebie poprzez ciągłe zgłębianie prawd wiary i życie 
w miłości Boga i bliźniego (por. Evangelii nuntiandi, 15).

może się wam nasuwa takie pytanie: czy to znaczy, że i papież także wciąż 
jest katechizowany, jak my, dzieci przed pierwszą komunią? oczywiście, 
jest nie tylko w kościele, rzec można, pierwszym katechetą, ale jak każdy 
dobry katecheta stara się wciąż być katechizowany. wciąż się uczy. Uczy 
się niejako od kościoła tego wszystkiego, co ma kościołowi przekazywać. 
Uczy się przede wszystkim na modlitwie, na słuchaniu słowa Bożego. Uczy 
się od ducha świętego, któremu pragnie być jak najwierniejszy, jak najpo-
słuszniejszy, żeby mógł głosić ewangelię, żeby mógł katechizować.

tak się też dobrze wyjaśnia to trudne słowo, aż się zląkłem, jak je 
przeczytałem, to słowo na pół greckie: „autoewangelizacja”, „autokate-
chizacja”. zląkłem się, że dzieci tego nie zrozumieją. więc wyjaśniam: 
to właśnie znaczy to słowo, z tym słowem tutaj przybywam i temu słowu 
tutaj także podlegam, bo pan Jezus powiedział piotrowi: „paś baranki 
moje” (J 21, 17). moje – jesteśmy wszyscy Jego. Jesteśmy wszyscy od-
kupieni Jego krwią. Jesteśmy wszyscy przez niego prowadzeni do ojca 
w duchu świętym, wszyscy. „paś baranki, paś owieczki moje”.

łódź, 13 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe mszy św.

połĄczoneJ z UdzIelenIem I komUnII św.
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katechizacja szkOlna

obszernym i wymagającym wielkiej mądrości polem działania jest 
szkoła, w której przywrócono nauczanie religii. tego nauczania podjęli 
się księża diecezjalni i zakonni, siostry zakonne i wielka rzesza kateche-
tów świeckich. napotkali oni szereg poważnych trudności wychowaw-
czych i dydaktycznych w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. w dużej 
mierze są to problemy całego społeczeństwa polskiego epoki przemian, 
ale przez dzieci i młodzież przeżywane są szczególnie głęboko i wyma-
gają nadzwyczajnej wrażliwości w odniesieniu do osobowości uczniów. 
potrzebna jest więc bystra obserwacja tego wszystkiego, co dokonuje się 
w świecie i w polsce, a co wywiera wpływ na kształtowanie przekonań 
i postaw ludzi młodych. młodzież oczekuje też przyjaznego i otwartego 
dialogu o wszystkich nurtujących ją sprawach. skuteczną pomocą w pra-
cy katechetów i uczniów jest Katechizm Kościoła Katolickiego, którego 
polskie tłumaczenie ukazało się w 1994 r. winien on zostać w pełni 
wykorzystany przez nowe, jasne w realizacji programy katechizacji 
w szkole i katechizmy dostosowane do współczesnego sposobu myślenia 
i poziomu umysłowego oraz stopnia emocjonalnego rozwoju ucznia. 
katechizacja dzieci i młodzieży należy do fundamentalnych zadań całego 
duszpasterstwa. dlatego wymagane jest tu harmonijne współdziałanie 
wszystkich pasterzy kościoła w polsce i wielkie zaangażowanie osób 
odpowiedzialnych za katechizację.

Jak już mówiłem podczas waszej wizyty ad limina Apostolorum 
w 1993 r.: „katechizacja w szkole domaga się oczywiście uzupełnienia 
o wymiar parafialny duszpasterstwa dzieci i młodzieży” (12 stycznia 
1993 r.). zdaję sobie sprawę z trudności, na jakie napotyka ten rodzaj 
katechezy, niemniej jednak trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, by dzieci 
i młodzież nie traktowały nauki religii jedynie jako jednego z przed-
miotów nauczanych w szkole, ale by mogły czerpać siłę także z bezpo-
średniego kontaktu z Bogiem w liturgii i sakramentach świętych. nie 
wątpię, że bardzo leży wam na sercu sprawa młodzieży i to, aby nikt 
z tych młodych ludzi się nie zagubił. a jeszcze bardziej to, aby szukać 
tych wszystkich, którzy odchodzą lub odwracają się na skutek moralnego 
zagubienia, doznanych zawodów czy rozczarowań. Ich droga powinna 
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stać się szczególną troską kościoła. wszystkie te problemy domagają 
się głębokiej refleksji, oceny i wspólnego działania.

Rzym, 2 lutego 1998
pRzemÓwIenIe oJca śwIęteGo

chrOńcie ten kraj Przed ekOlOgicznyM zniszczenieM

„wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. on jest przed 
wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. (...) zechciał bowiem [Bóg], 
aby w nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez niego znów pojednać 
wszystko z sobą: przez niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (kol 1, 16-17.19-20). 
te słowa św. pawła zdają się wytyczać chrześcijańską drogę obrony 
tego dobra, jakim jest cały stworzony świat. Jest to droga pojednania 
w chrystusie. on przez krew krzyża i przez zmartwychwstanie przywró-
cił stworzeniu pierwotny porządek. odtąd świat cały, a w jego centrum 
człowiek, został wyrwany z niewoli śmierci i zepsucia (por.Rz 8, 21), 
został niejako stworzony od nowa (por. ap 21, 5) i nie istnieje już ku 
śmierci, ale ku życiu – ku nowemu życiu w chrystusie. dzięki zjednocze-
niu z chrystusem człowiek odkrywa na nowo swoje miejsce w świecie. 
w nim doznaje na nowo tej pierwotnej harmonii, jaka istniała pomiędzy 
stwórcą, stworzeniem i człowiekiem, zanim uległa skutkom grzechu. 
w nim też odczytuje na nowo to pierwotne wezwanie do czynienia sobie 
ziemi poddaną, które jest kontynuacją Bożego dzieła stworzenia, nie zaś 
nieopanowanym wykorzystywaniem.

piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przy-
szłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie 
pozostanie bez odpowiedzi! zwracam się w sposób szczególny do tych, 
którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego roz-
wój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym 
zniszczeniem! niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają 
nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! niech kształtują nade 
wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! 
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niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr 
naturalnych! w rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do 
szacunku dla życia, dla dobra i piękna. wszyscy ludzie dobrej woli winni 
współdziałać w tym wielkim dziele. każdy z uczniów chrystusa niech 
weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie 
zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i co prawdziwie 
dobre.

sandomierz, 12 czerwca 1999
HomIlIa podczas lItURGII słowa

drOga kOściOła nie jest drOgą łatwą

droga kościoła nie jest drogą łatwą. „możemy przyrównać ją do 
krzyżowej drogi chrystusa. nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki” 
– napisał prawosławny teolog paul evdokimov. tam, gdzie wzmagają 
się podziały pośród uczniów chrystusa, ranione jest Jego mistyczne 
ciało. pojawiają się kolejne „stacje bolesne” na dziejowej drodze koś-
cioła. a przecież chrystus założył jeden jedyny kościół i pragnie, aby 
takim był zawsze. musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu 
dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące 
podziały. musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je so-
bie nawzajem. otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie 
miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości chrystusa. św. paweł 
przynagla nas do tej miłości w słowach: „chrystus was umiłował i sa-
mego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami Boga 
i postępujcie drogą miłości” (por.ef 5, 1-2).

miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszło-
ści, by zdecydowanie i odważnie iść drogą ku jedności.

miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę 
odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dziele-
nia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli 
chrystusa. ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy 
siebie i poznajemy siebie wzajemnie.
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miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą 
ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości 
i uprzedzeń. oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywy 
prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie 
świadectwa ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.

w przeddzień trzeciego tysiąclecia trzeba nam przyspieszyć kroku ku 
doskonałemu i braterskiemu pojednaniu, abyśmy w przyszłym milenium 
mogli – ramię przy ramieniu – świadczyć o zbawieniu wobec świata, 
który czeka na ten znak jedności.

drohiczyn, 10 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe

podczas naBoŻeŃstwa ekUmenIczneGo

sOlidarnOść Musi iść Przed walką

tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę 
„solidarność”, ponieważ należy ono do stałego przesłania społecznej 
nauki kościoła. w tym duchu przemawiali ojcowie i teologowie. stąd 
się zrodziły encykliki społeczne ostatniego stulecia, a w czasach ostatnich 
nauczanie soboru oraz obu współczesnych papieży, Jana i pawła, między 
innymi również Janowa encyklika o pokoju Pacem in terris.

solidarność musi iść przed walką. wówczas ludzkość może prze-
trwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej 
rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? solidarność to znaczy sposób 
bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w usza-
nowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy 
ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to 
wszystko mieści się w pojęciu solidarności. sposób bytowania ludzkiej 
wielości mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, 
bytowania w jedności godnej człowieka.

powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. dopowiem: soli-
darność również wyzwala walkę. ale nie jest to nigdy walka przeciw 
drugiemu. walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela 
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– i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, 
o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. 
wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, 
kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.

Gdynia, 11 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe lItURGII słowa

skIeRowana do lUdzI moRza

jednOść eurOPy winniśMy BudOwać na duchOwych wartOściach

kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej europy 
wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych oraz przed 
bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. nową 
jedność europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na 
tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględ-
nieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych naro-
dów. ma to być bowiem wielka europejska wspólnota ducha. Również 
w tym miejscu ponawiam mój apel, skierowany do starego kontynentu: 
„europo, otwórz drzwi chrystusowi!”

przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę raz jeszcze wyrazić moje uzna-
nie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnie wysiłków, których celem, 
od chwili odzyskania suwerenności, jest poszukiwanie i utrwalanie należnego 
i bezpiecznego miejsca polski w jednoczącej się europie i świecie.

polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu 
i rozwoju świata, zwłaszcza europy. Integracja polski z Unią europejską jest 
od samego początku wspierana przez stolicę apostolską. doświadczenie 
dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe 
mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, 
zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w europie.

warszawa, 11 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe w paRlamencIe

europa potrzebuje polski głęboko wierzącej
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w perspektywie zjednoczenia z Unią europejską sprawą bardzo 
ważną jest twórczy wkład ludzi wierzących we współczesną kulturę. 
powtarzam raz jeszcze słowa wypowiedziane do biskupów polskich 
w czasie ostatniej wizyty ad limina na początku 1998 r.: „europa potrze-
buje polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twórczej, 
świadomej swojej roli wyznaczonej przez opatrzność. to, czym polska 
może i winna usłużyć europie, jest w zasadzie identyczne z zadaniem 
odbudowywania wspólnoty ducha, opartej na wierności ewangelii, we 
własnym domu. nasz naród (...) ma wiele do zaofiarowania europie, 
przede wszystkim swoją chrześcijańską tradycję i bogate współczesne 
doświadczenie religijne” (14 lutego 1998 r.).

U progu trzeciego tysiąclecia stają przed kościołem w polsce nowe 
historyczne wyzwania. w dwudziesty pierwszy wiek polska wchodzi 
jako kraj wolny i suwerenny. wolność ta, jeżeli nie ma zostać zmar-
nowana, wymaga ludzi świadomych nie tylko swoich praw, ale i obo-
wiązków: ofiarnych, ożywionych miłością ojczyzny i duchem służby, 
którzy solidarnie pragną budować dobro wspólne i zagospodarować 
wszystkie przestrzenie wolności w wymiarze osobistym, rodzinnym 
i społecznym. wolność wymaga też – jak to już nieraz podkreślałem 
– ustawicznego odniesienia do prawdy ewangelii oraz do trwałych 
i wypróbowanych norm moralnych, które pozwalają odróżnić dobro 
od zła. Jest to szczególnie ważne właśnie dzisiaj, w dobie reform, jakie 
polska przeżywa.

warszawa, 11 czerwca 1999
oRędzIe do konFeRencJI epIskopatU polskI

neutralnOść światOPOglądOwa Państwa

wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, 
że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że 
nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrz-
nej wolności. ale Bóg nam powiada: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja 
sam jestem święty!” (kpł 11, 44). on chce swoją świętością ogarnąć nie 
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tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie 
wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa.

dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie 
w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wy-
znania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię 
lub światopogląd oni wyznają. ale postulat, ażeby do życia społecznego 
i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, 
jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma 
wspólnego ze światopoglądową neutralnością.

potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się do-
pracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym 
i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym 
we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt 
ostatnich lat. doświadczyliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta 
na miarę narodu. zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod 
uwagę naszego punktu widzenia: że bardzo wielu spośród nas czułoby 
się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to 
pod pozorem światopoglądowej neutralności.

lubaczów, 3 czerwca 1991
HomIlIa w czasIe mszy św.

jeśli chcecie zachOwać POkój, PaMiętajcie O człOwieku

wymowa karty praw człowieka jest jednoznaczna. Jeśli chcecie 
zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. pamiętajcie o jego prawach, 
które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej 
ludzkiej osoby. pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolno-
ści religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. 
pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania 
wszystkich społeczeństw i społeczności. wtedy bowiem wszystkie one: 
społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycz-
nie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie 
przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działal-
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ności. wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi 
zagrożenie dla pokoju.

warszawa, 8 czerwca 1987
pRzemÓwIenIe do pRzedstawIcIelI

władz paŃstwowycH wyGłoszone
na zamkU kRÓlewskIm

 

MłOdzież jest nadzieją świata i kOściOła

młodzież jest nadzieją świata i kościoła. to ona będzie decydować 
o przyszłości naszej ojczyzny. trzeba stwierdzić z bólem i niepokojem, 
że w ostatnich latach niebezpieczeństwa, na jakie jest narażone młode 
pokolenie, nie tylko nie zmniejszyły się, ale może nawet przybrały 
większe rozmiary. zostały mocno zagrożone czysto ludzkie wartości, 
a także wiara i zmysł moralny. Bierne poddawanie się kuszącym pro-
pozycjom współczesnej pseudokultury konsumpcyjnej, pozbawionej 
często poważnej refleksji nad prawdziwym sensem życia, miłości i zadań 
w społeczeństwie, czyni młodzież podatną na wyobcowanie się z ro-
dziny i wspólnoty ludzkiej albo skłonną uwierzyć zwodniczym hasłom 
głoszonym przez różne ideologie.

w młodzieży polskiej tkwią ogromne zasoby dobra i duchowych 
możliwości. dostrzegamy je między innymi w aktywnym uczestnictwie 
w życiu religijnym rodziny i parafii, w katechizacji, w stowarzyszeniach, 
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w ruchach kościelnych, organizacjach katolickich. młodzi nierzadko 
podejmują radykalne wybory związane z wstąpieniem do seminarium 
duchownego czy obieraniem drogi rad ewangelicznych w różnych jej 
formach. pełen ufności zwróciłem się podczas mojej ostatniej wizyty 
do polskiej młodzieży: „Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i na-
dziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi 
świadkami chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed 
przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. liczę na 
was. liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie chrystusowi” (po-
znań, 3 czerwca 1997 r.). obecność młodzieży całego świata, również 
młodzieży polskiej, podczas światowego dnia młodzieży w paryżu 
w sierpniu ubiegłego roku pokazała, że zaufanie pokładane w młodzieży 
nie zawodzi. mogliśmy dostrzec z całą wyrazistością, że młodzi ludzie 
bardzo tęsknią za pięknem ewangelii, gdzie zawarta jest istotna prawda 
o chrystusie. potrzebują jednak świadków, których życie i postępowanie 
mogliby naśladować.

młodzi ludzie są nadzieją kościoła wchodzącego w trzecie ty-
siąclecie. nie można zostawić ich bez pomocy i bez kierownictwa na 
rozdrożach życia i w obliczu trudnych wyborów. trzeba wkładać wiele 
wysiłku, by kościół był obecny wśród młodych. troska o chrześcijań-
skie wychowanie w rodzinie jest jednym z przejawów tej obecności, 
która powinna się uzewnętrzniać także w rozmaitych formach życia 
wspólnotowego w parafii i w szkole. odradzające się w polsce kato-
lickie stowarzyszenie młodzieży i akcja katolicka niech uwzględnią 
twórczą inicjatywę młodych i zaprawiają ich do podejmowania osobi-
stej odpowiedzialności za życie własne, wspólnoty religijnej i cywilnej. 
trzeba stale kształtować apostolskie grupy ludzi świeckich w kościele 
gotowe rozwijać działalność w tych dziedzinach życia publicznego, 
które są ich domeną.

Rzym, 2 lutego 1998
pRzemÓwIenIe oJca śwIęteGo
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duszPasterstwO akadeMickie

nie można pominąć także doniosłej roli, jaką ma do spełnienia dusz-
pasterstwo akademickie ze swoimi strukturami i metodami prac wśród 
młodzieży studiującej. od wielu lat stanowi ono niezastąpioną formę 
działalności pasterskiej kościoła, dzięki której studenci i pracownicy 
naukowi mogą otrzymać odpowiednią pomoc w rozwoju wiary i kształ-
towaniu światopoglądu chrześcijańskiego. trzeba wykorzystać nowe 
możliwości, jakie otworzyły się przed duszpasterstwem akademickim 
w polsce, aby było ono szkołą formacji katolickiej inteligencji w naszej 
ojczyźnie, zdolnej do podjęcia ważnych zadań w życiu kościoła i narodu, 
takich jak nauka, kultura, polityka czy gospodarka.

Rzym, 2 lutego 1998
pRzemÓwIenIe oJca śwIęteGo

kOBieta – strażniczka Ogniska dOMOwegO

kobieta bowiem, jak uczy doświadczenie, jest nade wszystko sercem 
wspólnoty rodzinnej. ona daje życie – i ona też pierwsza wychowuje. 
oczywiście wspomagana przez męża i dzieląc z nim systematycznie 
cały zakres powinności rodzicielskich i wychowawczych. Jednakże 
– wiadomo, że organizm ludzki przestaje żyć, gdy zabraknie pracy serca. 
analogia jest dość przejrzysta. nie może zabraknąć w rodzinie tej, która 
jest sercem rodziny.

czy to znaczy, że kobieta nie powinna pracować zawodowo? nauka 
społeczna kościoła przede wszystkim wysuwa żądanie, aby było w pełni 
docenione jako praca to wszystko, co kobieta czyni w domu, cała dzia-
łalność matki i wychowawczyni. to jest wielka praca. I ta wielka praca 
nie może być społecznie deprecjonowana, musi być stale dowartościo-
wywana, jeśli społeczeństwo nie ma działać na własną szkodę.

z kolei zaś – praca zawodowa kobiet musi być traktowana wszędzie 
i zawsze z wyraźnym odniesieniem do tego, co wynika z powołania 
kobiety jako żony i matki w rodzinie.
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powołanie to – istotnie związane z Bożym darem macierzyństwa 
– wyraża się także w posłannictwie żony i matki poprzez przekazywa-
nie prawd wiary i zasad etycznych. słusznie mówi się, że kobieta stoi 
na straży ogniska domowego, że jest jego opiekunką. Jest ona przede 
wszystkim rodzicielką. dając życie dziecku, kobieta-matka uczestniczy 
w tajemnicy życia. Bóg jest dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, 
podlega ojcowskiej pieczy Boga. stąd też dziecko żyjące w łonie swej 
matki – żyje równocześnie w Bogu. U Boga znajduje matka łaskę mi-
łości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia 
rozwijającego się.

są to prawdy odwieczne i podstawowe, a zarazem wciąż nowe, wciąż 
też wystawiane na ciężką próbę. Rozważane na płaszczyźnie wiary i ety-
ki katolickiej, stają się one zadaniem i obowiązkiem, który nakłada na 
rodziców chrześcijańskich sakrament chrztu świętego. kobieta-matka 
na równi z mężczyzną-ojcem, prosząc o chrzest dla dziecka, świadomie 
bierze na siebie trud wychowania dziecka w wierze. z całą miłością 
i odpowiedzialnością za nowego człowieka troskliwie czuwa, aby zło 
nie odmieniło jego umysłu i serca. ze wszystkich sił stara się o to, by 
dziecko mogło osiągnąć wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy. nade 
wszystko zaś przykładem osobistego życia prowadzi swoje dziecko do 
dojrzałego życia chrześcijańskiego – ku pełni człowieczeństwa.

to naturalne posłannictwo kobiety-matki bywa często poddawane 
w wątpliwość z pozycji akcentujących przede wszystkim uprawnienia 
społeczne kobiety. niekiedy patrzy się na jej pracę zawodową jako na 
awans społeczny, a oddanie się bez reszty sprawom rodziny i wychowania 
dzieci bywa uważane za rezygnację z rozwoju własnej osobowości, za 
jakieś zacofanie.

to prawda, że równa godność i równa odpowiedzialność mężczyzny 
i kobiety usprawiedliwia w pełni dostęp kobiety do zajęć publicznych. 
Jednakże prawdziwy awans kobiety domaga się od społeczeństwa szcze-
gólnego uznania dla zadań macierzyńskich i rodzinnych, ponieważ są 
one wartością nadrzędną wobec wszystkich innych zadań i zawodów 
publicznych. zadania te i zawody winny zresztą uzupełniać się wzajem-
nie, jeżeli chcemy, by rozwój społeczeństwa był prawdziwie i w pełni 
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ludzki. nade wszystko winna być uszanowana podstawowa więź istnie-
jąca pomiędzy pracą i rodziną, owo „pierwotne i niezbywalne znaczenie 
pracy dla domu i wychowania dzieci” (Familiaris consortio, 23). prawo 
dostępu do różnych zadań publicznych – przyznawane kobiecie na równi 
z mężczyzną – nakłada równocześnie na społeczeństwo obowiązek troski 
o rozwój takich struktur pracy i takich warunków życia, w których ko-
biety zamężne i matki nie będą zmuszane do podejmowania pracy poza 
domem, a ich praca w domu zapewni rodzinie wszechstronny rozwój 
(por. tamże). macierzyńskiego trudu potrzebują szczególnie dzieci, aby 
mogły rozwijać się jako osoby odpowiedzialne, religijnie i moralnie 
dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone. dobro rodziny jest tak wiel-
kie, iż słusznie żąda ono od współczesnego społeczeństwa – wszędzie 
na świecie – dowartościowania zadań macierzyńskich w strukturach 
propagujących awans społeczny kobiety i zakładających konieczność 
podejmowania pracy zarobkowej poza domem.

łódź, 13 czerwca 1987
pRzemÓwIenIe do włÓknIaRek

z łÓdzkIcH zakładÓw pRzemysłU BawełnIaneGo
„UnIonteX”

MałżeństwO – wsPólnOta życia

małżeństwo – to wspólnota życia. to dom. to praca. to troska o dzie-
ci. to także wspólna radość i rozrywka. czyż apostoł nie zaleca, abyśmy 
„napominali samych siebie” także „przez pieśni pełne ducha, śpiewając 
Bogu w naszych sercach” (por. kol 3, 16)? Jakby mówił o śpiewaniu 
kolęd w polskim domu.

trzeba te słowa apostolskiego dziedzictwa kościoła odczytywać w ich 
oryginalnym brzmieniu ze wszystkimi szczegółami, a równocześnie 
– trzeba je stale tłumaczyć na język naszych czasów, naszych warunków, 
jakże nieraz trudnych, naszych problemów i sytuacji.

także i to, co się odnosi do stosunku: rodzice – dzieci. apostoł pisze: 
„dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim” (kol 3, 20), ale 
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pisze również: „ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie 
traciły ducha” (kol 3, 21).

Bardzo wymowne połączenie. co mogą znaczyć te słowa dziś w na-
szych polskich warunkach?

zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla kształtowania ducho-
wości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżonków. sakrament 
zawiera w sobie wyraźne zobowiązania: wierność, miłość, uczciwość. 
są to zobowiązania natury moralnej. małżeństwo – rodzina buduje się 
na ich gruncie. w ten sposób staje się wspólnotą godną ludzi, prawdziwą 
wspólnotą życia i miłości. arką przymierza z Bogiem w chrystusie.

posługa kościoła chrystusowego wobec rodziny wytworzyła, po-
czynając od zarania naszej historii i poprzez wieki, znakomity model 
rodziny. wytworzyła też obyczajowość naznaczoną wielkim szacunkiem 
dla godności kobiety. wymownym tego wyrazem była wczorajsza bea-
tyfikacja karoliny kózkówny, córki polskiej wsi.

a posługa ta wciąż trwa w nowych przejawach odpowiadających no-
wym potrzebom. kościół w polsce ma swoje poważne zasługi w obronie 
praw rodziny.

Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświę-
cającym. na straży tej świętości kościół stał zawsze i wszędzie, ale 
w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia 
i miłości i arka przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, 
czy też – jak to dziś niestety często bywa – od zewnątrz. I kościół na 
naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego 
dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje należytego zrozu-
mienia. nie tylko głosi z miłością, ale i ze stanowczością objawioną 
naukę dotyczącą małżeństwa i rodziny, nie tylko przypomina jej obo-
wiązki i prawa, ale również obowiązki innych, zwłaszcza obowiązki 
społeczeństwa i państwa wobec rodziny, stara się także ciągle rozwijać 
potrzebne struktury duszpasterstwa, których celem jest niesienie moralnej 
pomocy rodzinie chrześcijańskiej. I może tej obecności i wrażliwości 
zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal 
nazywane jest złem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynatu-
rzenie – wynaturzeniem; że nie zwykło się tutaj, jak to czasem bywa 
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w świecie współczesnym, konstruować teorii dla usprawiedliwienia zła 
i nazywania zła dobrem.

co więcej, rośnie wciąż liczba osób, które w różnych dziedzinach 
pragną nieść pomoc rodzinie w realizacji jej powołania. I rosną też 
ciągle szeregi młodych małżeństw i rodzin, które niezwykle żywotnie 
urzeczywistniają w pełni w swoim życiu całość chrześcijańskiej nauki 
o małżeństwie i rodzinie, i to często w formie apostolatu łączących się 
z sobą grup rodzinnych, związanych ściśle z duszpasterstwem rodzin 
prowadzonym przez kościół w polsce. (...)

nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odro-
dzenie przez zdrowe rodziny.

a rodzina, która „jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych 
wszelkim społeczeństwom” (deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 
3), jest dziś bardzo zagrożona. wiemy to wszyscy. Jest zagrożona od 
zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie 
mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu spo-
łecznego nie tylko ci, którzy – jak twierdzą – „mają prawo do życia, do 
szczęścia i samorealizacji”, ale także ofiary tego obwarowanego prawami 
egoizmu. trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone 
żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły o tym pozbawione praw-
dziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i skazane 
na duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytucjom 
zastępczym – ale... jaki dom dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? 
trzeba upowszechnić głos ofiar – ofiar egoizmu i „mody”; permisywi-
zmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudności materialnych, bytowych 
i mieszkaniowych. „dlatego też kościół – słowami adhortacji Familiaris 
consortio – otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed niedopuszczal-
nymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i instytucji państwowych” 
(por. 46).

Jeśli się nie mylę, mamy najwyższy odsetek matek pracujących 
zawodowo, które tę pracę wykonują z uszczerbkiem dla swego życia 
rodzinnego. wszystko to sprawia – w powiązaniu ze szczególnymi wa-
runkami gospodarczymi – że do rodziny polskiej wdziera się swoisty brak 
wrażliwości na pozamaterialne wartości pracy ludzkiej, zanik ufności 
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w sens pracy uczciwej, brak widzenia jej celów na dłuższą metę, nato-
miast obserwuje się zjawisko tymczasowości, doraźności i życia z dnia 
na dzień, a czasem także chęć szukania – kosztem życia rodzinnego 
– zarobku i dobrobytu na obczyźnie.

to, o czym mówię w zarysach, jest przedmiotem wielu dyskusji, analiz 
i trafnych publikacji, przede wszystkim jest realistycznym postulatem 
rodziny, zwłaszcza młodej, rodziny rozwojowej; jest postulatem rodziny 
wielodzietnej, jest postulatem po prostu rodziny.

niechże nie zabraknie dobrej woli. modlimy się gorąco, by nie bra-
kowało nikomu dobrej woli, inicjatywy, realizacji. By rodzina była silna 
Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. podstawą 
trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w kościele i w jego progra-
mie, w jego sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego mał-
żeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie, aż do śmierci. (...)

w punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. kościół uczy: 
odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej poświęca wiele uwagi – i wiele 
wysiłku. odpowiedzialne – to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej 
„na obraz i podobieństwo Boga” (por. Rdz 1, 26). odpowiedzialne za mi-
łość. tak: miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się właśnie tą rodzicielską 
odpowiedzialnością. a więc – rodziny odpowiedzialne za życie, za wycho-
wanie. czyż nie o tym właśnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej?

odpowiedzialność wzajemna: męża za żonę, żony za męża, rodziców 
za dzieci.

odpowiedzialność ojcowska: „pan uczcił ojca przez dzieci” – mówi 
księga syracha (3, 2). I odpowiedzialność macierzyńska. nie można 
jednak zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy w podejmowaniu 
tej odpowiedzialności. Jeśli apostoł mówi, w duchu swojego czasu: 
„Żony, bądźcie poddane mężom” (kol 3, 18), to mówi zarazem: mężowie, 
bądźcie odpowiedzialni! zasługujcie prawdziwie na zaufanie waszych 
małżonek. I waszych dzieci.

szczecin, 11 czerwca 1987
HomIlIa w czasIe mszy św.

odpRawIoneJ dla RodzIn
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Pragnę Oddać hOłd MiłOści rOlnika dO zieMi

w tym miejscu, z którego widać zielone łany zbóż, które wkrótce 
bielejąc zaczną zapraszać rolnika do znojnej pracy „dla chleba” – w tym 
miejscu pragnę przywołać słowa króla Jana kazimierza wypowiedzia-
ne w ów historyczny dzień ślubów. wyrażały one wielką troskę o cały 
naród, pragnienie sprawiedliwości i wolę złagodzenia ciężarów, jakie 
przygniatały jego poddanych, zwłaszcza ludzi pracujących na roli.

pragnę dzisiaj, podczas kanonizacji Jana z dukli, syna tej ziemi, oddać 
hołd pracy rolnika. pochylam się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią, 
która doznała w historii wielu cierpień wśród wojen i konfliktów, a dzisiaj 
jest doświadczana trudnościami – szczególnie brakiem pracy. pragnę 
oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła 
mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. w chwilach 
wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach 
narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie 
ważne w zmaganiu o przetrwanie. dzisiaj, w czasach wielkich prze-
mian, nie wolno o tym zapominać. oddaję dzisiaj hołd spracowanym 
rękom polskiego rolnika. tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi 
wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej 
ziemi strzec i bronić.

pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. oni, podnosząc 
wzrok znad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z zie-



���Jan paweł II – kIedy myślę polska

mią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno 
dla chleba. oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją 
pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. pozostańcie wierni tej 
prastarej tradycji! ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności 
waszej pracy.

tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. szanujcie 
każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie 
również ziarno słowa Bożego. niech z ust polskiego rolnika nie znika to 
piękne pozdrowienie „szczęść Boże!” i „niech będzie pochwalony Jezus 
chrystus!” pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób 
najlepsze życzenia. w nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. 
nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano – bo próbuje się to robić! świat 
pełen jest zagrożeń. docierają one poprzez środki przekazu także do pol-
skiej wsi. twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie 
niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy 
dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.

obejmując sercem tę ziemię, pragnę też podziękować wam za trud 
budowania świątyń. często z waszego rolniczego mozołu umieliście 
wydobyć ów wdowi grosz, by chrystus w tym zakątku polski miał swoje 
miejsce. Bóg wam zapłać za te piękne kościoły – owoc pracy rąk waszych 
i owoc waszej wiary. Jakżeż głębokiej wiary! „Będę na wieki sławił łaski 
pana” – śpiewaliśmy przed chwilą w śpiewie międzylekcyjnym (por. ps 
89 [88], 2). Budowaliście te nowe świątynie właśnie po to, abyście wy 
sami i następne pokolenia mieli gdzie sławić łaski pana.

trzeba mocno uchwycić się Jezusa – dobrego siewcy, i iść za Jego 
głosem po drogach, które nam wskazuje. a są to drogi różnych i wielo-
rakich inicjatyw, których dzisiaj jest w polsce coraz więcej. wiem, że 
wkłada się wiele wysiłku w promocję grup i instytucji dobroczynnych, 
dających świadectwo solidarności z potrzebującymi pomocy w kraju 
i poza jego granicami. tej pomocy sami w trudnych latach doświadcza-
liśmy – trzeba, abyśmy umieli ją odwzajemniać, pamiętając o innych. 
dzisiaj naszej ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo 
świeckich, ów Boży lud, na który czeka chrystus i kościół. potrzebni są 
ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze 
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się stało, iż została przywrócona do życia w kościele na polskiej ziemi 
akcja katolicka, która w waszej archidiecezji, podobnie jak w innych 
diecezjach, staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych 
szkołą wiary. Idźcie odważnie tą drogą, pamiętając, że im większe będzie 
wasze zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym 
większa powstaje potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku 
z chrystusem i kościołem, owego zjednoczenia aż do przeniknięcia 
łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości.

krosno, 10 czerwca 1997
HomIlIa w czasIe mszy św. kanonIzacyJneJ

Bł. Jana z dUklI

szczególna OdPOwiedzialnOść ludzi nauki

ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczegól-
na odpowiedzialność za prawdę – dążenie do niej, jej obrona i życie 
według niej. znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwa-
niem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwają się: sceptycyzm, 
agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. dzisiaj nierzadko usiłuje się 
nam wmówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania 
prawdy oraz że jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, 
na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. w tej 
sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego 
zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdolności do poznania prawdy 
– także tej prawdy absolutnej i ostatecznej. człowiek jest zdolny do 
wypracowania sobie jednolitej i organicznej koncepcji poznania. 
wycinkowość wiedzy i fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną 
jedność człowieka. człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, 
która z natury szuka prawdy (por. Fides et ratio, 28) – i nie może bez 
niej żyć. trzeba, aby nauka współczesna, a zwłaszcza współczesna 
filozofia, odnalazły – każda we własnym zakresie – ów wymiar sa-
piencjalny polegający na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego 
sensu ludzkiej egzystencji.
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poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym 
zmaganiu w bibliotece czy w laboratorium, ale ma także wymiar wspól-
notowy. „człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie 
abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim 
człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność. w tej 
wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje 
pełnię pewności i bezpieczeństwa. zarazem jednak poznanie oparte na 
wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozba-
wione odniesienia do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, 
którą ukazuje mu druga osoba” (Fides et ratio, 32). Jest to z pewnością 
doświadczenie bliskie każdemu z was tu obecnych. do prawdy dochodzi 
się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych. poszukiwanie 
prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do 
jakiej w sposób szczególny są wezwani ludzie nauki.

stają dzisiaj przed nauką – a w tym także przed nauką polską – wiel-
kie wyzwania. niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fun-
damentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju 
technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko 
naturalne. postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji jak i lęku. człowiek 
coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. 
czuje się zagrożony. dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie 
sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga stwórcy, który 
jest miłością, a człowiek-stworzenie jest powołany do tego, ażeby był 
roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego 
bezmyślnym niszczycielem. trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, 
iż rozum jest darem Boga (św. tomasz), znakiem Bożego podobieństwa, 
jakie każdy człowiek nosi w sobie. dlatego też tak ważna jest ciągła 
pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abs-
trahować od kryterium prawdy i dobra. troska o sumienie moralne i o po-
czucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki, urastają 
dziś do rangi podstawowych imperatywów. to właśnie na tym poziomie 
decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie 
losy całej ludzkości. trzeba pamiętać wreszcie o potrzebie nieustannej 
wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek – ten, 
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dzięki któremu, z którym i dla którego włącza się w wielką przygodę 
poszukiwania prawdy.

toruń, 7 czerwca 1999
pRzemÓwIenIe

do RektoRÓw wyŻszycH UczelnI w polsce

kultura stanOwi niezBędne śrOdOwiskO życia

i rOzwOju człOwieka

w dzisiejszych czasach fundamentalnego znaczenia nabiera posługa 
kościoła wobec ludzkiej kultury. kultura stanowi niezbędne środowi-
sko życia i rozwoju człowieka oraz całych społeczeństw i narodów. 
widzimy to wyraźnie na przykładzie naszej historii ojczystej, kiedy 
to naród zniewolony i przez długie dziesiątki lat pozbawiony struktur 
własnej państwowości, przetrwał dzięki swojej kulturze (por. prze-
mówienie w Unesco, 1980 r.). kościół w dziedzinie troski o kulturę 
zapisał w historii wiele wspaniałych rozdziałów. dotyczy to również 
naszej historii najnowszej. pamiętamy o roli kościoła na tym polu 
w czasach dyktatury komunistycznej, kiedy to naszą polską kulturę 
chciano za wszelką cenę pozbawić tych korzeni, z których wyrosła, to 
znaczy korzeni chrześcijańskich. pamiętamy o roli „tygodni kultury 
chrześcijańskiej” organizowanych w diecezjach, a nawet w poszcze-
gólnych parafiach – jak one w tamtych trudnych czasach umacniały 
ducha narodu i poczucie jego tożsamości. dzisiaj, w dobie głębokich 
przemian we wszystkich prawie dziedzinach życia społecznego w pol-
sce, także kultura znalazła się w stanie kryzysu i zachwiania w sferze 
najbardziej podstawowych wartości. Jak to zgodnie podkreślaliście, 
drodzy Bracia, w swoich relacjach, nasilają się znowu systematyczne 
ataki pewnych środowisk na wartości chrześcijańskie, na korzenie 
naszej kultury. spór o polską kulturę trwa więc w dalszym ciągu, 
a nawet pod wieloma względami się nasilił. dlatego zdecydowanego 
głosu kościoła i jego wysiłku ewangelizacyjnego w tej dziedzinie nie 
może zabraknąć. szczególnie obszar środków masowego przekazu 
wymaga wzmożonej troski ewangelizacyjnej kościoła, jako jeden 
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z owych „współczesnych areopagów”, o czym pisałem szerzej w en-
cyklice Redemptoris missio (n. 37). ważną rolę mają tutaj do odegrania 
prasa oraz programy radiowe i telewizyjne o inspiracji autentycznie 
chrześcijańskiej. Jest to szczególne pole apostolatu katolików świe-
ckich, zwłaszcza zaś dziennikarzy i twórców katolickich. należy tutaj 
podkreślić z całym naciskiem prawo kościoła do dostępu do środków 
społecznego przekazu. Jest to dzisiaj narzędzie ewangelizacji o fun-
damentalnym znaczeniu.

15 stycznia 1993
BIskUpI polscy z wIzytĄ

„ad lImIna apostoloRUm”

dziękując BOgu za dziełO POetyckie jana kOchanOwskiegO

na ręce księdza Biskupa przesyłam wyrazy mojej duchowej łączności 
z uczestnikami uroczystości religijnych, jakie w dniu 21 czerwca 1984 
roku, w święto Bożego ciała, odbędą się w zwoleniu dla upamiętnienia 
czterechsetnej rocznicy śmierci Jana kochanowskiego, w czasie których 
prochy rodziny kochanowskich zostaną przeniesione do podziemi miej-
scowego kościoła.

wraz z moimi Rodakami składam hołd pamięci jednego z najwięk-
szych naszych poetów, a jednocześnie ogarniam myślą całe dzieje 
polskiej kultury, na których dzieło Jana z czarnolasu wycisnęło tak 
ważny i trwały ślad. stworzenie przez autora Trenów nowożytnego 
języka naszej poezji i wprowadzenie jej do rodziny wielkich literatur 
europy; połączenie w uprawianej przez niego sztuce tradycji greckiej 
i łacińskiej z tradycją Biblii; tak wyraźna w poezji autora Zgody postawa 
tolerancji; szczególne przejęcie się poety ideałem twórczości artystycznej 
jako służby narodowi wszystko to odegrało ogromną rolę w procesie 
kształtowania się naszej kultury w ogóle, w dziejach utrwalania się jej 
ideałów estetycznych i moralnych, jej więzów z kulturą zachodu i tak 
wyraźnej po dzień dzisiejszy funkcji literatury jako sumienia narodowej 
wspólnoty.
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dziękując Bogu za dzieło poetyckie Jana kochanowskiego, myśli-
my z wdzięcznością o tym wielkim zbiorowym dobru, jakie stanowi 
polska kultura. kultura, dzięki której zachowaliśmy jako naród własną 
tożsamość i własną suwerenność. w tym wspólnym dobru szczególnie 
doniosłą rolę spełniała i wciąż spełnia wielka literatura narodowa. dzieje 
się tak w dużej mierze dzięki autorowi Odprawy posłów greckich. Jego 
twórczość stała się symbolem polskości i wielkości języka polskiego 
dla późniejszych poetów.

Jeden z nich tak pisał o „lutni mistrza Jana”: „Jak drzewo ssała 
u szczytu, z Bożego pełnego dzbana, wyniosłą mądrość błękitu, między 
życiem a śpiewem, nie rozdzielać ziemi z niebem” (Jerzy liebert, Na 
lipę czarnoleską).

twórczość Jana kochanowskiego stanowi szczególne, niejako 
symboliczne świadectwo trwającej od wieków, zwłaszcza w dzie-
łach największych naszych twórców, więzi „ziemi z niebem”, poezji 
z religią. najobszerniejsze dzieło poety, owoc ponad dziesięciolet-
nich trudów to Psałterz Dawidów, wspaniały przekład psalmów, 
który przyjęli do swych praktyk religijnych zarówno katolicy, jak 
i protestanci. na nim uczyły się artystycznego kunsztu pokolenia nie 
tylko polskich poetów. to właśnie w dedykacji Psałterza biskupowi 
piotrowi myszkowskiemu poeta z dumą napisał znane słowa, które 
lapidarnie wyrażają jego majestatyczną rolę w rozwoju polskiej lite-
ratury: „I wdarłem się na skałę pięknej kalijopy, Gdzie dotychczas 
nie było znaku polskiej stopy”.

spośród religijnych liryków Jana kochanowskiego dwa zwłaszcza 
utwory weszły do kanonu zbiorowej pobożności jego rodaków: przekład 
psalmu 91 Kto się w opiekę oddał Panu swemu, oraz hymn Czego chcesz 
od nas, Panie, za Twe hojne dary, często śpiewany jako dziękczynienie 
po komunii świętej.

niech słowa tych znanych pieśni staną się podczas uroczystości 
w zwoleniu wyrazem wdzięczności wobec Boga za dar, jakim od 
czterech stuleci jest dla polaków poezja Jana z czarnolasu. w tych 
zaś, którzy dzisiaj tworzą narodową kulturę, bądź służą jej krzewie-
niu, niech umocnią przeświadczenie o jej najgłębszej tożsamości, 
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o jej duchowych źródłach i moralnych powinnościach. niech będą 
świadectwem wiary polskiego kościoła, którą od stuleci karmią 
i wspomagają poetyckie wyznania wiary największych twórców 
naszej kultury.

watykan, 11 czerwca 1984
lIst oJca śwIęteGo na 400-lecIe
śmIeRcI Jana kocHanowskIeGo

radiO Maryja

moi drodzy, zadaniem Radia maryja jest ewangelizacja, to znaczy 
rozprzestrzenianie Bożego orędzia zbawienia, głoszenie dobrej no-
winy i dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli. napisałem 
w adhortacji Christifideles laici: „U progu trzeciego millennium cały 
kościół, pasterze i wierni, musi bardziej uświadomić sobie własną 
odpowiedzialność wobec nakazu chrystusa: Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (mk 16, 15). kościołowi 
zostało powierzone wielkie, wymagające zaangażowania, wspaniałe 
zadanie ewangelizacji, ewangelizacji nowej zwłaszcza w tym momencie 
dziejowym, u progu trzeciego millennium ewangelizacji, której świat 
tak bardzo potrzebuje. świeccy katolicy muszą się czuć uczestnikami 
aktywnymi tego dzieła, będąc wezwani do głoszenia ewangelii i ży-
cia według niej w służbie wartości oraz potrzeb osób i społeczeństw” 
(por. n. 64). Jest to zadanie wyjątkowe, które wiano być realizowane 
z dużą odpowiedzialnością, w jedności z kościołem i jego pasterzami 
dla dobra całej wspólnoty.

Rzym, 29 marca 1995
pRzemÓwIenIe oJca śwIęteGo do UczestnIkÓw

pIelGRzymkI RadIa maRyJa
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BardzO ByłO POtrzeBa tych waszych Oklasków

drodzy młodzi przyjaciele! przyjmijcie ducha świętego i bądźcie 
mocni!

czy ja mogę do was coś powiedzieć? Bardzo było potrzeba tych 
waszych oklasków. mnie to już nic nie pomoże. ale trzeba ich było dla 
was. trzeba ich dla tej wielkiej uroczystości, która jest pełna radości 
i uniesienia. moi drodzy, powiem więcej: trzeba tych oklasków – prze-
bacz mi matko najświętsza, co powiem – trzeba dla ciebie. chociaż 
tobie to już nic nie dodaje do twojej chwały, ale jest jakąś radością 
dodatkową, że oni się radują, że my się radujemy w tym dniu. właśnie, 
przecież ty jesteś, maryjo, przyczyną naszej radości. a szczyt tej radości 
jest właśnie dziś – przyczyna naszej radości. chcemy to wyrazić, tak 
jak umiemy, jak ludzie, jak dzieci, jak twoje dzieci. przyczyno naszej 
radości! moi drodzy, radością się można też zmęczyć, więc się nie prze-
męczmy radością i idźmy dalej z naszą liturgią, która jeszcze stanowi 
długą przed nami drogę. nie za długą, nie do wieczora, ale w każdym 
razie dobrze poza południe.

częstochowa, 15 sierpnia 1991
HomIlIa wyGłoszona w czasIe mszy św.
odpRawIoneJ pod szczytem JasneJ GÓRy

wigilijny stół

w naszych obchodach świąt Bożego narodzenia szczególne miejsce 
zajmuje stół, wokół którego gromadzi się rodzina, aby modlić się, łamać 
opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać wieczerzę wigilijną. pięk-
nym zwyczajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, 
kto może przyjść z drogi, dla nieznajomego. te proste gesty znaczą bardzo 
wiele. symbolizują one dobroć ludzkiego serca, które w drugim człowieku 
dostrzega – zwłaszcza w człowieku potrzebującym – obecność chrystusa 
i wzywa, by wprowadzić brata i siostrę w klimat rodzinnego ciepła, zgod-
nie ze staropolskim: «Gość w dom – Bóg w dom». stół wigilijny niejako 
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tworzy i buduje ludzką wspólnotę. to znaczenie stołu jeszcze bardziej staje 
się czytelne, gdy spoczywa na nim chleb, z którego każdy może wziąć 
i dzielić się z innymi. miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi 
znajdują w tym wigilijnym geście wspaniały wyraz. myślę w tej chwili 
nie tylko o naszym stole w domu rodzinnym, ale mam także na uwadze 
wielki stół naszego wspólnego domu – matki ojczyzny.

Rzym, 20 listopada 1997,
spotkanIe opłatkowe z polakamI.

na tę kOlędę góralską czekałeM 5 lat z OkładeM!
wiadomo, że w polsce chodzi się po kolędzie do 2 lutego. Bogu 

dzięki, żeście się nie spóźnili. przyszliście tak, nie powiem pięć przed 
dwunastą, ale piętnaście przed dwunastą z tą kolędą do papieża. Bo na 
kolędników też czekają. czasem muszą długo czekać, a jak się docze-
kają, to się potem cieszą, radują z tego, że przybyli. Ja też na tę kolędę 
góralską czekałem 5 lat z okładem! cieszę się dzisiaj i raduję, żeście 
przybyli, żeście przybyli z prawdziwą góralską kolędą, według najlep-
szych naszych polskich tradycji, wyrażając w tej kolędzie to wszystko, 
co kryje w sobie polskie i góralskie serce. całą tę prostotę i równocześnie 
głębię przeżycia tajemnicy Bożego narodzenia, przeżycia tajemnicy 
Betlejemskiej: tak jak ona jest wypowiedziana w ewangelii, tak jak jest 
przekazywana w tradycji kościoła, chrześcijaństwa, ludzkości od dwu 
tysięcy prawie lat; tak jak ona jest przekazywana od tysiąca przeszło 
lat w naszej ojczystej tradycji, tradycji kościoła i w tradycji polskiego 
obyczaju. to wszystko, coście tu przynieśli, to właśnie ten polski obyczaj, 
obyczaj kolędowy, obyczaj Bożego narodzenia, obyczaj trzejkrólowy 
w wydaniu góralskim, bo oprócz tego góralskiego jest także wiele in-
nych wydań obyczajów Bożego narodzenia w polsce. ale ten góralski 
ma szczególny urok, szczególną wyrazistość. ten urok, ta wyrazistość 
pochodzi także stąd, że przybywacie z naszych gór, od „wysokich tater”, 
że ten pan Jezus się wam tam rodzi, na hali, w bacówce, i że wy jako 
juhasi, bacowie, jesteście szczególnie bliscy tych betlejemskich pasterzy, 
którzy pierwsi do niego przyszli z wizytą w Betlejemie.
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no, wyście te rzeczy powiedzieli, wyśpiewali i wytańczyli bo tylko 
górale tak mogą obchodzić Betlejem w polsce, tylko górale przed szopką 
nie tylko przemawiają, nie tylko śpiewają, ale także tańczą. Ba, żeby 
to sami tańczyli, ale do tańca nawet aniołów zapraszają! Różne rzeczy 
sobie w ciągu mojego życia pomyślałem i wyobraziłem na temat Bożego 
narodzenia i na temat tradycji Bożego narodzenia, ale nigdy mi to nie 
przyszło do głowy, dopiero tu pierwszy raz, że aniołowie nad stajenką 
betlejemską nie tylko śpiewali chwałę na wysokości Bogu, nie tylko 
zwiastowali dobrą nowinę pasterzom, ale także tańczyli, i to tańczyli 
razem z pasterzami, jednemu się nawet skrzydło przyłamało!

no więc za to wam, moi drodzy kolędnicy, bardzo serdecznie 
dziękuję. Jestem wzruszony, przywieźliście tu z sobą kawałek mojej 
ojczyzny, w tym najbliższym tego słowa znaczeniu, bo chociaż moją 
ojczyzną jest cała polska, wszędzie, gdzie jest polska i wszystko, co jest 
polskie to jednak z tą częścią ojczyzny, skąd wy przychodzicie, byłem 
szczególnie związany, bo tam się urodziłem, bo tam spędziłem prawie 
całe moje życie, tam zostałem powołany do kapłaństwa, do biskupstwa 
byłem waszym biskupem, góralskim biskupem, góralskim kardynałem, 
a na końcu zostałem góralskim papieżem. no więc za tę kolędę góralską 
szczególnie dziękuję.

nigdy nie można było sobie wyobrazić, ja tego sobie nie wyobrażałem 
w dalekiej przeszłości, że będzie można w tej auli Clementina, w której 
zawsze poruszano się z wielką czcią i szacunkiem ze względu na prze-
szłość, która tu przemawia, zabytki sztuki, które tu się znajdują, że można 
tu będzie poprowadzić góralskie jasełka i że górale, prawdziwi górale, 
górale z zakopanego, z naszych „tater” będą tutaj śpiewali, tańczyli; 
nawet się żaden nie poślizgnął na tej marmurowej posadzce.

Jak widzicie, z całą uwagą śledziłem każdy szczegół waszych jasełek, 
zapamiętałem sobie najważniejsze myśli przewodnie, najważniejsze po-
uczenia, bo po to są właśnie te jasełka w naszej tradycji, żeby były także 
pouczeniem dla środowiska, dla różnych środowisk, żeby nas uczyły o tej 
wielkiej miłości Boga, jaka się objawiła w tajemnicy wcielenia, bo to 
jest Boże narodzenie. Bóg staje się człowiekiem z miłości dla człowieka, 
Bóg staje się człowiekiem po to, ażeby człowieka odkupić. Bóg sam 
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podejmuje się sprostać temu zadaniu, któremu człowiek od początku 
sprostać nie mógł, bo stał się grzesznikiem. dziedzictwo grzechu ciągnął 
za sobą od pierwszego adama. dlatego przyszedł drugi adam, ażeby ten 
miłościwy plan ojca, plan zbawienia człowieka, wypełnić swoim czło-
wieczeństwem. stał się człowiekiem, ażeby człowieka podnieść ku Bogu 
i ażeby człowieka uczłowieczyć, w pełni uczłowieczyć, żeby go uczynić 
dzieckiem Bożym, a w tym jest również pełnia człowieczeństwa.

to wszystko zawsze jest rozważane, można powiedzieć, na wesoło, 
bo jasełka, tak jak cała tradycja kolędowa, są pełne wesołości, pełne 
radości. to wszystko rozważa się wówczas, kiedy przychodzi okres 
Bożego narodzenia, kiedy stają w kościołach szopki, kiedy zaczyna 
się grać jasełka, kiedy wyruszają kolędnicy to wszystko rozważamy po 
swojemu, po naszemu, po polsku, a rozważając to wszystko, wchodzimy 
w tę tajemnicę Bożą, która jest szczególną tajemnicą Roku odkupienia. 
właśnie od tego zaczęło się odkupienie, że syn Boży stał się człowie-
kiem. stał się człowiekiem, przyszedł na świat w stajence, w ubóstwie 
i w chłodzie. Rozpoczął w ten sposób to życie, które zakończył na krzy-
żu. przez to, że jest nam taki bliski w stajence betlejemskiej, jest nam 
też bliski na krzyżu i jest nam też bliski w zmartwychwstaniu. I to jest 
tajemnica odkupienia, do której ten rok nadzwyczajnego jubileuszu, 
Rok święty, w szczególny sposób nas wprowadza i wzywa, żebyśmy 
z tego odkupienia chrystusowego jak najszczodrzej, jak najpełniej 
zaczerpnęli.

Rzym, 31 stycznia 1984
polskIe Jasełka w watykanIe

niech na zieMi POlskiej trwa nadal „aniOł Pański”
Jest w Rzymie taki piękny zwyczaj, że papież w każdą niedzielę 

i święto odmawia „anioł pański” z wiernymi, którzy gromadzą się w tym 
celu na placu św. piotra. ten zwyczaj zastałem jako dziedzictwo po moich 
czcigodnych poprzednikach, a przede wszystkim po pawle VI i podtrzy-



��� 100 DROGOWSKAZÓW JANA PAWŁA II DLA OJCZYZNY

muję go z wielką radością. modlitwa jest zawsze poprzedzona krótkim 
rozważaniem, a także przypomnieniem spraw, które szczególnie wypada 
polecać Bogu w modlitwie, zakończona zaś jest błogosławieństwem.

moi rodacy w polsce wiedzą o tym rzymskim zwyczaju. co więcej, 
od dnia, kiedy zostałem powołany na stolicę św. piotra, spontanicznie 
zaczęli się ze mną łączyć, odmawiając „anioł pański” każdego dnia 
o zwyczajnych porach: rano, w południe i wieczór. modlitwa ta, jak 
słyszę, stała się powszechnym zwyczajem, jak o tym świadczą liczne 
listy, a także wzmianki w prasie. poprzez „anioł pański” łączymy się 
ze sobą duchowo, pamiętamy o sobie, dzielimy się tajemnicą zbawienia, 
jaką nosimy w naszych sercach, dzielimy się samym sercem.

pragnę dzisiaj, odmawiając „anioł pański” z Jasnej Góry, podzięko-
wać wszystkim moim rodakom w całej polsce za tę szlachetną inicjatywę. 
zawsze byłem głęboko wzruszony tym stałym dowodem pamięci – i dziś 
pragnę temu dać wyraz publiczny, tu w polsce, na Jasnej Górze.

Równocześnie pragnę, drodzy bracia i siostry, razem z wami prosić 
matkę najświętszą o to, ażeby modlitwa „anioł pański” stale przy-
pominała każdemu i wszystkim o tym, jak wielka jest godność czło-
wieka. Istotnie bowiem taki jest również owoc tej modlitwy i taki jej 
cel. przypominając, że „słowo stało się ciałem”, że syn Boży stał się 
człowiekiem, musimy sobie zarazem uświadomić, jak wielkim przez tę 
tajemnicę – przez wcielenie syna Bożego – stał się każdy człowiek. Bo 
przecież dla objawienia przedwiecznej miłości stwórcy i ojca, a zarazem 
dla ukazania godności każdego z nas, chrystus począł się w łonie maryi 
i stał się człowiekiem. o tym właśnie przypomina nam modlitwa „anioł 
pański”. dlatego tak systematycznie ją odmawiamy.

Jeśli systematycznie odmawiamy „anioł pański”, modlitwa ta musi 
kierować całym naszym postępowaniem. nie możemy odmawiać jej 
ustami, nie możemy powtarzać słów modlitwy „anioł pański”, a rów-
nocześnie postępować w sposób, który sprzeciwiałby się naszej ludzkiej 
i chrześcijańskiej godności.

nie będę teraz mówił szczegółowo o tym, co w postępowaniu polaków 
sprzeciwiać by się mogło godności „obrazu i podobieństwa Bożego”, 
godności potwierdzonej przez tajemnicę wcielenia.
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znamy doskonale wady, które przemieniają się niekiedy w prawdziwe 
plagi zagrażające życiu duchowemu czy nawet biologicznemu narodu.

myślcie o tym, drodzy bracia i siostry. Gorąco was o to proszę. niech 
na ziemi polskiej trwa nadal „anioł pański” w łączności z papieżem. 
I niech wydaje owoce w całym polskim życiu. nie tylko od święta, ale 
i na co dzień.

częstochowa, 5 czerwca 1979
RozwaŻanIe

pRzed modlItwĄ „anIoł paŃskI”

zaniM Odejdę PrOszę was...

I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na 
kraków, na ten kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi 
droga – i popatrzę stąd na polskę...

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię „polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, 
nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas chrystus na chrzcie 
świętym,

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
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proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście 

szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców 
naszych i matek ją znajdowało,

– abyście od niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on „wy-

zwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest „największa”, 

która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani 
korzenia, ani sensu.

proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bo-
garodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, 
przez pamięć św. wojciecha, który zginął dla chrystusa nad Bałtykiem, 
przez pamięć św. stanisława, który legł pod mieczem królewskim na 
skałce.

proszę was oto. amen.

kraków, 9 czerwca 1979
HomIlIa w czasIe mszy św. 
odpRawIoneJ na BłonIacH



modlItwa o BeatyFIkacJę
słUGI BoŻeGo Jana pawła II

Boże w trójcy przenajświętszej,
dziękujemy ci za to,
że dałeś kościołowi

papieża Jana pawła II
i sprawiłeś,

że zajaśniała w nim
twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża chrystusa

i blask ducha miłości.
on, zawierzając całkowicie

twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu

maryi,
stał się żywym obrazem

Jezusa dobrego pasterza,
wskazując nam świętość,

wysoką miarę
życia  chrześcijańskiego,
jako drogę do osiągnięcia

wiecznego zjednoczenia z tobą.
Udziel nam,

za jego przyczyną,
zgodnie z twoją wolą,

tej łaski, o którą prosimy,
z nadzieją,

że zostanie on rychło
włączony w poczet
twoich świętych.
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