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rzym, przed Bazyliką św. Wawrzyńca, Wszystkich Świętych
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Msza św. na cmentarzu Campo Verano, homilia, 1 listopada 1988
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Do Pana należy 
człowiek!

Podczas dorocznej Mszy św. żałobnej Ojciec Święty  
modlił się i zachęcał Rzymian do modlitwy za zmarłych.

[…] 2. Jakże często ten człowiek, 
zwłaszcza człowiek współczesny, 
mniema, że należy tylko do siebie, 
a do niego należy świat: wielkie 
tworzywo jego twórczej myśli; 
tworzywo, które przetwarza wedle 
własnego projektu i na własny 
użytek. Często tak właśnie myśli 
człowiek. Taka jest treść jego życia, 
dążeń i działań… aż do tej granicy, 
którą wyznacza śmierć, śmierć jest 
kresem. […]
Czy pielgrzymujemy tylko na miejsca 
śmierci? Czy te wszystkie cmentarze 
świadczą tylko o kresie istoty, 
której na imię „człowiek”? Czy 
potwierdzają tylko ten imperatyw 
powrotu do ziemi: „z prochu 

powstałeś i w proch się obrócisz” 
(por. Rdz 3,19)?
3. Liturgia mówi nam co innego. 
„Do Pana należy ziemia i to, co ją 
napełnia”. Do Pana należy człowiek, 
który na tylu cmentarzach – znanych 
i nieznanych – „wypełnia ziemię” po 
śmierci swego ciała. […]
4. Kim byli ci, których życie doczesne 
zamknęło się wiekiem trumny i płyty 
grobowca? Odpowiada Psalmista: 
Oto „pokolenie tych, co szukają 
oblicza Boga Jakubowego” (Ps 
23[24],6). Kim są ci, których zwłoki 
doczesne kryją mogiły?
Odpowiada Księga Apokalipsy: Oto 
ci, co stoją „przed Barankiem… 
i głosem donośnym wołają: 
,Zbawienie Bogu naszemu, 
Zasiadającemu na tronie 
i Barankowi’” (por. 7, 9-10).
Na tylu miejscach, na których my, 
ludzie odczuwamy nieobecność 
naszych braci i sióstr, którzy od nas 
odeszli – Słowo dzisiejszej liturgii 

objawia nam nową Obecność.
Jest to Obecność wobec Boga 
samego. Jest to Obecność za sprawą 
Baranka. […]
Baranek to Ten, w którym Ojciec 
obdarzył nas największą miłością: 
„zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy” 
(1 J 3,1).
Za sprawą Jego Krzyża – Jego śmierci 
i Zmartwychwstania.
Baranek – Jezus Chrystus.
Czytamy w Księdze Apokalipsy: 
„Ci przyodziani w białe szaty kim 
są i skąd przybyli?… To ci, którzy 
przychodzą z wielkiego ucisku 
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili” (7,13-14).
6. Na grobach i grobowcach wokół 
nas znajduje się znak Krzyża. 
Ten znak mówi o zmarłym: był 
chrześcijaninem. Ale nie tylko. Ten 
znak świadczy o Baranku: o Jezusie 
Chrystusie, w którym jest odkupienie 
świata. Odkupienie człowieka. […]



Watykan, sala Klementyńska, audiencja dla Polaków, przemówienie

10

Święto patronalne św. Karola Boromeusza, 4 listopada 1988
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W dniu swego patrona, św. Karola Boromeusza, Ojciec Święty przyjął pielgrzymów z diecezji  
gdańskiej. Podczas rozmów nawiązywano do zamiaru władz PRL zamknięcia Stoczni Gdańskiej.

Bardzo serdecznie dziękuję księdzu 
Biskupowi za słowa wypowiedziane 
w dniu św. Karola Boromeusza, 
mojego patrona. I wszystkim, 
w których imieniu to wypowiedział, 
również dziękuję, przede wszystkim 
tutaj zgromadzonym.
Wszystkich zgromadzonych witam 
serdecznie i pozdrawiam, dziękując 
im za odwiedziny właśnie w tym 
dniu patronalnym. Równocześnie 
do tego świętego patrona Kościoła 
nie tylko mediolańskiego, jakim 
jest św. Karol, zwracam się stale 
z prośbą o łaskę pasterskiego 
posługiwania Kościołowi, Kościołowi 
powszechnemu. Wiem, że w tej 

prośbie nie jestem sam, że tę prośbę 
wspólnie ze mną podejmują liczni 
ludzie na świecie, a w szczególności 
liczni moi rodacy Za to najbardziej 
dziękuję. Za to wielkie, chociaż 
niewidzialne, niewyliczalne po ludzku 
wsparcie Papieża-Polaka na Stolicy 
Piotrowej ze strony wszystkich 
rodaków pragnę w dzisiejszym dniu 
szczególnie serdecznie podziękować. 
Jest to wielka siła, siła modlitwy, 
zwłaszcza jeżeli jest połączona 
jeszcze z siłą ofiary, z ofiarowanym 
Bogu w określonej intencji 
cierpieniem; zdaje się może słabością 
wobec tylu sił, wobec tylu środków 
przemocy, które działają w świecie, 
wobec całego rozwoju techniki 
i materialnego postępu – ta siła może 
zdawać się słabością. Wiemy o tym, 
że ta słabość jest właśnie siłą. Tego 
nas nauczył św. Paweł Apostoł. Tego 
nas nauczył swoim przepowiadaniem 
o Krzyżu Chrystusa. Krzyż, który był 
największą słabością po ludzku, stał 

się największą siłą nie tylko dla tego 
Apostoła, dla Kościoła wszystkich 
czasów, ale także i dla człowieka, 
dla człowieka wszystkich czasów. 
Św. Karol Boromeusz, o ile znam 
jego życie, a także chodziłem trochę 
po śladach tego życia zwłaszcza 
w Mediolanie, bardzo gorąco 
i bardzo obficie czerpał z tego 
pierwszego źródła siły, która jest 
słabością krzyża.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
rodaków w tym dniu dla mnie 
uroczystym. Pozdrawiam w sposób 
szczególny środowisko gdańskie. 
Mamy znowu powody, ażeby się 
o to środowisko gdańskie, zwłaszcza 
o Stocznię Gdańską, niepokoić. 
Zawsze staraliśmy się być solidarni 
z „Solidarnością”. I w tym momencie 
także tę solidarność wyrażamy. Za 
słowem wypowiedzianym tutaj idzie 
codzienna modlitwa. Niech o tym 
wiedzą wszyscy zainteresowani 
i wszyscy moi rodacy w Ojczyźnie.

Dziękuję  
za wielkie wsparcie 
Papieża-Polaka



rzym, Kwirynał, kościół św. Andrzeja, 13 listopada 1988
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telegram na 50-lecie konsekracji kościoła św. Stanisława Kostki i przemówienie w kościele św. Andrzeja 
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Ojciec Święty odwiedził rzymską parafię Matki 
Bożej Większej na Eskwilinie oraz kościół 
św. Andrzeja na Kwirynale, gdzie modlił się 
przed Najświętszym Sakramentem oraz przy 
grobie św. Stanisława Kostki.

tam dojrzało  
moje powołanie 

Na ręce księdza Kardynała 
[Franciszka Macharskiego – przyp. 
red.] pragnę złożyć podziękowanie 
wspólnocie parafialnej św. Stanisława 
Kostki w Krakowie na Dębnikach: 
duszpasterzom i wiernym za 
zaproszenie mnie na jubileuszowe 
uroczystości 50-lecia konsekracji 
kościoła.
Czy Bóg, którego niebo i niebiosa 
najwyższe nie mogą objąć, zamieszka 
naprawdę z nami? Tak pytał Salomon 
w czasie poświęcenia świątyni 
jerozolimskiej (por. 1 Krl 8,27).
A św. Jan Ewangelista mówi: „Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas” (J 1,14). Chrystus, który jest 
„kamieniem węgielnym” Kościoła, 
zamieszkał w sposób szczególny 
50 lat temu w tej świątyni, by 
wzywać wspólnotę dębnicką „do 
przedziwnego swojego światła” 
i czynić z niej wybrane plemię, 
królewskie kapłaństwo, naród święty 
(por. 1 P 2,9). Dziś składamy Mu za 
to gorące dziękczynienie.
Całym sercem uczestniczę w tej 
jubileuszowej modlitwie. Dębnicka 
bowiem wspólnota parafialna, 
dębnicki kościół odegrał także 
w moim osobistym życiu niezwykłą 
rolę. Wśród tamtejszych parafian, 
wśród młodzieży i duszpasterzy 
wypadło mi przeżywać mroczne 
lata niemieckiej okupacji. Tam 
Bóg kształtował moją młodość 
i tam też dojrzało moje powołanie 
kapłańskie. Z wdzięcznością 
wspominam tam tych wszystkich, 
z którymi Opatrzność złączyła wtedy 
moje życie: żywych i umarłych. 
Ze szczególnym wzruszeniem 
wspominam aresztowanych 

i wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych, tych, którzy 
cierpieli i złożyli Bogu największą 
ofiarę z własnego życia. Jestem 
przekonany, że owoc ich ofiary 
złączonej z ofiarą Chrystusa noszę 
w sobie, tak jak nosi go cała parafia.
Z serca błogosławię dzieciom 
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom, 
chorym, cierpiącym i ubogim. 
Błogosławię katechetom, siostrom 
zakonnym, grupom modlitewnym, 
salezjańskim pomocnikom 
kościoła, ministrantom i lektorom, 
duszpasterzom, przełożonym i całej 
wspólnocie salezjanów, która 
w bieżącym roku obchodzi uroczyście 
z całym Kościołem jubileusz 100. 
rocznicy śmierci swojego założyciela, 
szczególnego przyjaciela młodzieży 
i ubogich, św. Jana Bosco.

Patron trudnych 
dróg życia 
polskiego

[…] „Żyjąc krótko, przeżył czasów 
wiele”… Wszyscy znamy te słowa, 
które wielokrotnie powtarzaliśmy 
w modlitwie liturgicznej i które 
stanowią syntezę życia naszego 
świętego, postaci doprawdy 
niezwykłej: w tak niedługim czasie 
zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość 
powołania chrześcijańskiego 
i zakonnego.
Ten święty patron młodzieży, 
zwłaszcza młodzieży polskiej, 
towarzyszył mi od dawna, w czasach 
młodości i potem, stale. Towarzyszył 
mi w Rzymie, gdy byłem studentem 
w położonym niedaleko stąd 
Kolegium Belgijskim. Prawie każdego 
dnia przychodziłem się modlić do 
św. Stanisława Kostki, przychodziłem 
szukać u niego duchowego 
światła i pomocy. To samo mieli 
zwyczaj czynić także liczni studenci 
różnych narodowości, z różnych 
kolegiów. […]
Tę wędrówkę ze św. Stanisławem 
Kostką chciałem kontynuować 

i teraz, na początku drugiego 
10-lecia mojego pontyfikatu, mojej 
pasterskiej posługi w Rzymie. 
Czułem wewnętrzną konieczność, 
nakaz serca, ażeby właśnie dzisiaj, 
13 listopada przyjść do jego grobu, 
do miejsc, gdzie dobiegła kresu jego 
ziemska droga i gdzie przekroczył 
próg nieba, do którego zawsze 
tęsknił.
[…] Jego krótka droga życiowa 
z Rostkowa na Mazowszu, 
przez Wiedeń do Rzymu była 
jak gdyby wielkim biegiem na 
przełaj do tego celu życia każdego 
chrześcijanina, jakim jest świętość. 
Łączą się z tą postacią różne 
wspomnienia. Pragnę przywołać 
jedno z 1962 r., pierwszego roku 
Soboru Watykańskiego II: tego 
dnia sługa Boży Jan XXIII zaprosił 
nas, wszystkich biskupów, polskich 
i nie tylko polskich, zgromadzonych 
na Soborze właśnie tutaj, do 
św. Andrzeja na Kwirynale, do 
sanktuarium św. Stanisława Kostki. 
Nigdy nie zapomnimy tego gestu 
miłości dla świętego, ale także 
i miłości dla naszej Ojczyzny 
i Kościoła w Polsce. Kiedy znajdujemy 
się wobec tej niezwykłej postaci, 
myśli nasze podążają natychmiast 
do młodych całego świata, przede 
wszystkim do młodych w naszej 
Ojczyźnie. Tak, św. Stanisław miał 
trudną młodość, mimo że był bardzo 
bogatego rodu, arystokratycznego, 
prawie królewskiego, ale miał trudną 
młodość. Młodzi dzisiaj także mają 
w Polsce trudną młodość, czasem 
wydaje im się, że nie potrafią 
sprostać, czasem szukają wyjścia 
poza Ojczyzną. Dla wszystkich: 
i tych, co odchodzą z Ojczyzny, 
i tych, co zostają, niech św. Stanisław 
Kostka będzie patronem, patronem 
trudnych dróg życia polskiego, 
życia chrześcijańskiego. Szukajmy 
u niego stale wspomożenia dla całej 
młodzieży polskiej, dla całej młodej 
Polski. Był ogromnym czcicielem 
Matki Najświętszej, to miał wspólne 
w jakiś sposób, oczywiście nie tylko 
z nami, ale w szczególny sposób 
z nami, z narodem polskim […].



Watykan, Bazylika św. Piotra
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Plac i Bazylika św. Piotra, beatyfikacja, 20 listopada 1988
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Papież podkreślił, że nowi błogosławieni dali całym swoim 
życiem dowód, że opowiadają się za prawdą objawioną.

Chwały ołtarzy dostąpili tego dnia męczennicy-misjonarze z Włoch  
i Niemiec oraz zakonnica z Ameryki, założycielka Zgromadzenia  

Sióstr Najświętszego Sakramentu dla Indian i Ludności Kolorowej.



Watykan, Aula Pawła VI, koncert muzyczny i recital José Carrerasa, 3 i 9 grudnia 1988
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Watykan, sala Klementyńska, 8 grudnia 1988
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W 30. rocznicę ogłoszenia św. Klary patronką włoskiej telewizji 
Ojciec Święty wysłuchał koncertu Chóru i Orkiestry Symfonicznej 
Włoskiego Radia i TV oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej.

Dochód z recitalu słynnego tenora José Carrerasa został przeznaczony  
na potrzeby Włoskiego Stowarzyszenia Walki z Białaczką.

Ks. Henryk Wysocki (obecnie proboszcz parafii Czarne w diecezji włocławskiej) dziękował wówczas Ojcu Świętemu za ocalenie od służby 
wojskowej. Jako alumn pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w dniu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową, o godz. 13.00, otrzymał kartę powołania do wojska w Bartoszycach. Nie pomogły pisemne interwencje ks. bpa Jana Zaręby ani 
rektora WSD, ks. Franciszka Jóźwiaka. Jednakże po trzech dniach, po ponownych interwencjach telefonicznych, władze Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Koninie, zmiękczone faktem wyboru Papieża-Polaka, zgodziły się na anulowanie wezwania do odbycia służby wojskowej.



Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. kanonizacyjna, 11 grudnia 1988
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Watykan, prywatna biblioteka, audiencja dla Jasera Arafata, 23 grudnia 1988
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Kanonizowana tego dnia Hiszpanka, Matka Maria Rosa Molas y Vallvè,  
założyła Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Maryi Pocieszycielki.

Jan Paweł II podkreślił w homilii, że nowa 
święta głosiła światu miłosierdzie Boga Ojca.



Watykan, Bazylika św. Piotra, wigilia Bożego Narodzenia
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Pasterka, homilia, 24 grudnia 1988
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Na początku Mszy św. o północy odczytano 
fragment starożytnego Martyrologium 
Rzymskiego, dotyczący Wcielenia Słowa.

tajemnica nocy 
betlejemskiej

1. „Zwiastuję wam radość wielką 
[…] dziś […] narodził się wam 
Zbawiciel” (por. Łk 2,10-11).
Słyszymy ten głos z głębi 
betlejemskiej nocy. Pierwsi usłyszeli 
go pasterze, którzy „trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą” (Łk 2,8). 
Dlatego też Msza św. o północy 
Bożego Narodzenia nazywa się 
„pasterką”.
Jesteśmy zgromadzeni w Bazylice 
św. Piotra, aby usłyszeć raz jeszcze 
te same słowa: „zwiastuję wam 
radość wielką”. Wespół z nami 
– poprzez radio i telewizję – słuchają 
słów tego zwiastowania ludzie 
różnych języków i narodów, krajów 
i kontynentów. Pasterze betlejemscy 
co roku są w ten sposób jak gdyby 
wciąż na nowo obecni na różnych 
miejscach ziemi.
I chociaż słowa, które słyszymy 
o północy Bożego Narodzenia, są 
co roku te same, zawsze na nie 
czekamy. Zawsze są dla nas nowe.
2. „Dziś się narodził Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus” 
(por. Łk 2,11).
Raz jeden się narodził. Raz 
jeden przyszedł na świat w noc 
betlejemską. A przecież tamto 
„dziś” sprzed prawie dwóch 
tysięcy lat przeżywamy jako nasze 
współczesne „dziś”. „Narodził się 
nam Zbawiciel”.
Może się zdawać, że ludzkość 
uczyniła już tak wiele i nadal czyni, 
ażeby „zbawić się” o własnych 
siłach. Ażeby człowiek sobie 
samemu wystarczył. A jednak 
stale się przekonuje, że nie 
wystarcza, że wszystko, co nazywa 
się „cywilizacją”, „postępem”, 
„rozwojem”, nie sięga do korzenia 
zła, które trwa w dziejach ludzkości, 

a nawet w jakimś sensie pogłębia 
się i rozszerza, z drugiej zaś strony 
to wszystko, co służy „ulepszeniu” 
ludzkiego bytowania, co czyni je 
„lepszym”, nie sięga do pełni tego 
dobra, ku któremu skierowana jest 
ludzka istota.
Tak więc słowa „narodził się nam 
Zbawiciel” wciąż dotykają tego, co 
w człowieku trwałe i rzeczywiste, 
co dogłębnie prawdziwe. I co 
roku na nie czekamy z takim 
samym „pokryciem” w naszym 
człowieczeństwie, choć nawet 
wielokrotnie nie jesteśmy tego 
świadomi.
3. Pasterze betlejemscy przeżyli 
tej nocy wielkie zadziwienie. To, 
co usłyszeli, naprzód napełniło 
ich lękiem. „Nie lękajcie się” 
(por. Łk 2,10) – mówi Zwiastun 
– „zwiastuję wam radość wielką”.
W momencie, w którym Bóg – Syn 
współistotny Ojcu – rodzi się jako 
człowiek, przychodzi na świat jako 
syn człowieczy, syn Maryi, człowiek 
nie może uniknąć wielkiego 
zadziwienia. Cała Ewangelia jest 
księgą wielkiego zadziwienia.
Bóg przecież jest wieczny 
i niewidzialny. Bóg wszystko 
ogarnia: „w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy” (Dz 17,28). Bóg jest 
wszechmocny. Jest „całkiem Inny”: 
Inny od wszystkiego, co stworzone. 
Jest absolutną Transcendencją.
Czy to możliwe, aby stawał 
się człowiekiem? Aby rodził się 
w opuszczonej stajni, jak dziecko 
bezdomnych rodziców?
Dlaczego? Cur Deus homo?
Noc betlejemska to początek tego 
zadziwienia. Pierwsi, którzy je 
przeżyli, to właśnie owi pasterze. 
W zadziwieniu tym jest lęk, a z kolei 
radość. Nie jest ono zaś sprawą 
jednej chwili. Jest treścią ludzkiej 
świadomości na całe życie.
Trzeba, aby człowiek stale szedł 
za tym pytaniem: cur Deus 
homo? I żeby na nie wciąż szukał 
odpowiedzi – i wciąż ją stopniowo 
znajdował. By coraz bardziej 
go ogarniała, coraz głębiej go 
przenikała tajemnica, która tej nocy 

się objawiła. Tak. Tajemnica.
Dobrze, jeśli człowiek przeżywa 
wówczas bojaźń, wewnętrzne 
drżenie. Dobrze, kiedy znajduje 
radość. Ale niedobrze, kiedy 
zabraknie jednej i drugiej. 
Niedobrze. Człowiek nie może być 
obojętny wobec tajemnicy nocy 
betlejemskiej. Nie może odepchnąć 
od siebie pytania: cur Deus homo? 
Musiałoby to stanowić zasadniczą 
„wyrwę” w jego własnym 
człowieczeństwie.
4. Tak więc do uczestnictwa 
w tej Nocy wezwani są wszyscy 
ludzie: „głoście pośród wszystkich 
narodów, rozgłaszajcie pośród 
wszystkich ludów” (por. 
Ps 96[95],3).
W tajemnicy Bożego Narodzenia 
dzieje człowieka, każdego 
i wszystkich, przekraczają 
wewnętrzną granicę w stronę 
„zbawienia” w Bogu. Człowiek 
może o tym nie wiedzieć. Może 
nawet tego nie przyjmować. 
Jednakże „zbawienie” w Bogu może 
do człowieka przyjść tylko od Boga. 
I przyszło. Właśnie tej nocy. […]
5. Beth-lechem – znaczy dosłownie: 
„dom chleba”. Bezdomny Chrystus, 
który tam się narodził, zbuduje 
w dziejach świata dom, który 
odpowiada treści tej nazwy: 
Beth-lechem. Dom Chleba: 
Eucharystia.
On sam, Zbawiciel, zamieszka 
w tym domu w sposób 
sakramentalny. Więcej – On sam 
będzie tym domem: Jego Ciało 
i Krew. Całe Człowieczeństwo, 
w którym bierze początek 
„przebóstwienie” człowieka.
W ten sposób dane będzie ludziom 
stale przekraczać granicę zbawienia 
– wiecznego zbawienia – które Bóg 
sam otworzył w ludzkim narodzeniu 
Słowa – Syna Przedwiecznego. 
W ludzkim narodzeniu Boga.
Zaprawdę. „Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków światło zabłysło” (Iz 9,1).
Zaprawdę. „Nie lękajcie się. 
Zwiastuje wam radość wielką!”



Watykan, Plac św. Piotra, Boże Narodzenie, urbi et Orbi
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25 grudnia 1988
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O godz. 10.30 Ojciec Święty odprawił Mszę św. w Bazylice św. Piotra. Później 
udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi z centralnej loży Bazyliki.

Idzie  
przez pokolenia  
wdzięk 
Chrystusowych 
narodzin 

1. „O jak są pełne wdzięku na 
górach nogi zwiastuna radosnej 
nowiny”! (Iz 52,7). O jakże pełne 
wdzięku jest Boże Narodzenie! Tak. 
Jest pełne ludzkiego ubóstwa, nosi 
na sobie znamię odepchnięcia od 
drzwi, gdy Józef i Maryja szukali 
miejsca w gospodzie. Nosi na sobie 
znamię ludzkiej obojętności – może 
pierwszy sygnał zatwardziałości 
serc, z którą się będzie spotykał 
Zwiastun dobrej nowiny, nie tylko 
za dni swego życia, ale przez 
pokolenia. I właśnie – poprzez to 
wszystko – Boże Narodzenie jest 
pełne wdzięku!
2. Ten wdzięk dostrzegły oczy 
pasterzy betlejemskich. Dostrzegł 
go potem wzrok przenikliwy starca 
Symeona w świątyni i prorokini 
Anny. Dostrzegły go oczy 
mędrców przybyłych ze Wschodu. 
Ten wdzięk jest objawieniem 
Tajemnicy Narodzonego. Jest 
objawieniem Prawdy i Dobra, 
i Piękna, które jest w Nim. Którym 
On Jest! Idzie przez pokolenia ten 
wdzięk Chrystusowych narodzin. 
Objawia się ludziom i ludom: 
chłoną go wszędzie światłe oczy 
wiary. Szukają dlań ludzkiego 
wyrazu artyści: malarze, poeci, 
muzycy… obcują z nim święci: 
żeby wspomnieć bodaj Biedaczynę 
z Asyżu.
3. Światłe oczy wiary odkrywają 
wdzięk Bożej tajemnicy pod 
osłoną ubóstwa i opuszczenia. 
O, jakie piękno widziały w tę 
noc oczy Maryi. Nie sposób tego 
wyrazić! A wzrok Józefa szedł 
za spojrzeniem Oblubienicy. 
I całe ubóstwo zewnętrzne 

przemieniło się w ich sercach 
w największe bogactwo, z niczym 
nie porównane. Zaprawdę, tylko 
tak mógł się narodzić Chrystus! 
Tylko tak mógł zamieszkać wśród 
ludzi Emmanuel! Zwiastun dobrej 
nowiny.
4. Wdzięk Bożego Narodzenia 
rozprzestrzeni się na wszystkie 
drogi, którymi pójdzie On – święty 
Boży! Syn, „który jest odblaskiem 
chwały Ojca i odbiciem Jego 
istoty” (por. Hbr 1,3), przejdzie 
dobrze czyniąc (por. Dz 10,38). 
Bóg wypowie w Nim i przez Niego 
swe ostateczne słowo do ludzkości. 
„Bóg, który wielokrotnie i na 
wiele sposobów przemawiał przez 
Proroków, na koniec przemówi 
przez Syna” (por. Hbr 1,1-2). „Przez 
Niego stworzył wszechświat” 
(Hbr 1,2). „On jest dziedzicem 
wszystkiego, co stworzone” (por. 
Hbr 1,2). Przyszedł podzielić 
się z nami swym synowskim 
dziedzictwem.
5. „O jakże są pełne wdzięku na 
górach stopy zwiastuna radosnej 
nowiny”. Co głosi? Obwieszcza 
zbawienie, ogłasza pokój 
– pojednanie z Bogiem, ustanawia 
wieczne Przymierze w swojej 
Krwi, zwiastuje człowiekowi 
każdemu szczęście (por. Iz 52,7), 
żywot wieczny w Bogu, który jest 
spełnieniem tego, co człowiek 
odwiecznie nosi w sobie jako 
żywy znak podobieństwa do 
swego boskiego Stwórcy i Ojca. 
Wdzięk rozlał się na Jego wargach 
– Zwiastuna dobrej nowiny (por. 
Ps 45[44],3). Ten wdzięk uprzedza 
Piękno ostateczne i niewyrażalne, 
piękno Bożego Oblicza, gdy 
ujrzymy Go twarzą w twarz (por. 
1 Kor 13,12). […]
7. Emmanuel przyszedł na świat 
pod znakiem ostamotnienia 
i ubóstwa, bowiem Bóg 
wszechpotężny ogołocił siebie 
i stał się pokornym sługą. Dlatego 
w tajemnicy Bożego Narodzenia 
znajdują dla siebie miejsce wszyscy 
ubodzy dawnego i nowego 
typu: ci, którzy cierpią i umierają 

z głodu, zepchnięci na margines, 
wydziedziczeni, uchodźcy, 
ofiary nienawiści, wojen, klęsk 
naturalnych. […]
8. Moja myśl biegnie także ku 
ubogim w to cenne dobro, jakim 
jest zdrowie, ku wszystkim, 
którzy walczą z chorobą na 
oddziałach szpitalnych, w klinikach 
lub w domowym zaciszu. 
O nich wszystkich myślę i ich 
wszystkich proszę: nie traćcie 
nadziei! Zwracam się głównie do 
cierpiących na AIDS – wypadło 
im walczyć nie tylko z chorobą, 
ale również z nieprzychylnością 
otoczenia, które instynktownie 
i z lękiem odsuwa się od nich. 
Wzywam więc wszystkich, by 
zaangażowali się w dramat tych 
braci, którym wyrażam moją 
solidarność i moje uczucia, 
a równocześnie proszę uczonych 
i badaczy, by pomnożyli wysiłki 
w celu znalezienia skutecznego 
środka na tę tajemniczą chorobę. 
Nauka i miłość wspólnymi siłami 
doprowadzą do znalezienia 
upragnionego lekarstwa. To 
życzenie składam przy kolebce 
nowo narodzonego Zbawiciela.
9. Wobec betlejemskiego ubóstwa 
Kościół jako pierwszy czuje 
się wezwany do naśladowania 
ubogiego Chrystusa. Razem 
z Nim staje po stronie ubogich, 
zobowiązując się do poszanowania 
ich godności i niesienia im ulgi 
w cierpieniu. Z nową ufnością 
staje w ich obronie, wzywając: 
niech połączą się wszystkie siły 
i pomnożą inicjatywy niesienia 
pomocy potrzebującym, z którymi 
Chrystus zechciał się utożsamić! 
Niech to wezwanie rozlegnie 
się dziś we wszystkich stronach 
świata i niech pobudzi do 
wspaniałomyślnej odpowiedzi tych, 
którzy mają, tych, którzy mogą, 
a zwłaszcza młodzież. Niech każdy 
nauczy się dostrzegać w ubogich 
braciach ubogiego Chrystusa. Ten 
apel kieruję do wszystkich w imię 
Dzieciątka Jezus: niech nie brzmi na 
próżno! […]



Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” w 20 lat po II Soborze Watykańskim 
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79. pielgrzymka apostolska do Włoch, Fermo, Porto San giorgio, 30 grudnia 1988
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W Porto San Giorgio Jan Paweł II odprawił 
Mszę św. w ośrodku neokatechumenatu 
„Sługa Jahwe”. Udzielił tam mandatu 
misyjnego 72 rodzinom „wędrownych 
katechumenów”.

W katedrze w Fermo Ojciec Święty spotkał 
się z biskupami, których wzywał do 

„duszpasterskiego rozpoznania” poprzez 
głęboką analizę duchowych potrzeb 

wspólnoty diecezjalnej.

Chrystusowe 
wezwanie: 
„Idźcie i wy 
do mojej winnicy”, 
zwrócone jest 
do każdego 
osobiście 

[…] 28. Świeccy razem z kapłanami, 
zakonnikami i zakonnicami tworzą 
jeden Lud Boży i Ciało Chrystusa. 
To, że chrześcijanie są „członkami” 
Kościoła, w niczym nie umniejsza 
faktu, że każdy z nich jest istotą 
„jedyną i niepowtarzalną”; wręcz 
przeciwnie, zapewnia i pogłębia sens 
owej jedyności i niepowtarzalności 
każdego, jako źródła bogactwa 
i różnorodności całego Kościoła. 
Wszak Bóg w Jezusie Chrystusie 
każdego wzywa jego własnym 
imieniem. Jego wezwanie: „Idźcie 
i wy do mojej winnicy”, zwrócone 
jest do każdego osobiście i brzmi: 
„pójdź i ty do mojej winnicy!”. 
W ten sposób każdy w swojej 
jedyności i niepowtarzalności, ze 
swoim własnym „być” i „działać”, 
oddaje siebie w służbę wzrastania 
kościelnej komunii, a równocześnie 
sam otrzymuje na własność 
wspólne bogactwo całego Kościoła. 
„Świętych obcowanie”, które 
wyznajemy w Credo polega właśnie 
na tym, że dobro wszystkich 
staje się dobrem każdego, 
a dobro każdego staje się dobrem 
wszystkich. „W świętym Kościele 
– mówi św. Grzegorz Wielki – każdy 
wspiera wszystkich i wszyscy są 
wsparciem każdego”. 
Formy osobistego uczestnictwa: 
Jest rzeczą konieczną, by każdy 
katolik świecki miał zawsze 

żywą świadomość tego, że jest 
„członkiem Kościoła”, czyli osobą, 
której dla dobra wszystkich 
powierzone zostało oryginalne, 
niezastąpione i ściśle osobiste 
zadanie. Na tle tego stwierdzenia 
wypowiedź Soboru o niezbędnej 
potrzebie indywidualnego 
apostolstwa świeckich jawi się 
w całej pełni swojego znaczenia: 
„Apostolstwo indywidualne, 
którego przeobfitym źródłem jest 
życie prawdziwie chrześcijańskie 
(por. J 4,14), stanowi początek 
i warunek wszelkiego apostolstwa 
świeckich, również zrzeszonego, 
i nie można go niczym zastąpić. 
Do tego rodzaju apostolstwa, 
zawsze i wszędzie owocnego, 
a w niektórych okolicznościach 
jedynie przydatnego i możliwego, 
są wezwani i zobowiązani wszyscy 
świeccy, jakiegokolwiek stanu, 
chociaż nie mają sposobności 
lub możności współpracować 
w stowarzyszeniach”. 
W apostolstwie indywidualnym 
zawarte są ogromne bogactwa, 
które należy odkryć, ażeby wzrosły 
misyjne energie świeckich. Dzięki 
tej właśnie formie apostolstwa 
promieniowanie Ewangelii 
zostaje w sposób niezwykły 
upowszechnione, gdyż dociera 
do wszystkich miejsc i środowisk, 
z którymi wiąże się codzienne, 
konkretne życie świeckich. Chodzi 
tu ponadto o promieniowanie stałe, 
bowiem związane z konsekwentną 
zgodnością osobistego życia z wiarą, 
jak również o promieniowanie 
szczególnie wyraziste, bowiem 
katolicy świeccy, dzieląc w pełni 
z innymi warunki życia i pracy, 
radości i nadzieje mogą dotrzeć do 
serc swoich sąsiadów, przyjaciół 
lub kolegów, otwierając je na 
pełny wymiar rzeczywistości, na 
pełny sens egzystencji, którym jest 
komunia z Bogiem i z ludźmi. […]



Watykan, audiencja dla prawosławnego patriarchy rumunii, teoktysta, 5 stycznia 1989
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rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 6 stycznia 1989
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Biskupi konsekrowani tego dnia pochodzili z Włoch, Hiszpanii, Indii, Tanzanii, 
 Trynidadu-Tobago, Gwatemali i Dominikany. W Mszy św. uczestniczyło też 

m.in. 40 kardynałów, ok. 100 biskupów i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Kościół  
w Afryce  
u progu trzeciego 
tysiąclecia

[…] 2. W kontekście święta Epifanii, 
gdy Kościół na nowo uświadamia 
sobie spoczywający na nim 
obowiązek niestrudzonej posługi 
ukazywania Chrystusa wszystkim 
ludom, z radością informuję 
o podjęciu inicjatywy mającej 
wielką wagę dla dzieła szerzenia 
Ewangelii.
Przychylając się do wyrażanych 
wielokrotnie i od dłuższego 
czasu próśb biskupów 
afrykańskich, kapłanów, teologów 
i przedstawicieli laikatu o to, aby 
bardziej rozwinąć organiczną 
solidarność duszpasterską na 

terenie całej Afryki i sąsiadujących 
z nią wysp postanowiłem zwołać 
specjalne zebranie Synodu Biskupów 
Afryki, którego tematem będzie 
„Kościół w Afryce u progu trzeciego 
Tysiąclecia”.
Ażeby można było jak najszybciej 
i konkretnie rozpocząć 
przygotowania do tego specjalnego, 
afrykańskiego zebrania Synodu 
Biskupów, powołałem do życia 
Komisję Przedprzygotowawczą, 
która zajmie się opracowaniem 
materiałów oraz ustaleniem 
struktury i zasad prac synodu.
Komisja Przedprzygotowawcza 
będzie służyła pomocą 
Sekretariatowi Generalnemu Synodu 
Biskupów i będzie mogła liczyć na 
szczególną współpracę Kongregacji 
do spraw Ewangelizacji Narodów. 
W skład Komisji będą wchodzili 
przewodniczący kontynentalnych 
i regionalnych organizacji Episkopatu 
afrykańskiego.

Dziękując Panu Bogu za to, że 
pośród Ludu Bożego coraz bardziej 
rośnie i pogłębia się świadomość 
uczestniczenia w misyjnej 
odpowiedzialności Kościoła, 
proszę wszystkich, by pamiętali 
w modlitwie o kontynencie 
afrykańskim, którego błogosławiona 
ziemia stała się schronieniem dla 
Jezusa uchodźcy i Jego rodziny 
i który już w pierwszych stuleciach 
naszej ery przyjął orędzie Chrystusa.
Módlmy się, aby nowe 
dzieło synodalne z Bożą 
pomocą stało się zarówno dla 
Kościoła powszechnego, jak 
i dla wszystkich Kościołów 
partykularnych afrykańskiej ziemi, 
uprzywilejowanym momentem na 
drodze wiary tych umiłowanych 
ludów, które są mi tak bardzo 
bliskie.
Zawierzamy to życzenie 
wstawiennictwu Najświętszej 
Panny Maryi.
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Watykan, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 8 stycznia 1989
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Ojciec Święty udzielił sakramentu chrztu 44 dzieciom, w tym 
36 z Włoch, 5 z Polski oraz po jednym z Nigerii, Indii i Argentyny.

Chrzest  
jest początkiem  
nowej fazy życia

[…] Chrzest Jezusa w Jordanie, który 
wspominamy w dzisiejszej liturgii, 
jest decydującym etapem objawienia 
się światu Syna Bożego. Przez niemal 
30 lat ukrytego życia w zaciszu 
nazaretańskim Jezus prowadził 
egzystencję zwykłego człowieka, i to 
tak dalece, że przyjął chrzest pokuty 
razem z ludźmi, którzy udawali 
się do Jana Chrzciciela, by okazać 
skruchę za grzechy. A przecież On, 
Chrystus, był bez grzechu!
2. Chrzest jest początkiem nowej 
fazy życia Jezusa: zostaje On 
oficjalnie przedstawiony światu 
przez swojego Ojca jako Mesjasz, 
Syn Boży. Inauguruje życie publiczne 

i zbawczą misję, którą uwieńczą 
męka, śmierć i zmartwychwstanie.
Do tych wydarzeń nawiązuje chrzest, 
który Chrystus ustanowił i powierzył 
Kościołowi dla odrodzenia ludzkości 
(por. Mt 28,19). Chrześcijański 
chrzest bowiem jest tajemnicą 
śmierci i zmartwychwstania. 
Zanurzenie w wodzie chrzcielnej 
symbolizuje i oznacza pogrzebanie 
Jezusa w ziemi i śmierć starego 
człowieka, natomiast wynurzenie 
oznacza zmartwychwstanie 
Chrystusa i narodzenie się nowego 
człowieka.
Apostoł Paweł mówi nam 
o tym powtórnym narodzeniu 
i o niezwykłym przybranym 
synostwie, otrzymanym „przez 
obmycie odradzające i odnawiające 
w Duchu Świętym” (Tt 3,5). 
Zwracając się do wszystkich 
ochrzczonych, Apostoł nie waha 
się wypowiedzieć tych znaczących 
słów: „nie jesteś już niewolnikiem, 

lecz synem. Jeżeli zaś synem, to 
i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,7).
Konsekwencja tego objawienia 
zawiera się w poleceniu Ojca: „Jego 
słuchajcie”. Musimy więc słuchać 
Jezusa, który także dziś do nas 
przemawia, bowiem przemawia 
On w imieniu Boga, przemawia 
jako Bóg.
Dzisiejsza uroczystość, podczas 
której z radością udzieliłem chrztu 
wielu dzieciom, przyjmując je w ten 
sposób do wspólnoty Kościoła, 
jest dla nas wszystkich zachętą 
do odnowienia świadomości 
zobowiązań, które podjęli w naszym 
imieniu rodzice i chrzestni; i do 
potwierdzenia żarliwego przylgnięcia 
do Chrystusa oraz woli zwalczania 
zła, bowiem otrzymując ten 
sakrament wiary zostaliśmy „obmyci, 
uświęceni i usprawiedliwieni w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i przez Ducha Boga naszego” 
(1 Kor 6,11). […]
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rzym, wizyta duszpasterska w parafii Matki Bożej z góry Karmel, 15 stycznia 1989
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8 stycznia Papież odwiedził przytułek dla ubogich „Dar Maryi” (Donum Mariae). Podczas 
wieczornego posiłku przemówił do zebranch, a dzieciom podarował kosz słodyczy.

Jan Paweł II odprawił Mszę św. w rzymskiej parafii 
Matki Bożej z Góry Karmel w dzielnicy Mostacciano.

Parafia w Mostacciano była pierwszą rzymską  
parafią, którą w 1989 r. odwiedził Ojciec Święty.

Duchowa 
pielgrzymka  
do Mariazell

1. Dzisiejsza modlitwa maryjna 
„Anioł Pański” jest dla mnie okazją 
do odbycia duchowej pielgrzymki 
w góry i doliny austriackiej Styrii, 
do sanktuarium w Mariazell, które 
zostało założone ponad 800 lat 
temu. W XI w. pewien mnich 
benedyktyński przybył w te strony, 
by głosić Ewangelię; przyniósł ze 
sobą prostą, drewnianą figurę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem na 
kolanach. Zbudował dla siebie i dla 
świętej figury „celę”, „celę Maryi” 
– Mariazell, która w miarę upływu 
lat przyciągała coraz liczniejszych 
pielgrzymów. W końcu stała się 
największym i najsłynniejszym 
sanktuarium na obszarze dzisiejszej 
Austrii i rozległych regionów poza jej 

granicami. Matka Boża z Mariazell 
nosi zaszczytne imiona Magna 
Mater Austriae (Wielka Matka 
Austrii), Mater gentium Slavorum 
(Matka ludów słowiańskich) i Magna 
Hungarorum Domina (Wielka Pani 
Węgrów).
2. Dołączając się do niezliczonej 
rzeszy wiernych pielgrzymujących do 
sanktuarium w ciągu ośmiu stuleci, 
13 września 1983 r., ja również 
odwiedziłem Mariazell przy okazji 
mojej podróży do Austrii, podczas 
której wziąłem udział w uroczystym 
zgromadzeniu katolików w Wiedniu. 
Tego dnia w sanktuarium, 
w malowniczej oprawie górskiego 
krajobrazu zebrali się biskupi, kapłani 
i diakoni, zakonnicy i zakonnice, 

seminarzyści i nowicjusze, a także 
liczni wierni świeccy. Wciąż jeszcze 
zachowuję w pamięci i w sercu obraz 
tych chwil oraz wzruszenie przeżyte 
podczas tej przejmującej liturgii, 
w której uczestniczyło z żarliwym 
uniesieniem tak wielu wiernych. 
Wszyscy odczuliśmy wówczas, że 
cała katolicka wspólnota austriacka 
zgromadziła się na tej uroczystej 
liturgii wokół Biskupa Rzymu 
i Następcy Piotra, ażeby wspólnie 
oddać cześć Maryi.
Było to wspaniałe świadectwo 
kościelnej jedności, które może 
i które powinno także dzisiaj 
umacniać w narodzie austriackim 
wiarę katolicką, będącą 
dziedzictwem jego tradycji. […]
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Bazylika św. Pawła za Murami
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rzym, Bazylika św. Pawła za Murami, Msza św.
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Zakończenie tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25 stycznia 1989
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Homilia, 25 stycznia 1989
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tworzymy  
jedno ciało  
w Chrystusie

1. „Szawle, Szawle, dlaczego 
Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4).
Wysłuchaliśmy słów, które 
w żywy i dramatyczny sposób 
opowiadają o nawróceniu Pawła 
Apostoła. To, co się wydarzyło 
owego dnia na drodze do 
Damaszku, było dla młodego, 
„dyszącego żądzą zabijania 
uczniów Pańskich” (Dz 9,1) 
Żyda faktem, który zadecydował 
o dalszych kolejach jego życia. 
Spotkanie ze Zmartwychwstałym 
sprawiło, że ten, który „u stóp 
Gamaliela otrzymał staranne 
wykształcenie w Prawie 
ojczystym” (Dz 22,3), stał się 
żarliwym wyznawcą „nowej 
nauki”, którą uprzednio z uporem 
zwalczał. Prześladowca został 
przemieniony w apostoła!
Myśl św. Pawła wielokrotnie 
będzie powracać do słów 
odpowiedzi udzielonej mu przez 
Jezusa na pytanie: „Kto jesteś, 
Panie?” (Dz 9,5). Odpowiedzi 
zadziwiającej, lecz jednoznacznej: 
„Ja jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz” (tamże). Tak 
więc Ten, który zmartwychwstał 
i wstąpił do nieba, nadal żyje 
na ziemi: jest obecny w swoim 
Kościele, jest Kościołem!
Nauczanie apostoła Pawła 
o Kościele jako „ciele Chrystusa” 
bierze swój początek z owego 
doświadczenia, które przeżył 
na drodze do Damaszku. Tę 
naukę otrzymał on od samego 

Jezusa! To wszystko, co potem 
zostanie przezeń rozwinięte 
w wielkich Listach, już się 
zawiera – jako olśniewająca 
intuicja – w spotkaniu ze 
Zmartwychwstałym: Kościół jest 
jednym ciałem, którego Głową 
jest Chrystus, a członkami my 
wszyscy. Każdy akt przemocy 
wobec ciała jest aktem przemocy 
wobec Chrystusa, który się 
utożsamia ze swoimi członkami; 
każda rana zadana ciału dotyka 
i w jakiś sposób zadaje ból 
samemu Chrystusowi.
2. Zgromadzeni w tej 
bazylice patriarchalnej, którą 
chrześcijańska pobożność 
wzniosła na grobie Apostoła 
Narodów, pragniemy rozważyć 
właśnie tę fundamentalną 
prawdę przekazanej przez niego 
nauki. Czynimy to w ostatnim 
dniu Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, którego 
szczegółowym tematem było 
zdanie apostoła, ściśle wiążące 
się z naszymi dzisiejszymi 
rozważaniami: „Wszyscy 
razem tworzymy jedno ciało 
w Chrystusie, a każdy z osobna 
jesteśmy nawzajem dla siebie 
członkami” (Rz 12,5).
„Wszyscy razem tworzymy 
jedno ciało w Chrystusie”. 
Oczywiście, nie ciało w sensie 
fizycznym, gdzie poszczególne 
części nie posiadają własnej 
indywidualności, ani też w sensie 
jedynie duchowym, gdzie więź 
ma charakter czysto zewnętrzny 
– ale ciało mistyczne, w którym 
różne części, zachowując swoją 
indywidualność, są ściśle ze sobą 
zjednoczone jedyną zasadą życia 
nadprzyrodzonego, którą jest 
Duch Święty.
Każdy podział Kościoła rozdziera 
to ciało, toteż zrozumiałe jest 
oburzenie apostoła: „Czyż 
Chrystus jest podzielony?” 
(1 Kor 1,13). Jakże tu nie 
przypomnieć pełnych bólu słów 
św. Klemensa Rzymskiego na 
temat pierwszych przejawów 

niezgody w ówczesnym 
Kościele: „Dlaczego 
rozdzieramy i ćwiartujemy 
członki Chrystusowe? Dlaczego 
buntujemy się przeciw własnemu 
ciału i popadamy w taki obłęd, iż 
wydajemy się zgoła zapominać, 
że jesteśmy członkami jedni 
drugich?” (List do Koryntian, 
46,7).
3. Niestety „obłęd” podziału 
szeroko się rozpanoszył 
w dziejach Kościoła. Tak więc 
z pewnością za szczególną łaskę 
Ducha Świętego należy uznać 
to, że za naszych dni jesteśmy 
świadkami na nowo ożywionej 
i głębokiej troski o jedność, 
która „porusza” serca wszystkich 
chrześcijan, pobudzając ich 
do udziału w prawdziwie 
historycznym dziele, jakim 
jest uzdrowienie dawnych 
i świeżych ran.
Najbardziej autorytatywną 
wykładnię dzisiejszego ruchu 
ekumenicznego – będącego 
owocem bezpośredniego 
i skutecznego działania 
Ducha Świętego – dał Sobór 
Watykański II, który 30 lat temu, 
także na zakończenie Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
w tej samej bazylice został po 
raz pierwszy zapowiedziany 
przez mojego czcigodnego 
poprzednika Jana XXIII. Jednym 
z zasadniczych zamierzeń Soboru 
stała się unitatis redintegratio 
inter universos Christianos 
promovenda, „wzmożenie 
wysiłków dla przywrócenia 
jedności wszystkich chrześcijan” 
(Unitatis redintegratio, 1). 
W listopadzie bieżącego roku 
przypada 25. rocznica ogłoszenia 
tego podstawowego Dekretu, 
będącego niejako magna charta 
prawdziwego ekumenizmu. 
Zostały w nim zawarte 
zasady i wskazane kierunki 
dialogu zarówno z Kościołami 
Wschodu, jak z Kościołami 
oraz Wspólnotami kościelnymi 
Zachodu. […]
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Święto Ofiarowania Pana Jezusa, 2 lutego 1989
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Ten dzień gromadzi w świątyniach osoby konsekrowane. Zwany jest także 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jego elementem są procesje ze świecami. 

Święto Ofiarowania pochodzi z IV w. Najpierw 
było obchodzone w Jerozolimie, a od VI w. na 
całym Wschodzie. Do Rzymu dotarło w VII w.

Wielkość i prostota 
Objawienia

[…] Jesteśmy wezwani w tym 
dniu, aby wraz z Symeonem 
i Anną „sławić Boga”, dziękując 
za wypełnienie Wielkiej Obietnicy 
uczynionej Izraelowi i całej 
ludzkości.
2. Kościół powtarza codziennie 
te natchnione słowa, jakie 
wówczas wypowiedział Symeon 
– codziennie kończy jego słowami 
swą liturgiczną modlitwę godzin: 
Nunc dimittis… „Teraz, o Władco, 
pozwól…”
Symeon, Anna – my z nimi razem 
– dziękujemy za to, że „oczy nasze 
ujrzały zbawienie” (por. Łk 2,30), 
które Bóg przygotował „wobec 
wszystkich narodów” (Łk 2,31). 
Za to, że dane było im – i nam 
– „oglądać światło”. Jezus Chrystus 

– światłość świata – jest treścią 
tej modlitwy, którą wówczas 
wypowiedział starzec Symeon, 
natchniony Duchem Świętym.
Postać starca, który wziął 
w swe ramiona Dziecię, liczące 
zaledwie 40 dni życia, ma 
nieporównaną wymowę. A słowa, 
które wypowiada w swym 
ludzkim języku, są prawdziwie 
ponadludzkie. Cała wielkość 
i prostota Objawienia: prawdy, 
która pochodzi od Boga – zawiera 
się w tym wydarzeniu.
3. Liturgia dzisiejszego święta 
trafnie odczytuje w wydarzeniu 
i słowach Symeona wypełnienie 
się tego, co prorok Malachiasz 
wypowiedział na wiele wieków 
przedtem: „Oto Ja wyślę 
anioła mego, aby przygotował 
drogę przede Mną, a potem 
nagle przybędzie do swej 
świątyni Pan, którego wy 
oczekujecie i Anioł Przymierza, 

którego pragniecie” (Ml 3,1).
Symeon i Anna są pierwszymi 
świadkami spełnienia tamtej 
zapowiedzi Proroka.
Otwarły się szeroko wewnętrzne 
oczy ich wiary – i widzą, jak oto 
wszedł do świątyni Ludu Bożego 
Ten Oczekiwany i Upragniony.
W tej chwili jest On małym 
Dziecięciem. A przyjście Jego 
podobne jest do przychodzenia tylu 
innych synów Izraela w 40 dniu po 
urodzeniu.
A jednak Malachiasz pyta: „kto 
przetrwa dzień Jego nadejścia i kto 
się ostoi, gdy się ukaże?” (Ml 3,2).
4. Symeon zaś, pochylony nad 
Dzieckiem, które trzyma w swych 
ramionach, zwraca się do Maryi ze 
słowami, w których – może – brzmi 
echo tamtej groźnej zapowiedzi 
Proroka: „Oto Ten przeznaczony 
jest na upadek i powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34).

Do Niej zaś samej, do Matki, 
odnoszą się ostatnie słowa starca: 
„A Twoją duszę miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu” (Łk 2,35).
Trudno oprzeć się zdumieniu wobec 
tego, co zostało powiedziane. 
W 40 dniu po narodzeniu zostaje 
oto objawiona cała prawda 
o Mesjaszu. Odczytujemy 
w słowach Symeona przejmującą 
zapowiedź tej tajemnicy Chrystusa, 
której ostatnim wypełnieniem 
będzie Pascha nowego i wiecznego 
Przymierza.
„Znak, któremu sprzeciwiać 
się będą…” aż do Krzyża na 
Kalwarii. […]
7. „A Twoją duszę miecz 
przeniknie” (Łk 2,35).
Symeon w słowach prorockich 
ujawnił tę więź, jaka istnieje 
pomiędzy tajemnicą Chrystusa 
a Macierzyństwem Maryi.
W ciągu Roku Maryjnego 
staraliśmy się iść za wymową 
tamtych słów ze świątyni 
jerozolimskiej, czterdziestego dnia 
po narodzeniu Jezusa.
Staraliśmy się też zgłębiać wiarę 
Bogarodzicy, tak jak nas do tego 
przygotował Sobór w Konstytucji 
Lumen gentium: Maryja, 
która przez wiarę „przoduje” 
w duchowym pielgrzymowaniu 
ludzi i ludów, rodzin, wspólnot, 
zakonów… (por. 58).
Wy, drodzy bracia i siostry, 
w sposób szczególny przeżywaliście 
ten Rok jako przygotowanie do 
wielkiego Jubileuszu roku 2000.
Nawiązując do słów, jakie do was 
skierowałem w Roku Maryjnym, 
ponawiam życzenia, ażeby wasze 
życie, na wzór Bogarodzicy, „było 
ukryte z Chrystusem w Bogu” 
(por. Kol 3,3).
I abyście, w mocy tego świętego 
„ukrycia” nosili w swym powołaniu 
szczególną „epifanię”, która będzie 
docierać do krańców ziemi oraz do 
głębin ludzkich serc.
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Tradycyjne wizyty Papieża w rzymskich parafiach były okazją nie tylko 
do spotkania z wiernymi świeckimi, ale także z osobami konsekrowanymi, 
którym Ojciec Święty wskazywał drogi posługi w parafialnych wspólnotach.

Spotkanie z najmłodszymi wiernymi z rzymskiej parafii 
św. Józefa Rzemieślnika w dzielnicy Triburtina.

W tym dniu Jan Paweł II szczególnie podkreślał 
wartość życia ludzkiego i sens jego obrony.

Potrzebna jest 
nowa kultura 
solidarności

[…] W niektórych krajach 
przyszłość jest zagrożona 
przez spadek liczby urodzeń, 
demograficzne starzenie się, 
coraz powszechniejsze stosowanie 
przerywania ciąży oraz tysiące 
form egoizmu (por. Gaudium et 
spes, 27). Potrzebna jest nowa 
kultura solidarności. Każde 
życie, także to, które dopiero 
ma się narodzić, życie chore, 
słabe lub dobiegające końca jest 
bezwzględnym i nienaruszalnym 

dobrem. Jest dobrem wszystkich 
i dla wszystkich.
Z braterskim zaangażowaniem 
przyłączam się do apelu włoskich 
biskupów, którzy wzywają 
katolików i wszystkich ludzi 
dobrej woli, by „łączyli swe 
siły w rozwijaniu i popieraniu 
postawy akceptacji każdego życia, 
w świadczeniu pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
i eliminowaniu tego, co wzbudza 
lęk lub prowadzi do odrzucenia 
życia!”.
2. Także diecezja rzymska, po 
to aby podkreślić podstawową 
wartość życia, zorganizowała 
dziś szereg specjalnych imprez. 
Przed chwilą dotarł tu, na Plac św. 
Piotra, aby połączyć się z nami 
w modlitwie, pochód, któremu 
przewodniczy kardynał wikariusz 
Ugo Poletti. […] W tym pochodzie, 
który przeszedł ulicami miasta, 
w motywach i sposobie jego 

organizacji wyraża się, jak sądzę, 
sens i cel Synodu Duszpasterskiego, 
do którego przygotowuje się 
nasza diecezja. Zbiegają się tutaj 
różne drogi: wspólnoty parafialne, 
zrzeszenia i ruchy idą razem 
z pasterzami, aby dać miastu 
– poszczególnym mieszkańcom 
i publicznym instytucjom 
– odnowione świadectwo 
Ewangelii; dziś przede wszystkim 
świadectwo ewangelii życia.
3. W ten sposób, drodzy bracia 
i siostry, urzeczywistniacie to, 
co powiedziałem w niedawno 
opublikowanej adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici: 
„właśnie do świeckich, którzy 
czy to z racji swego powołania, 
czy też wykonywanej pracy mają 
bezpośredni udział w przyjmowaniu 
życia, należy troska o to, by owo 
‘tak’ Kościoła wobec ludzkiego 
życia było konkretne i skuteczne” 
(n. 38). […]
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Ojciec Święty przyjął na audiencji prof. Andrieja Sacharowa, wybitnego rosyjskiego fizyka  
jądrowego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Profesor zaprzestał badań nad bronią  
jądrową i zajął się działalnością na rzecz pokoju. Sacharow zmarł 14 grudnia 1989 r. Modlitwa przy grobie Piusa XI (zm. 10 lutego 1939 r.). 

 Za jego pontyfikatu 11 lutego 1929 r. utworzono Państwo  
Watykańskie. 10 lutego 1925 r. Pius XI zawarł konkordat z Polską.
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Na za kończenie Mszy św. zostały zgaszone wszystkie 
światła elektryczne i Papież udzielił zgro madzonym 

błogosławieństwa – podobnie jak dzieje się to 
w Lourdes – przy blasku tysięcy zapalonych świec.

W Mszy św. w uroczystość Matki Bożej z Lourdes uczestniczyło 
kilkuset chorych na wózkach inwalidzkich i na noszach.
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Na spotkanie przybyły także osoby opiekujące 
się chorymi podczas pielgrzymek do Lourdes 
i innych sanktuariów.

Idźmy tą drogą, 
bo jest to droga 
pewna

„Oto Ja skieruję do niej pokój 
jak rzekę i chwałę narodów – jak 
strumień wezbrany” (Iz 66,12).
1. Słowa rozbrzmiewające w liturgii 
dzisiejszego święta Matki Bożej 
z Lourdes zwracają nasze myśli 
i serca ku grocie w Massabielle i ku 
jej głębokiemu orędziu duchowemu, 
skierowanemu do nas wszystkich, 
źródło w Lourdes, które wytrysło na 
życzenie Matki Boskiej, jest bowiem 
niezwykle wymownym symbolem, 
a jednocześnie rzeczywistym 
narzędziem cudownego, obfitego 
i nadprzyrodzonego działania 
Maryi, która dzięki mocy Bożej 
obdarza dobrodziejstwami cierpiącą 
i łaknącą zbawienia ludzkość.
Woda ze źródła w Lourdes ze 
swoimi cudownymi właściwościami 
jest niejako dalszym ciągiem 
sadzawki Siloam, w której – jak 
czytamy w Ewangelii św. Jana 
(9,7-11) – niewidomemu od 
urodzenia został, dzięki mocy Bożej, 
przywrócony wzrok.
Dlatego można powiedzieć, że 
poprzez źródło w Lourdes i za 
wstawiennictwem Maryi nam 
także dane jest dzisiaj przeżyć 
– oczywiście w taki sposób 
i wtedy, kiedy chce tego Bóg 
– doświadczenie tej samej 
cudotwórczej, boskiej mocy Pana 
Jezusa. Mamy do dyspozycji, jak 
kiedyś powiedział o Lourdes św. 
Pius X, „wspaniałe argumenty 
przeciwko niedowiarstwu 
współczesnych ludzi”. Dlaczego 
bowiem Panna Najświętsza 
wyjednuje dla nas w Lourdes 
i w innych miejscach nadzwyczajne 
łaski uzdrowienia ciała, jeśli nie 
po to, by pomóc nam uwierzyć, 

lub aby umocnić naszą ufność, że 
Jezus ma moc zgładzenia naszych 
grzechów i że doprowadzi nas do 
życia wiecznego?
2. Toteż i my, drodzy bracia i siostry, 
pragniemy dzisiaj potwierdzić nasze 
mocne postanowienie, że będziemy 
słuchali głosu Maryi z pełną 
uległością, z głęboką wdzięcznością, 
że będziemy przyjmowali łaski, 
które dla nas wyjednuje, że 
z wielkoduszną wiernością 
odpowiemy na Jej matczyne zabiegi 
i spełnimy oczekiwania Jej Serca.
Serce Matki Bożej pragnie, 
by ludzie – indywidualnie 
i w zbiorowości – poczuwali się 
do odpowiedzialności wobec 
wielkich problemów związanych 
z życiem i śmiercią i by każdy 
poczuwał się do odpowiedzialności 
za urzeczywistnienie Bożego 
planu zbawienia, co wymaga nie 
tylko działania, ale także przyjęcia 
i ofiarowania własnej cząstki 
cierpienia w duchu pokornego 
przyjęcia woli Bożej.
Jak wielkie perspektywy otwierają 
się przed człowiekiem, który wierzy, 
jak ogromne są szanse nadania 
sensu i wartości własnemu życiu, 
nawet wtedy, gdy z powodu 
choroby lub starości mogłyby się 
wydawać stracone! W świetle wiary 
żaden ludzki los nie jest pozbawiony 
sensu, a każdy byt ma swą wartość. 
Matka Boża przyszła do Lourdes, 
aby nam o tym przypomnieć.
3. Dlatego każdy, kto doświadczył, 
czym jest Lourdes, może razem 
z Maryją śpiewać chwałę Bożego 
miłosierdzia: „On przejawia moc 
ramienia swego, rozprasza [ludzi] 
pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z tronu, 
a wywyższa pokornych. Głodnych 
nasyca dobrami, a bogatych 
z niczym odprawia” (Łk 1,51-53). 

Całe dzieje Lourdes są wymowną 
ilustracją tych słów Magnificat. 
Lourdes jest proroctwem 
sprawiedliwości i pokoju, nie 
ma tam miejsca na pychę 
i zatwardziałość serca, więcej, tam 
twardość serca ustąpić musi wobec 
świadectwa miłości, miłosierdzia, 
pogodnego znoszenia cierpień, 
ludzkiej solidarności, szczerej 
i wzruszającej wielkoduszności. 
To doświadczenie religijne 
wiąże się ze świadectwem małej 
dziewczynki, biednej i prostej, 
lecz wrażliwej na natchnienie 
i wezwania nieba. Jej przesłanie 
obiegło cały świat; jej odwaga 
i cierpliwość przeszły ciężkie próby; 
jej świadectwo przekonało Kościół, 
dzięki jej żarliwemu wezwaniu 
nieznana przedtem dolina stała 
się międzynarodowym ośrodkiem 
eucharystycznej i maryjnej 
duchowości. Czyż ta uboga 
dziewczynka, św. Bernadetta, 
osiągnęłaby podobne wyżyny, 
gdyby z pokorą i uległością nie 
zaufała bez zastrzeżeń i oporu 
planom Bożej Opatrzności? […]
5. „Raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy, bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej” 
(Łk 1,47-48). W tych słowach Maryi 
wyraża się cały sens, cała wartość 
chrześcijańskiej ufności i radości. 
Bóg wywyższa człowieka, który 
staje przed Nim w pokorze, uznaje 
swoje ograniczenia i przyjmuje 
nieuchronne próby. Syn Boży przez 
własne uniżenie nauczył nas tego 
prawa autentycznej wielkości.
Maryja powtarza nam tę samą 
naukę. Także wszyscy święci, 
w rozmaity sposób, uczą nas tego 
samego. I jest również wielka 
nauka Lourdes, droga, którą szła 
Bernadetta. Idźmy tą drogą, bo jest 
to droga pewna.



Watykan, przemówienie na zakończenie obrad, 11 marca 1989

48

Watykan, spotkania z delegacją Episkopatu uSA, 8-11 marca 1989

49

W rozmowach z delegacją arcybiskupów metropolitów ze Stanów Zjednoczonych uczestniczyli także prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger oraz ks. prał. Piero Marini, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych.

Czterodniowe spotkanie rozpoczęło uroczyste posiedzenie. W ostatnim dniu biskupi koncelebrowali z Janem Pawłem II 
Mszę św. przy grobie św. Piotra. W Grotach Watykańskich Papież skierował do nich przemówienie.

Odpowiedzialność 
wobec prawdy

[…] 2. Centralnym tematem 
naszych dyskusji, rozważanym 
w ogólnym kontekście 
ewangelizacji, była rola biskupa 
jako nauczyciela wiary. […] 
Teraz do mnie, do was, a także 
do naszych braci biskupów 
należy troska o kontynuację 
tych rozważań na temat relacji 
między orędziem chrześcijańskim 
i kontekstem, w jakim jest ono 
przepowiadane i przeżywane.
W tym miejscu pragnę pokrótce 
nawiązać do sprawy bardziej 
osobistej i podstawowej, 
związanej z rolą biskupa jako 
nauczyciela wiary, rolą wynikającą 
z konsekracji, którą otrzymaliśmy 
poprzez pełnię sakramentu 
kapłaństwa. Modlitwa Jezusa 
za uczniów każe nam postawić 
w sposób radykalny kwestię naszej 
odpowiedzialności wobec prawdy. 
„Ojcze […] uświęć ich w prawdzie. 
Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty 

mnie posłałeś na świat, tak i Ja 
ich na świat posłałem. A za nich 
Ja poświęcam w ofierze samego 
siebie, aby i oni byli uświęceni 
w prawdzie” (J 17,17-19). Jako 
obecny pośród was Piotr, 
mam obowiązek was zachęcić 
i utwierdzić w was, w biskupach 
diecezji sufragalnych, w waszych 
biskupach pomocniczych 
i w kierowanych przez was 
Kościołach partykularnych, owo 
uświęcenie w prawdzie, którą jest 
Słowo Boże, Syn Boży, który stał 
się człowiekiem dla zbawienia 
wszystkich. […]
7. W tym miejscu wracamy 
do trudności, wielokrotnie 
pojawiającej się w naszych 
dyskusjach, do problemu 
przekazywania prawdy wiary 
w kontekście kulturowym, który 
kwestionuje jej nieskazitelność, 
a często nawet samo istnienie 
prawdy. Wiele z tego, co zostało 

poruszone, odzwierciedla 
podstawowe wyzwanie, przed 
którym staje współczesny Kościół, 
kiedy stara się ewangelizować. 
Wskazaliście różne sposoby 
przyjścia z pomocą ludziom 
głoszącym Ewangelię, ażeby 
skuteczniej mogli przepowiadać 
prawdy Pisma Świętego i Tradycji. 
Zachęcam was do poważnego 
potraktowania tych propozycji.
Jest rzeczą istotną, abyśmy wszyscy 
działający na tym polu – zwłaszcza 
my, pasterze – głosili prawdziwe 
orędzie „Ewangelii Bożej, którą 
Bóg przedtem zapowiedział przez 
swoich proroków w Pismach 
świętych. [Jest to Ewangelia] 
o Jego Synu […]. Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę i urząd 
apostolski, aby ku chwale Jego 
imienia pozyskiwać wszystkich 
pogan dla posłuszeństwa wierze” 
(Rz 1,1-3,5). To, czego przypadło 
nam strzec, jest prawdą, którą 

Kościół powszechny otrzymał 
w darze, nie zaś owocem nawet 
najbardziej fachowej refleksji 
na temat aktualnych zagadnień 
kulturalnych i społecznych; to 
nie tylko najlepsza, wśród wielu 
innych, droga do zbawienia, ale 
droga jedyna: „nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy 
być zbawieni” (Dz 4,12). Lud Boży, 
ludzie z daleka i z bliska, muszą 
usłyszeć Jego imię. My wszyscy 
– i wy, i ja – mamy obowiązek 
dokonania rachunku sumienia 
z tego, jak spełniamy to zadanie, 
„by nie zniweczyć Chrystusowego 
krzyża” (1 Kor 1,17). Prawdziwą 
miarą powodzenia naszego 
sukcesu będzie wzrost świętości, 
posługiwanie z większą 
miłością potrzebującym oraz 
postęp w dziedzinie prawdy 
i sprawiedliwości we wszystkich 
dziedzinach życia waszego 

kraju. Słusznie podkreślił jeden 
z naszych braci, że „sukces nie 
może być kryterium lub warunkiem 
ewangelizacji. Kryterium 
i warunkiem ewangelizacji musi być 
wierność misji”.
8. Nie zabraknie trudności. 
Najważniejsze, by wyzwania, 
a także sprzeciwy wobec zbawczej 
prawdy głoszonej przez Kościół, 
były podejmowane w kontekście 
wiary. Tu także, tak jak we 
wszystkich innych dziedzinach, 
nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus, 
wskazuje nam drogę. Pamiętacie 
to, co św. Jan pisze o nauczaniu 
Jezusa, a co Kościół interpretuje 
jako objawienie Eucharystii 
(por. J 6). Odpowiedź udzielona 
wtedy przez Piotra musi być 
odpowiedzią Piotra także dzisiaj, 
odpowiedzią w imieniu Apostołów 
i ich następców: „Panie, do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego” (J 6,68). […] 
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W przeddzień Światowego Dnia Młodzieży Jan Paweł II 
spotkał się z ponad 10 tys. młodych Rzymian.

Było to pierwsze tego typu spotkanie stanowiące przygotowanie do Niedzieli Palmowej 
– święta modlącej się młodzieży. Od tej pory takie spotkania miały się odbywać co roku.

Chrystus  
jest odpowiedzią 
na pytania 
nurtujące 
człowieka

[…] 2. […] powtarzam wam 
drogie mi wezwanie: otwórzcie 
drzwi Chrystusowi! Otwórzcie 
serce Chrystusowi! Chrystus jest 
przyjacielem wymagającym, ale 
i niezawodnym, który was nigdy nie 
opuści.
Jezus powiedział, że jest Drogą. 
Jest Drogą poprzez naukę swojej 
Ewangelii i przez przykład własnego 
życia. Jeśli się otwierają przed wami 
inne drogi, nęcące perspektywą 
łatwych, a zarazem dwuznacznych 
celów, to pamiętajcie: jedyną 
Drogą jest Chrystus! On prowadzi 
do pełnego urzeczywistnienia 
oczekiwań waszych serc.
Jezus powiedział, że jest Prawdą: 
On bowiem jest Przedwiecznym 
Słowem Ojca. Jesteście spragnieni 
prawdy o was samych, o świecie, 
o tajemnicy zła i bólu, o życiu 
i śmierci. Świat proponuje wam 
w tym zakresie wiele „prawd”, 
różniących się między sobą, czasem 

ze sobą sprzecznych. Są to prawdy 
przesycone doczesnością, puszące 
się zarozumiale bezpodstawnym 
optymizmem lub skażone 
relatywizmem i pesymizmem. 
Chrystus jest prawdą absolutną, 
wyczerpującą odpowiedzią Ojca 
na wszystkie nurtujące człowieka 
pytania. W Nim człowiek może 
odkryć pełną prawdę o sobie 
i o świecie.
Jezus powiedział, że jest życiem. Wy 
czujecie, jak życie tętni w waszych 
żyłach, ale też codziennie dotykacie 
gorzkiej prawdy o jego przemijaniu, 
śmierć jest rzeczywistością, mówią 
o jej obecności niezbite fakty. 
A przecież niesłychana wieść, która 
w pierwszym dniu nowych czasów 
rozeszła się od pustego grobu na 
Kalwarii, głosi, że Człowiek zwyciężył 
śmierć: On, Pan Jezus, „był umarły, 
a oto jest żyjący na wieki wieków 
i ma klucze śmierci i otchłani” (por. 
Ap 1,18). I tym nowym życiem, które 

odnosi zwycięstwo nad śmiercią, 
Jezus obdarowuje każdego, kto 
w Niego wierzy, „bowiem jest 
wolą Ojca, aby każdy, kto widzi 
Syna i wierzy w Niego, miał życie 
wieczne” (por. J 6,40). […] 
Jako ludzie wierzący, jesteście 
wezwani do dawania światu 
świadectwa nowego życia, 
które otrzymaliśmy w darze od 
zmartwychwstałego Chrystusa. 
Nie ustępujcie tam, gdzie w grę 
wchodzi prawda i dobro; nie 
uznawajcie kompromisów w zakresie 
ewangelicznych prawd, które 
winny stanowić podstawę waszego 
życia, na nich bowiem opiera się 
nowy świat zapoczątkowany przez 
Chrystusa. […]
4. […] waszym zadaniem jest 
głoszenie – poprzez własne 
świadectwo i przykład – nowego 
życia, które zmartwychwstały 
Chrystus przyniósł światu. To 
właśnie winno być waszą chlubą 

i waszą ambicją: spełnianie pośród 
rówieśników roli świadków ludzkości 
odkupionej krwią Chrystusa, 
ludzkości idącej ziemskimi drogami 
ku ziemi obiecanej, ku niebu. 
Bądźcie ludźmi, w których bije serce 
nowe. Serce wolne i szlachetne, 
wrażliwe na trwałe wartości, takie 
jak uczciwość, czystość, ofiarność 
i wierność; serce pełne synowskiej 
wdzięczności wobec Ojca, i po 
bratersku otwarte na potrzeby 
braci. A jeśli ktoś z was usłyszy głos 
Chrystusa, który wzywa do złożenia 
pełnego daru z siebie w posłudze 
kapłańskiej lub w życiu zakonnym, 
niechaj nie odrzuca możliwości tak 
wzniosłego, choć wymagającego 
wyboru.
Chrystus na was liczy! Przyjmijcie 
Jego wezwanie, odpowiedzialnie 
podejmijcie przypadające wam 
zadania. Uczyńcie to natychmiast. 
Nie odkładajcie na jutro tego, co 
możecie uczynić dziś. Nauczcie się 

odmieniać w czasie teraźniejszym 
czasowniki nadające treść 
waszemu zaangażowaniu, bo tylko 
w ten sposób można poważnie 
uczestniczyć w budowaniu 
lepszej przyszłości. Istnieją tysiące 
rzeczy, które możecie uczynić 
– jako jednostki i jako grupy – dla 
przybliżenia waszym środowiskom 
ideału współżycia godnego członków 
jednej rodziny Bożej. Nie lekceważcie 
tego rodzaju gestów, nawet 
najdrobniejszych.
5. Starajcie się przede wszystkim 
przygotować do życia w rodzinie. 
Ona jest kolebką przyszłości. Trzeba 
zapewnić jej ciepło miłości, aby 
życie, które w niej rozkwitnie, mogło 
się spokojnie rozwijać. Nie jest łatwo 
kochać. Wymaga to dojrzałości 
uczuć, samozaparcia, samokontroli, 
gotowości do wyrzeczeń i ofiar. 
Miłości trzeba się uczyć. Ta nauka 
trwa bardzo długo, wymaga lat. 
Waszych młodych lat. […]
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Nie mogło 
zabraknąć tego 
świadectwa

1. „Powiadam wam… Jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą” 
(Łk 19,40).
Tak Jezus odpowiedział, gdy żądano 
od Niego, by uciszył swych uczniów 
w czasie przybycia do Jerozolimy: 
„zabroń tego swoim uczniom” 
(Łk 19,39).
Jezus nie zabrania.
Nie przeszkadza rzeszy, która – gdy 
postępuje zboczem Góry Oliwnej 
– wita Go okrzykiem „hosanna”: 
„Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie. Pokój 
w niebie i chwała na wysokościach” 
(Łk 19,38).
Niegdyś Jezus uszedł spośród rzeszy, 
która chciała Go obwołać królem. 
Było to po cudownym rozmnożeniu 
chleba w pobliżu Kafarnaum. Tym 
razem przybysze wielkanocni „wielbią 
Boga za wszystkie cuda, które 
widzieli” (por. Łk 19,37).
I Jezus nie odsuwa się od nich. Nie 
zabrania. Nie ucisza wołających. 
Nie przeszkadza tym, którzy ścielą 
swe szaty na drodze. Co więcej, 
odpowiada faryzeuszom: „jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą”.
Jezus wie, że nadszedł czas, aby 
rozległo się to wołanie u bram 
Jerozolimy. Wie, że nadeszła już 
„Jego godzina”.
2. Godzina ta – Jego godzina – jest 
wpisana odwiecznie w dzieje Izraela. 
Jest też wpisana w dzieje ludzkości 
tak, jak Izrael jest wpisany w te 
dzieje: naród wybrany.
„Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie”.
Ten naród ma w pamięci przejście 
Boga. Bóg wszedł w Jego dzieje, 
poczynając od patriarchów, od 
Abrahama. Potem znowu – przez 
Mojżesza.

Bóg wszedł w dzieje Izraela jako TEN, 
KTÓRY JEST (por. Wj 3,14) pośród 
wszystkiego, co przemija. I JEST 
z człowiekiem. JEST z ludem swego 
wybrania.
Jahwe – TEN, KTÓRY JEST, 
wyprowadził swój lud z Egiptu, 
z domu niewoli i ucisku. Okazał „moc 
swego ramienia” niewidzialnego 
w sposób widzialny.
Nie był tylko dalekim Bogiem 
nieskończonego majestatu, Stwórcą 
i Panem wszechrzeczy. Stał się 
Bogiem Przymierza.
Pielgrzymi zdążający do Jerozolimy, 
a wśród nich Jezus z Nazaretu, udają 
się tam na święto Paschy. Aby wielbić 
Boga za tamten cud paschalnej nocy 
w Egipcie. Za noc wyjścia.
Przeszedł przez Egipt Pan – i Izrael 
wyszedł z domu niewoli. Oto Bóg, 
który wyzwala. Bóg-Zbawca.
3. „Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie”.
Słowa te wypowiadają wargi synów 
i córek Izraela. Ten lud czeka na nowe 
Przyjście Boga, na nowe wyzwolenie. 
Ten lud czeka na Mesjasza, na 
Pomazańca Bożego, w którym jest 
pełnia królowania Boga pośród ludzi. 
To królowanie wyobrażali w dziejach 
ziemscy królowie Izraela i Judy, 
największy z nich Dawid: król-prorok.
Mesjasz ma oznaczać pełnię Bożego 
królowania wśród ludu.
Czy także ziemskie królestwo? Czy 
także wyzwolenie z niewoli Rzymu?
Ludzie, którzy śpiewają: 
„Błogosławiony, który przychodzi 
w imię Pańskie, […] błogosławiony 
Król”, dają świadectwo prawdzie. 
Czyż nie przychodzi od Boga Ten, 
który takie znaki Bożej mocy objawił 
wśród nich? Ten, który w ostatnich 
dniach wskrzesił Łazarza?
Błogosławiony!…
Dają świadectwo prawdzie. Nie 
mogło zabraknąć tego świadectwa. 
Gdyby oni zamilkli, kamienie 
musiałyby wołać.
4. Jezus wstępuje do Jerozolimy 
pośród tego świadectwa. Idzie 
w stronę swojej „godziny”, kiedy 
objawi się pełnia królowania Boga 
w dziejach człowieka.

On sam niesie w sobie tę pełnię. On 
jest początkiem Bożego królestwa na 
ziemi. To królestwo dał Mu Ojciec. 
Ono z Niego ma rosnąć wśród ludzi, 
trwać i rozwijać się pośród całej 
ludzkiej rodziny.
Jezus dokładnie zna drogę, która do 
niego prowadzi.
Wie, że „istniejąc w postaci Bożej” 
(Flp 2,6), musiał „ogołocić samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi” 
(por. Flp 2,7).
Wie, że On, Syn współistotny Ojcu, 
„Bóg z Boga i Światłość ze światłości”, 
a równocześnie prawdziwy człowiek, 
„w tym co zewnętrzne uznany za 
człowieka” (por. Flp 2,7), ma oto 
„uniżyć samego siebie, stając się 
posłusznym aż do śmierci, i to śmierci 
krzyżowej” (por. Flp 2,8).
Jezus wie, że to właśnie jest Jego 
„godzina”, że „godzina ta” jest już 
bliska. Przecież na nią właśnie – na 
tę „godzinę przyszedł na świat” 
(por. J 12,27).
W Jego uniżeniu, w Jego Krzyżu, 
w Jego hańbiącej śmierci, Bóg – TEN, 
KTÓRY JEST – przejdzie przez dzieje 
człowieka. Przejdzie – o wiele bardziej 
niż przeszedł w noc wyjścia z niewoli 
egipskiej.
I jeszcze bardziej wyzwoli.
Właśnie przez to synowskie 
posłuszeństwo aż do śmierci: 
wyzwoli!
Będzie to wyzwolenie ze zła 
podstawowego, które od 
pierworodnego „nieposłuszeństwa” 
zaciążyło nad człowieczeństwem jako 
grzech – i jako śmierć. […]
[…] od swego zmartwychwstania 
Chrystus żyje. I „przychodzi w imię 
Pańskie” do coraz to nowych pokoleń 
ludzkich ze swą paschalną tajemnicą.
W Nim trwa, aż do skończenia 
świata, przejście Boga: TEGO, 
KTÓRY JEST. […]
Dobrze, że tutaj jesteście, ażeby 
„wielbić Boga” w tajemnicy 
paschalnego przejścia przez dzieje 
człowieka.
Dobrze, że słychać wasze głosy.
Zaprawdę. Gdybyście wy zamilkli, 
musiałyby wołać kamienie. […]
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Zgodnie z tradycją Wielkiego Czwartku 
Papież odprawił Mszę św. poświęcenia olejów 
w Bazylice św. Piotra i Mszę św. Wieczerzy 
Pańskiej w Bazylice św. Jana na Lateranie.

W Bazylice św. Jana na Lateranie Ojciec Święty 
dokonał obrzędu umycia nóg 12 młodym kapłanom 

różnej narodowości z rzymskich kolegiów.
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Papież przyjął odnowienie przyrzeczeń kapłańskich od zgromadzonych duchownych, 
a następnie dokonał poświęcenia olejów przeznaczonych do udzielania sakramentów.

ten dar  
ma swój początek 
w Wieczerniku

[…] 3. Oto Chrystus 
„namaszczony”. Oto Ten, „który 
nas miłuje i który przez swą krew 
uwolnił nas od naszych grzechów” 
(Ap 1,5).
Oto Ten, który jest Przejściem 
Boga żywego – czyli Paschą. 
A zarazem Ten, który ma przyjść: 
„i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, 
którzy Go przebodli. I będą Go 
opłakiwać wszystkie pokolenia 
ziemi” (Ap 1,7).
Chrystus – Pascha naszej 
przeszłości i przyszłości w Bogu.
Duch, który na Nim spoczął 
– dokonał w Nim i przez Niego 
naszego Odkupienia.

Ten Duch – po Jego odejściu – 
pozostał w Kościele jako mesjańskie 
Namaszczenie. Jako źródło nowego 
życia.
Dziś sprawujemy liturgię tej 
tajemnicy. Liturgię mesjańskiego 
Namaszczenia. A przez to 
– wszystkich namaszczeń, które 
w Kościele oznaczają udzielanie się 
Ducha Świętego, sakramentalną 
odnowę życia, łaskę uświęcającą.
Ave Sanctum Oleum… ave 
Sanctum Chrisma.
4. „Znalazłem Dawida… znalazłem 
mojego sługę i namaściłem 
go świętym olejem” (por. Ps 
89[88],21).
Drodzy bracia w kapłaństwie 
i w biskupstwie!
Sprawujemy wspólnie poranną 
Eucharystię Wielkiego Czwartku. 
Pragniemy odnowić ten dar, jaki 
każdy z nas otrzymał. Ten dar ma 
swój początek w Wieczerniku. Jest 
dziedzictwem Ostatniej Wieczerzy. 

Dziedzictwem Wielkiego Czwartku.
To jest nasza cząstka w tajemnicy 
mesjańskiego Namaszczenia.
Sprawując codziennie Eucharystię, 
jesteśmy świadkami Chrystusowej 
Paschy: owego Przejścia przez 
śmierć krzyżową do nowego życia 
w zmartwychwstaniu.
Jesteśmy szczególnymi 
uczestnikami mocy Ducha: słudzy 
Chrystusa, szafarze Bożych 
tajemnic.
Chcemy, aby świat tak o nas 
myślał. I tak nas widział. Tak 
z nami obcował. I tak szukał naszej 
posługi.
Tak bardzo tego pragniemy. Tak 
bardzo czujemy niedosyt: caritas 
Christi urget nos (2 Kor 5,14).
Dlatego też odnawiamy dziś nasze 
kapłańskie ślubowanie.
Temu, który „uczynił nas 
królestwem – kapłanami dla Boga 
i Ojca swojego, Jemu chwała i moc 
na wieki wieków. Amen” (Ap 1,6).
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Surowa w swoim wyrazie liturgia tego 
dnia skupia się wokół cierpienia i ofiary 

Chrystusa. Ojciec Święty przewodniczył 
w Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej, 

adoracji Krzyża oraz Drodze Krzyżowej.

1. „Czyż nie było trzeba, aby 
to wszystko wycierpiał”? (por. 
Łk 24,26).
Na wzgórzu Kalwarii pozostały 
trzy krzyże. Ten w środku – krzyż 
Chrystusa. „Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydowski” (J 19,19) skonał na tym 
krzyżu. Przebito Mu bok włócznią 
– i wypłynęła krew i woda (por. 
J 19,34). Prawdziwie skonał.
Czyż nie było potrzeba, aby to 
wszystko wycierpiał?
To pytanie zostanie postawione 
za kilka dni. Postawi je nieznany 
Pielgrzym na drodze do Emaus 
w rozmowie z dwoma uczniami 
Ukrzyżowanego.
Tego wieczoru nikt jeszcze nie 
stawia takiego pytania. W sercach 
uczniów osiadł lęk i przygnębienie.
„Starsi ludu wydali Go na śmierć 
i ukrzyżowali” (por. Łk 24,20).
Oto „co stało się z Jezusem 
Nazareńskim, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec 
Boga i całego ludu” (Łk 24,19).
„A myśmy się spodziewali” 
(Łk 24,21).
W sercach uczniów przygnębienie 
i zawód. Tego wieczoru, po śmierci 
na Golgocie, nikt nie odważyłby 
się postawić takiego pytania: czyż 
nie było potrzeba, aby Chrystus to 
wszystko wycierpiał? Choć może 
pytali: „dlaczego?” Nie wiedzieli, 
kogo o to pytać. Czy Tego, który 

od nich odszedł, czy też Tego, 
którego On nazywał Ojcem 
– i mówił do Niego „Abba”, jak nikt 
nie odważyłby się powiedzieć.
2. Zaległo po śmierci Chrystusa 
wielkie milczenie.
W mieszkaniach jerozolimskich 
spożywano Paschę i wspominano 
wyjście z Egiptu i krew baranka, 
którą praojcowie naznaczali 
odrzwia swych domostw. Ta krew 
ocaliła ich od śmierci. Pozostała 
znakiem wybrania i wyzwolenia 
Izraela z domu niewoli. Wspominali 
więc tamtą noc, kiedy Bóg 
przeszedł przez Egipt.
Pascha – Przejście Pańskie.
Ten Bóg, Władca Izraela, Bóg 
patriarchów i proroków. Bóg Ojców 
naszych. Bóg Przymierza. Pan 
całego stworzenia. Tak bardzo był 
z nimi. Był ich Bogiem.
„Boże, Boże nasz, jak wielkie jest 
Twoje Imię po całej ziemi” (por. 
Ps 8,2). Nie ośmielali się wymawiać 
Jego Imienia. Ten Bóg, taki bliski… 
prorocy zwali Go Oblubieńcem 
swego ludu (por Jr 16,9), a przecież 
mówił: „myśli moje nie są myślami 
waszymi, ani wasze drogi moimi 
drogami” (Iz 55,8).

Dlaczego 
nie zstąpił 
z Krzyża?
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Wierni zgromadzeni na Drodze Krzyżowej wysłuchali m.in. medytacji pióra 
krakowskiego poety, bliskiego Ojcu Świętemu, Marka Skwarnickiego. Ukazywały 

one trwanie drogi krzyżowej Chrystusa w życiu ludzi cierpiących wszystkich czasów.

Jakie są myśli Boga? Jakie są Jego 
drogi? Czyż Ten, który przeszedł 
przez Egipt karząc i wyzwalając nie 
przeszedł dzisiaj przez Golgotę?
Przecież Chrystus mówił – straszne 
słowa w ustach człowieka: „Ja 
i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). 
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest 
we Mnie (por. J 17,21). …Ja 
zawsze czynię Jego wolę (por. 
J 6,38; 8,29).
Czy na Krzyżu nie przestał być 
„jedno” z Ojcem, kiedy mówił: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (por. Łk 23,34), a nawet 
gdy wołał: „Ojcze mój, Ojcze 
mój, czemuś Mnie opuścił?” (por. 
Mt 27,46) – aż do ostatniego 
słowa: „Ojcze, w Twoje ręce 
oddaję ducha mojego” (por. 
Łk 23,46). I to powiedziawszy, 
skonał (por. Łk 23,46).
3. Pascha jerozolimska.
Pamięć krwi baranka na odrzwiach, 
znak Przymierza Boga z Izraelem. 

Nad Jordanem, przy pierwszym 
spotkaniu, Jan na widok Jezusa 
powiedział „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata” 
(por. J 1,29).
Gdzie On jest teraz, Jezus 
z Nazaretu? Zdjęto Go z krzyża, 
położono w grobie u stóp Golgoty. 
Przywalono kamień do grobu. 
Przyłożono pieczęcie.
Gdzie On jest teraz, Jezus 
z Nazaretu? Dlaczego nie zstąpił 
z Krzyża? Dlaczego nie okazał tej 
mocy, którą okazywał wiele razy, 
choćby przy wskrzeszeniu Łazarza.
Psalmista napisał: „nie zostawisz 
duszy mej w otchłani, ani 
pozwolisz świętemu Twemu 
oglądać skażenia” (por. 
Ps 16[15],10).
Gdzie On jest teraz?
Pozwolił się ogarnąć ludzkiej 
śmierci Ten, który mówił: 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 
(J 10,30), który mówił: „kto 

Mnie widzi, widzi i Ojca” (por. 
J 14,9), który mówił: „Ja jestem 
Zmartwychwstaniem i życiem” 
(J 11,25).
Gdzie On jest teraz?
4. Po latach Autor Listu do 
Hebrajczyków napisze: „Wszedł 
do świątyni, […] nie do świątyni 
zbudowanej rękami ludzkimi […] 
Chrystus […], arcykapłan dóbr 
przyszłych […], przez własną 
swą krew wszedł raz na zawsze 
do Miejsca świętego, zdobywszy 
wieczne odkupienie. […] Krew 
Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego złożył Bogu samego 
siebie jako nieskalaną ofiarę, 
oczyści wasze sumienia z martwych 
uczynków, abyście mogli służyć 
Bogu żywemu” (por. Hbr 9,11-14).
„Pośrednik Nowego Przymierza” 
(por. Hbr 9,15).
Czyż nie było potrzeba, ażeby to 
wszystko wycierpiał – i tak wszedł 
do swojej chwały? (por. Łk 24,26).
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Wigilię Paschalną (formalnie należącą 
do Liturgii Niedzieli Zmartwychwstania) 
cechuje atmosfera czuwania i oczekiwania 
na Zmartwychwstanie.

Ojciec Święty wita przybyłych na uroczystości Wielkiej Soboty kardynałów. Na pierwszym planie 
kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Papieskiej Komisji 

Biblijnej i przewodniczący komisji przygotowującej katechizm Kościoła katolickiego (1986-92).



Watykan, Bazylika św. Piotra, liturgia Wigilii Paschalnej, Wielka Sobota, homilia

68

25 marca 1989

69

Liturgia trwała od godz. 21 do 1.30. Jan Paweł II udzielił chrztu św., 
I Komunii św. i bierzmowania 15 katechumenom w wieku od 13 do 

30 lat. Dokonał także poświęcenia ognia i wody chrzcielnej.

Śmierć na krzyżu 
nie pochłonęła 
Chrystusa 

[…] 2. Do nas wszystkich, 
zgromadzonych przy grobie, 
w którym złożono Jezusa po 
ukrzyżowaniu, przemawia dziś 
Paweł Apostoł.
Mówi o chrzcie, który zanurza nas 
w śmierci Chrystusa. Gdy mówi 
o zanurzeniu, apostoł ma na myśli 
wodę – tę wodę, o której Chrystus 
mówił do Nikodema – wodę 
odradzającą: „jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może 
wejść do królestwa Bożego” (J 3,5).
Woda – żywioł odradzający. 
Śmierć Chrystusa upodobniona 

zostaje do tego żywiołu: 
„przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z Nim 
(z Chrystusem) pogrzebani po to, 
abyśmy i my wkroczyli w nowe 
życie – jak Chrystus powstał 
z martwych dzięki chwale Ojca” 
(Rz 6,4).
Liturgia wigilii paschalnej głosi 
pochwałę tej wody, do której wraz 
ze śmiercią Chrystusa zstąpiła moc 
Ducha Świętego. Słowa liturgii 
sprowadzają tę moc: Descendat 
in hanc plenitudinem fontis virtus 
Spiritus Sancti.
3. Wody Morza Czerwonego 
pochłonęły w sobie ścigających 
Izraela żołnierzy faraona. 
Synowie i córki Izraela pod wodzą 
Mojżesza ocaleli. Wody śmierci nie 
pochłonęły ich.
Tak też śmierć na krzyżu nie 
pochłonęła Chrystusa!
Również i my – jeżeli „umarliśmy 
razem z Chrystusem, wierzymy, 

że z Nim również żyć będziemy” 
(Rz 6,8). Chrystus bowiem, jeśli 
umarł – to „umarł dla grzechu 
tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga” 
(Rz 6,10).
W Chrystusie grzech przestał 
być śmiercionośną otchłanią dla 
człowieka, wodą pochłaniającą: 
Jego śmierć stała się śmiercią dla 
grzechu – sprowadziła bowiem moc 
Ducha Świętego, który daje życie.
Ta moc staje się udziałem każdego 
z nas w sakramencie chrztu. […]
4. Oto „przez śmierć podobną 
do śmierci Chrystusa zostaniecie 
z Nim zjednoczeni w jedno […] tak 
też będziecie z Nim zjednoczeni 
przez podobne zmartwychwstanie” 
(por. Rz 6,3).
W sposób przedziwny idą 
z sobą w parze: w ciągu tej 
paschalnej wigilii oczekiwanie na 
zmartwychwstanie Chrystusa, 
które tej nocy się objawi – i wasz 
chrzest. […]
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Czytania tego dnia przypominają historię 
zbawienia począwszy od stworzenia świata.

Śmierć nie 
przychodzi  
po życiu,  
życie wyłania  
się ze śmierci

[…] Chciałem złożyć wam życzenia 
wielkanocne. Treść tych życzeń jest 
stale nowa – w pewnym sensie stale 
ta sama i stale nowa. Zakorzeniona 
głęboko w tajemnicy paschalnej, 
w tajemnicy wielkanocnej Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. W tej 
tajemnicy, którą teraz Kościół cały 
przeżywa liturgicznie w dniach 
Wielkiego Tygodnia – Triduum 
Sacrum – i wreszcie jutro, 
w Niedzielę Zmartwychwstania 
i w oktawę. Wszystko sprowadza 
się do prostego słowa, do słowa, 
które usłyszały naprzód niewiasty. 
Niewiasty, które poszły do grobu, 
żeby namaścić Chrystusa złożonego 
w grobie. Znalazły grób pusty, 
kamień odwalony i słowo: dlaczego 
szukacie żyjącego pomiędzy 
zmarłymi? – powstał, nie ma go 
tu. I te słowa są niezgłębione 
w swojej treści, tak bardzo 
oczywiste, potwierdzone potem 
wszystkimi spotkaniami Chrystusa 
Zmartwychwstałego z apostołami, 
uczniami, niewiastami, Magdaleną.
Są tak bardzo oczywiste te 
słowa, a równocześnie tak 
pełne niezgłębionej tajemnicy, 
która dotyka tego, co w naszej 
egzystencji najistotniejsze – to 
znaczy dotyka stosunku pomiędzy 
życiem a śmiercią. Odwraca niejako 
porządek. Jesteśmy przyzwyczajeni 
do tego porządku, do tego, że 
życie kończy się śmiercią, i stale nas 
do tego porządku przyzwyczaja 
obserwacja przyrody i obserwacja 
dziejów człowieka, w pewnym 
sensie także dziejów społeczeństw 
ludzkich, kultur – jak gdyby śmierć 
miała panowanie nad wszystkim, 
co istnieje w świecie widzialnym, 
stworzonym.
Tutaj znajdujemy odwrócenie tego 
porządku – śmierć nie przychodzi 
po życiu, ale życie wyłania się ze 
śmierci. Jeżeli przyjąć całą prawdę 

Ewangelii, znaczy to: Bóg nie może 
umrzeć, Bóg jest życiem. Jezus 
Chrystus, Bóg-Człowiek objawił tę 
prawdę pośród świata, który jest 
poddany śmierci, pośród naszego 
ludzkiego świata, naszej ludzkiej 
egzystencji, w środku historii. To ma 
olbrzymie znaczenie dla każdego 
człowieka. Powiedziałbym nawet 
dla niewierzącego: dla wierzącego 
jest potwierdzeniem sensu jego 
bytowania na tym świecie; dla 
niewierzącego, jeśli nie może przyjąć 
tej prawdy, jest w każdym razie 
jakąś prowokacją, jakimś pytaniem, 
jakimś wyzwaniem. Jest to także 
tajemnica pełna znaczenia nie tylko 
dla jednostek, dla osób, ale dla 
całych społeczeństw. Przypuszczam, 
że nie my jedni w dziejach 
świata, w dziejach ludzkości, 
w każdym razie na pewno nasz 
naród bardzo głęboko przeżywał 
tajemnicę paschalną wtedy, kiedy 
zdawało się, że zszedł do grobu. 
Wtedy tajemnica, ta prawda 
Chrystusowa o tym, że śmierć musi 
ustąpić przed życiem, była jakimś 
nieustającym natchnieniem także 
i w tym doczesnym bytowaniu. 
Nie pogodzić się ze śmiercią. Nie 
pogodzić się ze złem. Dążyć do 
życia. Wprawdzie okres tej śmierci 
historycznej – rozbiorów Polski 
– należy do zeszłego stulecia, 
niemniej sprawa jest wciąż na nowo 
ważna i aktualna. Nie pogodzić się 
ze śmiercią, nie pogodzić się ze złem 
– dążyć do życia, do tej pełni życia, 
do której naród dąży tak, jak dąży 
człowiek. W tym duchu też składam 
życzenia wszystkim tu obecnym 
i całemu naszemu narodowi.
Niech was błogosławi Bóg 
Wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty.
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„Przejście Chrystusa przez Krzyż  
do Zmartwychwstania niech  

wskazuje wszystkim drogę do nadziei.”

ten dzień  
to pełnia  
czasów

[…] To wydarzenie przerasta 
ludzkie możliwości. Czym więc 
jest? Człowiekowi, który nie 
potrafi wymówić słowa „Bóg”, 
z pewnością trudno to zrozumieć. 
Będzie szukał różnych wyjaśnień, 
byle nie uznać samego faktu. Jeżeli 
jednak posiada dobrą wolę, jeśli 
wierzy, powie w końcu: jest to 
dzieło Boże, opus Dei.
Ten dzień to pełnia czasów, 
pełnia wszystkich dni wszystkich 
czasów i wszystkich stuleci; 
dzień zmartwychwstania to 
dzień, w którym człowiek zostaje 
niejako zmuszony do myślenia 
o wszystkim, o całym stworzeniu 
i o samym sobie jako o „dziele 
Boga”. Na tym polega siła i głębia 
dzisiejszego dnia.
Ten dzień wstrząsa naszym 
sposobem myślenia, rytmem 
naszego życia i działania, i każe 
nam spojrzeć na wszystko to, 
co jest opus naturae lub opus 
humanum w świetle opus divinum.
Ten wstrząs, który wywołuje 
dzień zmartwychwstania, 
wyjaśnia niezwykłe nawrócenie 
Szawła z Tarsu i nie tylko jego, 
ale i wielu innych. W obliczu 
tego wydarzenia, faktu 
zmartwychwstania Chrystusa, 
człowiek, osoba ludzka obdarzona 
zdolnością myślenia i wrażliwością, 
musi doznać wstrząsu. To musi 
się stać początkiem, wejściem 
w nawrócenie, początkiem 
myślenia o wszystkim, o stworzeniu 
i o tym, co ludzkie, w kategoriach 
działania Boga, dzieła Bożego, 
opus Dei.
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Mszę św. wielkanocną, w której uczestniczyło ponad 100 tys. 
osób, transmitowało 47 stacji telewizyjnych z całego świata.

W Jego Krwi 
wszystko zostaje 
pojednane

[…] 6. Bóg przechodzi i wyzwala 
w dniu Paschy Zmartwychwstania 
z niebezpieczeństw wszelkiego 
rodzaju nietolerancji, gdzie orędzie 
Paschy jeszcze nie dotarło lub 
napotyka przeszkody, gdzie 
sumienia są uciskane, gdzie 
wyznawcy Chrystusa nie mogą 
wzywać otwarcie Jego imienia 
i cierpią prześladowania z powodu 
miłości do Niego i do Jego Kościoła 
oraz z powodu wierności wobec 
rytów i tysiącletnich tradycji 
religijnych.
Przechodzi poprzez kraje, gdzie 
chrześcijanie nie mogą gromadzić 
się wokół ołtarzy, by sprawować 
Eucharystię, gdzie stado oczekuje 

swego pasterza, pragnie jego 
przewodnictwa i do niego tęskni.
Bowiem wolność religijna, choć 
wpisana w sumienia, konstytucje 
państw i międzynarodowe 
konwencje, również dziś często 
jest deptana na różne sposoby. 
Bóg przechodzi tam, gdzie na 
niespokojnym i zakrwawionym 
horyzoncie różnych krajów wciąż nie 
pojawia się upragniony pokój, gdzie 
ludzie, którzy są braćmi, walczą 
między sobą, siejąc zniszczenie 
i nienawiść, tak jak dzieje się 
w umiłowanym i udręczonym 
Libanie.
Bóg przechodzi i wyzwala całe 
stworzenie, dzieło Jego rąk, 
z niewoli zepsucia (por. Rz 8,19-23).
W zmartwychwstałym Chrystusie 
„powstaje też z martwych ziemia 
i niebo” (św. Ambroży).
W Jego Krwi wszystko zostaje 
pojednane: człowiek z Bogiem, 
z sobą samym, z naturą; stąd nowe 

siły i świadomość czerpie człowiek, 
odpowiedzialny wobec stworzenia, 
jako ten, który ma wyrazić 
jego tęsknotę za ostatecznym 
wyzwoleniem i przeobrazić ją, 
w Chrystusie i przez Chrystusa, 
w hymn chwały Ojca.
Oto prawda, którą Pascha głosi 
dzisiejszemu światu, który zdaje się, 
nieświadom niczego, podążać ku 
samozniszczeniu i śmierci. […]
7. Wśród takiej prawdy o świecie 
współczesnym, pośród zwycięstw 
i klęsk, które znaczą dzieje, które 
narastają w ludzkiej rodzinie 
za naszych dni – Kościół staje 
przy grobie Chrystusa, jak owe 
pierwsze niewiasty. Oto kamień 
został odwalony i grób jest pusty. 
„Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał”.
Kościół w paschalnej liturgii odnawia 
dziś ten Dzień, który uczynił Pan: 
odnawia i uobecnia.
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Kanonizowana w tym dniu Klelia Barbieri założyła Zgromadzenie Sióstr Minimitek 
(Najmniejszych) od Matki Bożej Bolesnej. Zmarła w opinii świętości w wieku 23 lat 

w 1870 r. Ojciec Święty przypomniał jej służbę najuboższym i pracę ewangelizacyjną.

Dar  
Mądrości

1. W perspektywie uroczystości 
Pięćdziesiątnicy, ku której zmierza 
okres wielkanocny, pragniemy 
poświęcić nasze wspólne 
rozważania siedmiu darom 
Ducha Świętego, wymienianym 
zawsze przez Tradycję Kościoła na 
podstawie słynnego tekstu Izajasza 
o „Duchu Pańskim” (por. Iz 11,1-2).
Pierwszy i najwyższy z tych 
darów to Mądrość, która jest 
światłem otrzymywanym 
z wysoka, specjalnym udziałem 
w tajemniczym i najwyższym 
poznaniu, właściwym samemu 
Bogu. Czytamy bowiem 
w Piśmie Świętym: „Dlatego się 
modliłem i dano mi zrozumienie, 
przyzywałem, i przyszedł do mnie 
duch Mądrości. Przeniosłem ją 

nad berła i trony i w porównaniu 
z nią za nic miałem bogactwa” 
(Mdr 7,7-8).
Owa wyższa mądrość jest 
korzeniem nowego poznania, 
poznania przenikniętego miłością, 
dzięki której dusza może się niejako 
oswoić z rzeczami boskimi i w nich 
rozsmakować. Św. Tomasz mówi 
o „pewnym smaku Boga” (por. 
Summa Theol. II-II, q. 45, a. 2, 
ad 1), dzięki któremu prawdziwy 
mędrzec posiada nie tylko 
znajomość rzeczy boskich, lecz 
także ich doświadcza i je przeżywa.
2. Ponadto mądrościowe poznanie 
daje nam szczególną zdolność 
oceny rzeczy ludzkich według 
boskiej miary, w świetle Boga. 
Chrześcijanin oświecony tym 
darem potrafi sięgać wzrokiem do 
głębi rzeczywistości świata i nikt 
lepiej od niego nie jest w stanie 
docenić autentycznych wartości 
stworzenia, patrzy na nie bowiem 

oczyma samego Boga.
Wspaniałym przykładem tego 
głębszego zrozumienia „mowy 
stworzenia” jest „Pochwała 
stworzenia” św. Franciszka z Asyżu.
3. Dzięki temu darowi całe 
życie chrześcijanina, jego losy, 
pragnienia, plany i osiągnięcia 
zostają ogarnięte tchnieniem 
Ducha, przeniknięte światłem, 
„które płynie z Niebios”, o czym 
świadczą liczne dusze wybrane, 
także w naszych czasach, a dzisiaj 
św. Klelia Barbieri, jaśniejący 
przykład kobiety bogatej 
w Mądrość, pomimo młodego 
wieku.
We wszystkich tych duszach 
powtarzają się „wielkie rzeczy”, 
których Duch Święty dokonał 
w Maryi. Prosimy więc Tę, 
którą Tradycja wielbi jako 
Sedes Sapientiae, aby każdemu 
dopomogła w rozsmakowaniu się 
w rzeczach niebieskich.
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Ojciec Święty witał pielgrzymów z diecezji gorzowskiej. Po wygłoszeniu katechezy 
Papież zwrócił się do rodaków i nawiązał do aktualnej sytuacji w Polsce.

Katecheza tego dnia poświęcona była owocom Wniebowstąpienia 
Chrystusa. Jan Paweł II, jak zawsze, streścił ją w kilku językach.
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20 kwietnia Ojciec Święty przyjął  
na audiencji przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”, Lecha Wałęsę z delegacją.

Na spotkaniu obecni byli także Danuta Wałęsowa, Tadeusz Mazowiecki, 
Bronisław Geremek, Witold Trzeciakowski i bp gdański, Tadeusz Gocłowski. 

5 kwietnia zakończyły się w Polsce rozmowy Okrągłego Stołu.

Pielgrzymując 
sercem  
do twego Obrazu

Pani Jasnogórska!
Dziś znowu zwracam się do Ciebie, 
pielgrzymując sercem do Twego 
Obrazu, umiłowanego przez 
Polaków.
Zwracałem się w każdą środę 
po trzynastym grudnia 1981 r., 
polecając Ci tamten trudny okres 
w naszej współczesności.
Dziś pragnę podziękować Tobie, 
Matko, za wszystko dobre, które 
wśród doświadczeń wykiełkowało 
w tym okresie.
Polecam Twojej macierzyńskiej 
trosce „Solidarność”, która znowu 
może działać po ponownej 
legalizacji w dniu 17 kwietnia. 
Polecam idący w parze z tym 
wydarzeniem proces, który 
zmierza do ukształtowania 
życia narodowego w sposób 
zgodny z prawami suwerennego 
społeczeństwa.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, aby 
na drodze tego procesu wszyscy 
wykazywali w dalszym ciągu 
potrzebne męstwo, mądrość 
i rozwagę, służąc wspólnemu dobru.
Proszę Cię wraz z biskupami 
polskimi, aby wysiłek podjęty 
przez ludzi, którzy wznieśli się 
ponad dzielące ich uprzedzenia, 
urazy i krzywdy, otworzył nową 
szansę dla kraju i zaowocował 
przeobrażeniami w życiu 
społecznym, politycznym, 
gospodarczym i moralnym całego 
społeczeństwa (por. Komunikat 
z 233 Konferencji Episkopatu 
Polski, nr 3).
Błogosław, Matko, tym, którzy 
temu celowi służą w prawdzie, 
nie szczędząc swych sił i ofiar. 
Błogosław wszystkim… Raz jeszcze 
„weź w swą opiekę naród cały”.

Powtarzam  
znów 
to wołanie:
Niech zstąpi  
Duch twój 
i odnowi ziemię!

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię”! […]
Zwracając się do was, drodzy 
pielgrzymi z Polski, przypominam 
słowa, które wypowiedziałem 
w czasie pierwszej pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1979 roku 
w Warszawie, na placu 
Zwycięstwa.
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię: tę ziemię”.
Wraz z Matką Jasnogórską 
i Świętymi Patronami Polski, 
których uroczystości Kościół 
w Polsce w tym czasie obchodzi, 
powtarzam znów to wołanie do 
Ducha Świętego o odnowę ziemi: 
o odnowę narodu, który żyje na 
naszej polskiej ziemi.

Niech te pierwsze kroki, które 
zostały podjęte – „znajdą nas 
czuwającymi” (jak kiedyś Pan Jezus 
powiedział w przypowieści).
Potrzeba wszystkim odwagi 
i roztropności.
Wiele okoliczności pracowało na 
to, aby społeczeństwo, a zwłaszcza 
młode pokolenie, uległy zwątpieniu. 
Aby przestały widzieć dla siebie 
przyszłość na ojczystej ziemi.
Razem z wszystkimi modlę 
się o przezwyciężenie 
polskich kryzysów: moralnych 
i ekonomicznych. W szczególności 
kryzysu zaufania. Modlę się 
o męstwo i roztropność.
Niech zstąpi Duch Prawdy i Mocy. 
Niech odnowi!
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Są żywym  
obrazem „nowego  
Jeruzalem”

[…] 3. „Przez wiele ucisków 
trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego” (Dz 14, 22).
Tak, przejście przez Krzyż stanowi 
warunek konieczny do wejścia 
w krąg nowego stworzenia. Dają 
temu świadectwo męczennicy 
Martin i Melchor ze zgromadzenia 
augustianów rekolektów. 
Wyruszyli oni z Hiszpanii, by 
współpracować w głoszeniu słowa 
Ewangelii na Filipinach. Obydwaj 
– Martin jako wychowawca 
nowicjuszy, Melchor jako 
kaznodzieja głoszący słowo Boże 
wśród ludu – trudzili się, aby 
przynieść ulgę w cierpieniach 
najciężej doświadczonym 
wspólnotom chrześcijańskim. 
Dlatego postanowili udać się także 
do Japonii, gdzie wierni, z powodu 
prześladowań, pozostali bez opieki 
duszpasterzy.
Nowi błogosławieni męczennicy 
Martin i Melchor, są drodzy bracia 
i siostry, dojrzałym owocem 
misyjnego i ewangelizacyjnego 
ducha Kościoła hiszpańskiego. 
Urodzili się w głęboko 
chrześcijańskich rodzinach, jeden 
w Saragossie, drugi w Granadzie; 
obaj opuścili wszystko, ażeby 
pójść za Chrystusem. Ci dwaj 
męczennicy, chluba Kościoła 
i zakonu augustianów, powinni 
stać się wezwaniem, aby 
w hiszpańskich rodzinach obudzić 
ową żywotność, która pozwala 
misjonarzom nieść chrześcijańskie 
orędzie do najdalszych krajów 
świata. Oby tak wielkie bogactwo 
nie zostało zmarnowane! Oby to 
świadectwo wiary, przynoszące 
zaszczyt i chwałę hiszpańskiej 
historii, nie poszło w zapomnienie!
Oby ta uroczysta liturgia 

wyniesienia do chwały ołtarzy 
znakomitych synów Aragonii 
i Andaluzji przyczyniła się do 
ożywienia dynamizmu wiary, która 
stoi na straży cnót rodzinnych 
i budzi powołania do apostolstwa 
oraz ewangelizacji. To dzięki 
owej wierze historia Hiszpanii 
przyniosła tak wiele owoców.
Zakon zaś augustianów 
rekolektów, który obchodzi 
czterechsetlecie augustyńskich 
rekolekcji, niech się raduje 
swoimi nowymi błogosławionymi, 
Martinem i Melchorem, 
którzy poprzez heroiczność 
cnót apostolskich i odwagę, 
z jaką wyznawali swoją wiarę, 
stali się przykładem godnym 
naśladowania.
4. „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 13,34).
Maria Margherita Caiani 
zrozumiała potęgę orędzia miłości, 
kontemplując Chrystusa i Jego 
przebite serce. W świetle Bożej 
miłości, objawionej w boskim 
Zbawicielu, Margherita nauczyła 
się służyć braciom wśród ubogiej 
ludności rodzinnej Toskanii, 
poświęcając się najbardziej 
potrzebującym i najmniejszym: 
dzieciom z marginesu 
społecznego, dzieciom wiejskim, 
osobom starszym, rannym 
żołnierzom w szpitalach 
wojskowych. A swoje duchowe 
córki, franciszkanki mniejsze 
Najświętszego Serca nauczyła 
służyć bliźnim dla wynagrodzenia 
zniewag wyrządzanych miłości 
Chrystusa i z tej miłości wciąż 
czerpać inspirację do działalności 
charytatywnej.
„Nowe przykazanie” wzywa 
do miłości, która nie zna 
granic, bowiem nawołuje 
wszystkich wierzących do 
udziału w nieskończonej 
miłości Chrystusa. Miłość 
Jezusa, która staje się regułą 
i zasadą, podnosi duszę do 
godności uczestnictwa w Jego 

dziele i posługuje się naszymi 
ograniczonymi siłami, czyniąc 
z nich znak i sakrament miłości 
samego Boga. Wielkość, zakres 
chrześcijańskiej miłości mierzy 
się wielkością miłości Bożej. 
Kontemplując mękę i tajemnicę 
przebitego Serca Chrystusa, Maria 
Margherita Caiani zdała sobie 
sprawę, że „wynagrodzić”, czyli 
zadośćuczynić za niezrozumienie 
ludzi dla nieskończonej 
i miłosiernej miłości Boga, należy 
poprzez głębsze zrozumienie 
przykazania miłości. Jedna 
z podstawowych zasad, które 
wpajała swoim współsiostrom, 
brzmi: „Będziecie nieść 
pocieszenie dobremu Jezusowi 
i wynagradzać liczne zniewagi, 
których doświadcza Jego 
najukochańsze Serce” (por. „List 
okólny” z 27 grudnia 1918).
5. „Jak Ja was umiłowałem”. Oto 
reguła miłości chrześcijańskiej: 
pozwolić się porwać Chrystusowi, 
kochać z Nim, całe swoje 
postępowanie kształtować na 
wzór Jego nieskończonej hojności.
Taką też miłością była ożywiona 
Marie-Catherine od św. 
Augustyna. Bardzo wcześnie 
odpowiedziała na wezwanie Pana, 
bez zastrzeżeń, pokornie wierna 
wszystkim wymogom duchowym, 
wspólnotowym, apostolskim, 
charytatywnym, znamionującym 
zgromadzenie augustianek. 
Umiała ona „należeć do Boga i nie 
troszczyć się o nic innego, aniżeli 
służenie Mu”. W tajnikach swojej 
duszy postanowiła nieustannie 
żyć w obecności Boga, Chrystusa 
Zbawiciela. Pozostanie też zawsze 
zjednoczona z Najświętszym 
Sercem Jezusa, a całą ufność 
złoży w Najsłodszym Sercu Maryi. 
Bolesne udręki pokus nie zdołają 
przyćmić pogody jej ducha ani 
osłabić niezwykłych doświadczeń 
mistycznych. Przyjmowała ukryte, 
wewnętrzne cierpienia „biorąc 
na siebie nędzę i zło innych”. Jej 
odpowiedzią na grzechy ludzi było 
poświęcenie siebie w zjednoczeniu 
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Mszę św. beatyfikacyjną koncelebrowało z Papieżem 12 kapłanów 
z krajów i wspólnot, z których pochodzili nowi błogosławieni.

Wierni wysłuchali homilii po włosku, hiszpańsku, francusku i po 
polsku. Po Mszy św. Jan Paweł II pobłogosławił pielgrzymów.

z Krzyżem Zbawiciela, ażeby 
„zdobyć serca dla Boga”.
Płonąc misyjnym zapałem 
dołączyła się do swoich 
sióstr w ukochanej Kanadzie. 
Niestrudzona w apostolstwie, była 
także bezgranicznie wielkoduszna, 
skuteczna i cierpliwa 
w wypełnianiu z największą 
miłością ciężkich obowiązków 
związanych z opieką nad chorymi. 
Do grona „założycieli” z okresu 
duchowej wiosny młodego 
Kościoła kanadyjskiego można 
zaliczyć Marie-Catherine, 
zakonnicę, której „zarówno 
ręce, jak i serce były wyłącznie 
miłością”.
6. „Po tym wszystkim poznają, 
żeście uczniami moimi” (J 13,35).
Oto nowa błogosławiona 
Franciszka Siedliska, Maria od 
Pana Jezusa Dobrego Pasterza, 
córka Mazowsza, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu. Pośród 
wszystkich przeciwności swoich 
czasów i środowiska, naznaczona 
krzyżem wielorakiego cierpienia, 
kroczyła niestrudzenie „drogą 
wiary żywej, która wzbudza 
nadzieję i działa przez miłość”, 
przez tę miłość, „którą Bóg 
świat umiłował” (por. Lumen 
gentium, 41).
Rosła w domu, o którym sama 
napisała, że Bóg nie był w nim 
Panem (por. V. Sardi, Żywot…, 
s. 24), ale od wczesnego 
dzieciństwa nosiła w swoim sercu 
głęboką tęsknotę za miłością 
absolutną. Spotkała ją w pierwszej 
Komunii świętej i odtąd pozostała 
zjednoczona trwale z Chrystusem 
miłością oblubieńczą. „On 
sam jedynym celem, jedynym 
przedmiotem całej naszej miłości” 
– pisze w swoim Dzienniku 
(1884 r., s. 32).
Przez całe życie umiała dojrzale 
łączyć modlitwę z czynnym 
apostolstwem, twórczą 
inicjatywę z bardzo konkretnym 
posłuszeństwem woli Bożej 
w Kościele.

Widziała nade wszystko potrzebę 
podtrzymania ducha narodowego 
i jego moralnego odrodzenia 
w epoce ogólnej depresji pod 
rozbiorami Polski.
Źródłem natchnienia i punktem 
odniesienia w tym zamierzeniu 
stał się dla niej i jej duchowych 
córek wzór życia ukrytego 
w Najświętszej Rodzinie 
z Nazaretu.
W Statucie Zgromadzenia 
z 1880 roku pisze między 
innymi: „Wzorem naszego 
życia zakonnego jest życie 
ukryte Pana Jezusa w Nazarecie 
z Maryją i Świętym Józefem, 
które usiłujemy naśladować 
przez wyrzeczenie i całkowitą 
śmierć sobie samym i przez życie 
zupełnie ukryte w Bogu z Jezusem 
Chrystusem”.
Taka była treść życia Matki 
Siedliskiej i program, który 
zostawiła w testamencie 
swoim siostrom. Wychodzić 
naprzeciw ludzkiej biedzie 
moralnej i materialnej. Troska 
o człowieka biednego, chorego, 
steranego życiem, opuszczonego, 
niepełnosprawnego. Troska 
o wychowanie dzieci 
zaniedbanych, zwłaszcza religijnie, 
o samotne matki, o ratowanie 
życia nienarodzonych. A więc 
szkoła, szpital, ulica!
Dlatego też główne źródło 
odrodzenia społecznego widziała 
błogosławiona Maria od Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza 
w zdrowej chrześcijańskiej 
rodzinie. Kontemplując Boskie 
Macierzyństwo Maryi, zwracała 
się ku ziemi i tym zadaniom, które 
człowiek ma na niej wypełnić: 
ku zadaniom małżeństwa 
i rodzicielstwa, ku godności 
sakramentu Małżeństwa i ku 
wielkości posłannictwa katolickich 
rodziców. Pragnęła służyć 
miłości ludzkiej, a więc życiu 
i jego rozwojowi, aby to życie, 
ten człowiek, który urodził się 
z rodziców w łączności z Bogiem, 
rósł i dojrzewał w tej samej 

łączności, by życie wzięte z Boga, 
było skierowane w swoim rozwoju 
ku Niemu, by w Nim odnalazło 
świadomie swojego Stworzyciela 
i Ojca. Rodzice: ojciec i matka, 
a także dzieci, są zobowiązani 
w jednakowej mierze, przez te 
same przykazania Boże, bo tą 
samą miłością kocha Bóg męża 
i żonę oraz owoc ich miłości 
– potomstwo.
Mówię dziś o tym z radością 
i wdzięcznością, bo to jest 
program Kościoła i ważne 
zadanie, także – a może w sposób 
szczególny – na dzisiejsze czasy.
7. Oto stają przed nami nowi 
błogosławieni i błogosławione, 
każdy z własnym świadectwem, 
męczeństwem i miłością, z własną 
wiarą i konkretnymi dziełami 
dokonanymi w służbie Kościoła. 
Są żywym obrazem „nowego 
Jeruzalem”, które Bóg, mieszkając 
wśród ludzi, buduje w ich duszach 
mocą Chrystusowej miłości.
„Niechaj Cię wielbią, Panie, 
wszystkie dzieła Twoje i święci 
Twoi niech Cię błogosławią” 
(Ps 145[144],10).
Tak, w świętych w sposób 
szczególny jaśnieje chwała żywego 
Boga. Oni całym swoim życiem 
„głoszą, Boże, Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twego 
królestwa”. Tego Królestwa, które 
od chwili tajemnicy paschalnej 
Chrystusa rośnie w ludzkich 
sercach i dziejach.
Gdy Kościół wskazuje światu 
świętość swoich synów i córek, 
słyszymy dochodzące z oddali 
echo słów z Wieczernika: „Syn 
Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został 
chwałą otoczony” (J 13,31).
Tak! Bóg został otoczony chwałą 
w Martinie od św. Mikołaja, 
w Melchorze od św. Augustyna, 
w Marii Marghericie Caiani, 
w Marie-Catherine od św. 
Augustyna, w Marii od Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza.
Jemu chwała i cześć na wieki. 
Amen!
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Pielgrzymka rozpoczęła się od stolicy Madagaskaru, Antanarivo.  
Następnego dnia Papież udał się do Antsiranany, gdzie odprawił Mszę św.

Na każdym etapie pielgrzymki Jan Paweł II spotykał się z młodzieżą. W Antananarivo czekało na Niego ok. 20 tys. młodych 
z 17 diecezji Madagaskaru, a w Saint-Denis w ogrodzie rezydencji biskupiej spotkał się z 20-osobową delegacją młodzieży Reunionu.

Okazywali 
szacunek kulturze 
i zwyczajom

[…] 6. Minęły wieki. Misjonarze 
przybyli tutaj niosąc […] orędzie 
nadziei i miłości. Przybywali 
modląc się, jak w Psalmie, który 
śpiewaliśmy przed chwilą: „Niech 
zajaśnieje dla nas Jego oblicze! Aby 
na ziemi znano Jego drogę, Jego 
zbawienie – pośród wszystkich 
ludów” (Ps 67[66],2-3).
Przypominając sobie historię 
ewangelizacji całej waszej wielkiej 
wyspy składamy dzisiaj hołd 
synom św. Wincentego à Paulo, 
synom św. Ignacego, ojcom ze 
Zgromadzenia Ducha Świętego, 
norbertanom, kapucynom, ojcom 
z Towarzystwa Maryi z Montfort, 
braciom szkolnym, siostrom św. 
Józefa z Cluny i licznym innym 
zgromadzeniom.
Droga tych Bożych mężczyzn 
i kobiet była czasem długa i trudna. 
Wielu z nich nigdy nie powróciło do 
ojczystego kraju: ich groby czczone 
są tutaj. Trzeba by wymienić 

wiele postaci, ja przypomnę tylko 
bł. Jacquesa Bethieu, który oddał 
swe życie za Ojca Dalmond.
W zgromadzeniu jerozolimskim, 
o którym mówią Dzieje Apostolskie, 
okazywano prawdziwy szacunek 
kulturze i zwyczajom tych, 
którzy dopiero niedawno przyjęli 
chrześcijańskie orędzie. Tutejsi 
misjonarze bardzo szybko zyskali 
sympatię ludu malgaskiego. Poznali 
wasz język i doskonale się nim 
posługiwali – przypomnijmy tu 
dzieło Ojca Calyet – odkrywali 
i studiowali waszą cywilizację 
i waszą ziemię. Ta znajomość była 
dla nich warunkiem właściwego 
przemawiania do was językiem 
Ewangelii i zaproszenia Malgaszów 
do odkrywania prawdziwego 
oblicza Boga poprzez Jego Syna 
Jezusa.
Pamiętacie też, jak bardzo 
misjonarzom zależało na spotykaniu 
zarówno ubogich, jak bogatych, 

potężnych i pokornych, chorych 
i cieszących się dobrym zdrowiem. 
Włożyli oni wiele energii i miłości 
w dzieła opieki zdrowotnej 
i oświaty.
Jednakże sednem ich działalności, 
tym co się naprawdę liczyło, była 
rodząca się pośród was wiara, 
rosnąca liczba ochrzczonych, tych 
którzy poprzez bierzmowanie 
przyjęli dary Ducha Świętego, 
którzy przystąpili do stołu 
eucharystycznego przyjmując 
Ciało Chrystusa Zbawiciela, którzy 
w sakramencie pokuty znaleźli 
wierną łaskę Boga, pragnącego 
pogodzić człowieka z nim samym 
i z jego braćmi.
Z kolei sami świeccy umocnieni 
łaską chrztu świętego, podejmują 
misję ewangelizacji, stają się 
katechistami, animatorami 
wspólnot, kierują ruchami, 
uczą. Wielu spośród was bardzo 
wcześnie usłyszało wezwanie 

Pana do kapłaństwa i do życia 
konsekrowanego. Apel ten 
rozbrzmiewa coraz silniej. Dzisiaj 
Kościół na Madagaskarze, choć 
nadal cieszy się z aktywnej 
obecności oddanych mu misjonarzy 
przybyłych z innych regionów 
świata, potwierdza swoją tożsamość 
dzięki synom i córkom tej ziemi, 
którzy mają coraz większy udział 
w dziele misyjnym naszych czasów.
7. Drodzy bracia i siostry, wspólnie 
możemy dziękować za historię 
ewangelizacji waszego kraju, za 
wasze osobiste doświadczenie 
daru Bożego na tysiącletniej 
drodze Ewangelii, która idzie 
przez świat, dociera do różnych 
ludów i narodów. Otwiera 
przed ludzkością perspektywy 
pokoju, który związany jest 
z Chrystusowym przykazaniem 
miłości.
„Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję” (J 14,27).
Ten pokój ma swe źródło w Bogu. 
Jest to też nade wszystko pokój 
z Bogiem: pojednanie z Ojcem. Ono 
znajduje się u podstaw wszelkiego 
pokoju w ludziach – w sercu 
człowieka, a także pokoju pomiędzy 
ludźmi.
To prawda, że ludzie, nawet 
chrześcijanie, nie zawsze potrafią 
być twórcami pokoju, którym Pan 
obiecał, że wejdą do Jego królestwa. 
Historia waszego kraju i waszego 
Kościoła nosi znamię cierpień, 
niezrozumienia, niezdolności do 
całkowitej miłości, takiej jaką 
umiłował nas Pan, jednym słowem 
nosi piętno grzechu.
Ale w tym czasie wielkanocnym 
nie bójmy się i nie trwóżmy: Pan 
Jezus zmartwychwstały, który 
wstąpił do Ojca, zsyła nam Ducha 
prawdy i miłości, Ducha pojednania 
i Komunii. „Pokój mój daję wam” 
(J 14,27). […]
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Katolicy stanowią na Madagaskarze ok. 22 proc. ludności. Ponad 55 proc. wyznaje religie tradycyjne, 20 proc. 
jest protestantami, a 3 proc. mahometanami. Na wyspie Reunion katolicy stanowią 89 proc. ludności.

Oprócz Mszy św. beatyfikacyjnej Papież 
sprawował także Eucharystię z udziałem 
trędowatych w Fianarantsoa.

umiała  
pociągać 
do Boga innych 

[…] 2. „Jeśli Mnie kto miłuje 
– mówi Chrystus – będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego (J 14,23). Oddajemy dzisiaj 
cześć kobiecie, która prawdziwie 
umiłowała Chrystusa; kobiecie, 
która pozostała wierna nauce 
Pana – Wiktorii Rasoamanarivo. 
Kościół uznaje jej świętość wraz 
z jej braćmi i siostrami z tego 
kraju, którzy ją podziwiają, 
naśladują jej przykład, liczą na 
jej orędownictwo. Kościół na 

Madagaskarze i Kościół na całym 
świecie pozdrawia ją jako tę, 
w której przebywa Bóg, jako 
siostrę bliską nam w tajemniczej 
rzeczywistości świętych obcowania.
Bowiem Wiktoria, od momentu 
chrześcijańskiej inicjacji, już jako 
katechumenka intensywnie żyła 
darem wiary. Przyjęła Ducha 
Chrystusa. Potrafiła przez całe życie 
zachować żywą pamięć o słowach 
Jezusa (por. J 14,26). Dzięki mocy 
Tego, który był jej Obrońcą, 
posiadała odwagę niezachwianej 
wierności.
W głębi duszy Wiktoria zawsze 
przebywała w obecności Bożej. 
Wszystkich uderzała intensywność 
jej modlitwy. Obcując na co 
dzień z Bogiem, Wiktoria umiała 
pociągać do Boga innych. Na 
wzór Dziewicy Maryi całe życie 
wędrowała w pielgrzymce wiary. 
Od niej właśnie pochodzi dewiza 
Unii Katolickiej: „Uświęćmy się 

najpierw sami, a potem zajmiemy 
się uświęcaniem innych”. Jej 
postępowanie wyraźnie świadczy 
o tym, że jej pobożność nie była 
zamknięta w sobie. Przeciwnie, 
Wiktoria była głęboko przekonana, 
że chrześcijanin może nieść 
braciom Dobrą Nowinę tylko 
wtedy, kiedy całą swoją istotę 
otworzy na potęgę łaski. Dlatego 
wśród zajęć i trosk zawsze 
znajdowała dużo czasu na 
modlitwę. […]
Prosimy Wiktorię, aby synom 
i córkom Madagaskaru 
pomogła przyjąć dar wiary 
z taką wielkodusznością, z jaką 
przyjęła go sama. Prosimy 
ją, aby wpłynęła na swoich 
malgaskich braci i siostry, ażeby 
żyli w świetle Chrystusa, które 
oświeca ochrzczonych, kieruje ich 
postanowieniami, podtrzymuje 
w nieszczęściach i towarzyszy 
w radościach. […]
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Papież często zwracał się do hierarchów Kościoła. W Antananarivo spotkał się z 21 biskupami 
Madagaskaru, w Saint-Denis zjadł kolację w towarzystwie biskupów z Konferencji  
Episkopatu Oceanu Indyjskiego, a w Lusace rozmawiał z 10 biskupami Zambii.

Jan Paweł II podkreślał, że celem Jego wizyty jest m.in. wzmocnienie 
wiary miejscowego Kościoła i ożywienie solidarności narodu.

Ojciec Święty w swoich homiliach poruszał 
tematy m.in. inkulturacji, pracy i świętości.

Ochrzczonym 
potrzebne jest 
kapłaństwo 
służebne

[…] Pan Jezus wybrał sobie 
Apostołów i powierzył im troskę 
o kierowanie całym ludem. Jest to 
prawdziwa służba. Podstawową 
funkcją biskupów, następców 
apostołów, i kapłanów, najbliższych 
współpracowników biskupów, 
jest służyć Kościołowi. Ich misją 
jest gromadzenie ludzi w Duchu 
Świętym za pośrednictwem Ewangelii 
i sakramentów. W imieniu Chrystusa 
Kościół nadaje im uprawnienia 
i władzę, którą sprawują dla dobra 
całego Ludu Bożego.
Ochrzczonym potrzebne 
jest kapłaństwo służebne, za 
pośrednictwem którego otrzymują 

dar boskiego życia. Im głębiej lud 
przeżywa swoje chrześcijaństwo, tym 
większą odczuwa potrzebę kapłanów. 
Bracia i siostry z wyspy Reunion, 
powołania kapłańskie dla waszej 
diecezji to sprawa Boga i wasza; to 
wy macie pragnąć kapłanów, prosić 
o nich Boga, sprzyjać powołaniom, 
pomagać materialnie i duchowo tym, 
którzy obierają drogę kapłaństwa, 
otaczać ich zrozumieniem i miłością. 
Wiem, że pracujecie we wszystkich 
tych dziedzinach, i że praca ta 
zaczyna już przynosić owoce. 
Zachęcam was do dalszych wysiłków 
w celu stworzenia dynamicznych 
struktur, które będą działać na rzecz 
powołań, a szczególnie otaczać 
opieką seminarzystów, aby w trzecim 
tysiącleciu zapewnić kapłanów 
Kościołowi na wyspie Reunion. W ten 
sposób nie tylko zaspokoicie potrzeby 
waszej wyspy, ale również będziecie 
mogli kontynuować misjonarską 
działalność waszych poprzedników, 

którzy z tej ziemi wyruszali głosić 
Królestwo Boże na Madagaskarze, 
w Afryce wschodniej i jeszcze dalej.
5. Misja Kościoła w świecie 
sprawowana jest nie tylko przez 
tych, którzy otrzymali sakrament 
kapłaństwa, ale również przez 
wszystkich wiernych świeckich. Jako 
ludzie ochrzczeni, wierni świeccy 
uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej 
i królewskiej misji Chrystusa.
Bacznie słuchając głosu ludu 
tej wyspy, pasterze powinni 
uznawać i wspierać działania osób 
ochrzczonych, powołanych do 
uczestnictwa w trudzie apostolskim 
poprzez swe charyzmaty 
i wysiłki na rzecz ewangelizacji 
doczesnej rzeczywistości. Również 
posłannictwo świeckich ma podstawę 
sakramentalną, w tym sensie, 
że wypływa ono z sakramentu 
chrztu, z sakramentu bierzmowania 
i w wielu przypadkach z sakramentu 
małżeństwa. […]
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Krótka wizyta w Reunionie (zamorskim 
departamencie Francji) trwała od 1 do 2 maja.

W Lusace Ojciec Święty spotkał się 
z prezydentem Zambii, Kennethem Kaundą.

[…] pragnę również zachęcić 
was do odkrycia na nowo 
prawdziwego charakteru parafii, 
to znaczy istoty obecnego 
w niej i działającego misterium 
Kościoła. Bardziej niż strukturą, 
parafia jest „domem rodzinnym, 
braterskim i gościnnym, w którym 
ochrzczeni i bierzmowani 
uświadamiają sobie, że są ludem 
Bożym. Tam w jednej czynności 
liturgicznej łamie się dla nich 
obficie chleb zdrowej nauki 
i chleb eucharystyczny; stamtąd 
są codziennie posyłani, by pełnili 
swe apostolskie zadania wszędzie, 
gdzie kipi życie świata” (Catechesi 
tradendae, 67).
Uczestnicy ostatniego Synodu 
Biskupów wyrazili życzenie, 
aby parafie w sposób bardziej 
zdecydowany przeprowadzały 
odnowę, popierając udział laikatu 
w zadaniach duszpasterskich. 
Rzeczywiście, aktywność 

mężczyzn i kobiet w parafiach 
jest tak bardzo konieczna, że bez 
niej apostolstwo duszpasterzy 
nie może przynieść pełnych 
wyników. Bracia i siostry, 
powracamy ciągle do motywu 
przewodniego tego spotkania: do 
eklezjologii komunii. Dzięki swojej 
rozmaitości i komplementarności, 
wszystkie rodzaje posługiwania 
i charyzmaty mają własną rolę 
do odegrania w dziele wzrostu 
Kościoła.
Parafia, która jawi się nam jako 
Kościół umieszczony pośród 
domostw ludzkich, stwarza 
możliwości nawiązywania 
i pielęgnowania dzień po dniu 
coraz bardziej braterskich 
relacji pomiędzy wiernymi 
z różnych środowisk i różnych 
pozycji społecznych. Jest ona 
głównym miejscem wspólnego 
celebrowania rozpoznawanej 
w wierze obecności Pana. Jest 

ogniskiem apostolatu, pobudza 
zapał misjonarski kierując go ku 
niewierzącym bądź zobojętniałym. 
Jest otwarta dla wszystkich, służy 
wszystkim jak „wiejska studnia”, 
do której ludzie przychodzą gasić 
pragnienie – używając wyrażenia 
Jana XXIII.
Sobór Watykański II zachęcał do 
badań i poszukiwania rozwiązań 
problemów pastoralnych 
przy współudziale wszystkich 
Parafialnych Rad Duszpasterskich, 
których znaczenie słusznie 
podkreślili Ojcowie ostatniego 
Synodu i które trzeba 
wykorzystywać. Ja zachęcam 
was do dalszego tworzenia 
Parafialnych Rad Rozwijania 
Duszpasterstwa, ażeby umacniać 
więź pomiędzy wszystkimi 
osobami zaangażowanymi 
w działalność pastoralną  
i nadać parafii charakter  
misyjny. […]

Nieustannie 
wzywani do 
głoszenia Ewangelii

[…] Moje przybycie tu zbiega 
się z okresem przygotowań do 
obchodów stulecia Kościoła 
w Zambii w 1991 roku. W okresie 
dzielącym nas od jego skromnych 
początków, Kościół w waszym 
kraju nabrał sił i rozkwitł. Dzisiaj 
istnieje już 9 diecezji, wiele parafii 
i stacji misyjnych, wzrasta liczba 
powołań kapłańskich i zakonnych, 
a także zaangażowanie ludzi 
świeckich, działają liczne instytucje 
o charakterze wychowawczym, 
medycznym i społecznym.
Raduję się z wami darem 
zbawienia w Chrystusie, którego 
Ojciec zechciał udzielić Zambii 

mocą Ducha Świętego. Dzięki 
poświęceniu i wysiłkom misjonarzy, 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet, 
przyniesiona tu została Ewangelia, 
zgodnie z poleceniem Chrystusa, 
by nauczać wszystkie narody (por. 
Mt 28,19). Jednakże wezwanie do 
nieustawania w dziele ewangelizacji 
wciąż zachowuje swoją aktualność. 
Możemy za św. Pawłem 
powiedzieć: „Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Cały 
Kościół w Afryce jest nieustannie 
wzywany do głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa.
Z tej przyczyny z radością 
ogłosiłem na początku tego 
roku zwołanie Specjalnego 
Zgromadzenia Synodu Biskupów, 
które będzie poświęcone sprawom 
Afryki. Jest to rezultat próśb 
ponawianych od lat przez rozmaite 
grupy i osoby, a także wynik 
moich własnych doświadczeń 
mówiących o żywotności Kościoła 

w Afryce, zdobytych podczas mych 
poprzednich wizyt duszpasterskich. 
Jestem przekonany, że to 
Specjalne Zgromadzenie stanie 
się momentem szczególnej 
łaski dla Kościoła w Afryce. 
Wiem, że łączycie się ze mną 
w modlitwie, aby Duch Święty 
pobłogosławił temu wydarzeniu 
i przygotowaniom do niego.
W przededniu obchodów stulecia 
Kościoła w Zambii myśli wasze 
z pewnością zwracają się ku 
duchowym potrzebom i aspiracjom 
mieszkańców tego kraju. Podczas 
wizyty ad limina w ubiegłym roku 
poruszyłem niektóre z tych spraw. 
Mówiłem o małżeństwie i rodzinie, 
o młodzieży, seminarzystach 
i księżach, zakonnikach 
i zakonnicach, o zaangażowaniu 
świeckich w małe wspólnoty 
chrześcijańskie, o ekumenizmie, 
społecznych środkach przekazu 
oraz o potrzebach uchodźców. […]
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W Zambii Jan Paweł II odprawił Msze św. na terenie dawnego lotniska 
w Kitwe oraz na miejscu wznoszenia nowej katedry w Lusace.

„Wzywam was, byście w obliczu wielu 
zmian społecznych nie zatracili poczucia 

przynależności i wspólnoty, które w Zambii 
zawsze odgrywało istotną rolę.”

Jezus kocha ludzi 
tą samą miłością, 
jaką darzy ich 
Ojciec

[…] Dziś w Kitwe Bóg pozwala mi 
głosić miłość Chrystusa do swego 
ludu, Jego miłość do młodych 
i starych, do bogatych i biednych, do 
zdrowych i chorych, do wierzących 
i niewierzących, do uchodźców. 
Radujmy się wspólnie tym orędziem 
miłości Jezusa do wszystkich ludzi, 
do każdego z nas.
2. Miłość Boga wyrażona jest 
w słowach proroka Ezechiela 
z liturgii dzisiejszej Mszy św.: „Oto 
ja sam będę szukał moich owiec 
i będę miał o nie pieczę” (Ez 34,11). 
Bóg Izraela przemawia do ludu 
Starego Przymierza jako Pasterz. 
Pasterz troskliwy, który ogarnia 
swą owczarnię. „Broni ją przed 
rozproszeniem”. Szuka dla niej 
„dobrych pastwisk”. W stosownej 
porze „układa je na legowisko”. 
Troszczy się zwłaszcza o owce 
„zabłąkane, zagubione, skaleczone 
czy chore” (por. Ez 34,12-26).
Ten obraz jest nam znany. Jezus 

Chrystus wszakże powiedział 
o sobie: „Ja jestem dobrym 
pasterzem. Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce” (J 10,11).
Jezus może tak o sobie powiedzieć, 
ponieważ kocha ludzi tą samą 
miłością, jaką darzy ich Ojciec. […]
3. Jezus nazywał Boga swoim 
Ojcem i polecił uczniom mówić 
do Boga „Ojcze nasz”. Ale tam, 
w Wieczerniku, Filip, Jakub 
i apostołowie słyszą jeszcze coś 
więcej. Jezus mówi: „Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca”. 
I rozwijając tę myśl, tłumaczy: „Czy 
nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie?”. W tym miejscu 
rozmowa Jezusa z apostołami 
w wieczór poprzedzający Jego 
Mękę zawiera szczególne objawienie 
jedności Boga w Trójcy Osób.
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Katolicy w Zambii stanowią ok. 26 proc, ok. 43 proc. ludności 
jest protestantami, a ok. 27 proc. praktykuje wierzenia lokalne.

Syn przyszedł do Ojca. Jako 
człowiek, zrodzony z Maryi Dziewicy 
za sprawą Ducha Świętego, 
„trwa w Ojcu, a Ojciec w Nim” 
(por. J 14,11). Wypełniwszy swe 
posłannictwo jako Odkupiciel świata, 
Jezus wróci do Ojca. Mówi więc do 
apostołów w Wieczerniku: „Ja idę do 
Ojca” (J 14,12). Od Ojca przyszedł 
na świat, teraz opuszcza świat i idzie 
do Ojca (por. J 16,28).
Kościół – po czterdziestu dniach 
od Wielkiejnocy – przybliża się do 
uroczystości Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Rozmowa w Wieczerniku 
przygotowuje nas do tego momentu, 
kiedy Jezus wraca do Ojca. […]
5. Cieszę się, że moja wizyta 
w Zambii zbiega się z rozpoczęciem 
obchodów setnej rocznicy obecności 
Kościoła w tym regionie świata. 
Co prawda portugalscy misjonarze 
przybyli tu po raz pierwszy w XVI 
i XVII w., ale dopiero pod koniec 
XIX w. rozpoczęła się systematyczna 

działalność misyjna. Nie możemy 
zapominać o pierwszych jezuitach 
i ojcach białych, którzy tu wtedy 
przybyli, ani o przybyłych później 
włoskich franciszkanach i irlandzkich 
kapucynach. Dzięki kolejnemu 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 
w tym roku przypada także setna 
rocznica urodzin biskupa Francisa 
Mazzieri, pełnego poświęcenia 
zakonnika i misjonarza, który został 
pierwszym biskupem Ndola i który 
jest tu pochowany.
Tak jak dla biskupa Mazzieri, 
natchnieniem dla pierwszych 
misjonarzy i misjonarek stało 
się głębokie umiłowanie Boga 
i bohaterski zapał w głoszeniu 
Ewangelii. Działali w trudnych 
warunkach, w nowym dla siebie 
otoczeniu, daleko od rodzin 
i przyjaciół, bez ich wsparcia, 
lecz miłość Chrystusa pozwoliła 
im wytrwać. Sprawą największej 
wagi było dla nich naśladowanie 

Chrystusa i modlitwa. Zasiali ziarno 
wiary, które dziś należy do was 
i do przyszłych pokoleń. Pierwsza 
generacja misjonarzy znajdowała siłę 
w świadomości, że Chrystus, Dobry 
Pasterz, zawsze będzie mieć pieczę 
nad swoją owczarnią. […]
8. „Chrystus jest blisko”. Kieruję 
te słowa zwłaszcza do młodzieży, 
która zebrała się tu, aby uczestniczyć 
w Mszy św. Bóg jest bardzo 
blisko was. Kiedy będziecie Go 
potrzebować, przyjdzie; podniesie 
was i weźmie w ramiona, ponieważ 
jest Dobrym Pasterzem. Istnieje 
u was takie powiedzenie: „gdy 
młode drzewa urosną, powstanie 
z nich las”. Gdy Chrystus będzie 
waszym kamieniem węgielnym, 
staniecie się architektami, 
budowniczymi przyszłości Zambii 
i przyszłości Kościoła. Nie bójcie się 
budować swojego życia na tej skale, 
którą jest Chrystus! On będzie waszą 
radością i waszym pokojem. […]
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Ojciec Święty powitał ziemię i mieszkańców Malawi na lotnisku „Chileka” 
w stolicy kraju – Blantyre. W ramach wizyty było też spotkanie z prezydentem.

Duch Święty  
dał im moc

1. W imię Jezusa 
Chrystusa, ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, biskup 
Rzymu pozdrawia Kościół 
w Malawi. Dzisiejsza uroczystość 
jest znakiem powszechności 
Kościoła Chrystusowego, 
zbudowanego na fundamencie 
Apostołów, ze św. Piotrem na czele 
jako trwałą i widzialną zasadą 
i fundamentem jedności (por. 
Lumen gentium, 18).
Równocześnie pozdrawiam 
całe społeczeństwo w tym 
kraju afrykańskim. Kościół głosi 
i wyznaje prawdę o Chrystusie, 
Odkupicielu świata, pośród 
wszystkich synów i córek tej 
ziemi, z którymi czuje się mocno 
związany więzami wielorakiej 
wspólnoty. Wiem, że mieszkańcy 
Malawi są ludem religijnym, 
nieustannie szukającym Bożej 
pomocy i opieki dla swojego kraju. 
Modlę się, aby Bóg zesłał wam 

wszystkim wiele łask duchowych 
i materialnych, tak abyście 
wzrastali w miłości do Niego i do 
siebie nawzajem, a także do ludzi 
wszystkich ras i narodowości.
2. Sprawujemy dziś liturgię 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Pismo Święte mówi nam, 
że czterdziestego dnia po 
zmartwychwstaniu Chrystus został 
„wzięty do nieba”. W Dziejach 
Apostolskich czytamy, że 
apostołowie byli uczestnikami 
odejścia Pana do Ojca: „uniósł się 
w górę i obłok zabrał Go im sprzed 
oczu” (por. Dz 1,9).
Przed tym, w ciągu czterdziestu dni 
po zmartwychwstaniu, Chrystus 
„ukazywał się” Apostołom 
i „mówił im o królestwie Bożym” 
(por. Dz 1,3). „Kazał im (również) 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca” (Dz 1,4).
Wszakże już przed swoją męką 
Chrystus przyobiecał apostołom, 
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Msza św. w Kwacha Park zgromadziła wiernych z diecezji Blantyre, w tym uchodźców z Mozambiku. 
Podczas pobytu w Malawi Papież sprawował Eucharystię także na terenie Army Air Wing w Lilongwe.

„Mieszkańcy Malawi: idźcie odważnie naprzód! 
Podejmijcie wyzwanie chrześcijańskiej miłości i posługi.”

że Ojciec pośle im Pocieszyciela 
(Parakleta): Ducha Świętego. Po 
zmartwychwstaniu zaś mówił: 
„wkrótce zostaniecie ochrzczeni 
Duchem Świętym” (Dz 1,5). Duch 
bowiem jest tym, który dopełnia 
chrztu nawrócenia, zanurzając 
człowieka w łasce życia Bożego. 
W ten sposób przygotował Jezus 
swoich uczniów do dnia, w którym 
On sam odejdzie z tego świata do 
Ojca. […]
4. Z Wniebowstąpieniem łączy 
się też ostatnia zapowiedź 
przyjścia Ducha Świętego. Jezus 
zmartwychwstały mówi do 
apostołów: „gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świadkami 
w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” 
(Dz 1,8). Czytamy te słowa 
w Dziejach Apostolskich. Czytamy 
to samo w dzisiejszej Ewangelii. 
Autorem jednego i drugiego zapisu 

jest ten sam ewangelista Łukasz.
Przyjście Ducha Świętego łączy się 
z początkiem misji (posłannictwa) 
Kościoła. Apostołowie otrzymali 
to posłannictwo od Chrystusa. 
Duch Święty dał im moc, aby 
posłannictwo to mogli wypełniać 
słowem i czynem, aż do przelania 
krwi. Śmierć męczeńska jest 
ostatecznym świadectwem prawdy 
o Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym. Kościół 
odziedziczył misję po apostołach 
i spełnia je pośród wszystkich 
narodów.
Drodzy bracia i siostry! Mija 
sto lat odkąd Kościół został 
zaszczepiony na tej ziemi. Pierwsi 
misjonarze katoliccy przybyli do 
Mponda w 1889 r., jak niegdyś 
apostołowie, oni także usłyszeli 
polecenie Pana, aby ,,w imię Jego 
głosić nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom” 
(por. Łk 24,47). Poświęcili się po 

to, aby Dobra Nowina zbawienia 
mogła zagościć we wszystkich 
sercach. Zasiali ziarno. Pan dał mu 
wzrost.
Od czasu owych skromnych 
początków Kościół zapuścił 
korzenie w Malawi i przyniósł 
Ewangelii obfite żniwo. Dowodzi 
tego duża liczba katolików, ich 
żywa wiara, liczne powołania do 
kapłaństwa i życia zakonnego, 
gorliwość, z jaką pełni oddania 
świeccy służą wspólnocie Kościoła 
i niosę wiarę innym.
Po stu latach rozwoju macie dziś 
7 diecezji: Blantyre, Chikwawa, 
Dedza, Lilongwe, Mangochi, 
Mzuzu i Zomba. W każdym 
regionie tego kraju synowie 
i córki Chrystusa szerzą radość 
i żarliwość Ducha Świętego. 
Świadczą o Chrystusie dochowując 
posłuszeństwa jego poleceniu. 
Błogosławię Boga za wszystkie 
Jego wspaniałe dzieła. […]

Akt  
zawierzenia 
Malawi  
Matce Bożej

[…] Błogosławiona Pani, jesteś 
naprawdę Królową naszych serc, 
bo znane Ci są nasze najskrytsze 
myśli. Wejrzyj łaskawie na 
Malawi, na jego lud i na jego 
przywódców. Dostrzeż dobroć ich 
serc i pragnienie Boga, i prowadź 
ich ścieżkami pokoju, zgody 
i pomyślności. Napełniaj ich 
miłością do siebie nawzajem i do 
całej ludzkości.
Ty, która jesteś Dziewicą i Matką, 
bądź orędowniczkę wszystkich 

rodzin, a zwłaszcza tych, które 
doświadczają rozmaitych trosk 
i kłopotów. Pomagaj mężom 
i żonom trwać we wzajemnej 
wierności i wychowywać dzieci 
w miłości Boga i bliźniego. Niech 
kobiety Malawi znajdują w Tobie 
doskonały wzór kobiecości.
Pocieszaj liczne rodziny 
uchodźców, które opuściły swoją 
rodzinną ziemię w poszukiwaniu 
bezpieczeństwa i pokoju. Bądź 
Matką Współczującą dla tych, 
którzy cierpią z powodu chorób, 
nędzy, nieszczęść i rozpaczy.
Zawierzam Ci lokalne Kościoły 
Malawi: wszystkich biskupów, 
księży, zakonnice, zakonników 
i świeckich. Matko Kościoła, 
wstawiaj się za nimi. Wspieraj 
duchownych i dodawaj im otuchy 
w ich posłudze głoszenia słowa 
i sprawowania sakramentów. […]
Świeccy mieszkańcy Malawi widzą 
w Tobie swoją Przewodniczkę 

i Opiekunkę. Niechaj za sprawą 
Twojego orędownictwa wzrastają 
w wierze. Niech słowem 
i przykładem daję świadectwo 
miłości Bożej, zarówno w swoich 
lokalnych wspólnotach, jak 
i w życiu publicznym swojego 
kraju. Pani, która wielbiłaś Boga 
hymnem Magnificat, bądź dla 
nich natchnieniem, by dążyli 
do większej sprawiedliwości 
w świecie przez odrzucenie 
grzechu i nawrócenie ku Twemu 
Synowi.
Stolico Mądrości, wyjednaj dla 
wszystkich uczniów i nauczycieli 
coraz głębsze zrozumienie 
tajemnic wiary i umiejętność 
ich zastosowania w codziennym 
życiu. Niech młodzież Malawi 
odnajduje w swoim życiu wolę 
Boga i niech dla wszystkich 
mieszkańców tej ziemi i dla całej 
ludzkości buduje przyszłość 
rozjaśnioną nadzieją. […]
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W święto Zesłania Ducha Świętego do Watykanu przybyło ok. 6 tys. 
członków włoskich konfraternii. Mszę św. poprzedziła uroczysta procesja.

[…] W tym roku przypada stulecie 
założenia Papieskiego Dzieła 
św. Piotra Apostoła. Podobnie jak 
z żarliwego serca Pauliny Jaricot 
zrodziło się Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary, tak z miłości i ofiarności 
dwóch kobiet: Stefanii i Joanny 
Bigard, matki i córki, wywodzi się 
inne dzieło misyjne o kapitalnym 
znaczeniu. Decydującym impulsem 
stał się list biskupa Nagasaki, 
Cousina. 1 czerwca 1889 r. pisał 
on do Stefanii i Joanny Bigard, 
które były jego dobrodziejkami 
i współpracowniczkami, że musiał 
odmówić przyjęcia do seminarium 
młodym ludziom, pragnącym 
zostać kapłanami, a to z powodu 
braku koniecznych na ich 
formację środków materialnych. 
Stefania i Joanna Bigard uznały 
ten list za wyrażające wolę Bożą 
wezwanie, które radykalnie 
zmieniło ich życie. Odtąd stały 
się niestrudzonymi kwestarkami, 
proszącymi o pomoc dla 
kandydatów do kapłaństwa, 
którzy w krajach misyjnych 
coraz liczniej zgłaszali się do 
seminariów. Mimo wszelkiego 
rodzaju trudności, te szlachetne 
kobiety nigdy nie wycofały 
się z podjętych zobowiązań 
i wypełniały je do samej śmierci. 
Dożyły też radosnej chwili, gdy 
ich Dzieło otrzymało aprobatę 
i błogosławieństwo Stolicy 
Apostolskiej.
Dzieło to, sto lat po założeniu, 
niezmiennie zachowuje całą swą 
wartość ze względu na cel, dla 
którego powstało, a którym jest 
„uwrażliwienie chrześcijan na 
sprawę formacji miejscowego 
kleru w Kościołach misyjnych. 

Zaprasza ono do współpracy 
w przygotowywaniu kandydatów 
do kapłaństwa przez pomoc 
duchową i materialną” (Statuty 
Papieskich Dzieł Misyjnych, 15).
Dzieło św. Piotra Apostoła, 
którego przypomnienie uważałem 
za swój obowiązek i któremu 
pragnę w tym orędziu udzielić 
mojego poparcia, ogromnie się 
przyczyniło do rozwoju kleru 
miejscowego i nadal odgrywa 
ważną rolę, udzielając pomocy, 
dzięki której seminaria, domy 
formacyjne i ośrodki wyższych 
studiów w młodych Kościołach 
mogą przyjmować miejscowych 
kandydatów i odpowiednio 
przygotowywać ich do 
apostolskich zadań.
Z całego serca dziękuję tym, 
którzy swoją modlitwą i ofiarami 
uczestniczą w realizowaniu 
programu Dzieła, i zachęcam 
wszystkich wiernych, aby sławili 
Pana za cuda, których dokonał, 
posługując się Stefanią i Joanną 
Bigard, całkowicie oddanymi 
sprawie misji. „Kościół – jak 
napisałem w Liście Apostolskim 
Mulieris dignitatem – składa dzięki 
za wszystkie przejawy kobiecego 
‘geniuszu’ w ciągu dziejów” 
(n. 31), nie może bowiem nie 
wychwalać Pana, podziwiając 
owoce ewangelizacji i świętości, 
dojrzewające dzięki Dziełu 
rozpoczętemu przez Stefanię 
i Joannę Bigard. […]
Z okazji stulecia założenia 
Dzieła św. Piotra Apostoła 
podkreśliłem tu ze szczególnym 
naciskiem jego działalność, nie 
mógłbym jednak zakończyć 
tego orędzia bez wyrażenia 

mego poparcia także i dla innych 
Dzieł Misyjnych: Rozkrzewiania 
Wiary, Dziecięctwa Misyjnego 
i Unii Misyjnej Kapłanów, 
Zakonników i Zakonnic, dzieł, 
które pozostają nadal w służbie 
Papieża i wszystkich Kościołów 
partykularnych.
Chociaż każde z nich prowadzi 
własną, specyficzną działalność, 
to jednak ich podstawowy cel 
jest wspólny: mają zapalać 
i podtrzymywać w ludzie Bożym – 
w pasterzach i wiernych – zawsze 
żywego ducha misyjnego, który 
wyraża się w zaangażowaniu 
na rzecz powołań misyjnych, 
w świadczeniu pomocy 
wszystkim misjom w świecie, 
aby dzięki wielkodusznemu 
udziałowi wszystkich chrześcijan 
odpowiadać na wciąż rosnące 
potrzeby i oczekiwania.
W tym Dniu powszechnego 
miłosierdzia Papież udziela swego 
głosu wszystkim ubogim świata, 
zwłaszcza misjonarzom, którzy 
wyciągają rękę do swoich braci 
w wierze i do wszystkich ludzi 
dobrej woli.
Misjonarze głoszą Ewangelię 
w najdalej wysuniętych 
placówkach misyjnych, co także 
i dzisiaj natrafia na trudności, 
wystawia ich na wiele prób 
i niejednokrotnie wymaga 
najwyższego świadectwa – ofiary 
życia. Dlatego w imieniu całego 
Kościoła kieruję do nich słowa 
serdecznej zachęty, aby w swoim 
apostolstwie czuli, że towarzyszy 
im obecność Zmartwychwstałego 
Pana, że wspiera ich potęga Jego 
Ducha oraz solidarność wspólnoty 
wierzących. […]

Dary i rodzaje 
posługiwania

[…] Świętujemy dzisiaj tajemnicę 
boskiej jedności Kościoła – poprzez 
„wielość”, która pochodzi od ludzi 
i którą ludzie wnoszą do jedności 
Chrystusowego Ciała za sprawą 
Ducha-Parakleta.
5. „Różne są dary łaski […] różne 
też są rodzaje posługiwania” 
(1 Kor 12,4).
Jakież to dary i jakie posługiwania 
są udziałem was wszystkich, 
przedstawicieli licznych bractw 
z diecezji rzymskiej i z całych 
Włoch, którzy na zakończenie 
krajowego zjazdu przybyliście 
w tym uroczystym dniu do Bazyliki 
św. Piotra, aby odnowić swe dobre 
postanowienia?
Dary i rodzaje posługiwania, 
którym poświęcimy dzisiaj 
szczególną uwagę, wynikają 
przede wszystkim z sakramentów 
chrztu i bierzmowania 
i różnią się zasadniczo od 
kapłaństwa służebnego, 

sprawowanego na mocy święceń.
Wszyscy jednak – kapłani, 
zakonnicy i świeccy – jesteśmy 
wezwani do współpracy w dążeniu 
do jedności, której pragnął 
Chrystus, i do życia według Ducha, 
którego owocem jest uświęcenie.
Uświęcenie, ożywiane przede 
wszystkim przez Eucharystię, 
jest podstawowym źródłem 
ewangelicznej odnowy, tak bardzo 
dziś potrzebnej.
Bóg powierza wam, chrześcijanie 
świeccy, w komunii ze wszystkimi 
innymi członkami ludu Bożego, 
wielką odpowiedzialność za 
realizację niezmiernie pilnego 
i ważnego zadania nowej 
ewangelizacji. Chodzi nie tylko 
o to, by nieść Ewangelię – to 
słowo życia i zbawienia – ludom, 
które wcale jej nie znają lub znają 
ją słabo, ale by prowadzić do jej 
ponownego odkrycia także tych, 
którzy choć wychowani zostali 

Wezwanie,  
które radykalnie  
zmieniło ich życie
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Ojciec Święty dziękował Panu Bogu podczas Mszy św. za wielowiekową działalność konfraterni. Bractwa 
wywodzące się ze średniowiecza, zrzeszają ponad 2 mln osób. Dzięki swej działalności społecznej cieszą 
się szacunkiem także w krajach, w których Kościół katolicki nie jest obdarzony uznaniem.

Bractwa pielęgnują zwyczaje, których początki sięgają bardzo odległej 
przeszłości. Do Watykanu przybyli m.in. z charakterystycznymi proporcami.

Konfraternie są bardzo starym ruchem laikatu, charakteryzującym się  
duchem pokuty, udziałem w kulcie publicznym i sprawowaniem dzieł miłosierdzia.

w prawdach wiary, w znacznej 
mierze utracili nadprzyrodzony 
sens życia.
Wy, ludzie świeccy, winiliście 
ożywiać świat duchem 
chrześcijańskim przez wyrazistą 
obecność w społeczeństwie 
i czynne zaangażowanie 
w działania należące do porządku 
doczesnego, tak by inspiracja 
ewangeliczna stawała się w nich 
coraz bardziej decydująca.
6. Człowiek jako istota społeczna 
ma naturalną skłonność 
i niezbywalne prawo do zrzeszania 
się. Można powiedzieć, że również 
na tym polu sprawdza się zasada 
„w jedności siła”. Bractwa – przede 
wszystkim Bractwa Miłosierdzia 
– są jedną z najdawniejszych 
form zrzeszeń ludzi świeckich. 
Działalność prowadzona przez 
nie w rozmaitych dziedzinach, 
a przede wszystkim w zakresie 
pomocy bliźniemu, jest nam 

wszystkim znana. Przynosi im 
zaszczyt i pozwala żywić nadzieję 
na przyszłość. We Włoszech 
i w Europie, zwłaszcza w czasach, 
gdy nie istniały jeszcze instytucje 
opieki społecznej, bractwa 
spełniały rolę miłosiernego 
Samarytanina. Dziś także ich 
powołaniem jest ta specyficzna 
forma solidarności, która próbuje 
zaradzić wszelkim ludzkim 
niedostatkom. Jak pisałem 
w encyklice Christifideles laici, 
charakteryzująca Kościół miłość 
winna być „praktykowana nie 
tylko przez poszczególne jednostki, 
lecz także w sposób solidarny 
przez grupy i wspólnoty […] Nikt 
i nic nie może i nigdy nie będzie 
mogło jej zastąpić, nawet żadne 
instytucje i inicjatywy publiczne, 
które przecież nie szczędzą 
wysiłków, by zaspokoić – często 
w naszych czasach dotkliwe 
pod względem jakości i zakresu 

– potrzeby ludności” (n. 41). 
Wkład wiernych w budowanie 
ziemskiej społeczności winien 
jednak odznaczać się duchem 
ewangelicznym, który w człowieku 
potrzebującym pozwala dostrzec 
cierpiącego brata, więcej, oblicze 
samego Chrystusa, który przyszedł 
na ziemię, aby dzielić z ludźmi ich 
cierpienia i troski.
Drodzy bracia i siostry, wasze 
bractwa były pierwszą formą tego 
wspaniałego ruchu ludzi świeckich, 
który jest jednym ze znaków 
autentyczności Ducha. W tym 
uroczystym dniu, gdy wspominamy 
w liturgii zesłanie owego Daru par 
excellence, którym jest Duch Ojca 
i Jezusa, dziękuję Bogu, a i was 
proszę, byście dziękowali Mu za 
wszelkie dobro, uczynione z Jego 
pomocą; równocześnie raz jeszcze 
wyrażam uznanie i zachęcam was 
do kontynuacji waszej owocnej 
pracy. […]
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Z Ojcem Świętym spotkali się  
członkowie „Solidarności”.

Audiencja zgromadziła ok. 2 tys. uczestników bitwy, 
przybyłych wraz z rodzinami z Polski i z emigracji.

Oddali  
życie  
za braci

[…] „Przechodniu, powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej 
służbie”.
Taki raport składają od 45 lat 
Ojczyźnie bohaterowie spod 
Monte Cassino, którzy walcząc 
o wolność „waszą i naszą”, 
wolności tej nie doczekali 
na ziemi, bo spoczęli na 
zawsze w oczekiwaniu na 
zmartwychwstanie w Chrystusie 
– w ziemi włoskiej.
Przechodniu, powiedz Polsce, 
że wzięliśmy głęboko do serca 
słowa Chrystusa: „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (por. J 15,13). 
Wzięliśmy je do serca i wykonali 
dosłownie. Oddaliśmy nasze 
życie „za przyjaciół”, za 
naszą Ojczyznę, za Europę, 
za świat cały, za przyszłość 
człowieka na tym świecie.
Taki głos idzie do nas i na cały 

świat z góry, „co zwie się Monte 
Cassino”, o której Dante wkłada 
w usta świętego Benedykta te 
słowa: „Jamci... ten jest, którym 
w pierwszym rzędzie niósł 
tam Onego imię, co zbawienia 
prawdę dał światu, iż ocalon 
będzie” (Boska Komedia, Raj, 
XXII, 37-42).
Prawda zbawienia, że świat 
ocalon będzie!
W prawdzie tej i ocaleniu 
mają swój udział nasi rodacy, 
bohaterowie, uczestnicy tej 
historycznej batalii. Ci, którzy 
polegli i tam pozostali. Ci, którzy 
– jak gen. Władysław Anders, 
dowódca Drugiego Korpusu 
Polskiego, gen. Bronisław Duch 
czy bp polowy Józef Gawlina 
– przeżyli wojnę, a potem 
spoczęli na tym cmentarzu. Ci, 
którzy spoczywają na innych 
cmentarzach Ojczyzny i świata, 
jak gen. Bolesław Sulik. A także 

ci, którzy dzisiaj, w 45. rocznicę 
bitwy, są żywymi świadkami 
tamtych tragicznych i wielkich 
chwil.
Wielokrotnie udawałem się na 
cmentarz na Monte Cassino, 
i modląc się za zmarłych oraz 
o to, by ich ofiara, ich krew nie 
były daremne, odczytywałem 
ze wzruszeniem imiona – 
w większości moich rówieśników 
– oraz nazwy miejscowości 
ich urodzenia. W tym roku, 
w 45. rocznicę zatknięcia 
biało-czerwonej flagi na gruzach 
benedyktyńskiego opactwa, udaję 
się tam duchowo ze szczególnym 
wzruszeniem, by raz jeszcze 
pochylić w hołdzie głowę przed 
poległymi i wszystkimi, którzy 
walczyli i gotowi byli oddać życie 
za Ojczyznę, za Europę, za lepszy 
świat, i pragnę im wszystkim 
wyrazić najgłębszą wdzięczność.
Myśląc o cmentarzu na Monte 

Cassino, myślę o wszystkich 
cmentarzach na całym świecie, 
na których spoczywają ludzie, 
którzy oddali „życie za braci”, 
i spontanicznie przychodzi mi na 
pamięć ewangeliczna tajemnica 
ziarna, które wpadłszy w ziemię, 
w niej obumarłszy, właśnie 
przez śmierć przynosi owoce 
(por. J 12,24).
Stoimy wszak, po raz pierwszy 
po wojnie, w naszej Ojczyźnie 
u progu jakiegoś owocowania 
ofiary, śmierci, cierpienia, męki 
i wierności, które niejednokrotnie 
wydawały się być bezowocne. 
A stając pośród jakże licznych 
krzyży, które świadczą wobec 
świata o tej ofierze, pragniemy 
raz jeszcze wierzyć w te ogromne 
trudy i ofiary, które przynoszą 
owoce często niemożliwe do 
przewidzenia. Owoce, za które 
jesteśmy odpowiedzialni dzisiaj 
my i na które uwrażliwiać 

winniśmy tych, którzy przychodzą 
po nas, bardzo długa jeszcze jest 
przed nami droga.
W ten sposób refleksja 
historyczna staje się modlitwą. 
Dziękujemy Bogu i Kościołowi za 
to, że uczy nas miłości przyjaciół 
i nieprzyjaciół. Udajemy się do 
grobów bohaterów, którym 
zawdzięczamy dzień dzisiejszy, 
po to, abyśmy umieli „nasze kroki 
zwracać na drogę pokoju” (por. 
Łk 1,79), pojednania i braterstwa 
wszystkich ludzi.
Taką myśl, taką wdzięczność, 
modlitwę i życzenia pragnę 
wyrazić z okazji 45. rocznicy 
zwycięskiej bitwy pod Monte 
Cassino, w przededniu 
45. rocznicy Powstania 
Warszawskiego i na krótko przed 
50. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. […]
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W uroczystość Trójcy Świętej Papież odwiedził 
diecezję Grosseto w Toskanii. Spotkał 
się z mieszkańcami i duchowieństwem 
w kościele św. Rodziny, a także ze wspólnotą 
Nomadelfia, zrzeszającą osoby wychowujące 
dzieci własne i adoptowane.

Bóg  
jest Istnieniem 
i Wiecznością

1. „Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu”.
Te słowa wypowiada Kościół 
każdego dnia. Wypowiada je 
wielokrotnie. W dniu dzisiejszym 
słowa te wyrażają treść 
liturgiczną uroczystości, w której 
sama tajemnica Boga w Jego 
wewnętrznym życiu przykuwa 
naszą świadomość. Boga, który 
jest i który był, i który przychodzi 
(por. Ap 1,8).
Wyrażam radość, że dane mi jest 
w dniu dzisiejszym uroczystość 
Przenajświętszej Trójcy obchodzić 
wspólnie z wami, bracia i siostry. 
[…]
Najmilsi, bądźcie wiarygodnymi 
świadkami miłości Przenajświętszej 
Trójcy, która zamieszkała 
w waszych duszach w dniu chrztu 
świętego. Pozwólcie, by panowała 
wśród was owa miłość i boska 
harmonia, która przedziwnie trwa 
między Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Przeżywajcie głęboko 
tę trynitarną duchowość, która 
czyni z was prawdziwych czcicieli 
w duchu i w prawdzie.
W tym „trynitarnym” duchu, 
pełnym miłości i zgodnej 
gotowości, podejmujcie problemy 
i sprawy, jakie stwarza wasza 
sytuacja społeczna i kulturowa. 
Tu, na waszej ziemi, bogatej 
w osiągnięcia i możliwości, 
angażujcie się coraz bardziej 
na rzecz postępu sprzyjającego 

rozwojowi materialnemu 
i duchowemu każdego mężczyzny 
i każdej kobiety. Ale równocześnie 
angażujcie się na rzecz nowej 
ewangelizacji, dzieląc się 
doświadczeniami i ideałami, 
których źródłem jest wiara, 
przyniesiona przed laty na te 
ziemie waszym przodkom. Żyjąc 
w skomplikowanej rzeczywistości 
współczesnego społeczeństwa, 
tak niespokojnego i chwiejnego, 
nie pozwólcie się odwieść od 
zasad inspirowanych wiarą. 
Więcej, starajcie się wnosić w to 
społeczeństwo waszą wiarę 
i z miłością leczcie jego rany! 
Głoście w nim imię Trójjedynego 
Boga: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego!
2. Jak przedziwne jest imię Twoje, 
Panie!
Jakie jest imię Boga? Jakie jest 
Twoje imię? – pytał kiedyś Mojżesz 
u stóp góry Horeb, na widok 
krzewu płonącego, który płonął, 
a nie spalał się. Mojżesz wiedział, 
że stoi wobec Boga samego.
Imię moje jest: „Ten, który Jest” 
(por. Wj 3,14).
Autor Apokalipsy powie: Ten, 
„Który jest, Który był i Który 
przychodzi” (1,8).
Bóg jednak nie podlega 
przeszłości i przyszłości. To dla 
nas, dla stworzeń, był – i jest 
– i przychodzi. Sam w sobie: JEST. 
Jest poza wszelkim przemijaniem. 
Jest Istnieniem i Wiecznością.
3. Człowiek zwraca się ku Bogu 
poprzez świat widzialny. Poprzez 
to, co przemija, co rodzi się 
i umiera. Ten świat – cały, zarówno 
widzialny, jak niewidzialny – mówi 
człowiekowi o Bogu. W świecie 
stworzonym umysł ludzki odkrywa 
Mądrość, która wszystkiemu dała 
początek i wszystko przenika. […]
5. „Czym jest człowiek, że 
o nim pamiętasz, i czym – syn 
człowieczy, że się nim zajmujesz?” 
– pyta Psalmista (Ps 8,5).
Istotnie. Pamięć Boga o człowieku 
jest niezwykła. Przedziwna Jego 
troska. Znajduje to swój wyraz 

w całych dziejach zbawienia, 
a nade wszystko w tym, co 
stanowi sam zenit tych dziejów: 
Słowo stało się ciałem.
Oto szczyt samoobjawienia się 
Boga człowiekowi: Jezus Chrystus. 
Bóg-Człowiek. Syn przedwieczny, 
współistotny Ojcu. W „pełni 
czasów” (por. Ga 4,4) narodzony 
z niewiasty. Syn Maryi Dziewicy 
z Nazaretu.
To w Nim „uzyskaliśmy przez 
wiarę dostęp do tej łaski, w której 
trwamy i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej” (Rz 5,2).
To za sprawą Jego Krzyża 
i Zmartwychwstania „miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został 
nam dany” (Rz 5,5).
6. Jakie jest Twoje Imię? – pytał 
kiedyś Mojżesz u stóp góry 
Horeb, gdy Bóg Abrahama, Izaaka 
i Jakuba posyłał go, aby wyzwolił 
Izraela z niewoli egipskiej.
Jakie jest Twoje Imię? Imię moje 
jest: TEN, który JEST.
A Jezus Chrystus w czasie ostatniej 
Wieczerzy przed Męką w takich 
słowach wypowiada prawdę 
Bożego Imienia – tajemnicę Boga 
Żywego:
„Gdy […] przyjdzie […] Duch 
Prawdy […], On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, 
co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie 
i wam objawi” (J 16,13-15).
Tajemnica Boga Żywego jest 
w tych słowach: Ojciec – Syn 
– Duch Święty.
Boska Jedność Trójcy, Tę tajemnicę 
Chrystus wypowiedział ludzkim 
słowem. I pozostawił Duchowi 
Świętemu na Jego Przyjście: „Gdy 
[…] przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy” 
(J 16,13).
W tę „całą prawdę” każdy z nas 
jest wprowadzony przez chrzest. 
Tą prawdą żyjemy na co dzień, gdy 
modlitwę i pracę rozpoczynamy 
„w Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. […]
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Dzień Bożego Ciała nie jest we Włoszech wolny od 
pracy. Święto obchodzi się w najbliższą niedzielę.

Idziemy  
w procesji  
za Chrystusem

[…] 2. Idąc w procesji, będziemy 
mieć przed oczyma tę rzeszę, która 
szła za Jezusem, kiedy nauczał 
o królestwie Bożym. Pisze Łukasz 
Ewangelista, że „tych, którzy 
leczenia potrzebowali, uzdrowił” 
(Łk 9,11). Tym razem jednakże 
– oprócz chorych – wszyscy 
zgromadzeni potrzebowali 
pożywienia, „dzień bowiem chylił 
się ku wieczorowi” (por Łk 9,12) 
Jezus nie idzie za radą Dwunastu, 
aby tę ludzką rzeszę odesłać do 
okolicznych wsi i zagród, ale mówi: 
„Wy dajcie im jeść!” (Łk 9,13).
Apostołowie mieli tylko pięć 
chlebów i dwie ryby (por. Łk 9,13).
Jezus wziął to, co mieli, „spojrzał 

w niebo i odmówiwszy nad nimi 
błogosławieństwo, połamał i dawał 
uczniom, by podawali ludowi” 
(Łk 9,16). Ewangelista stwierdza, 
że „wszyscy jedli i nasycili się, 
a ułomków, które pozostały, 
zebrano dwanaście koszów” 
(por. Łk 9,17).
3. Cud rozmnożenia chleba 
jest znakiem, który w sposób 
szczególny zapowiada Eucharystię.
Liturgia więc prowadzi nas do 
Wieczernika owego wieczoru, 
kiedy Chrystus został wydany. Ten 
wieczór – ustanowienie Eucharystii 
– świętujemy co roku w Wielki 
Czwartek.
W ten wieczór, po Słowach 
sakramentalnych wypowiedzianych 
nad chlebem paschalnym oraz 
nad kielichem wina, Chrystus 
powiedział: „Ilekroć […] 
spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pana głosicie, aż 
przyjdzie” (1 Kor 11,26).

„Ilekroć”... W Eucharystii 
sakramentalne „rozmnożenie 
chleba” rozciąga się na wszystkie 
czasy. Dociera też do wielu, wielu 
miejsc na całej ziemi. Trwa poprzez 
pokolenia. […]
4. Procesja eucharystyczna obrazuje 
pielgrzymowanie ludu Bożego. […]
6. Idziemy przeto w procesji 
za Chrystusem. Prowadzi nas 
biała postać Chleba przez ulice 
tego miasta, z którym złączyło 
się apostolskie świadectwo 
i apostolskie dziedzictwo 
Eucharystii.
Idziemy, śpiewając i wielbiąc 
Tajemnicę.
A wiemy, że żadne słowa nie 
wystarczą, aby wypowiedzieć ją 
i uwielbić.
Quantum potes, tantum aude: quia 
maior omni laude...
Tak. Maior omni laude!
Quia maior omni laude, nec 
laudare sufficis.
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Na stołecznym lotnisku Fornebu powitała Ojca 
Świętego premier Gro Harlem Brundtland.

W Norwegii Papież odprawił 
Mszę św. w Oslo, w akademickim ośrodku 

sportowym w Trondheim, a także za kołem 
podbiegunowym w Tromsø.

Macie  
świadczyć  
wobec świata

„Chcę błogosławić Pana w każdym 
czasie, na ustach moich zawsze Jego 
chwała” (Ps 34,1). […]
1. Po raz pierwszy w dziejach 
Następca św. Piotra odprawia 
Eucharystię tutaj, w krajach 
Północy. Jestem głęboko wzruszony. 
Chyba nie tylko ja sam: jestem 
przekonany, że wy także, moi bracia 
w wierze (por. Ga 6,10), jesteście 
głęboko wdzięczni Bogu za to, iż 
możecie składać tę Eucharystię – 
dziękczynienie. Błogosławmy naszego 
Stwórcę i Pana dziejów: Boga – Ojca, 
Syna i Ducha Świętego – za to, że 
zgromadził nas tu na Eucharystię, 
która jest modlitwą i ofiarą samego 
Chrystusa w zjednoczeniu z Jego 
Ciałem, Kościołem. […]

Tysiąc lat chrześcijańskiego życia 
wywarło głęboki wpływ na 
społeczeństwo norweskie. Wasza 
dbałość o potrzebujących, wasza 
troska o upośledzonych, słabych 
i starych, ochrona praw kobiet 
i mniejszości, gotowość dzielenia 
się bogactwem z ubogimi na 
całym świecie, wielkoduszność, 
z jaką otwarliście granice przed 
uchodźcami, wreszcie wkład 
Norwegii w sprawę pokoju na 
świecie – wszystkie te wartości 
wyrosły z waszego chrześcijańskiego 
dziedzictwa, z „łaski chrztu” 
Norwegii. Wszyscy chrześcijanie 
Norwegii winni dać autentyczne 
i przekonujące świadectwo orędziu 
Ewangelii, która jest źródłem i ostoją 
tych wartości. „Wy jesteście solą 
[…]. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić?” (Mt 5,13). 
Niech was nie przeraża ogrom tego 
zadania. Bóg, który was wezwał, 
będzie waszą siłą.

5. Bóg wezwał was wszystkich. 
Drodzy bracia i siostry, katolicy, 
synowie i córki Norwegii, oraz wy 
wszyscy, którzy przybyliście z innych 
krajów i znaleźliście tutaj ojczyznę: 
można do was odnieść słowa proroka 
Ezechiela: „Zabiorę was spośród 
ludów, zbiorę was ze wszystkich 
krajów i przyprowadzę was 
z powrotem do waszego kraju […] 
i będziecie moim ludem, a Ja będę 
waszym Bogiem” (Ez 36,24.28).
Bóg zebrał was z wielu krajów. […]
Wiem, że Kościół w Norwegii 
jednoczy ponad 90 narodowości. 
Fakt ten jest wspaniałym 
dziedzictwem, ale zarazem wielkim 
wyzwaniem: macie świadczyć wobec 
świata, że miłość Chrystusa łączy was 
w jedno ciało. […]
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Podczas pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył w wielu spotkaniach ekumenicznych, spotkanie 
w Rejkiawiku poprzedziła wspólna modlitwa w luterańskiej katedrze św. Olafa w Trondheim.

W duchu 
ewangelicznej 
mądrości

1. Thingvellir. To narodowe 
sanktuarium pozostało na zawsze 
związane z chrześcijańską 
i społeczną historią Islandii; 
jestem w pełni świadomy 
szczególnej wymowy faktu, iż 
to ekumeniczne nabożeństwo 
sprawujemy w tym właśnie 
miejscu.
Hófum allir ein log og einn sid 
– „Będziemy mieli jedno prawo 
i jedną religię”.
Właśnie tutaj, w Almanagja 
– „Przepaści wszystkich ludzi”, 
Thorgeir Liosvetningagodi ogłosił 
po 24-godzinnym czuwaniu swoją 
decyzję. Wtedy to, niemal 1000 
lat temu, Islandia stała się krajem 
chrześcijańskim. [...]

2. Misjonarze przynieśli do 
Islandii religię chrześcijańską, 
odpowiadając na słowa 
Chrystusa, których wysłuchaliśmy 
w czytaniu z Ewangelii wg 
św. Mateusza: „Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem” (Mt 
28,19-20). Wasi przodkowie 
odpowiedzieli na to wezwanie 
przyjmując Chrystusa i starając 
się zbudować społeczeństwo 
oparte na Jego nauce. Rozpoczęła 
się wielka chrześcijańska epoka 
religii, kultury i świętości; słowa 
Psalmisty dobrze wyrażają 
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W pałacu prezydenckim w Helsinkach  
Ojca Świętego przyjął 4 czerwca  

prezydent Finlandii, Mauno Koivisto.

to, czego wiara dokonała 
w następnych stuleciach: 
„Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką 
z pokolenia na pokolenie” 
(Ps 90[89],1).
Ponad 500 lat później także 
tutaj dokonał się rozłam, który 
wstrząsnął chrześcijańską Europą. 
Rozpoczął się bolesny okres, 
którego skutki trwają do dziś. 
Wierny Kościołowi bp Jon Arason, 
który sprzeciwiał się przemianom 
zachodzącym w wierze i kulturze 
Islandii, oddał życie za swoje 
przekonania. Był tylko słabym 
człowiekiem, ale przelewając 
krew w Skalholt wykazał męstwo, 
jakiego można oczekiwać od 
Islandczyka, męża Kościoła 
i biskupa.
Zmiany zostały jednak przyjęte. 
Także w tej nowej sytuacji wielu 
Islandczyków służyło Panu 
w świętości, ofiarnie pełniąc 
dzieła ewangelicznej miłości 
i miłosierdzia. Powołam się tu na 
jeden tylko przykład – wielkiego 
Hallgrimura Peturssona, który 
w swoich Hymnach o Męce 
Pańskiej wzywał naród, aby szedł 
za Panem. Napisana przez niego 
modlitwa dobrze wyraża duchowe 
nadzieje i zmagania wielu ludzi 
naszych czasów:
„Często brak mi wiary / Ty znasz 
mnie, mój Panie / z uporem 
trwam w błędzie / nie bacząc 
na Twoje słowo. / Lecz teraz 
pragnę szczerze / słuchać Twoich 
przykazań / zawrócić z błędnych 
dróg. / Udziel mi, proszę, swej 
łaski”.
Chrześcijańskiemu Zachodowi 
zadano głębokie rany, które ciągle 
jeszcze się nie zabliźniły. Musimy 
wytrwale iść drogą wiodącą do 
jedności; nie dla wygody, ale 
ponieważ taka jest ogłoszona nam 
wola Chrystusa, „Głowy Kościoła, 
Zbawcy Ciała” (por. Ef 5,23).
3. Ważna jest pamięć o tym, że 
w ciągu wieków nadal istniało 
wiele rzeczy wspólnych dla 
luteranów, katolików i innych 
chrześcijan. Przez chrzest 

zostajemy wszyscy złączeni 
z ukrzyżowanym i uwielbionym 
Chrystusem. W czytaniu, które 
słyszeliśmy przed chwilą, św. 
Paweł zwraca się do Koryntian: 
przywołuje fakt, że są oni z nim 
zjednoczeni w jednej wspólnej 
wierze, przypomina im, że 
wszyscy „w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, aby stanowić jedno 
Ciało” i że wszyscy „zostali 
napojeni jednym Duchem” 
(1 Kor 12,13). Chrzest, jako 
początek zbawienia każdego 
człowieka, zawiera w sobie 
wewnętrzny dynamizm, który 
„całkowicie zmierza do osiągnięcia 
pełni życia w Chrystusie” 
(Unitatis redintegratio, 22). Ma 
zatem „prowadzić do pełnego 
wyznania wiary, do całkowitego 
wcielenia w zgodną z wolą 
Chrystusa instytucję zbawienia, 
wreszcie do pełnego wszczepienia 
w eucharystyczną wspólnotę” 
(tamże). Stoi przed nami zadanie 
przezwyciężania, krok za krokiem, 
przeszkód stojących na drodze 
do tej wspólnoty, i wspólnego 
wzrastania w jedności, jaką 
Chrystus na początku obdarzył 
swój Kościół, który jest jeden. 
Waga tego zadania nie dopuszcza 
pośpiechu i niecierpliwości, ale 
obowiązek posłuszeństwa woli 
Chrystusa wymaga, abyśmy trwali 
na drodze do pokoju i jedności 
wszystkich chrześcijan.
Wiemy, że to nie my sami 
będziemy leczyć rany powstałe 
w wyniku rozłamu i przywracać 
jedność – jesteśmy tylko 
narzędziami w ręku Boga. Jedność 
chrześcijan stanie się darem Boga 
w Jego czasie łaski. Pokornie 
zdążamy ku temu dniowi, 
wzrastając w miłości, wzajemnym 
przebaczeniu i zaufaniu.
4. Składając hołd chrześcijańskim 
początkom Islandii kierujemy 
jednocześnie wzrok ku 
przyszłości. Na horyzoncie 
dostrzegamy nadchodzące nowe 
tysiąclecie, od którego dzieli nas 
zaledwie 10 lat. Szybkie tempo 

współczesnego życia sprawia, że 
wasz naród – podobnie jak cały 
świat – zbliżając się do XXI wieku 
staje w obliczu nowych wyzwań. 
Przemiany w życiu gospodarczym 
i politycznym, a także 
osiągnięcia w dziedzinie nauk 
biologicznych każą wam szukać 
punktu odniesienia w prawdach 
i wartościach tkwiących 
w waszych najlepszych tradycjach. 
Są to prawdy i wartości, które 
należy zdecydowanie chronić, 
jeśli ma być utrzymana wolność 
duchowa i prawdziwy dobrobyt 
przyszłych pokoleń Islandczyków.
Życie rodzinne już uległo 
głębokim przemianom, nie 
zawsze na lepsze. Tradycyjny 
islandzki dom rodzinny był zawsze 
szkołą wiary, miłości i zasad 
moralnych. Jego ducha oddaje 
opowiadanie napisane przez 
niedawno zmarłego, kochanego 
w Islandii, ojca Jona Svenssona 
z zakonu jezuitów, poufale 
zwanego „Ojcem Nonni”. Matka 
pożegnała go prostymi słowami, 
zaczerpniętymi z samego serca 
waszej tradycji: „Bądź uczciwy 
i nie zapominaj o Bogu”. Dzisiaj 
jednak rodziny stoją w obliczu 
nowych i groźnych nacisków, 
którym można stawić czoło 
jedynie przez odnowiony 
i pogłębiony szacunek dla życia 
i miłości. Sprawą podstawowej 
wagi jest odzyskanie świadomości 
prymatu wartości moralnych, 
podjęcie refleksji nad 
ostatecznym sensem życia i jego 
transcendentnym przeznaczeniem.
Wszyscy chrześcijanie mogą 
wspólnie bardzo wiele uczynić 
w tej doniosłej sprawie. 
Zachęcam was do dalszej 
współpracy w podejmowaniu 
istotnych problemów waszego 
społeczeństwa i do rozwiązywania 
ich w duchu ewangelicznej 
mądrości. [...]
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Królowa Małgorzata II wraz z rodziną gościła 
Jana Pawła II w pałacu królewskim w Kopenhadze.

Na spotkaniach z Papieżem gromadzili się przedstawiciele różnych grup narodowościowych. W Danii (Øm) 
i w Szwecji (Sztokholm) Ojciec Święty przemawiał w ich językach. Na spotkania przybywali także Polacy.

Danię wyróżnia 
znak Krzyża

[…] Przybyłem do Danii jako 
Biskup Rzymu, jako głosiciel 
Ewangelii Jezusa Chrystusa 
i jako człowiek, który tak jak wy 
poszukuje dla świata prawdziwego 
pokoju. Moja podróż wiedzie mnie 
do duńskich katolików, moich braci 
i sióstr w Chrystusie. Spełniając 
powierzone mi posłannictwo, 
przybyłem tu, by się z nimi modlić, 
by udzielać sakramentów i umocnić 
związki eklezjalnej wspólnoty, 
łączące ich z Kościołem katolickim 
na całej ziemi. Mam nadzieję, że 
wizyta następcy św. Piotra pomoże 
im utwierdzić się w wierze i głębiej 
poznać Jezusa Chrystusa oraz moc 

Jego Zmartwychwstania (Flp 3,10). 
Przybyłem również, aby spotkać 
się z biskupami i wyznawcami 
duńskiego Kościoła luterańskiego, 
a także z przedstawicielami 
różnych wspólnot religijnych Danii. 
Ten ekumeniczny aspekt mojej 
wizyty jest mi drogi. Chrześcijanie 
naszych czasów usiłują na całym 
świecie wznieść się ponad podziały 
i różnice, które przez długi czas 
ich dzieliły. Spełniając wolę 
Chrystusa, który modlił się, by jego 
uczniowie stanowili jedno (J 17,21), 
szukamy łaski porozumienia 
i ponawiamy starania, by szerzyć 
w świecie nowinę nadziei zawartą 
w Ewangelii. Jestem wdzięczny 
za tę dogodną chwilę i modlę 
się, by moja obecność, jak 
również Ewangelia, którą głoszę, 
zachęciły wszystkich chrześcijan 
do jeszcze głębszego ukochania 
daru wiary, jaki otrzymaliśmy. 
3. Jak 1000 lat temu, tak i dziś 

wiara chrześcijańska pozostaje 
inspiracją i oparciem dla ludu 
Danii. Symbol waszego istnienia 
jako narodu, „Dannebrog”, 
wyróżnia znak Krzyża. Pod tym 
symbolem Dania umocniła się 
w swojej narodowej tożsamości, 
a jej lud rozwinął się. W obecnej 
epoce współpraca i wzajemne 
wsparcie narodów stały się naszą 
jedyną nadzieją na osiągniecie 
pokoju i sprawiedliwego podziału 
dóbr doczesnych. Także i w tym 
sensie Dania, zgodnie ze swoimi 
najlepszymi tradycjami, wykazała 
się wielką solidarnością. Wasz kraj 
znany jest wśród społeczności 
międzynarodowej dzięki 
zaangażowaniu w obronę i postęp 
praw człowieka. Wasza gościnność 
wobec uchodźców i cudzoziemców 
porównywalna jest jedynie ze 
wsparciem, jakiego udzielacie 
rozwijającym się krajom Trzeciego 
Świata. […]

trzeba było  
innego Światła

[...] „Tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał 
[…] nie po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego 
zbawiony”.
Izajasz mówił o „władzy”, która ma 
„spocząć na barkach” Mesjasza. 
Tak. Spoczęła na Jego barkach 
władza zbawiającej miłości. Te 
właśnie barki Jednorodzonego 
Syna miały przywrzeć do 
ramion krzyża na Golgocie. 
Wówczas Bóg umiłował świat 
w swym ukrzyżowanym Synu, 
a Syn-Chrystus „do końca nas 
umiłował” (por. J 13,1).
Miłość jest energią zbawczą. 
Ona jedna zbawia. Bóg zbawia 
dlatego, że „jest miłością”. Chrystus 
zbawia dlatego, że „umiłował do 

końca”: do śmierci krzyżowej. 
Miał wszelkie racje – i wszelkie 
prawo po temu – ażeby „osądzić 
świat”, aby „potępić” człowieka 
z powodu grzechu. Wybrał miłość, 
która zbawia, która dźwiga. Która 
oczyszcza, która uświęca. O tej 
miłości mówi święty Jan: „Światło 
przyszło na świat” (J 3,19). Miłość 
jest światłem świata. Chrystus jest 
światłością świata.
5. Światło przeciwstawia się 
ciemności. „Świat” sam z siebie 
nie jest jeszcze światłością, choć 
wnikliwemu spojrzeniu może 
odsłonić Boga-Stwórcę, który jest 
miłością. Widocznie to światło, 
które jest w stworzeniach, nie 
wystarcza. Nie wystarcza zwłaszcza 
od momentu, kiedy wzrok duchowy 
człowieka odwrócił się od światła 
Bożego przez grzech. W ten sposób 
świat stał się bardziej ciemnością niż 
światłem: stał się dla nieśmiertelnej 
istoty ludzkiej „miejscem” śmierci.

Trzeba więc było innego Światła, 
nie tego, które może dać świat. 
Trzeba było, ażeby Bóg dał Syna, 
który jest Słowem współistotnym 
Ojcu. Trzeba było, aby Syn dał 
siebie przez Krzyż. Aby sam przyjął 
tę śmierć, którą zgotował Mu świat. 
Trzeba było, ażeby tą śmiercią 
zwyciężył śmierć. Aby objawił moc 
życia w zmartwychwstaniu.
„Tak Bóg umiłował świat”. Przez 
śmierć Chrystusa, przez Jego krzyż 
i zmartwychwstanie jeszcze mocniej 
zarysował się kontrast pomiędzy 
światłem a ciemnością. Pomiędzy 
dobrem a złem. Apostoł Jan jest 
tego świadom. Dlatego pisze: 
„Każdy […] kto się dopuszcza 
nieprawości, nienawidzi światła 
i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża 
się do światła, aby się okazało, że 
jego uczynki są dokonane w Bogu” 
(J 3,20-21). [...]
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Po modlitwie w katedrze Jan Paweł II został zaproszony przez biskupów 
luterańskich do rezydencji biskupiej na zamknięte spotkanie.

W średniowiecznej katedrze w Roskilde, 
obecnie luterańskiej, Ojciec Święty wysłuchał 
w milczeniu czytań, śpiewów i modlitw 
(niektórzy biskupi luterańscy nie zgodzili się, 
aby przemówił do zebranych w katedrze).

Nie tak  
trudno  
was rozpoznać

Bardzo wam dziękuję za 
odwiedziny. Spotkałem już wielu 
przedstawicieli duńskiej Polonii 
w czasie Mszy św. w Aasebakken 
i dość tam – trzeba powiedzieć 
– głośno się odzywali, żebym 
przypadkiem ich nie pominął, 
żebym ich rozpoznał. Nie tak trudno 
was rozpoznać. [...]
[...] Wiadomo, że tutaj już parę 
pokoleń Polaków przybywało jako 
emigranci, przede wszystkim za 
pracą – w dawniejszych czasach, 

a potem, aż do ostatnich czasów 
– także z innych motywów. Takie 
już są specjalne dzieje naszego 
narodu, że wszyscy uczestniczymy 
w wielkim pielgrzymowaniu, 
wedle tego, co napisał Mickiewicz 
w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa. 
I na końcu macie też takiego 
Papieża, który wciąż pielgrzymuje.
Życzę wszystkim, ażeby tutaj, 
w Danii dali dobre świadectwo 
naszemu narodowi i naszemu 
Kościołowi. Jesteście cząstką 
Kościoła powszechnego, 
katolickiego, cząstką, która ma 
swoje korzenie w naszym polskim 
Milenium, w naszym polskim 
chrześcijaństwie, w naszych 
tradycjach, w naszej kulturze, 
i ta cząstka została niejako 
przeszczepiona na inny grunt, 
w tym innym gruncie zapuszcza na 
nowo korzenie, na nowo kształtuje 
swoje życie, które jest już nie 
tylko polskie, ale i duńskie; trzeba, 

ażebyście kształtowali to życie 
polskie po duńsku, a w pewnym 
sensie duńskie po polsku.
W szczególności odnosi się 
to do Kościoła, który tutaj, 
w Danii – Kościół katolicki 
oczywiście – jest Kościołem 
mniejszościowym, złożonym, 
jak widzimy i słyszymy, z wielu 
różnych grup narodowościowych. 
[...] Jednak rośnie on tutaj, na tym 
gruncie, w tym społeczeństwie, 
rośnie wspólnie z tymi, którzy 
wśród narodu duńskiego także 
poczuli się katolikami i szukają 
w naszej wspólnocie swojego 
miejsca. Więc trzeba, żeby ten 
Kościół, który jest powszechny, 
rósł tutaj przez wszystkich – i przez 
Duńczyków, i przez wszystkich 
przybyszów, przez wszystkich 
pielgrzymów, a także i przez nasze 
polskie „księgi pielgrzymstwa 
XX wieku”, i żeby rósł także przez 
Papieża-pielgrzyma. [...]
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Ojciec Święty podkreślał, że 
nowi błogosławieni: Antoni Lucci oraz 

Elżbieta Renzi „Dostrzegali znaki czasu 
podzielając misję służenia”.

Zawierzyli 
obietnicom 
Chrystusa

[…] Dzisiejszy fragment Ewangelii 
mówi nam o „ziarnku gorczycy”, 
najmniejszym ze swej natury, 
które świadczy o skromnych 
początkach Królestwa Bożego. 
Zwiastowanie Królestwa naprawdę 
tak się zaczęło: małymi krokami, 
w biedzie i prześladowaniu, gdyż 
Syn Boży, stając się człowiekiem, 
przyjął „postać sługi” (Flp 2,7), 
zaakceptował poniżenie przez Krzyż; 
także Kościół, niczym „małe stado”, 
rozpoczął tajemniczą podróż między 
ludźmi, jako świadek zbawienia. 
To jemu, ukrytemu w ziemi, Bóg 
powierzył misję stania się wspólnym 
„domem”, znakiem i widzialnym 
sakramentem zbawienia: „Na 
wysokiej górze izraelskiej ją 
zasadzę. Ona wypuści gałązki 
i wyda owoc i stanie się cedrem 
wspaniałym. Wszystko ptactwo 
pod nim zamieszka, wszystkie istoty 
skrzydlate zamieszkają w cieniu jego 
gałęzi” (Ez 17,23). Kościół, to małe 
ziarno, to skromna gałązka, która 
w miłosierdziu, prawdzie, wierności 
Słowu stanowi na ziemi zarodek 
i początek Królestwa, w którym 
człowiek odnajduje zbawienie.
3. Bp Antonio Lucci i s. Elisabetta 
Renzi zawierzyli obietnicom 
Chrystusa. Mocą wiary zrozumieli, 
że przyjęcie Słowa Chrystusa 
oznacza zawierzenie proroczemu 
zwiastowaniu i wszechmocnej sile 
wzrastania w miłosierdziu na drodze 
do Królestwa Bożego.
Równocześnie odkryli w sobie 
głos Boży, który nawoływał 
ich do podjęcia misji służenia, 
otoczenia opieką braci w potrzebie, 
poświęcenia się im, pochylenia się 
nad ich problemami. […]
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Pierwsze zgromadzenie Generalnej Rady Synodu ds. Afryki było poświęcone m.in. ewangelizacji, 
inkulturacji, dialogowi z innymi religiami, opiece duszpasterskiej i środkom komunikacji społecznej.

Ojciec Święty zawsze był bardzo zatroskany o sprawy Afryki. Rozmawiał 
o nich także indywidualnie ze zgromadzonymi biskupami.

Służba na rzecz 
obecności 
Chrystusa 
we wszystkich 
ludach

[…] Afryka jest kontynentem 
ogromnym, zróżnicowanym 
i złożonym. Składające się na 
nią państwa często mierzą się 
z podobnymi do siebie lub zupełnie 
odmiennymi problemami. To 
kontynent bardzo ekspansywny, 
przechodzący fazę głębokiej 
ewolucji. Kościół obecny jest 
w każdym z jego krajów. Przybiera 
postać mniejszych czy większych 
wspólnot, zawsze jednak wyróżnia 
się niezrównanym dynamizmem 
działających tam misji. Wraz ze 
wszystkimi obywatelami uczestniczy 
w życiu każdego narodu tego 
kontynentu.
2. Kościół od początku swego 
istnienia usiłował stać się częścią 
codziennego życia ludzi różnych 
kultur, aby mogli oni przyjąć nowinę 
o zbawieniu Jego Założyciela. 
Nieustannym obowiązkiem Kościoła 
jest służba na rzecz obecności 
Chrystusa we wszystkich ludach, 

we wszystkich czasach, a także 
w każdych uwarunkowaniach 
kulturowych i historycznych. 
Jak mówi Sobór Watykański II, 
Kościół, czyniąc to, „w niczym nie 
umniejsza współczesnego dobra 
ludu; wręcz przeciwnie, wspomaga 
i przyjmuje całe bogactwo zdolności 
i dobrych przyzwyczajeń narodów. 
A przyjmując, oczyszcza je, 
konsoliduje i uszlachetnia”. 
Lecz, począwszy od czasów 
apostolskich, Kościół zdaje 
sobie również sprawę, że 
należy promować współpracę 
– wyraz jedynej wiary w różnych 
kontekstach – a tam, gdzie jest 
to niezbędne i możliwe, także 
koordynację duszpasterską 
i misyjną, aby uczynić bardziej 
przekonującym przekazywanie 
ewangelicznej nowiny i lepiej 
odpowiedzieć na rodzące się 
potrzeby. Właśnie dlatego dzisiaj 
wydaje się właściwe zwołanie tego 

specjalnego zgromadzenia. […]
Kościół z natury swej jest misyjny. 
Ewangelizacja jest misją powierzoną 
członkom Kościoła przez samego 
Pana Jezusa, aby wszystkie 
ludy mogły wierzyć i osiągnąć 
zbawienie. […]
Jak Chrystus, głosząc Ewangelię, 
nawiązywał do wszystkich 
elementów, które tworzyły 
kulturę Jego ludu, tak i Kościół, 
by zbudować Królestwo, musi 
odwoływać się do elementów 
ludzkiej kultury. Zresztą szerzenie 
kultury nie oznacza po prostu 
dostosowania się zewnętrznego. 
Szerzenie kultury oznacza „głębokie 
przekształcenie autentycznych 
walorów kultury poprzez integrację 
chrześcijaństwa i zakorzenienie 
go w różnych ludzkich kulturach” 
(Synodi Extr. Episc. 1985 Relatio 
Finalis, II, D, 4). 
Kościół katolicki w Afryce 
współegzystuje z innymi 

religiami. Sobór Watykański II 
zalecał katolikom żyjącym 
w wieloreligijnym środowisku 
dawanie świadectwa swojej 
wiary i chrześcijańskiego życia 
w sposób ostrożny i miłosierny, 
poprzez dialog oraz współpracę 
z wyznawcami innych religii. 
Równocześnie zachęcał ich do 
uznania, chronienia i promowania 
wszystkich pozytywnych 
walorów duchowych, moralnych, 
społecznych i kulturalnych tych 
ostatnich. Do obowiązków Kościoła 
należy nieustanne głoszenie 
Chrystusa, który jest „Drogą, 
Prawdą i Życiem” (J 14,6). Właśnie 
dlatego dialog i misja nie mogą się 
wzajemnie wykluczać. 
Oczywiście jest prawdą, że 
Królestwo Boże nie może być 
utożsamiane z żadnym czysto 
ludzkim działaniem. Lecz to 
nie zwalnia Kościoła z troski 
o człowieka, jego życie prywatne 

i istnienie w łonie społeczeństwa. 
Skrajna nędza i zacofanie, 
w których żyją miliony naszych 
braci na kontynencie afrykańskim, 
powinny uświadomić wszystkim 
chrześcijanom z Afryki, że równie 
ważny, jak promocja ludzkiej 
solidarności i godności, jest 
obowiązek promowania rozwoju 
ekonomicznego i społecznego, 
w służbie jednostki i rodziny.
Refleksja musi też dotyczyć 
środków społecznej komunikacji. 
W ostatnich latach środki te 
bardzo się rozwinęły i ogromny 
jest ich wpływ na ludzi młodych, 
a także na wszystkie aspekty życia 
społeczeństwa. Wiążą się z tym 
nowe, poważne problemy. Ale 
zastosowane należycie, środki 
komunikacji mogą skutecznie 
przyczynić się do postępu 
społecznego i kulturalnego, poza 
tym są w stanie upowszechniać 
i konsolidować Królestwo Boże. […]
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W katedrze św. Erazma Ojciec 
Święty spotkał się z księżmi, 
zakonnikami, seminarzystami 
i kandydatami do diakonatu stałego. 
Poświęcił także czas na modlitwę 
przed wizerunkiem i relikwiami 
świętego.

Jan Paweł II nawiedził Złotą Kaplicę Niepokalanej w kościele Zwiastowania NMP, 
 w której 140 lat temu modlił się Pius IX. To właśnie z Gaety Pius IX wysłał list 

z opinią w sprawie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
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Gaeta leży nad Morzem Tyrreńskim, 120 km od Rzymu. Jan Paweł II 
spotkał się tam m.in. z  marynarzami, rybakami i pracownikami portu.

W centrum miasta na Ojca Świętego czekali przedstawiciele 
rządu włoskiego, lokalnych władz oraz miejscowi biskupi.

Oprócz Gaety Papież odwiedził także 
Itrię (sanktuarium Madonna della Civita) 

oraz Formię – miasteczko z nowoczesnym 
ośrodkiem sportowym.

Kolebka dogmatu 
o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi

[…] Gaeta nazywana jest 
„miastem Niepokalanej”. Można 
powiedzieć, iż była ona kolebką 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Błogosławionej Dziewicy Maryi, tu 
bowiem mój czcigodny poprzednik, 
Pius IX, podjął ostateczną decyzję 
o ogłoszeniu tego dogmatu.
2 lutego 1849 r. ogłosił w Gaecie 
encyklikę Ubi primum, w której 
prosił wszystkich arcybiskupów 
i biskupów o opinie w tej sprawie. 
Wiem, z jak wielkim pietyzmem 
czczona jest tutaj pamięć 
tego wydarzenia.
2. O nabożeństwie do Maryi, 
Matki Jezusa, świadczą liczne 
sanktuaria wznoszone ku Jej czci, 
które niczym twierdze strzegą 
wiary tutejszego ludu.
Dziś rano nawiedziłem sanktuarium 
Madonna della Civita w Itri, 
w którym przechowywany 
jest święty obraz Matki Bożej 
– cel licznych pielgrzymek – gdzie 
spotkałem się z chorymi. Od stuleci 
przed obrazem przedstawiającym 
Maryję Pannę, ofiarowującą światu 
Jezusa Chrystusa, rzesze wiernych 
znajdują pociechę i wciąż nowe 
natchnienie do chrześcijańskiego 
życia.
O macierzyńskiej opiece Maryi 
nad waszą ziemią świadczą także 
inne sanktuaria: Madonna del 
Colle w Lenoli, Madonna del 
Piano w Ausonii, Madonna della 
Rocca w Fondi. Jakże wielu ludzi 
na przestrzeni stuleci szukało 
w skupionej ciszy tych świętych 
miejsc kontaktu z Bogiem, 
ucząc się jednocześnie od Maryi 
ufnego zawierzenia Opatrzności 
i wielkodusznej służby braciom! […]
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Ojciec Święty nałożył paliusze 14 metropolitom. W odprawionej wcześniej uroczystej Mszy św., podobnie 
jak w latach poprzednich, wzięła udział delegacja Patriarchy ekumenicznego z Konstantynopola.

Piotr i Paweł 
wzywają do 
radości, a przecież 
idą na śmierć

[…] W dniu dzisiejszym odbierają 
cześć liturgiczną obaj razem: Piotr 
i Paweł. Odbierają ją w całym 
Kościele, a Rzym jest miejscem po 
temu najwłaściwszym, bo właśnie 
tu, w stolicy ówczesnego imperium, 
za Nerona, ponieśli obaj męczeńską 
śmierć. […]
2. Apostołowie wzywają do radości 
– a przecież idą na śmierć: Piotr 
na krzyż, a Paweł pod miecz. Idą 
jednakże nieustraszeni, bo pełni 
miłości i pokory: „od wszelkiej 
trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił” 
(por. Ps 34[33],5).
Łaska ostatecznego świadectwa 

jest większa w każdym z nich od 
grozy śmierci. Miłość odsuwa lęk. 
Idą „błogosławić Pana po wszystkie 
czasy”. Hańbiąca śmierć, kara 
wymierzona przez ludzi, nie może 
przesłonić tej „chluby”, jaką znajdują 
w Panu: „dusza nasza chlubi się 
Panem”. Wobec tej „chluby”, tej 
chwały u Boga, wszelkie ludzkie 
moce i przemoce są bezsilne.
3. Oto idą na śmierć Apostołowie 
Chrystusa. Każdy z nich ma 
świadomość, że kiedyś „Pan stanął 
przy nim” (por. 2 Tm 4,17) i dokonał 
w nich dzieła swojej łaski.
Dla Piotra taki moment przyszedł 
naprzód w pobliżu Cezarei Filipowej. 
Tam dane mu było wyznać pełną 
prawdę o Chrystusie: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego” 
(Mt 16,16). A prawda ta, wyznana 
jego ustami i sercem, nie była 
z niego. „Ciało i krew nie objawiły 
ci tego, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie” (por. Mt 16,17).

Tak odpowiedział Chrystus na jego, 
Piotrowe, wyznanie. I zaraz potem 
dodał: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], 
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą” 
(Mt 16,18). […]
A jednak to, co Ojciec zaszczepił 
w jego sercu, nie pozwoliło Piotrowi 
pozostać ze swoim zaparciem 
się Mistrza. Odszedł więc w noc 
i „gorzko płakał” (por. Mt 26,75), 
a były to łzy doskonałego żalu.
Więc Chrystus przyjął ten żal 
i potwierdził w Piotrze miłość. 
Pozwolił mu wyznać, że „miłuje”, 
że „miłuje” teraz „więcej” niż inni. 
I potwierdził zarazem powołanie 
nadane mu już dawniej, w pobliżu 
Cezarei Filipowej: „Paś owce moje”.
W dniu, w którym Piotr „daje 
życie” za swą owczarnię, tak jak 
dał Chrystus Dobry Pasterz na 
krzyżu, pamięć wszystkich tamtych 
momentów musi być w nim 
żywa. […]
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Modlitwa przed Grotą Matki 
Bożej z Lourdes. 

W spotkaniu z Ojcem Świętym wzięło udział ok. 1500 pielgrzymów 
z Polski, m.in. chóry uniwersytetu ze Szczecina, parafii św., Katarzyny 
z Krakowa i schola ministrantów z Kielc.

Pomódlmy się  
do Pani 
Jasnogórskiej

Pragnę przywitać wszystkie 
grupy pielgrzymów, poczynając 
od scholi „Puellae Orantes” 
z Tarnowa; lekarzy i nauczycieli 
z parafii św. Teresy z Rybnika; 
następnie z parafii Podwyższenia 
Krzyża z Ciepielowa oraz 
z parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika z Solca nad Wisłą; 
z parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika z Serokomli; 
z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa z Boguszowic; 
z parafii św. Józefa z Olsztyna; 
z Lęborka, z parafii Najświętszej 
Maryi Panny; ze Słupska, 
z parafii św. Maksymiliana Kolbe; 
z Wrocławia, z parafii św. Karola 

Boromeusza; również z Wrocławia, 
z parafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika i św. Doroty; grupę 
z diecezji warmińskiej z Olsztyna; 
grupę z Chrzanowa z Klubu 
żeglarskiego „Pagaj”; i innych 
pielgrzymów z kraju i z emigracji.
Pomodlimy się wspólnie do Pani 
Jasnogórskiej, przede wszystkim 
prosząc o to, czego tak bardzo 
potrzebują Polacy w tej chwili: 
żeby odzyskali wiarę i ufność 
w swoją przyszłość, w swoje 
możliwości, żeby odzyskali ufność 
w swoje siły, w swoje możliwości 
w Ojczyźnie, bo w tej dziedzinie 
może nam grozić wielkie moralne 
załamanie, a załamanie moralne 

pociąga za sobą społeczne 
i materialne. Równocześnie 
trzeba też zawsze, pamiętając 
o naszej przeszłości, modlić się 
o to, ażebyśmy dobrze używali 
wolności, żebyśmy tworzyli sobie 
przestrzenie wolności w naszym 
życiu społecznym i państwowym 
i żebyśmy tych przestrzeni dobrze 
używali. Bo w dalekiej przeszłości, 
dwieście lat temu, właśnie brak 
dobrego użycia wolności zgubił 
Polskę. To są może dwie intencje 
z tych najistotniejszych, które 
pragnę wspólnie z wami polecić 
Pani Jasnogórskiej. W tym 
duchu też zaśpiewamy „Apel 
jasnogórski”.



Watykan, biblioteka papieska, audiencja dla sekretarza generalnego ONZ, Javiera Péreza de Cuellara

148

7 lipca 1989

149

Widok na kopułę Bazyliki św. Piotra 
od strony południowo-zachodniej.

Wieża św. Jana w Ogrodach Watykańskich – pierwsze 
mieszkanie Jana Pawła II po wyborze na Stolicę Piotrową
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Polacy uczestniczący w Mszy św. odprawionej w Ogrodach Watykańskich polecali 
Bogu Ojczyznę w modlitwie nawiązującej do tekstów Adama Mickiewicza.

Prosimy  
o błogosławieństwo 
dla naszej Ojczyzny

[…] Łączymy się w modlitwie 
eucharystycznej, w Najświętszej 
Ofierze. Przynosimy do tego 
ołtarza w Ogrodach Watykańskich 
wszystkie nasze dzienne sprawy, 
sprawy nas samych, sprawy 
naszych bliskich – tych, których 
nosimy w sercu, za których 
jesteśmy odpowiedzialni – sprawy 
naszych rodzin, naszych wspólnot, 
parafii, wspólnot pracy, wspólnot 
sąsiedzkich, sprawy całej naszej 
Ojczyzny. Łączymy się ze wszystkimi 
naszymi rodakami i w Ojczyźnie, 
w kraju, i na emigracji.
Jesteśmy tylko cząstką tej wielkiej 
wspólnoty i pragniemy przemawiać 
do Boga w imieniu wszystkich, 

i sprawy wszystkich przedkładać 
jego Najświętszemu Majestatowi 
w tej Ofierze, w której naszym 
darem jest chleb i wino. Ale to 
jest tylko dar-tworzywo. Darem 
właściwym w tej ofierze jest 
Chrystus sam, Jego Ciało i Krew, 
Jego Krzyżowa Ofiara, Męka 
i Śmierć, Zmartwychwstanie 
i Wniebowstąpienie, cała Jego 
Paschalna Tajemnica. W tej 
Paschalnej Tajemnicy niech się 
zmieszczą wszystkie nasze dzienne 
sprawy, wszystkie nasze ofiary, 
wszystkie nasze troski i nadzieje 
związane z życiem całej ludzkości, 
a w szczególności związane 
z życiem, z przyszłością naszej 
ziemskiej Ojczyzny.
Polecamy też tę naszą modlitwę 
i ofiarę Matce Chrystusowej, 
Jasnogórskiej Królowej Polski, 
oraz wszystkim naszym 
świętym Patronom. […]
Prosimy teraz Trójcę Przenajświętszą 

o błogosławieństwo dla nas 
wszystkich, uczestników tej 
Najświętszej Ofiary; prosimy 
o błogosławieństwo dla wszystkich, 
których tu z sobą przynieśliśmy 
w pamięci i w sercu; prosimy 
o błogosławieństwo dla naszej 
Ojczyzny, zwłaszcza w doniosłym 
okresie, który obecnie przeżywa.
„Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać, a za przyczyną 
Najświętszej Maryi Królowej 
naszej błogosław Ojczyźnie naszej, 
by Tobie zawsze wierną chwałę 
przynosiła imieniu Twemu, a syny 
swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący, wieczny Boże, 
spuść nam głęboką i szeroką 
miłość ku braciom i najmilszej 
matce, Ojczyźnie naszej, byśmy 
jej i ludowi Twemu, swoich 
pożytków zapomniawszy, mogli 
służyć uczciwie. Przez Chrystusa 
Pana naszego”.
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Sanktuarium Maryjne w Oropie położone 
jest na wysokości 1180 m n.p.m.

Jan Paweł II modlił się przed figurą 
Czarnej Madonny w sanktuarium 

w Oropie. Według tradycji umieścił ją 
tutaj św. Euzebiusz, patron Piemontu.

Dom  
Matki Bożej

[…] Oropa jest miejscem drogim 
pobożności mieszkańców Piemontu, 
a także mieszkańców pobliskiej 
Valle d’Aosta i Szwajcarii. Od 
wieków, pokonując górskie szlaki, 
ciągnęli tutaj pielgrzymi, by w tym 
miejscu, gdzie mogą znaleźć 
pokój i medytować, złożyć hołd 
Najświętszej Dziewicy. Zawsze 
uważali oni sanktuarium w Oropie 
za dom Matki Bożej, powstało ono 
bowiem właśnie jako kościół i dom 
gościnny Maryi: ecclesia et domus 
Sanctae Mariae.
2. Dla swoich czcicieli, przede 
wszystkim młodych – jak Pier Giorgio 
Frassati, który zwykł przychodzić 
tu na modlitwę – Maryja jest 
schronieniem i ucieczką, jest Matką 

Niebieską, której dom jest otwarty 
dla wszystkich, aby mogli głęboko 
przeżyć kojące doświadczenie 
spotkania z Bogiem.
Drodzy młodzi, którzy mnie 
słuchacie! Tak jak Pier Giorgio 
Frassati, odkryjcie drogę do 
tego sanktuarium, aby w ten 
sposób rozpocząć własną drogę 
duchową, która pod kierunkiem 
Maryi doprowadzi was bliżej do 
Chrystusa. Wtedy będziecie mogli 
stać się Jego świadkami w sposób 
równie głęboki i przekonujący, 
jak Pier Giorgio Frassati poprzez 
swoją apostolską działalność. 
Będziecie świadczyć o Chrystusie 
jak on, zwłaszcza w środowisku 
uniwersyteckim, gdzie być może 
wielu młodych ludzi do tej pory 
jeszcze nie rozstrzygnęło problemu, 
jaki sens nadać swemu życiu. 
Będziecie mogli słowem i przykładem 
ukazać im, że w Chrystusie znajduje 
się wyczerpująca odpowiedź 

na kluczowe pytania o sens 
egzystencji. […]
Pielgrzymowali tu, aby oddać cześć 
ciemnowłosej Madonnie, piemonccy 
święci, Jan Bosco i Giuseppe 
Cafasso. Odwiedzili je także moi 
poprzednicy Jan XXIII i Paweł VI, 
gdy jeszcze piastowali godność 
kardynalską. Szczególna więź łączyła 
też z tym sanktuarium księdza 
Oreste Fontanellę. Idąc śladami tej 
znakomitej tradycji, przybywam tutaj 
i ja, by prosić Maryję o opiekę nad 
Kościołem, nad wszystkimi, którzy 
szukają prawdy wiary, nad tymi, 
którzy miłują jedność ludu Bożego 
i dla niej pracują, nad tymi, którzy 
w samotności i skupieniu starają 
się odkryć, co przeznaczył im Bóg 
w swoim zamyśle, aby odpowiedzieć 
na Jego wezwanie. […]
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Jan Paweł II koncelebrował 
Mszę św. z biskupami Piemontu oraz 
kilkudziesięcioma kapłanami.

W Eucharystii uczestniczyli liczni wierni z diecezji Bielle i Aosta. Tego dnia Ojciec Święty  
wspomniał sługę Bożego, Piera Giorgia Frassatiego, odwiedził również jego rodzinne Pollone.

Nikt nie jest 
chrześcijaninem 
tylko dla siebie

[…] 3. Sanktuaria maryjne 
są ze swej natury ośrodkami 
promieniowania chrześcijaństwa, 
służąc pojednaniu braci 
i rozprzestrzenianiu wiary. Dlatego 
trzeba, by każdy, kto przychodzi 
się tutaj modlić, postawił sobie te 
pytania, które drogi nam pasterz 
tej diecezji, bp Giustetti, zadał 
sobie i wam w zeszłorocznym 
liście pasterskim: „Czy dorośli 
członkowie naszych wspólnot 
– pytał – to ludzie prawdziwie 
wierzący i odważnie świadczący 
o wierze? Czy wśród młodych 
i dorosłych nie przeważają dziś 
osoby ‘dalekie’ od Kościoła? Czy 
pozostawimy ich własnemu losowi, 
czy pobudzą nas do postawy 
bardziej misyjnej?”.
Są to, drodzy bracia i siostry, 
pytania zasadnicze, pytania 
pilne, problemy, przed którymi 
staje każdy odpowiedzialny 
chrześcijanin. Dlatego ja wam 
mówię: bądźcie świadomi wielkości 
waszego powołania i powinności, 
które z niego wynikają. Nikt nie 
jest chrześcijaninem tylko dla 
siebie. Otrzymaliśmy dar wiary, 
aby słowem i życiem dawać o nim 
świadectwo wobec braci.
Starajcie się więc o to, by 
wasze przywiązanie do tego 
sanktuarium wciąż rodziło nowe 
inicjatywy misyjne. Postępujcie 
tak, by światło, którym obdarza 
was tutaj Maryja, napełniało 
nie tylko wasze dusze, ale na 
różne sposoby rozlewało się, 
rozszerzało i oświecało także 
tych, którzy są „dalecy”! Proście 
tutaj Maryję o bujny rozkwit, 
o żywotność waszej wiary. Niech 

miłość i miłosierdzie wobec braci, 
a zarazem świadomość własnej 
odpowiedzialności za nich wzniecą 
w was uczucie świętego niepokoju, 
a przez to pobudzą do ciągłego 
poszukiwania najwłaściwszych 
sposobów i środków przekazywania 
im owego światła, którego Bóg 
pozwala wam zakosztować w tym 
sanktuarium przez Maryję.
4. „Oto przybytek Boga z ludźmi: 
i zamieszka wraz z nimi” (Ap 21,3).
Człowiek nosi w swej duszy 
nieprzepartą potrzebę absolutu. 
W istocie, rzeczy, każdy człowiek 
– świadomie czy bezwiednie 
– pragnie przebywać tam, gdzie 
przebywa Bóg. Ileż razy Pismo 
Święte ukazuje i wysławia 
pragnienie pobożnego serca, żeby 
„zamieszkać w domu Pana”!
Czym będzie dla nas stan wiecznej 
szczęśliwości, jeśli nie mieszkaniem 
u Boga? Tam, gdzie Bóg „otrze 
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 

już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 
ni krzyku, ni trudu już [odtąd] 
nie będzie, bo pierwsze rzeczy 
przeminęły” (Ap 21,4).
Za sprawą wiary urzeczywistnia 
się to w pewnej mierze już na 
ziemi: transcendentny Bóg staje 
się niejako „immanentny” w sercu 
i w sumieniu człowieka wierzącego. 
Dokonuje się to przede wszystkim 
za pośrednictwem sakramentu 
Eucharystii, w którym obecność 
Boga wśród nas i w nas przyjmuje 
realny wymiar Ciała i Krwi 
Chrystusa.
Jakże więc nie rozumieć pragnienia, 
by mieszkać blisko tego miejsca, 
gdzie mieszka Bóg, by dom 
człowieka połączył się ze świątynią, 
z „siedzibą Boga”? I jakże nie 
przyznać słuszności staraniom, aby 
temu pragnieniu wyjść naprzeciw?
To właśnie czyni od wieków 
Oropa i wiele innych sanktuariów: 
udziela gościny pielgrzymom 

pragnącym mieszkać „w domu 
Boga”. Wynika to w sposób 
logiczny i spontanicznie z głęboko 
przeżywanej chrześcijańskiej 
duchowości. Zrozumiałe więc, że 
wspólnota kościelna Bielli zawsze 
starała się ukazywać autentyczność 
i skuteczność oddziaływania 
tego miejsca kultu, które zostało 
pomyślane i chciane przez dawne 
pokolenia jako domus Mariae. 
Wiara chrześcijańska z samej swej 
natury inspiruje dzieła i struktury 
o charakterze humanitarnym 
i społecznym, które zachowują 
z tą wiarą żywotną więź, bez niej 
bowiem odeszłyby od swego celu 
i utraciłyby potrzebną do życia 
energię. […]
Pokłońmy się przed naszą Matką. 
Zatrzymajmy się w nabożnym 
skupieniu przed Jej czcigodnym 
wizerunkiem. Kontemplujmy Jej 
najczystsze piękno, niepokalane 
odbicie boskiego piękna. […]
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Na szlaku wakacyjnej pielgrzymki 
Papieża znalazło się nie tylko 
sanktuarium w Oropie, ale także 
nowy kościół i klasztor karmelitanek 
w Quart, parafia Nawrócenia 
św. Pawła oraz kaplica Matki Boskiej 
Śnieżnej w Introd.

„Sanktuaria maryjne są ze swej natury ośrodkami promieniowania 
chrześcijaństwa, służąc pojednaniu braci i rozprzestrzenianiu wiary.”
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Mieszkańcy powitali dostojnego Gościa w strojach regionalnych. Jan Paweł II 
chętnie rozmawiał z ludźmi, których spotykał na trasie swoich wędrówek.

Podczas jednej z wycieczek naprzeciw Papieża wyszła 
młodzież przebywająca na koloniach oraz parafianie z Introd.

Papież chętnie wybierał się na wakacyjne górskie wycieczki, m.in. na lodowiec Ruitor. W swoim 
przemówieniu do młodzieży nawiązywał do analogii między alpinizmem a drogą Kościoła.

Jej misja  
była misją ukrytą
Zanim opuszczę sanktuarium 
w Oropie, chciałbym przede 
wszystkim podziękować Bożej 
Opatrzności za to, że pozwoliła 
mi tu przybyć. Było to moim 
pragnieniem od wielu lat i oto 
w 1989 r. mogło się ono spełnić. 
[…]
I tak wpisałem się jako człowiek, 
jako kapłan jako biskup i jako Papież 
na długą listę nawiedzających 
Oropę pielgrzymów; znalazłem 
się wśród nich wszystkich z tą 
samą wdzięcznością, z tą samą 
pokorą, z tą samą miłością wobec 
tajemnicy Maryi, Redemptoris 
Mater, tajemnicy Wcielonego 
Słowa, samej tajemnicy 
Odkupienia. Razem z wami 
żywię to wielkie pragnienie wiary, 
by w sercach, w świadomości, 

w życiu poszczególnych ludzi 
i wspólnot wciąż wzrastała zbawcza 
tajemnica, która prowadzi nas 
drogami naszego przeznaczenia, 
nadprzyrodzonego przeznaczenia, 
którym jest sam Bóg.
Oto znaczenie sanktuarium 
maryjnego, znaczenie, w którym 
nabiera sensu życie każdego z nas, 
ziemskie życie każdego człowieka, 
chrześcijanina.
Życzę drogiemu sanktuarium 
w Oropie, by zawsze spełniało 
swoją misję, nadając sens życiu 
mieszkańców Bielli, mieszkańców 
tego podalpejskiego regionu, 
mieszkańców całych Włoch, krajów 
ościennych i całego świata.
Ojciec Niebieski, Syn i Duch 
Święty przeznaczyli dla Matki 
Chrystusa te uprzywilejowane 
miejsca, w których Ona działa 
w ukryciu. Jej misja była misją 
ukrytą. Była ukryta w momencie 
zwiastowania, w czasie życia 

ukrytego Jezusa w Nazarecie, była 
ukryta w Betlejem i pod Krzyżem. 
Była misją wymagającą pokory, 
drugim Krzyżem w sercu Matki. 
Była ukryta także w Wieczerniku 
w dniu Pięćdziesiątnicy i taka 
pozostała. Ale w tym ukryciu tkwi 
Jej siła, siła Maryi, siła Służebnicy, 
która musi służyć, musi brać udział 
w naszym wielkim przeznaczeniu 
stawania się synami Syna Bożego, 
Jednorodzonego, przedwiecznego 
Syna, Jej Syna. Przeznaczeniu nas, 
nędznych grzeszników, do synostwa 
w Synu. Oto Jej ukryta misja, Jej 
misja owocna. […]
Maryjo, potrzebujemy Ciebie! 
Potrzebują Cię nasze burzliwe czasy. 
Potrzebują Twojego macierzyństwa, 
Twojej ukrytej misji, życzymy 
Ci więc, abyś zawsze była – jak 
powiedziałaś w chwili zwiastowania 
– „służebnicą Pańską”, życzymy Ci, 
byś zawsze była Służebnicą Pańską 
dla dobra ludzkości.
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Ojciec Święty porównał Jezusa 
do mistycznej góry wszystkich 
pokoleń, na której człowiek jest 
wezwany przez Boga, by pokonał 
siebie samego.

Po opuszczeniu regionu Les Combes Papież 
udał się helikopterem do Turynu.
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Ostatni odcinek drogi do katedry Jan Paweł II przebył pieszo w pokutnej procesji. Wewnątrz długo 
modlił się przed Najświętszym Sakramentem, przed figurą Chrystusa oraz przy grobie św. Jakuba.

Zgodnie ze zwyczajem pielgrzymów Papież 
oparł rękę i głowę o kamienne rzeźby, aby 
w ten sposób wyrazić pragnienie przyjęcia 

treści katechezy wykutej w kamieniu.

Święty  
Jakubie!
Znowu jestem tutaj, u twojego 
grobu; przychodzę dziś jako 
pielgrzym na drogach świata, 
ażeby uczcić twą pamięć i prosić 
cię o opiekę.
Przybywam z wiecznego i pełnego 
chwały Rzymu do ciebie, który 
pielgrzymowałeś po śladach 
Chrystusa i który przyniosłeś Jego 
imię i Jego głos aż na ten kraniec 
świata.
Przychodzę z miejsc związanych 
z Piotrem i jako jego Następca 
przynoszę tobie, który wraz 
z nim jesteś filarem Kościoła, 
braterski uścisk, ten sam od stuleci, 
i apostolską pieśń całego Kościoła 
powszechnego.
Święty Jakubie, wraz ze mną 
– jak wielka rzeka, której źródła 
biją we wszystkich krajach świata 

– przybyła tu młodzież. Teraz 
zjednoczona stoi przed tobą 
i w porywającym przykładzie 
twojego życia szuka umocnienia dla 
swojej wiary.
Przybywamy do tych 
błogosławionych progów z kipiącą 
życiem pielgrzymką. Przybywamy 
jako cząstka niezmierzonej 
rzeszy ludzkiej, podążającej 
od zamierzchłych czasów tu, 
do Composteli, gdzie jesteś 
pielgrzymem i gospodarzem, 
apostołem i patronem.
Stajemy przed twoim obliczem 
zjednoczeni, idziemy bowiem razem 
tą samą drogą. Zmierzamy ku 
końcowi tysiąclecia, które chcemy 
opieczętować pieczęcią Chrystusa. 
Idziemy jeszcze dalej, ku początkowi 
nowego tysiąclecia, które pragniemy 
otworzyć w imię Boga.
Święty Jakubie, w tym 
pielgrzymowaniu potrzebujemy 
twojej żarliwości i twojej odwagi. 

Aby cię o nie prosić, przybywamy 
aż tutaj, na finisterre – kraniec 
ziemi, gdzie zawiodły cię twoje 
drogi apostolskie.
Apostole i przyjacielu Pana, ukaż 
nam drogę wiodącą do Niego. 
Głosicielu wiary w Hiszpanii, 
otwórz nas na Prawdę, którą 
przyjąłeś z ust Mistrza. Świadku 
Ewangelii, daj nam siłę, byśmy 
zawsze kochali życie.
Patronie pielgrzymów, stań na 
czele tej pielgrzymki młodych 
chrześcijan. I jak niegdyś ludy 
podążały ku tobie, ty dzisiaj wyjdź 
z nami na spotkanie wszystkich 
ludów. Wraz z tobą, święty 
Jakubie, apostole i pielgrzymie, 
chcemy obwieścić narodom Europy 
i świata, że Chrystus jest – dzisiaj 
i zawsze – Drogą, Prawdą i Życiem.
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Młodzi przybyli do Santiago już kilka dni przed przyjazdem 
Ojca Świętego. Uczestniczyli w nabożeństwach i modlitwach.

Spotkania młodych nawiązywały  
do tematu „Jezus – Droga, Prawda i Życie”.

Mszę św. na Monte del Gozo 20 sierpnia, zamykającą obchody Światowego Dnia Młodzieży, 
Jan Paweł II koncelebrował wraz z kardynałami, biskupami i licznymi kapłanami.

Kościół  
jest ludem Bożym 
w drodze

[…] Bóg zechciał, by biskup 
Rzymu, następca Piotra, urodzony 
w Galicji wschodniej, przybył raz 
jeszcze do tego świętego miejsca 
w Galicji zachodniej, w hiszpańskiej 
Finisterre, aby tym razem spotkać 
się z młodymi pielgrzymami 
z całego świata – na chwałę 
Jezusa Chrystusa, Drogi, Prawdy 
i życia. […]
Compostela, wielki dom 
o drzwiach zawsze otwartych, 
gdzie od stuleci wszystkim, bez 
żadnych różnic, rozdawano chleb 
przebaczenia i łaski, od dziś 
pragnie jaśnieć światłem życia 
chrześcijańskiego i stać się źródłem 
apostolskiej energii na nowe drogi 

ewangelizacji, zasilanym wiarą 
ludzi młodych, wiarą zawsze 
młodą.
Wielka rzesza uczestniczy w naszej 
pielgrzymce, wielu innych jest dziś 
tu obecnych w sposób duchowy, 
wszyscy bowiem poczuli się 
wezwani słowami Chrystusa: 
„Ja jestem Droga i Prawdą, 
i życiem” (J 14,6). Ci pielgrzymi 
niosą dzisiejszemu światu zasiew 
nadziei nowego pokolenia uczniów 
Chrystusa, którzy z ufnością 
i wielkodusznie, za przykładem 
świętego Jakuba Apostoła, podjęli 
dzieło głoszenia i umacniania 
Dobrej Nowiny pośród ludzi. […]
Przybyłem tu przede wszystkim 
po to, by głosić wam i umacniać 
was w tej prawdzie, że Kościół jest 
ludem Bożym w drodze. Nie bez 
przyczyny pierwszych chrześcijan 
nazywano „zwolennikami tej 
drogi” (por. Dz 9,2). Kościół 
przemierzając ścieżki historii nie 

przestaje ukazywać obecności 
Jezusa z Nazaretu, ponieważ na 
drodze każdego chrześcijanina 
staje tajemniczy Pielgrzym 
z Emaus, towarzysząc nieustannie 
swoim uczniom, oświecając ich 
światłem zrozumienia Słowa 
i karmiąc swoim Ciałem i Krwią 
– chlebem życia wiecznego.
Nic dziwnego zatem, że w tym 
„szlaku Jakubowym” widziano 
często obraz pielgrzymki Kościoła 
zmierzającego do niebiańskiego 
miasta: drogę modlitwy i pokuty, 
miłości i solidarności, szlak życia, 
na którym wiara, uczestnicząc 
w historii człowieka, nadaje 
chrześcijańskie znamię kulturze. 
Kościoły i opactwa, hospicja 
i schroniska przy drodze do 
Santiago jeszcze dziś mówią o tym 
chrześcijańskim doświadczeniu 
pielgrzymki, w którym wiara 
staje się życiem, historią, kulturą, 
miłością, dziełem miłosierdzia. […]
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Na każdym etapie pielgrzymki mieszkańcy entuzjastycznie witali Jana Pawła II. 
Wzdłuż papieskiej trasy przejazdu ustawiały się tysiące wiernych.

„Stając pośród was, wołam razem z psalmistą: oto ‘ziemia wydała swój 
owoc’ (Ps 67[66],7), owoc najcenniejszy: człowieka, ludzką młodość.”

Msza św. przed bazyliką w Covadonga 21 sierpnia zgromadziła ponad 5 tys. 
osób, na Eucharystię w Oviedo 20 sierpnia przybyło ok. 200 tys. osób.

Jan Paweł II znalazł także czas na kilkugodzinny 
odpoczynek i wędrówkę nad jezioro Enol.
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„Jeśli naprawdę chcecie służyć swoim braciom, pozwólcie, 
by Chrystus królował w waszych sercach [...]”

Dziesięciu młodych otrzymało z rąk Ojca 
Świętego symboliczne laski pielgrzymie.

Na spotkanie z Papieżem przybyło ok. 400 tys. młodzieży. 
O ponad 100 tys. więcej niż się spodziewano.
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Podczas Mszy św. w Oviedo Jan Paweł II zwracał się do świata pracy, a w Covadonga 
podkreślił, że wizję Europy bez granic składa u stóp Maryi z Covadonga.

„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 
hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich.”

Wielkie  
zdobycze 
techniczne 
zaślepiły człowieka

[…] Stworzenie bowiem jest 
pierwszym i podstawowym 
obdarowaniem. Wszystko, co istnieje, 
istnieje dzięki Tobie, który sam jeden 
„jesteś Istnieniem”. Dzięki Tobie, 
którego imię (jak wiemy z Księgi 
Wyjścia i świadectwa Mojżesza) jest: 
„Ten, który JEST” (por. 3,14).
Dlatego też tylko Ty – „Ten, który 
JEST” – jesteś Początkiem i Kresem. 
W Tobie „żyjemy, poruszamy się 
i jesteśmy” (Dz 17,28).
Stworzenie człowieka jest szczególnym 
obdarowaniem, albowiem człowiek 
– mężczyzna i niewiasta – został 
stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga, swego Stwórcy.

„Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc 
do nich: ,Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną’ […]. A Bóg widział, 
że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre” (Rdz 1,28.31).
3. Tak oto początek ludzkiej pracy 
zawiera się w tajemnicy Stworzenia – 
w owej przedziwnej „pracy” samego 
Stwórcy. Opis Księgi Rodzaju ukazuje 
nam Boga-Stwórcę na podobieństwo 
człowieka, który pracuje sześć dni, 
aby dnia siódmego odpocząć.
Praca ludzka łączy w sobie dwa 
elementy. Jednym jest talent, 
a drugim trud. Talent jest tym, 
co każdy człowiek otrzymuje od 
Stwórcy poprzez swoich rodziców, 
a także za pośrednictwem innych 
ludzi, otoczenia, wychowawców, 
nauczycieli.
Przypowieść o talentach, jak 
czytamy w dzisiejszej Ewangelii, 
wskazuje, że talent musi być 
dobrze wykorzystany, nie może być 

zmarnowany („zakopany w ziemi”). 
Aby wykorzystywać talenty, człowiek 
musi podjąć trud pracy.
Ten „trud” to nic innego niż wysiłek 
rozumu i woli, podejmowany 
przez każdego człowieka, by 
przyswoić sobie dar, który darmo 
otrzymuje od Stwórcy, oraz 
dziedzictwo przekazane mu przez 
jego własną kulturę. W ten sposób 
przez swą pracowitość człowiek 
rozwija otrzymane „talenty” 
i pomnaża je; sprawia, że coraz 
lepiej odpowiadają aktualnym 
i przyszłym potrzebom. W tej 
perspektywie historia pracy to dzieje 
twórczego rozwoju owego ludzkiego 
„trudu” w świetle nieustannie 
odnawianej świadomości potrzeb, 
z natury swej nigdy do końca nie 
zaspokojonych; to także dzieje 
rozwoju możliwości rodzących się 
z dziedzictwa „talentów”, czyli 
z dorobku materialnego i wiedzy 
nagromadzonej w przeszłości.

Dlatego praca nigdy nie jest 
anonimową siłą, ale dynamicznym 
wyrazem kultury. Taki właśnie 
jest pierwotny i podmiotowy sens 
tego „trudu”, którego celem jest 
panowanie nad ziemią: jest on 
aktem osoby, „obrazu Bożego”, 
to znaczy podmiotu „zdolnego do 
stanowienia o sobie i zmierzającego 
do spełnienia siebie” (Laborem 
exercens, 6). Praca nie powinna 
być tylko wydajną produkcją 
rzeczy, elementem machiny 
społecznej, ale przede wszystkim 
humanizacją natury i wzrastaniem 
człowieka w jego człowieczeństwie, 
decydującym potwierdzeniem 
prawdy o człowieku. […]
Cała mądrość zawarta w sławnej 
maksymie ora et labora 
– módl się i pracuj – opiera się na 
współzależności między „talentami” 
i „trudem”, między suwerenną 
inicjatywą Boga i wolną współpracą 
człowieka. Kontemplacja daru 

i odpowiedzialna, wytrwała praca 
ubogacają się wzajemnie. Niech 
praca będzie zawsze przeżyciem 
syntezy piękna, prawdy i dobra, 
niech dzięki niej życie staje się coraz 
bardziej godne człowieka! […]
5. W nauce i technice dokonał się 
niewątpliwie ogromny i godny 
podziwu postęp, który złagodził 
„trud” człowieka, doskonaląc 
metody pracy i pomnażając dobra 
dla zaspokojenia jego potrzeb. Jakże 
nie dostrzec w tym wypełnienia – ze 
strony człowieka – Bożego nakazu 
panowania nad ziemią i czynienia jej 
sobie poddaną? Mimo to człowiek 
naszej epoki miejsko-przemysłowej 
zatracił poczucie Boga jako 
Stwórcy i początku. Wielkie 
„zdobycze” zaślepiły człowieka, 
który uległ pokusie pierwszych 
ludzi. Odrzucenie zależności 
od Stwórcy wyzwoliło 
w człowieku żądzę władzy.
Oto dlaczego postęp, jaki 

się dokonał, jest tak głęboko 
dwuznaczny: człowiek umacnia swe 
panowanie nad materią, ale zarazem 
traci poczucie sensu życia; mimo 
wielkiego rozwoju pracy w aspekcie 
technicznym, nie są realizowane jej 
podstawowe wartości – godność 
i solidarność – co w konsekwencji 
prowadzi do coraz większej 
alienacji, zobojętnienia i wyzysku; 
miast być panem natury, człowiek 
staje się jej niszczycielem. Wolny 
i odpowiedzialny rządca stworzenia 
chce stać się jego „właścicielem”. 
Uważa się za samowystarczalnego; 
sądzi, że „hipoteza Boga” nie 
jest mu potrzebna. Oddziela ora 
od labora. Folguje swej żądzy 
panowania, aby na koniec zdać 
sobie sprawę z faktu, że każde 
człowieczeństwo budowane bez 
Boga odwraca się ostatecznie 
przeciw samemu człowiekowi, 
budowniczemu „wieży  
Babel”. […]



43. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Hiszpania
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19-21 sierpnia 1989
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W Świętej Grocie (Santa Cueva) Papież 
dokonał aktu zawierzenia Asturii Matce Bożej.

Niepełnosprawnym Ojciec Święty mówił, że Kalwaria, gdzie Jezus 
umarł i zmartwychwstał, to wzgórze radości doskonałej i szczyt nadziei.



Letnia rezydencja w Castel gandolfo 
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Przemówienie do Polaków, 26 sierpnia 1989
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Rodacy odwiedzili Ojca Świętego w święto Matki Boskiej Częstochowskiej. 
17 lipca PRL wznowiło stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

Ojciec Święty wzywał do modlitwy za tych, którzy biorą 
obecnie odpowiedzialność za wspólną sprawę w Polsce.

Msza św. na dziedzińcu Castel Gandolfo 
zgromadziła ok. 1400 pielgrzymów z Polski.

Dobro wspólne 
znaczy dobro 
wszystkich

[…] Odczytam słowa 
wypowiedziane na Jasnej 
Górze na 600-lecie wizerunku 
jasnogórskiego w 1983 r.:
„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. W jasnogórskiej 
ewangelizacji zawiera się wezwanie 
do dziedzictwa synów Bożych. 
Wezwanie do życia w wolności. 
Do czynienia dobrego użytku 
z wolności. Do budowania, a nie do 
niszczenia”.
Kiedy dzisiaj gromadzimy się 
na tym miejscu zjednoczeni 
z wszystkimi, którzy czczą Panią 
Jasnogórską w Jej sanktuarium, 
w wielu sanktuariach na całej 
ziemi – jest Ona bowiem jakimś 
szczególnym znakiem łączności 
wszystkich Polaków również 
i daleko poza Ojczyzną – w tym 
dniu przypominamy te słowa przed 
chwilą odczytane.
Starajmy się w modlitwie 
wypowiedzieć wszystko to, 
czego moment obecny od 
nas się domaga. Wiele jest 
tych spraw, tych próśb, tych 
intencji, tych nadziei, a także 

i tych obaw. Módlmy się za całe 
społeczeństwo, za cały naród 
żyjący nad Wisłą, w Ojczyźnie, 
również i za wszystkich Polaków 
rozproszonych poza Ojczyzną. 
Módlmy się za ludzi, którzy na 
nowo biorą odpowiedzialność, 
za wspólną sprawę. […] Módlmy 
się za wszystkich, za każdego, 
stańmy się sobie wzajemnie 
bliscy. Dobro wspólne to znaczy 
dobro wszystkich, ale w tym 
dobru wszystkich jest także dobro 
każdego. Do tego wezwaniem 
jest Matka. Dziękujmy Bogu za 
to, że mamy w dziejach tę Matkę, 
która jest Matką Boga, zarazem 
jest Matką człowieka. Możemy 
w Jej wizerunku wszyscy się 
spotkać, wszyscy odnaleźć siebie 
w naszej największej tożsamości, 
potwierdzić, kim jesteśmy, możemy 
stanowić jedno, a zarazem każdy 
z nas wobec Niej jest kimś jedynym 
i niepowtarzalnym. […]



Orte, przemówienie podczas poświęcenia figury Matki Bożej
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83. pielgrzymka apostolska do Włoch, Orte, trevignano romano, 17 września 1989
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Jan Paweł II dokonał poświęcenia 4-metrowej figury Matki Bożej „Virgo Prudentissima”, stojącej przy Autostradzie 
Słońca, łączącej Mediolan z Neapolem. Została ona wzniesiona z inicjatywy franciszkanina, o. Felice Rossettiego.

W kościele św. Katarzyny 
w Trevignano Romno Papież nawiedził grób 

opata Tomasa Silvestri, opiekuna głuchoniemych 
(zmarłego 200 lat temu). Później poświęcił 

pomnik ku jego czci na placu miejskim.

Maryja wie,  
co znaczy iść 
drogami tej ziemi

[…] 2. Ten posąg z białego 
kararyjskiego marmuru, rysujący 
się wyraźnie na tle nieba i wzgórz, 
w sugestywnej scenerii natury, 
został wzniesiony tu z okazji Roku 
Maryjnego 1987-88. Wyobraża 
Matkę Bożą jako wzór ludzkiego 
pielgrzymowania i dlatego jest czymś 
więcej niż zwykłą okolicznościową 
pamiątką.
Maryja, naśladując swego Syna 
Jezusa, była jednym z pielgrzymów 
tej ziemi. Łukasz Ewangelista mówi 
o Jej wędrówce: po zwiastowaniu 
anielskim „poszła z pośpiechem 
w góry” (Łk 1,39). I od tej pory wiele 
razy w życiu musiała podejmować 
trudy podróży. […]

Maryja wie, co znaczy iść drogami 
tej ziemi, zna czyhające po drodze 
niebezpieczeństwa i niespodzianki. 
Jak niegdyś czuwała nad 
bezpieczeństwem Syna, tak dziś jest 
przy nas i z macierzyńską troską 
czuwa, by trudy i pokusy ziemskiej 
drogi nie przesłoniły nam wizji 
ostatecznego, niebieskiego celu.
3. Jeżeli Chrystus jest drogą 
człowieka, Maryja jest na tej drodze 
niezawodną przewodniczką.
Chrystus jest boskim Słońcem 
oświecającym każdego człowieka 
przychodzącego na ten świat. 
Kościół odnosi do Maryi słowa 
Apokalipsy o Niewieście „obleczonej 
w słońce”. Jaśniejąca pełnią 
Chrystusowego światła Maryja, 
pośredniczka łaski, odzwierciedla 
Jego światło, aby dotarło ono 
do wszystkich Jej dzieci, które 
jeszcze stawiają czoło trudom 
i niebezpieczeństwom ziemskiej 
pielgrzymki.

Nie bez znaczenia jest fakt, że 
ten posąg, umieszczony przy 
autostradzie nazwanej „Autostradą 
Słońca”, znajduje się w obrębie 
parafii Matki Bożej Opiekunki 
Dróg […].
Tą autostradą każdego dnia 
przejeżdżają z ogromną szybkością 
tysiące ludzi. Teraz posąg „Virgo 
Prudentissima” jest tu po to, aby 
przypominać każdemu z nich 
o potrzebie roztropności, nie tylko 
jako cnocie nadprzyrodzonej, ale jako 
obywatelskim obowiązku, płynącym 
z szacunku do drugiego człowieka. 
Przypomina także każdemu, że życie 
na ziemi jest dla człowieka tylko 
przejściowym etapem, bowiem cel, 
do którego wszyscy zmierzamy, 
znajduje się gdzie indziej. […]



Volterra, homilia podczas Mszy św. na Piazza del Priori, 23 września 1989
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84. pielgrzymka apostolska do Włoch, toskania, 22-24 września 1989
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W katedrach w Volterra, w Lucca i w Pizie Jan Paweł II spotkał się 
z duchowieństwem, zakonnikami i zakonnicami oraz z laikatem.

Bądźcie godnymi 
dziedzicami 
waszych ojców!

[…] Postać waszego wielkiego 
rodaka Linusa pobudza was 
niewątpliwie do refleksji nad 
dniem dzisiejszym. Czy ja – 
pytacie samych siebie – zachowuję 
tak jak on wewnętrzną wolność 
głoszenia Ewangelii? Czy jestem 
gotów zapłacić taką cenę, jaką 
zapłacił on za dochowanie 
wierności Chrystusowej Prawdzie?
Wasi przodkowie skorzystali 
z lekcji, jaką papież Linus 
pozostawił Kościołowi. To miasto 
stanowi niezwykły pomnik tego, 
czym jest wiara chrześcijańska 
przyjęta i konsekwentnie 

przeżywana. Przenika ona do 
różnych kultur i uszlachetnia 
je bogactwem Objawienia. Na 
waszej ziemi chrześcijaństwo 
potrafiło przejąć i połączyć 
w harmonijną całość religijne 
wartości Etrusków i trwałe 
elementy kultury starożytnego 
Rzymu.
Ta sama wiara ukształtowała 
na przestrzeni stuleci wspaniałe 
postaci świętych, obrońców 
oraz krzewicieli wolności 
i pokoju: św. Justyna, żyjącego 
w czasach wielkiej wędrówki 
ludów, która doprowadziła do 
powstania Europy, i św. Hugona 
w okresie pierwszych ruchów 
niepodległościowych.
Wiara była także natchnieniem 
dla wielu artystów, którzy we 
wszystkich epokach tworzyli tutaj 
wspaniałe dzieła sztuki świeckiej 
i sakralnej, dodające splendoru 
miastu i okolicy.

[…] Od czasów św. Linusa 
i pierwszych męczenników po 
dziś dzień Volterra strzegła wiary 
i przekazywała ją z pokolenia 
na pokolenie. Bądźcie godnymi 
dziedzicami waszych ojców! 
Strzeżcie integralności wiary, za 
którą – kiedy było trzeba – oni 
przelewali krew! Niech wasze 
życie pozostaje w pełnej syntonii 
z Kościołem, którego Linus był 
widzialną głową jako pierwszy 
następca św. Piotra po jego 
męczeńskiej śmierci.
Bez Chrystusa i bez Kościoła 
bezcenny dorobek waszej 
sztuki byłby niezrozumiały, nie 
można by było pojąć głębokiego 
sensu waszych dziejów. Nie 
sprzeniewierzajcie się sobie, swojej 
tożsamości, swojemu bogactwu! 
Wiara w Chrystusa zawsze była 
i zawsze być musi najistotniejszą 
cechą i najprawdziwszą racją bytu 
dla miasta Volterra! […]



Castel gandolfo i  Watykan, 26 i 29 września 1989
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rzym, kościół św. Andrzeja i grzegorza, przemówienie podczas nieszporów, 30 września 1989
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Ojciec Święty przyjął na audiencji w Castel Gandolfo senatora 
Józefa Ślisza i delegację „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Do Watykanu przybył arcybiskup Canterburry, Robert Runcie,  
prymas Wspólnoty Anglikańskiej. Papież odwiedził go w 1982 r.

Musimy odnaleźć 
nasze wspólne 
korzenie
[…] Witam was w Rzymie 
– w mieście, które naznaczyła krew 
apostołów Piotra i Pawła; witam 
was w kościele pod wezwaniem 
św. Grzegorza Wielkiego, skąd 
1400 lat temu jeden z moich 
poprzedników, papież Grzegorz 
Wielki, posłał św. Augustyna, aby 
„głosił prawdę” (por. Kol 1,5) 
mieszkańcom Anglii. Augustyn był 
przeorem klasztoru św. Andrzeja 
na Wzgórzu Celio, dokładnie na 
tym samym miejscu, gdzie się 
dziś spotkaliśmy, włączając się 
w ten sposób w łańcuch modlitw 
i nabożeństw, które przez długie 
stulecia ofiarowywano tu Bogu. 
[…] Posyłając św. Augustyna, 
aby głosił Ewangelię ludom 
anglosaskim, św. Grzegorz 
wypełniał duszpasterską 
i misyjną powinność przynależną 
urzędowi Biskupa Rzymu. W jego 
pismach odnajdujemy głębokie 
i wszechstronne poszanowanie 
dla powszechnego prymatu, 
powierzonego biskupowi 
zasiadającemu na Stolicy Piotrowej. 
To on nazwał Biskupa Rzymu caput 
fidei, i on określił piastującego 
urząd, servus servorum Dei 
(Ep. XIII, 39).
2. Właśnie jako Biskup Rzymu 
przed siedmioma laty udałem 
się do Anglii, aby odwiedzić 
wspólnotę katolicką tego kraju. 
Na trasie podróży znalazł się 
również kościół katedralny pod 
wezwaniem św. Augustyna 
w Canterbury. Pielgrzymując 
do grobu św. Tomasza Becketa, 
męczennika, starałem się 
przyczynić do zaleczenia 
straszliwych ran zadanych Ciału 
Chrystusa w XVI w. Modliliśmy się 
tam wspólnie, Wasza Wielebność 
i ja, o tę integralność, o tę pełnię 
życia w Chrystusie, którą jest Boski 
dar jedności.

Motywem pielgrzymki do 
Canterbury było posłuszeństwo 
woli Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który w noc 
poprzedzającą dzień swojej śmierci 
modlił się o to, „aby wszyscy 
stanowili jedno” (J 17,21). Dziś 
istniejące między chrześcijanami 
podziały wymagają tego, aby 
prymat Biskupa Rzymu był 
także prymatem w działaniu 
i podejmowaniu inicjatyw 
zmierzających do osiągnięcia 
tej jedności, o którą Chrystus 
tak żarliwie się modlił. Nasza 
wspólna wieczorna modlitwa 
jest dla mnie kolejnym etapem 
ekumenicznego pielgrzymowania, 
będącego wspólnym powołaniem 
katolików i anglikanów, 
a także innych kościołów 
chrześcijańskich. Naszym celem 
jest ponowne odkrycie owego 
dziedzictwa wiary, które było 
wspólnym udziałem chrześcijan, 
zanim nastąpił tragiczny ciąg 
wydarzeń, który przed czterema 
wiekami spowodował podział 
chrześcijańskiej Europy. Musimy 
odnaleźć nasze wspólne korzenie 
w owym okresie sprzed tysiąca 
lat, kiedy chrześcijanie Anglii byli 
zjednoczeni w wierze, którą zasiał 
wśród nich św. Augustyn.
Na mocy wspólnej deklaracji, 
którą podpisaliśmy w Canterbury, 
ustanowiliśmy Drugą 
Międzynarodową Komisję 
Anglikańsko-Rzymskokatolicką 
do badania dzielących nas jeszcze 
różnic doktrynalnych. Jednakże 
spotykając się dzisiaj, nie możemy 
nie przyznać, że wydarzenia 
ostatnich lat poważnie pogłębiły 
dzielące nas rozbieżności, 
utrudniając działalność Komisji. 
Chciałbym dziś utwierdzić 
członków Komisji w wytrwałości, 
z jaką wykonywali dotąd swoje 
zadanie badania przyczyn 
i początków dzielących nas różnic. 
Oby w wypełnianiu tego zadania 
towarzyszyły im nadzieja i odwaga. 
3. Jeśli nasza jedność ma być 
taką jednością, o jaką modlił 

się Chrystus, musimy zachować 
integralność wiary apostolskiej, 
owej wiary raz przekazanej 
świętym w apostolskiej Tradycji 
(por. Jud 3).
Odpowiedzialność za właściwe 
rozpoznawanie nauki i jej 
praktycznych zastosowań, 
stanowiących część tego, co św. 
Paweł nazywa powierzonym nam 
depozytem wiary, którego musimy 
strzec (por. 1 Tm 6,20), spoczywa 
na barkach nauczycielskiego urzędu 
Kościoła. […]
5. Mam głęboką nadzieję, że nasze 
spotkanie w Rzymie utoruje drogę 
czasom, gdy Rzym i Canterbury 
znów będą mogły – wspólnie 
i w pełni – „głosić prawdę”, tak jak 
to czyniły w czasach Grzegorza 
i Augustyna. Dziś Ewangelia 
głoszona jest daleko poza 
granicami naszego kontynentu. My 
też możemy powiedzieć razem ze 
św. Pawłem, że na całym świecie 
Ewangelia „przynosi owoce 
i wzrasta”. Dzieło misyjne nadaje 
nową aktualność naszym dążeniom 
do ekumenizmu: spoczywa na 
nas szczególna odpowiedzialność 
wobec krajów rozwijających się, 
na których grunt przeszczepiono 
rozłamy i podziały zrodzone 
w Europie. […]
Jakże wielkie jest żniwo, do którego 
wzywa nas Chrystus! Jakże wielu 
ludzi zranionych, zagubionych 
i samotnych żyje w pełnych ruchu 
miastach naszego świata! Jak 
wielu jest bezdomnych i głodnych, 
którzy wołają o Chleb Życia 
i którzy pragną znaleźć mieszkanie 
w Jezusie Chrystusie!
Modlę się o to, aby podczas tej 
wizyty abpa Canterbury w Rzymie 
Bóg prawdziwie prowadził nas 
ku owej jedności wszystkich 
w Chrystusie, który jest naszą 
Głową. Niech nasze dążenia staną 
się dla świata znakiem pokoju 
i radości, które zostały nam dane 
w Chrystusie.
Moi umiłowani bracia i siostry 
w Chrystusie! „Łaska wam i pokój 
od Boga, Ojca naszego”.



Watykan, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 1 października 1989
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Plac św. Piotra, uroczystości beatyfikacyjne, 1 października 1989
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Większość nowych błogosławionych była 
ofiarami wojny domowej w Hiszpanii.

Chrystus zburzył 
mur wszelkiej 
wrogości 
rozdzielający 
narody

[…] pragnę przypomnieć, że 
za kilka dni rozpocznie się 
44. Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny w Seulu 
w Korei, dokąd udam się 
6 października. To uroczyste 
spotkanie odbędzie się pod 
hasłem: „Christus pax nostra” 

– „Chrystus naszym pokojem”.
Wszystkich zapraszam do 
duchowego udziału w tym 
kościelnym wydarzeniu i do 
modlitwy o to, by Jezus 
w Eucharystii udzielił daru pokoju, 
którego świat dać nie może, 
lecz tylko sam Chrystus. Jest to 
przede wszystkim pokój z Bogiem 
Ojcem, z którym Jezus pojednał 
nas przez swoją krew, a z kolei 
pokój z ludźmi, albowiem 
Chrystus, który jest naszym 
pokojem, zburzył mur wszelkiej 
wrogości rozdzielający narody 
(por. Ef 2,14).
Z myślą o pokoju, który jest 
nieocenionym dobrem, w środę 
rano będę przewodniczył na 
tym placu liturgii Słowa, która 
będzie błagalną modlitwą za 
Liban, doprowadzony przez 
wiele lat trwającą wojnę na skraj 
totalnego zniszczenia. Ufam, że 
wiele osób zechce wziąć udział 

w tym spotkaniu, które – jak się 
spodziewam – pociągnie za sobą 
podobne inicjatywy w różnych 
Kościołach lokalnych.
Prosimy o dar pokoju 
w Libanie i na całym świecie 
za wstawiennictwem nowych 
błogosławionych, którzy w wierze 
i w Posiłku eucharystycznym 
znajdowali siłę, aby świadczyć 
miłość wszystkim, także 
pośród prześladowań, stając 
się w ten sposób prawdziwymi 
budowniczymi pokoju.
Składamy naszą modlitwę u stóp 
Najświętszej Panny, „Królowej 
pokoju”. Jej poświęcony jest 
rozpoczynający się dziś miesiąc 
październik. Nie zapominajmy 
o tym, by kierować do Niej 
każdego dnia piękną modlitwę 
różańcową. Ona swoją niebiańską 
pomocą wesprze podejmowane 
przez każdego z nas wysiłki na 
rzecz pokoju.
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Jan Paweł II podkreślił, że nowi 
błogosławieni naśladowali 

Chrystusa ubogiego i pokornego, 
służąc bez reszty braciom.

Niepełnosprawni, którzy przybyli na beatyfikację, 
otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego.
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Po przebyciu 8560 km Ojciec Święty wylądował 7 października na lotnisku w Seulu. Tego 
samego dnia koncelebrował Mszę św. z biskupami koreańskimi na Olympic Gymnastics Hall.

Msza św. na placu Youido w Seulu kończyła 44. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Papież koncelebrował 
ją z 1500 kardynałami, arcybiskupami, biskupami i kapłanami z 70 krajów. Uczestniczyło w niej ok. 1 mln wiernych.

Chleb 
Eucharystyczny 
źródłem życia

[…] Tak, Jezus Chrystus 
jest „naszym Życiem 
i Zmartwychwstaniem”. Synowie 
i córki Izraela spożywali mannę, 
którą im Bóg zesłał na pustyni, 
a mimo to pomarli. Natomiast Jezus 
dał ludziom Chleb Eucharystyczny 
jako źródło życia, które jest 
silniejsze niż śmierć. Poprzez 
Eucharystię wciąż daje nam życie 
– życie, które jest w Bogu i przez 
Boga. Takie znaczenie mają słowa 
Jezusa: „Jak Mnie posłał żyjący 
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak 
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6,57).
3. To właśnie stanowi sedno 
obecnego 44. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego. 

Owo zgromadzenie świętego 
Ludu Bożego jest oczywistym 
objawieniem najgłębszej istoty 
Kościoła (por. Sacro-sanctum 
concilium, 41), wspólnotą tych, 
którzy ponownie się narodzili 
do nowego życia. Cały Kościół 
zjednoczony wokół ołtarza 
w modlitwie i dziękczynieniu 
stanowi jedność z Chrystusem 
– jego Głową, jego Zbawicielem 
i Życiem, albowiem Kościół 
zaczyna prawdziwie istnieć przez 
Eucharystię – pamiątkę męki, 
śmierci i zmartwychwstania Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa.
Cały Kościół zebrał się tutaj, 
aby oddać cześć Chrystusowi 
w Eucharystii, aby słuchać słów 
życia wiecznego dawanych 
nam przez Jezusa, aby pogłębić 
doświadczenie Kościoła w dzieleniu 
się chlebem życia, zaspokajającym 
najdotkliwszy głód naszej 
nieśmiertelnej istoty – głód „życia”, 

którego doznaje cały świat i który 
jedynie Bóg może zaspokoić.
W statio orbis cała wspólnota 
chrześcijańska odnawia swoje 
postanowienie dzielenia się 
„chlebem życia” ze wszystkimi 
łaknącymi prawdy, sprawiedliwości, 
pokoju i samego życia. Może ona 
tego dokonać jedynie stając się 
skutecznym narzędziem pojednania 
grzesznej ludzkości z Bogiem, 
który jest święty, oraz pojednania 
członków rodziny ludzkiej między 
sobą. Eucharystia to sakrament 
jedności Kościoła. Przez swój 
związek z Chrystusem Kościół jest 
niejako sakramentem, znakiem 
jedności całego rodzaju ludzkiego, 
a emblemat 44. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego także 
narzędziem tej jedności (por. Lumen 
gentium, I). 
[…] Jako chrześcijanie jesteśmy 
przekonam o tym, że tajemnica 
paschalna Chrystusa uobecnia 

i udostępnia nam potęgę życia oraz 
miłości, zwyciężającej wszelkie zło 
i znoszącej wszystkie podziały. Ci 
wspaniali ludzie, którzy poprzedzili 
was w wierze, wiedzieli, że 
„w Chrystusie” wszyscy jesteśmy 
obdarzeni jednakową godnością 
i wszyscy jednakowo, zasługujemy 
na pełną miłości uwagę i troskę. 
Tak jak pierwsi chrześcijanie 
opisani w Dziejach Apostolskich 
(por. 2,42 nast.), wasi przodkowie 
śmiało odrzucili nieprzekraczalne 
wówczas bariery klasowe, aby 
żyć jak bracia i siostry. Ludzie 
szlachetnie urodzeni i zwykli 
słudzy zasiadali wspólnie przy 
jednym stole. Dzielili się wzajemnie 
bogactwem świeżo zdobytej 
wiedzy o Chrystusie, układając 
w języku prostych ludzi katechizmy 
oraz piękne poematy-modlitwy. Ich 
majątek był wspólną własnością, 
służąc najbardziej potrzebującym. 
Serdecznie opiekowali się sierotami 

i wdowami po wtrącanych do 
więzień i skazywanych na śmierć 
męczeńską. Dniem i nocą trwali 
na modlitwie, we wspólnym 
dziękczynieniu i braterstwie. 
Z ochotą też oddawali życie 
jeden dla drugiego i za drugiego. 
Przebaczali tym, którzy ich 
prześladowali, i modlili się za 
nich. Ich życie było autentycznym 
życiem eucharystycznym, 
prawdziwym łamaniem się chlebem 
dającym życie!
5. Podczas tego wielkiego 
zgromadzenia statio orbis głosimy 
wobec świata, że Chrystus, 
jednorodzony Syn Ojca, wciąż 
jedna ludzi „z Bogiem, w jednym 
Ciele przez krzyż, w sobie 
zadawszy śmierć wrogości” 
(Ef 2,16).
Jezus Chrystus jest naszym 
pokojem (por. Et 2,14).
Z Eucharystii wypływa misja 
Kościoła i jego, zdolność, 

do wnoszenia szczególnego 
wkładu w życie rodziny ludzkiej. 
Eucharystia jest skutecznym 
przekazywaniem światu 
pożegnalnego daru Chrystusa: 
„Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam” (J 14,27). Eucharystia 
jest sakramentem Chrystusowego 
„pokoju”, ponieważ, stanowi 
pamiątkę zbawczej i odkupieńczej 
ofiary krzyża, Eucharystia jest 
sakramentem zwycięstwa nad 
podziałami, które wynikają 
z grzechu jednostek i ze 
zbiorowego egoizmu. Powołanie 
wspólnoty eucharystycznej polega 
zatem na stawaniu się wzorem 
i narzędziem pojednania ludzkości. 
We wspólnocie chrześcijańskiej, 
wśród tych, którzy dzielą się 
Chlebem Życia, zebrani wokół 
jednego ołtarza ofiarnego, nie 
może być żadnych podziałów, 
żadnej dyskryminacji czy 
separacji. […]
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Msza św. w Dżakarcie na stadionie Istora 
Senayan zgromadziła ponad 150 tys. wiernych

„Jest ktoś, kto przewyższa wszystkich w wielkim akcie wielbienia Boga: to Maryja 
– Ta, która została wybrana na ziemską Matkę Syna Bożego, Przedwiecznego Słowa.”

Być w pełni 
katolikami 
i Indonezyjczykami

[…] Nasze serca śpiewają Ojcu 
niebieskiemu hymn dziękczynienia 
za życie Kościoła w Indonezji: 
za jego historię, za misjonarzy, 
którzy mądrze i z miłością głosili 
słowo Boże, za świętość życia 
inspirowanego Ewangelią, za dobre 
czyny spełniane w jej imię, za 
solidarność, jaką wytworzyła ona 
w dziele budowania współczesnej 
Indonezji jako zjednoczonego 
i dynamicznego kraju na drodze 
do coraz pełniejszego ludzkiego 
rozwoju, do społecznej harmonii 
i pokoju. Wznosimy nasze serca 

w dziękczynieniu za żywotność 
każdego z reprezentowanych tutaj 
Kościołów partykularnych.
Jako synowie i córki niepodległej 
Indonezji katolicy żywią głębokie 
uczucie dumy ze swej ojczyzny. 
Pro Ecclesia et Patria – „Winniśmy 
być w pełni katolikami i w pełni 
Indonezyjczykami”. Te słowa są 
głęboko wyryte we współczesnych 
dziejach narodu. Wyrażały one 
postawę wielu katolików w okresie 
walki o niepodległość i nadal są 
natchnieniem dla życia Kościoła we 
współczesnej Indonezji.
4. W dzisiejszej Ewangelii 
słyszeliśmy znamienną naukę 
Jezusa, dotyczącą religijnego 
i politycznego wymiaru naszego 
bytowania w społeczności. 
Przywódcy religijni pytają Jezusa: 
„Czy wolno nam płacić podatek 
Cezarowi, czy nie?” (Łk 20,22). 
Jezus, wskazując na monetę 
będącą tam w obiegu, odpowiada 

pytaniem: „’Czyj nosi obraz 
i napis?’ Odpowiedzieli: ‘Cezara’”. 
Wtedy usłyszeli słowa Jezusa: 
„Oddajcie więc Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga” (Łk 20,25).
Odpowiadając w ten sposób, 
Jezus uznaje różnicę, ale nie 
rozdział między głoszonym przez 
siebie Królestwem Bożym a sferą 
ziemską, do której wszyscy 
należą jako obywatele swego 
kraju i członkowie jednej wielkiej 
rodziny ludzkiej (por. Instrukcja 
w sprawie chrześcijańskiej wolności 
i wyzwolenia, 60). Jednak przede 
wszystkim Jezus ukazuje istotę 
własnej misji, którą jest dawanie 
świadectwa prawdzie (por. J 18,37) 
– prawdzie wyrażonej słowami: 
„[…] bliskie jest królestwo Boże” 
(Mk 1,15). Pan poucza nas, że Bóg 
jest bliski każdemu przejawowi 
naszego bytowania w społeczności 
i w świecie. Jego obecności 

w naszym życiu doświadczamy 
najgłębiej poprzez życie łaski 
i podejmowanie odpowiedzialności 
moralnej.
Jezusowy nakaz oddania Cezarowi 
tego, co cesarskie, a Bogu tego, co 
należy do Boga, jest szczegółowym 
zastosowaniem największego ze 
wszystkich przykazań: „Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całą swoją mocą i całym 
swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego” (Łk 
10,27). Właśnie uznając moralną 
powinność miłowania bliźniego 
– wszystkich naszych bliźnich, 
wszystkich współobywateli 
– akceptujemy i wypełniamy nasze 
obowiązki wobec państwa oraz 
wobec osób odpowiedzialnych 
za życie publiczne. Ponadto ci, 
którzy miłują Boga, wiedzą, iż 
jest Jego wolą, aby byli czynnymi 
i odpowiedzialnymi budowniczymi 

sprawiedliwego, humanitarnego 
społeczeństwa.
5. List św. Piotra pomaga nam 
zastosować zawartą w Ewangelii 
odpowiedź Jezusa do życia 
we wspólnocie politycznej: 
„Bądźcie poddani każdej ludzkiej 
zwierzchności ze względu na Pana 
[…]. Taka bowiem jest wola Boża 
[…]. Jak ludzie wolni [postępujcie], 
nie jak ci, dla których wolność jest 
usprawiedliwieniem zła, ale jak 
niewolnicy Boga” (1 P 2,13-16). 
Dla człowieka wierzącego wszelka 
władza ma swoje źródło w Bogu, ci 
zaś, którzy ją dla wspólnego dobra 
sprawują, winni być szanowani 
„ze względu na sumienie” (por. 
Rz 13,1-7). Słowa Chrystusa 
i nauczanie zawarte w Nowym 
Testamencie są podstawą stale 
aktualnego nauczania przez Kościół 
katolicki, że władza polityczna 
i obowiązki obywateli pozostają 
w ścisłym związku z porządkiem 

moralnym. Jako naród włączyliście 
tę prawdę w swój narodowy etos.
Prawdę, wyrzeczoną przez 
Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, 
odzwierciedla w pewnym sensie 
oficjalne stanowisko Indonezji, 
charakteryzujące się szacunkiem dla 
religii. Staracie się przyczyniać do 
pomyślności swej ojczyzny zgodnie 
z ludzkimi wartościami, na których 
jest ona zbudowana – oddając 
społeczeństwu obywatelskiemu 
to, co mu się należy. Jednocześnie 
wszystkich zachęca się do 
oddawania Bogu tego, co do Niego 
należy – w uznaniu, że prawo 
do praktykowania własnej religii 
wynika bezpośrednio z samej 
godności osoby ludzkiej jako istoty 
stworzonej przez Boga. Takie 
stanowisko zapewnia pokój oraz 
współpracę między zwolennikami 
różnych tradycji religijnych 
i wszystkim pozwala czynnie służyć 
dobru wspólnemu. […]
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W Mszy św. na stadionie w Maumere 11 października uczestniczyło ok. 250 tys. 
wiernych z diecezji Ende. W tym miejscu w 1988 r. na zakończenie Roku 
Maryjnego słuchano transmisji przemówienia Papieża. Na esplanadzie Tassi Tolu w Dili Jan Paweł II  

odprawił Mszę św. dla ok. 100 tys. pielgrzymów z Timoru  
Wschodniego. Wielu z nich przybyło z bardzo odległych wiosek.

Ojciec Święty podkreślił, że śledzi z głęboką troską sytuację Timoru Wschodniego. W tym czasie Timor Wschodni był 
częścią Indonezji, która w 1976 r. dokonała jego aneksji i przymusowo przesiedliła ludność do obozów, gdzie zostali 
zdziesiątkowani przez głód, choroby i prześladowania. W 2002 r. proklamowano niepodległość Timoru Wschodniego.

Któż będzie solą 
chroniącą życie  
od śmierci,  
jeśli nie wy?

1. „Wy jesteście solą dla ziemi […]. 
Wy jesteście światłem świata” 
(Mt 5,13-14),
Słowa te wypowiedział Jezus, 
zwracając się do pierwszych 
uczniów. Dzisiaj Biskup Rzymu 
kieruje je do was, uczniów 
Chrystusa we Wschodnim Timorze, 
w diecezji Dili. One łączą nas 
we wspólnym powołaniu, dzięki 
nim wiemy, co znaczy żyć jako 
chrześcijanie. […]
4. Co to znaczy być dzisiaj we 
Wschodnim Timorze „solą dla 
ziemi” i „światłem świata”? Przez 
wiele lat trwające konflikty szerzyły 
wśród was zniszczenie i śmierć; 

wiecie, co to znaczy być ofiarami 
nienawiści i walki. Zginęło wielu 
niewinnych ludzi, wielu zostało 
dotkniętych represjami i zemstą. 
Zbyt długo niepewność położenia 
budziła w was lęk o przyszłość. Ta 
niepokojąca sytuacja powoduje 
trudności gospodarcze, które 
– mimo pewnej poprawy – istnieją 
nadal i powstrzymują rozwój, 
niezbędny, aby ulżyć wciąż 
jeszcze mocno obciążonemu 
społeczeństwu.
Musi być zapewniony szacunek dla 
praw, które czynią życie bardziej 
ludzkim – praw jednostki i praw 
rodziny. Modlę się o to, aby osoby 
odpowiedzialne za życie w Timorze 
Wschodnim, kierowane mądrością 
i dobrą wolą wobec wszystkich, 
przyczyniały się do poszukiwania 
sprawiedliwego i pokojowego 
rozwiązania obecnych trudności, 
mając na celu szybką poprawę 
warunków bytu, co pozwoli wam 

żyć w harmonii społecznej, zgodnie 
z własnymi tradycjami i potrzebami, 
a także pracować z pożytkiem 
i pogodą ducha.
5. Drodzy bracia i siostry 
w Chrystusie! Któż będzie solą 
chroniącą życie od śmierci, jeśli 
nie wy? Kto będzie jaśniejącym 
mądrością pośród ciemności 
światłem, jeśli nie wy, którzyście 
wytrwali w wierze przez 4 wieki, 
odkąd po raz pierwszy ogłoszono 
tu Ewangelię? Wasz kraj bardzo 
potrzebuje chrześcijańskiego 
uzdrowienia i pojednania. Ale 
żeby wspólnota kościelna mogła 
wypełnić ważne zadanie, płynące ze 
słów Chrystusa: „Wy jesteście solą 
[…]. Wy jesteście światłem”, sama 
musi być wewnętrznie pojednana. 
Nie zawsze łatwo o odwagę, 
upór i cierpliwość potrzebne do 
pojednania. Wiara uczy nas jednak, 
że miłość przenika każdą granicę 
dzielącą narody, ludy i kultury. […]
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