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Watykan, Plac św. Piotra, Msza św. beatyfikacyjna pięciorga sług Bożych 16. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 1994

W 16. rocznicę swego wyboru za Stolicę Piotrową Jan Paweł II 
beatyfikował pięcioro sług Bożych. W uroczystościach  
uczestniczyło ponad 70 tys. wiernych. Do chwały ołtarzy wyniesieni zostali: francuski kapłan Mikołaj Roland,  

chilijski jezuita Albert Hurtado Cruchaga, włoska zakonnica Józefina Vannini oraz  
dwie zakonnice hiszpańskie: Maria Rafols i Petra od św. Józefa de la Montaña Pérez Florido.
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Watykan, Plac św. Piotra, Msza św. beatyfikacyjna, homilia 16. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 1994

Świętość ma 
źródło w tajemnicy 
odkupienia 
[…] Według relacji ewangelisty 
Marka prosili oni [Jakub i Jan – przyp. 
red.] o to, ażeby mogli zasiadać 
w chwale po prawicy i lewicy 
swego Mistrza, natomiast według 
św. Mateusza prosiła o to ich matka 
(por. Mt 20,20).
Chrystus odpowiada: „Nie wiecie, 
o co prosicie” (Mk 10,38). Proszą 
bowiem o uczestnictwo w chwale 
Królestwa Bożego, a tymczasem 
droga do chwały prowadzi 
nieuchronnie poprzez kielich męki, 
który Jezus musi wypić do dna. 
Chrystus pyta apostołów: „Czy 
możecie pić ten kielich?” (por. 
Mk 10,38), a oni odpowiadają: 
„możemy” (Mk 10,39). Może 
nie wiedzieli wówczas, na co 

wyrazili swą gotowość. Jezus wie, 
że gdy nadejdzie ich czas, „będą 
uczestniczyć w Chrystusowym 
kielichu męki” (por. Mk 10,39). 
Okażą się wierni łasce męczeństwa.
Jednakże to tylko pierwsza część 
odpowiedzi. Druga część jest 
jeszcze bardziej istotna. Chrystus 
uświadamia obu braciom, że 
wyniesienie w Jego Królestwie 
mierzy się miarą służby: „kto by 
między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu” (Mk 10,43-45).
Mamy przed oczyma scenę opisaną 
przez ewangelistę, a w naszych 
sercach rozbrzmiewają słowa 
Boskiego Mistrza, gdy podczas 
dzisiejszej liturgii wynosimy do 
chwały ołtarzy pięcioro nowych 

błogosławionych, których życie 
wypełniła wielkoduszna konsekracja 
Bogu i ofiarna służba braciom. Są to: 
Mikołaj Roland, kapłan i założyciel 
Zgromadzenia Sióstr od Dzieciątka 
Jezus; Albert Hurtado Cruchaga, 
kapłan Towarzystwa Jezusowego; 
Maria Rafols, założycielka Sióstr 
Miłości od św. Anny; Petra od 
św. Józefa Pérez Florido, założycielka 
zgromadzenia sióstr pod nazwą 
„Matki opuszczonych i św. Józefa 
de la Montaña”; Józefina Vannini, 
założycielka Zgromadzenia Córek 
św. Kamila.
Ci synowie i córki Kościoła, 
pełni świętego zapału, wybrali 
drogę służby, idąc śladami Syna 
Człowieczego, który nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz żeby służyć, 
i który służył aż do wydania 
swego życia na okup za wielu 
(por. Mk 10,45).
Świętość w Kościele ma zawsze swe 
źródło w tajemnicy odkupienia. […]

W Eucharystii wzięli udział pielgrzymi m.in. z Chile, Saragossy  
i Barcelony. Uroczystości rozpoczęło przemówienie kard. Bernardina 

Gantina, który złożył Papieżowi życzenia z okazji 16. rocznicy pontyfikatu.
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Kard. Joseph ratzinger podczas trwania synodu w holu Auli Pawła VI Homilia na zakończenie synodu, 29 października 1994

Duch zna czasy  
i chwile

[…] Amori Christi nihil praeponatur 
– głosi w swej Regule św. Benedykt. 
Amori Christi in pauperibus nihil 
praeponatur – powie tysiąc lat później 
św. Wincenty à Paulo.
Jakże zdumiewającą moc mają 
te słowa. Czy bez nich byłaby do 
pomyślenia europejska cywilizacja 
i kultura? Czy bez nich byłaby do 
pomyślenia wielka epopeja misyjna 
pierwszego i drugiego tysiąclecia? 
A co powiedzieć o monastycyzmie 
chrześcijańskiego Wschodu, 
którego początki sięgają pierwszych 
wieków chrześcijaństwa? Oto ci, 
którzy opuszczali świat, aby iść za 
Chrystusem – ubogim, dziewiczym, 
posłusznym, oto ci opuścili 
świat i w tym samym czasie go 
przetwarzali. Wypełniło się w nich 

wezwanie: „niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi” (por. 
Ps 104[103],30). Duch zaś zna „czasy 
i chwile”, kiedy należy powołać ludzi 
właściwych do zadań, których te 
„czasy i chwile” się domagają.
Tak więc w swoim czasie powołał 
Benedykta, a także jego siostrę 
Scholastykę. W swoim czasie 
powołał Franciszka z Asyżu i Klarę, 
Bonawenturę, Dominika, Tomasza 
z Akwinu, Katarzynę ze Sieny. 
Ewangelia z placów trafiła na katedry 
uniwersyteckie. W czasie schizmy 
zachodniej i reformacji powołał 
Ignacego Loyolę, Teresę z Avili, 
Jana od Krzyża, a potem Franciszka 
Ksawerego i Piotra Klawera. Od nich 
bierze początek odnowa duchowa 
i epopeja misyjna na Wschodzie i na 
Zachodzie.
W miarę zaś, jak zbliżamy się do 
naszego stulecia, Duch, który 
odnawia oblicze ziemi, powoływał 
innych, jak Jana Chrzciciela de la 

Salle, Alfonsa Marię di Liguori, 
Jana Bosco czy wreszcie Pawła 
od Krzyża, żeby tylko wspomnieć 
najbardziej znanych. Pod koniec 
ubiegłego i w naszym stuleciu 
tenże sam Duch Ojca i Syna mówił 
poprzez Teresę od Dzieciątka Jezus, 
poprzez Maksymiliana Kolbego czy 
też s. Faustynę.
Czymże byłby świat dawny 
i współczesny bez nich wszystkich – 
i tylu, tylu innych? Wszyscy oni uczyli 
się od Chrystusa, że „jarzmo Jego jest 
słodkie, a brzemię lekkie” (por.  
Mt 11,30) – i tego też uczyli innych.
Kończymy nasz Synod prawie 
że w przeddzień uroczystości 
Wszystkich Świętych. Przypomni 
nam Księga Apokalipsy tę „wielką 
rzeszę z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków stojących 
przed Tronem i przed Barankiem” 
(por. 7,9). Z kolei zaś zapyta: „Ci 
przyodziani w białe szaty kim są 
i skąd przybyli?” (7,13). […]

IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone życiu konsekrowanemu  
i jego misji w Kościele i świecie, trwało od 2 do 29 października. W obradach uczestniczyło  

348 osób, w tym 244 Ojców Synodalnych i 75 audytorów, m.in. Matka Teresa z Kalkuty.
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groty Watykańskie, Dzień Zaduszny 2 listopada 1994

W podziemiach Bazyliki św. Piotra, przy ścianach oraz pomiędzy pilastrami 
dźwigającymi mury znajdują się liczne grobowce papieży, a także kardynałów. 
Z prawej grób czeskiego kard. Josepha Berana (1888-1969), abp. Pragi. Jak co roku Jan Paweł II modlił się przy grobach swych poprzedników,  

m.in. Benedykta XV, którego pontyfikat przypadł na lata 1914-22. Papież  
ten wprowadził przywilej odprawiania trzech Mszy św. w Dzień Zaduszny.

Miejsce wiecznego spoczynku papieża Piusa XII, którego pierwsze lata 
pontyfikatu przypadły na okres II wojny światowej. W 1958 r. mianował 
on ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Jan XXIII był głową Kościoła katolickiego przez 5 lat  

(1958-63); to on zwołał przełomowy Sobór Watykański II.  
Zwano go „dobrym papieżem Janem” lub „Janem uśmiechniętym”.
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groty Watykańskie, Dzień Zaduszny, 2 listopada 1994 Katecheza podczas audiencji ogólnej, 2 listopada 1994

głęboko ludzkie 
święto pamięci  
o najbliższych

Dzisiaj […] wspominamy wiernych 
zmarłych, którzy zakończyli 
już swą ziemską pielgrzymkę 
i śpią w pokoju. Jest to dzień 
szczególnie mocno przeżywany 
w rodzinach, głęboko ludzkie 
święto pamięci o najbliższych, 
pamięci przekraczającej miarę czasu 
i włączonej w tajemnicę miłości 
Boga, który wszystko przywraca do 
nowego życia.
Człowiek wychodzi z ziemi i do 
ziemi powraca (por. Rdz 3,19): oto 
prawda oczywista, o której nie 
wolno zapominać. Zarazem jednak 
doświadcza także przemożnego 
pragnienia życia wiecznego. 
Dlatego związki miłości łączące 
rodziców i dzieci, mężów i żony, 
braci i siostry, a także więzi 
prawdziwej przyjaźni między ludźmi 
nie zanikają ani się nie kończą wraz 
z nieuniknionym wydarzeniem 
śmierci. Nasi zmarli nadal żyją 
wśród nas, nie tylko dlatego, 
że ich szczątki spoczywają na 
cmentarzu, a pamięć o nich stanowi 
część naszego życia, ale przede 
wszystkim dlatego, że ich dusze 
wstawiają się za nas przed Bogiem.
[…] dzisiejsze wspomnienie 
zmarłych zachęca nas do ożywienia 
wiary w życie wieczne. W głębi 
istoty człowieka, stworzonego 
na obraz i podobieństwo Boże, 
wypisane jest przedwieczne 
i nieprzemijające imię samego 
Boga, który jest doskonałą komunią 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Właśnie dlatego głębokie „ja” 
człowieka nie podlega śmierci, ale 
pokonując granice czasu, wkracza 
w wieczność.
Chrześcijanie, zjednoczeni 
wspomnieniem swoich drogich 
zmarłych, wołają dziś: Regem Cui 
omnia vivunt, venite, adoremus. 

„Chodźcie, uwielbiajmy Pana, dla 
którego żyją wszyscy”. W miłości 
Chrystusa, który wszystko wybawia 
od konsekwencji grzechu i śmierci, 
jaśnieje świętość Boga i objawia 
się Jego opatrznościowy zamysł 
uczynienia człowieka członkiem 
Bożej rodziny. Bóg nie chce, by 
człowiek się zagubił (por. J 6,39), 
ale by każdy, przekształcony przez 
Jego świętość, żył zawsze przed 
Jego obliczem wraz ze wszystkimi 
swymi braćmi i siostrami, którzy 
współtworzą Jego domostwo 
(por. 2 Kor 4,14). 
Możemy powiedzieć, że dzisiejsze 
wspomnienie jest naturalną 
kontynuacją wczorajszej 
uroczystości. Razem składają się 
one na wielkie święto komunii 
Kościoła, który istnieje po tej i po 
tamtej stronie śmierci.
Pewność istnienia życia, trwającego 
w innej formie niż życie widzialne 
dla naszych oczu, skłania wiernych 
do nawiedzenia cmentarzy. 
Dla rodzin zgromadzonych 
wokół grobów swoich bliskich 
jest to okazja do refleksji i do 
ożywienia nadziei na wieczność. 
Ci, co przemierzają jeszcze 
drogę ziemskiej pielgrzymki, 
stają w milczeniu i modlitwie 
u boku tych, którzy już się 
znajdują w wiekuistej ojczyźnie 
niebieskiej. […]
W tym roku przypada 50. rocznica 
bitwy o Monte Cassino, 
Powstania Warszawskiego 
i lądowania w Normandii: były to 
wydarzenia o wielkim znaczeniu 
dla Europy 2. połowy XX w. 
[…] Pamięć o tych bohaterskich 
dokonaniach, które przyczyniły 
się do zwycięstwa sprawy 
wolności i godności człowieka, 
zgodnie z duchem chrześcijańskiej 
Europy, winna wzbudzić w nas 
wdzięczność wobec wszystkich, 
którzy cierpieli i ginęli w tych 
tragicznych okolicznościach. Ich 
świadectwo skłania nas do działania 
na rzecz pokoju, wzajemnego 
szacunku i zgody między 
narodami. W tym sensie „ich 

heroiczny gest zobowiązuje!”
Wymienione tu rocznice, nadal 
bardzo żywe w umysłach 
wielu ludzi, przypominają nam 
– zwłaszcza dzisiaj – o obowiązku 
modlitwy za poległych na 
wszystkich wojnach. Są oni 
pochowani na niezliczonych 
cmentarzach całego świata; 
niektórym nie było nawet dane 
spocząć na poświęconej ziemi, ale 
zostali porzuceni w miejscach, gdzie 
nikt o nich nie pamięta. Także za 
nich zanosimy dziś modlitwę pełną 
miłości, aby Bóg życia ukazał im 
swoje oblicze i obdarzył ich swoim 
pokojem. […]
Żyjemy pomiędzy Kościołem 
pielgrzymującym, triumfującym 
i cierpiącym. Dzień dzisiejszy jest 
dniem modlitwy za zmarłych we 
wszystkich rodzinach, na wszystkich 
cmentarzach naszej Ojczyzny 
i całego świata.
Są niektóre cmentarze, które mają 
szczególną wymowę. Dla mnie taką 
wymowę ma nie tylko cmentarz, 
gdzie leżą moi rodzice – cmentarz 
Rakowicki w Krakowie, ale jako 
dla byłego biskupa krakowskiego 
taką wymowę ma wielki cmentarz, 
którym jest katedra wawelska: 
wielki cmentarz naszych królów, 
bohaterów narodowych, wieszczów. 
Są jeszcze inne cmentarze, na 
które pielgrzymujemy. Chociażby 
cmentarz polski na Monte 
Cassino, chociażby cmentarz 
poległych uczestników Powstania 
Warszawskiego i tyle innych 
cmentarzy nie zidentyfikowanych, 
mało znanych. Niektóre z nich 
są już rozeznane, jak cmentarz 
w Katyniu, a niektóre jeszcze nie: 
na Dalekim Wschodzie, w obozach 
koncentracyjnych. Tam wszędzie 
pielgrzymujemy, tam wszędzie się 
modlimy i tam wszędzie szukamy 
na przyszłość tej siły, której 
nie zabrakło naszym rodakom. 
Gotowi byli oddać życie dla Boga 
i Ojczyzny. Tak też niech jej nie 
zabraknie i nam, którzy jesteśmy 
ich dziedzicami, ich potomkami, 
ich rodakami.
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Watykan, Aula Synodu, 3 listopada 1994 117. pielgrzymka apostolska do Włoch, Sycylia, 4-6 listopada 1994

Ojciec Święty wygłosił przemówienie powitalne podczas pierwszej 
sesji VI Światowego Spotkania Religii na rzecz Pokoju pod hasłem 
„Uzdrowić świat: religie w obronie pokoju”. Spotkanie zgromadziło ok. 900 przedstawicieli różnych religii  

z ponad 70 krajów całego świata. Po inauguracji w Watykanie  
obrady kontynuowano w Riva del Garda na północy Włoch.
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Katania, Msza św. i beatyfikacja s. Magdaleny Morano, homilia, 5 listopada 1994 117. pielgrzymka apostolska do Włoch, Sycylia, 4-6 listopada 1994

Potrafiła 
zjednoczyć 
Północ 
i Południe Włoch 

[…] Przypowieść o winnym 
szczepie i latoroślach ujawnia 
nam tajemnicę tego urodzaju, 
jaki Chrystus ofiarowuje swemu 
Kościołowi. Dojrzewają w nim jako 
w winnym krzewie wszyscy, którzy 
przyjmują Jego słowo – dojrzewają 
zaś do życia w Bogu, czyli do 
chwały.
Chwałą Bożą jest bowiem człowiek, 
który żyje. Gloria Dei vivens homo, 
jak uczy św. Ireneusz, i dodaje: vita 
hominis, visio Dei (Adv. haereses, 
4, 20, 7).
Oto w jaki sposób, przez tę 
ostatnią przypowieść, u progu 
wydarzeń paschalnych Jezus 

objawia nam w całej pełni 
tajemnicę tego życia, które jest 
w Nim. Tajemnica ta stała się 
źródłem życia dla tylu synów 
i córek tej błogosławionej ziemi, dla 
tych świętych i błogosławionych, 
których ogarniacie myślą 
uczestnicząc w liturgicznym 
wspomnieniu wszystkich świętych 
Kościoła na Sycylii: męczennika 
Eupliusza, męczennicę Agatę, 
[…] bł. kard. Józefa Benedykta 
Dusmeta, by przypomnieć tylko 
niektórych. W dniu dzisiejszym 
ta sama tajemnica objawia się 
jako źródło życia dla służebnicy 
Bożej, Magdaleny Morano, 
którą dane mi jest wynieść na 
ołtarze w tym mieście, gdzie 
przez tyle lat prowadziła swe 
dzieło chrześcijańskiej formacji 
młodzieży. W ten sposób ta 
nasza błogosławiona, która 
żyła wyłącznie dla Chrystusa, 
będzie mogła o Nim opowiadać 

wszystkim pokoleniom. Zostaje 
wpisana w księgę życia, ażeby 
cały Lud Boży, który pielgrzymuje 
poprzez tę prastarą kolebkę 
kultury greckiej i rzymskiej, mógł 
z tej księgi odczytać prawdę 
o usprawiedliwieniu w Chrystusie.
Wspominając tych wybranych 
świadków Ewangelii, czyż można 
nie pomyśleć o innych szlachetnych 
chrześcijanach, których duchowa 
przygoda była Bożym darem dla 
całego Kościoła? Mam tu na myśli 
o. Allegra, syna waszej ziemi, 
który w bardzo skuteczny sposób 
przyczynił się do ewangelizacji 
Chin. Myślę również o czcigodnym 
Capizzi oraz o św. Mikołaju Politi, 
a także o ks. Giuseppe Puglisi, 
odważnym świadku prawdy 
Ewangelii. Myślę też o hojnie 
obdarowanych przez Ducha 
Świętego kobietach: Łucji Mangano 
i Józefinie Faro: w nich właśnie 
dialog miłości Pana ze swoją 

Oblubienicą Kościołem osiągnął 
szczyty przejmującego piękna. 
[…] s. Magdalena Morano, 
„urodzona nauczycielka”, 
obdarzona wybitnym talentem 
pedagogicznym i gorąco 
kochająca Boga i bliźniego, 
przybyła tutaj z Turynu – miasta 
ks. Bosco. S. Magdalena rozwinęła 
na tej wyspie dynamiczną 
i owocną działalność duchową 
i wychowawczą wśród waszej 
ludności. Przez długie lata była 
jedną z was, stając się wzorem 
wiernej służby Bogu i braciom. 
Patrzcie na jej przykład, drodzy 
bracia, by lepiej realizować ten 
apostolski i misyjny plan, w którym 
cały Kościół Katanii pragnie 
uczestniczyć, słuchając głosu Ducha 
Świętego i wspólnie próbując 
uważnie rozeznawać „znaki czasu”.
Zniechęcenie i rozgoryczenie 
w obliczu wstrząsających 
i przygnębiających wydarzeń są 

zrozumiałymi uczuciami ludzkimi, 
ale nie mogą osłabiać odwagi 
chrześcijańskiego zaangażowania 
na rzecz dobra „za wszelką 
cenę”, jak mawiała m. Magdalena 
Morano, od dziś błogosławiona.
[…] Jej wskazówki oświecają, 
pocieszają, dodają odwagi: 
„Myślcie tak, jak myślałby Jezus. 
Działajcie tak, jak działałby Jezus”. 
Tak właśnie m. Magdalena mówiła 
i tak żyła, samej sobie powtarzając: 
„Proś o łaskę, by każdego dnia 
nieść w pokoju twój krzyż”.
Nasza siostra, bł. Magdalena 
Morano, żyje w Bogu, a Bóg żyje 
w niej na zawsze. „Ukochałem cię 
odwieczną miłością” mówi Pan 
ustami proroka Jeremiasza (31,3). 
Nowa błogosławiona doświadczyła 
w sobie samej prawdy tego słowa 
Bożego, a po przejściu przez próby 
życia, daje teraz świadectwo, że 
spełniła się obietnica, którą Bóg 
złożył swemu ludowi: „Oto wyszli 

z płaczem, lecz wśród pociech ich 
przyprowadzę. Przywiodę ich do 
strumienia wody równą drogą – nie 
potkną się na niej. Jestem bowiem 
ojcem dla Izraela” (Jr 31,9).
Bł. Magdalena Morano, razem 
z błogosławionymi i świętymi 
tej sycylijskiej ziemi oraz z całą 
„wielką rzeszą” świętych w niebie, 
żyje już „wśród pociech”, które 
Bóg przygotował swoim wiernym, 
wszystkim, którzy starali się żyć 
wiarą i działać zgodnie z nakazami 
miłości.
To właśnie starała się czynić nowa 
błogosławiona przez całe swoje 
życie nie tylko „słowem i językiem, 
ale czynem i prawdą!” (1 J 3,18). 
Jej miłość stała się w ten sposób 
trwałym świadectwem dawanym 
Bogu, który jest miłością. Jaśnieje 
ona dzisiaj przed nami jako 
przykład konkretnej solidarności, 
która potrafiła zjednoczyć Północ 
i Południe Włoch. […]

Msza św. beatyfikacyjna na jednym z placów Katanii, sycylijskiego miasteczka, którego 
głównymi bolączkami są szerzące się przestępczość i ubóstwo. Uczestniczyło ponad 
150 tys. wiernych, z Papieżem koncelebrowało ok. 1000 kapłanów. Po liturgii Ojciec Święty spotkał się w rezydencji arcybiskupa  

z biskupami Sycylii. Na zdjęciu w towarzystwie metropolity Palermo,  
kard. Salvatore Pappalardo oraz metropolity Katanii, abp. Luigiego Bommarito.
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Syrakuzy, konsekracja nowego sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, homilia, 6 listopada 1994 117. pielgrzymka apostolska do Włoch, Sycylia, 4-6 listopada 1994

Łzy Maryi 
uczestnictwem  
w płaczu 
Chrystusa

[…] W Ewangelii nie widzimy nigdy 
Maryi płaczącej. Nie słyszymy jej 
płaczu ani w noc betlejemską, 
gdy przyszedł czas wydania na 
świat Syna Bożego, ani też na 
Golgocie, gdy stała u stóp krzyża. 
Nie słyszymy też o łzach radości 
Maryi wówczas, gdy Chrystus 
zmartwychwstał. Chociaż Pismo 
Święte nic o tym nie mówi, to jednak 
przemawia za tym bardzo żywa 
tradycja. Maryja płacząca ze smutku 
czy z radości jest wyrazem Kościoła, 
który raduje się w noc Bożego 
Narodzenia, cierpi u stóp krzyża 
w Wielki Piątek i znów się raduje 

w dzień Zmartwychwstania. Ona 
jest wszakże tą Oblubienicą Baranka, 
o której mówi drugie czytanie 
z Księgi Apokalipsy (por. Ap 21,9).
Łzy Maryi pojawiają się także 
w Jej objawieniach, którymi Ona 
towarzyszy w kolejnych epokach 
Kościołowi w jego wędrówce 
po drogach świata. Maryja 
płakała w La Salette, a było to 
w połowie ubiegłego stulecia, 
przed objawieniami w Lourdes, 
w okresie wielkiego nasilenia postaw 
antychrześcijańskich we Francji. 
A drugi raz Maryja zapłakała 
tutaj, w Syrakuzach. Było to po 
zakończeniu II wojny światowej. 
I można było zrozumieć ten płacz 
na tle tych właśnie wydarzeń, na 
tle całej hekatomby ofiar, jakie 
II wojna światowa spowodowała, 
na tle eksterminacji synów i córek 
Izraela, na tle zagrożenia Europy 
od Wschodu przez programowo 
ateistyczny komunizm. W tym też 

czasie płakał obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej w Lublinie, ale to 
wydarzenie jest mało znane poza 
Polską. Natomiast płaczący obraz 
Matki Bożej w Syrakuzach był znany 
szeroko i wielu tutaj pielgrzymowało. 
Tak na przykład pielgrzymował 
kard. Stefan Wyszyński po swoim 
uwolnieniu z więzienia w 1957 r. Ja 
także byłem tutaj jako młody biskup, 
podczas Soboru, i odprawiałem 
Mszę Św. w Dzień Zaduszny.
Te łzy Maryi należą do porządku 
znaków. Świadczą one o obecności 
Matki w Kościele i świecie. Matka 
płacze wówczas, kiedy dzieciom 
zagraża jakiekolwiek zło, duchowe 
czy też fizyczne. Łzy Maryi są 
zawsze uczestnictwem w płaczu 
Chrystusa nad Jerozolimą czy też na 
drodze krzyżowej, czy wreszcie przy 
grobie Łazarza. […]

W katedrze św. Agaty w Katanii Jan Paweł II oddał cześć relikwiom patronki 
świątyni. 5 lutego, w liturgiczne wspomnienie tej świętej odbywa się uroczysta 
procesja, podczas której relikwiarz jest wieziony na udekorowanym rydwanie.

W sanktuarium Matki Bożej  
Płaczącej w Syrakuzach.
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Watykan, wizyta patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu, przemówienie Pałac Apostolski, biblioteka papieska, 11 listopada 1994

różnorodność  
nie jest przeszkodą 
dla jedności
Dokładnie 10 lat temu z radością 
gościłem Waszą Świątobliwość 
przy okazji jego pierwszej oficjalnej 
wizyty w Stolicy Apostolskiej. Dziś 
ponownie doświadczam tej radości, 
gdy Wasza Świątobliwość przybywa 
w otoczeniu delegacji biskupów, 
czcigodnych przedstawicieli 
Świętego Synodu waszego Kościoła. 
Słowami św. Pawła Apostoła życzę 
wam „łaski, miłosierdzia, pokoju 
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, 
naszego Pana” (por. 1 Tm 1,2).
Podczas swej pierwszej wizyty 
Wasza Świątobliwość podzielił się 
ze mną gorącym pragnieniem, 
aby stało się kiedyś możliwe 
wydanie wspólnej deklaracji 
Papieża rzymskiego i Katolikosa-

-Patriarchy Asyryjskiego Kościoła 
Wschodu, która wyrażałaby 
wspólną wiarę obydwu Kościołów 
w Jezusa Chrystusa, wcielonego 
Syna Bożego, narodzonego z Maryi 
Dziewicy. Historycy i teologowie 
natychmiast podjęli prace, których 
celem było dokładne zbadanie 
chrystologicznych konsekwencji 
Soboru Efeskiego. Owocny 
dialog, prowadzony w atmosferze 
braterstwa i wzajemnego zaufania, 
pozwolił nam przezwyciężyć dawne 
nieporozumienia i niejasności. 
Dzisiaj „Wspólna deklaracja 
chrystologiczna” jest już gotowa 
i za chwilę ją podpiszemy. Jest 
to bardzo doniosłe świadectwo, 
które wierni obydwu Kościołów na 

pewno powitają z radością.
Jestem osobiście przekonany, 
że nasze porozumienie otworzy 
szerokie perspektywy dla 
współpracy w dziedzinie 
duszpasterstwa. Wielkie 
znaczenie będzie miało ściślejsze 
współdziałanie w zakresie duchowej 
i teologicznej formacji przyszłych 
kapłanów i aktywnego laikatu. 
To samo dotyczy katechezy dzieci 
i młodzieży: musimy dołożyć 
wszelkich starań w tym kierunku.
Co więcej, jeśli mamy „zaradzać 
potrzebom świętych” (por. 
Rz 12,13), to czyż nie powinniśmy 
połączyć wysiłków, aby godnie 
przyjąć i skutecznie wspomóc tych, 
którzy zostali wyrwani z ojczystej 

ziemi i zmuszeni do emigracji 
przez bolesne doświadczenia, 
jakie musieli znosić (por. Unitatis 
redintegratio, 18). Nie zapominamy 
o długiej nocy cierpienia, którą 
przeżyły wspólnoty wschodnich 
chrześcijan syryjskich rozpraszane, 
prześladowane i masakrowane 
przez wiele stuleci za wyznawanie 
Imienia Chrystusa. Ci, którzy 
mimo wszystko pozostali w swoich 
krajach na Bliskim Wschodzie 
i którzy musieli stawić czoło 
wojnie i wszelkiego rodzaju 
niesprawiedliwym szykanom, mogą 
być pewni, że Stolica Apostolska 
wykorzysta dostępne sobie środki, 
zwłaszcza kontakty z rządami 
i organizacjami międzynarodowymi, 
aby ulżyć ich cierpieniom lub 
– jeśli to możliwe – położyć im 
kres. Na koniec, Kościół, który tak 
bardzo wyróżnił się w przeszłości 
heroiczną wytrwałością w wierze, 
nie może pozostawać na uboczu 

chrześcijańskiego świata, zwłaszcza 
wśród Kościołów Bliskiego 
Wschodu. Mamy nadzieję, 
że zdołamy wam dopomóc 
w przełamaniu wszelkich nadal 
istniejących barier.
Na podstawie moich kontaktów 
z waszymi braćmi biskupami 
chaldejskimi, z którymi znów 
spotykam się w tych dniach, mogę 
was zapewnić, że są oni gotowi 
poprzeć wielki ruch zmierzający do 
przywrócenia jedności wszystkich 
chrześcijan, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w dekrecie Soboru 
Watykańskiego II o ekumenizmie. 
Szczerze troszczą się o „zachowanie 
tych ścisłych związków bratnich we 
wspólnocie wiary i miłości, które 
powinny ujawnić swą żywotność 
w stosunkach między Kościołami 
lokalnymi jak między siostrami” 
(tamże, 14).
Wszyscy rozumiemy, że 
sprawą najwyższej wiary 

jest zrozumienie, docenienie, 
zachowanie i rozwijanie bogatego 
dziedzictwa każdego z naszych 
Kościołów oraz że różnorodność 
obyczajów i obserwancji nie jest 
żadną przeszkodą dla jedności. 
Ta różnorodność wyraża się m.in. 
w prawie każdego z naszych 
Kościołów do rządzenia się 
zgodnie z zasadami własnej 
dyscypliny i do zachowania 
pewnych odmienności 
w sposobach wyrażania prawd 
teologicznych, które – jak się 
przekonaliśmy – często nie są 
bynajmniej sprzeczne, ale się 
wzajemnie uzupełniają (por. 
tamże, 15-17). We wszystkich 
tych sprawach i w każdej sytuacji 
jest rzeczą podstawowej wagi, 
byśmy w relacjach między nami 
umacniali wzajemny szacunek 
i głębokiego ducha miłości, 
który wykluczy wszelkie formy 
rywalizacji (por. tamże, 18). […]

Na zaproszenie Ojca Świętego w Rzymie gościła  
w dniach 8-11 listopada delegacja Asyryjskiego Kościoła  

Wschodu, której przewodniczył Katolikos-Patriarcha Mar Dinkha IV.

Patriarcha i Jan Paweł II podpisali wspólną deklarację chrystologiczną. 
Dokument stwierdza, że spór, który w V w. dał początek schizmie, był 
raczej wynikiem nieporozumień niż rzeczywistych różnic w wierze.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Msza św. beatyfikacyjna pięciorga sług Bożych, homilia, 20 listopada 1994

Żyli  
Chrystusową 
prawdą

„Błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi” (por. Mk 11,10).
Nadchodzi On, Jezus Chrystus, 
który jest Świadkiem wiernym, 
Pierworodnym umarłych i Władcą 
królów ziemi. Tym, który nas miłuje 
i który przez krew swoją uwolnił 
nas od naszych grzechów (por. 
Ap 1,5). To On nadchodzi.
Oto stoi przed sądem Piłata. 
Namiestnik pyta: „Czy Ty jesteś 
Królem Żydowskim?” (J 18,33).
Chrystus odpowiada: „Królestwo 
moje nie jest z tego świata” 
(J 18,36).
Piłat nalega: „A więc jesteś 
królem?” (J 18,37).
Odpowiedź Jezusa: „Tak, jestem 
królem. Ja się na to narodziłem 

i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. Każdy, 
kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu” (tamże).
Rokrocznie w tę niedzielę, 
zamykającą cykl liturgiczny, 
zostajemy zwołani – by tak rzec 
– aby stanąć wobec Chrystusa 
Króla Wszechświata, który nie jest 
królem w doczesnym znaczeniu 
tego słowa, a równocześnie jest 
królem przez prawdę, której dał 
świadectwo. O tym Chrystusowym 
królestwie mówią nam wszyscy, 
którzy słuchają Jego głosu. Którzy 
żyją Jego prawdą. W sposób 
szczególny mówią o nim ci, którzy 
prawdą Chrystusową żyją w sposób 
heroiczny.
W dzisiejszą uroczystość Kościół 
takich właśnie świadków 
Chrystusowej prawdy wynosi na 
ołtarze jako błogosławionych. 
Są to: Jacek Maria Cormier 
– dominikanin; Maria Poussepin 

– założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Dominikanek od Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny; 
Agnieszka od Jezusa Galand 
de Langeac – dominikanka; 
Eugenia Joubert ze Zgromadzenia 
Sióstr Świętej Rodziny Serca 
Jezusa; Klaudiusz Granzotto 
– franciszkanin. […]
„Czy ty jesteś królem?”
Toś Ty jest król? (por. J 18,37) 
– pyta Piłat. Pytają podobnie 
współcześni „Piłaci”. Iluż było 
takich, także w naszym XX w., 
którzy rościli sobie prawo do 
sądzenia i skazania na śmierć 
Chrystusa?
Ale Chrystus odpowiada im 
– dzisiaj tak samo jak wtedy – 
wskazując na tych, którzy słuchają 
Jego głosu – którzy „są z prawdy”. 
Wskazuje także na naszych 
dzisiejszych błogosławionych. 
W nich bowiem objawiło się 
i potwierdziło Jego królestwo. […]

Tego dnia Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy Jacka Marię Cormiera, Marię Poussepin, 
Agnieszkę od Jezusa Galand de Langeac, Eugenię Joubert i Klaudiusza Granzotto.
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Watykan, prywatna biblioteka, wizyta prezydenta Austrii, thomasa Klestila, 25 listopada 1994 Bazylika św. Piotra, Msza św. z wręczeniem pierścieni nowym kardynałom, 27 listopada 1994
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. i wręczenie pierścieni nowo mianowanym kardynałom, homilia 27 listopada 1994

Jesteście wezwani 
do czuwania
Dominum qui venturus est, venite 
adoremus…
Tak modli się Kościół w okresie 
adwentowym. Adwent oznacza 
równocześnie przyjście 
i oczekiwanie. Oznacza naprzód 
to oczekiwanie na przyjście 
obiecanego w Starym Testamencie 
Mesjasza, które miało się wypełnić 
w noc Bożego Narodzenia. Ale 
równocześnie jest to oczekiwanie 
na ponowne przyjście Syna 
Człowieczego „z wielką mocą 
i chwałą” (Łk 21,27). W noc 
betlejemską przychodzi jako słabe 
dziecię owinięte w pieluszki 
i położone w żłobie – na końcu 
czasów ma przyjść jako Sędzia, 
jako Pan ludzkich sumień, jako Syn 
Człowieczy wypełniający do końca 
dzieło historii.

Św. Łukasz Ewangelista mówi, że 
przyjście to ma się dokonać wśród 
znaków w całym kosmosie. Na 
ziemi zaś będzie mu towarzyszyć 
trwoga narodów wobec wydarzeń 
zagrażających ziemi. Zostaną 
„wstrząśnięte moce niebios” 
(por. Łk 21,26). Jednakże słowo 
Boże wzywa do nadziei i odwagi: 
„A gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie” (Łk 21,28).
W pierwszą niedzielę Adwentu 
stają wraz ze mną przy ołtarzu 
w Bazylice św. Piotra nowo 
kreowani kardynałowie. Pochodzą 
oni ze wszystkich Kościołów na 
całym okręgu ziemi. […] Tegoroczne 
powołanie nowych kardynałów 
ma charakter adwentowy. Kościół 

bowiem żyje adwentem: zarówno 
tym pierwszym, jak i drugim. 
Kościół żyje przygotowując się 
w rytmie roku liturgicznego na 
noc Bożego Narodzenia i żyje 
równocześnie przygotowując się 
w rytmie historii zbawienia na 
ostateczne przyjście Chrystusa. […] 
Jakże wymowne są […] słowa 
Łukaszowej Ewangelii: „Czuwajcie 
więc i módlcie się w każdym 
czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, 
i stanąć przed Synem Człowieczym” 
(Łk 21,36). Cały Kościół jest 
wezwany do czuwania. Kardynalat 
jest także w Kościele szczególnym 
znakiem tego czuwania. Jesteście 
wezwani, drodzy bracia, ażeby 
czuwać w oczekiwaniu na przyjście 
Pańskie. Może tak, jak czuwali 

pasterze w noc betlejemską. A może 
tak, jak mieli czuwać apostołowie, 
których Chrystus zabrał ze sobą do 
Ogrojca w noc przed swoją męką. 
Jesteście wezwani do czuwania przy 
tajemnicy Narodzenia, a zarazem 
w perspektywie tajemnicy 
paschalnej, kiedy wypełnia się 
do końca zbawcze przyjście 
Odkupiciela świata.
Jeśli Biskup Rzymu w dniu 
dzisiejszym powołuje was, pasterzy 
Kościoła, do tej szczególnej 
godności, to pragnie w ten sposób 
wezwać cały Kościół do tego 
czuwania, do którego wzywał 
Chrystus swych apostołów.
Godność kardynalska odpowiada 
w Kościele podwójnej tradycji. 
Jest to przede wszystkim tradycja 
męczenników, to znaczy tych, 
którzy nie wahali się przelać krwi 
dla Chrystusa. Odzwierciedla 
się to nawet w waszym stroju 
– krew bowiem jest purpurowa. 

A otrzymując kardynalską purpurę, 
każdy z was słyszy przypomnienie 
o gotowości przelania krwi, jeżeli 
Chrystus tego zażąda.
Równocześnie godność kardynalska 
odpowiada hierarchicznej strukturze 
Kościoła – w szczególności zaś 
Kościoła rzymskiego. W Kościele 
tym obok Biskupa Rzymu byli inni 
biskupi diecezji podmiejskich, byli 
kapłani, proboszczowie Wiecznego 
Miasta i byli obok nich także 
diakoni. Ta hierarchiczna struktura 
Kościoła rzymskiego rozprzestrzeniła 
się w szczególny sposób poprzez 
nominacje kardynalskie na cały 
świat. Jeżeli w pierwszym tysiącleciu 
biskupi, kapłani i diakoni Kościoła 
rzymskiego wybierali Następcę 
Piotra, to od początku drugiego 
tysiąclecia tradycja ta przeszła 
na Kolegium Kardynalskie, które 
również składa się z trzech gremiów: 
kardynałowie-biskupi, kardynałowie-
prezbiterzy i kardynałowie-diakoni. 

Każdy zaś z członków Świętego 
Kolegium posiada właściwy 
sobie tytuł w poszczególnych 
świątyniach Wiecznego Miasta. 
W ten sposób Rzym trwa 
poniekąd w Kościele powszechnym, 
a Kościół powszechny trwa 
w Rzymie. Jest to bardzo 
wymowny znak. Dziejową zasługą 
Kolegium Kardynalskiego jest to, 
że przez tyle stuleci utrzymali oni 
ciągłość następstwa na Stolicy 
św. Piotra, a ciągłość ta posiada 
zasadniczą wagę dla Kościoła 
powszechnego.
W dniu dzisiejszym patrzymy 
na was, drodzy bracia, jako na 
tych, którym Opatrzność Boża 
w szczególny sposób zleciła troskę 
o Kościół, który jest w Rzymie, 
o następstwo na Piotrowej 
Stolicy, a przez to samo o Kościół 
powszechny. Ta troska jest wam 
zadana od dnia dzisiejszego 
w sposób szczególny. […]

W pierwszą niedzielę Adwentu Ojciec Święty przewodniczył  
Mszy św. koncelebrowanej z udziałem 30 kardynałów. Dzień wcześniej, podczas 

Zwyczajnego Konsystorza Publicznego w Auli Pawła VI, Papież wręczył im nominacje.

Tym razem purpurą kardynalską Jan Paweł II wyróżnił 
m.in. biskupów, którzy w przeszłości prześladowani 
byli przez komunizm i inne reżimy.
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Watykan, Aula Pawła VI, modlitwa różańcowa w pierwszą sobotę miesiąca 3 grudnia 1994
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rzym, Bazylika Matki Bożej Większej, święto Niepokalanego Poczęcia Maryi 8 grudnia 1994

Tego dnia przed południem Jan Paweł II tradycyjnie sprawował 
Mszę św. w Bazylice Matki Bożej Większej, jednej z czterech 
bazylik patriarchalnych Rzymu. Papieska homilia poświęcona została tajemnicy 

Bożego macierzyństwa Maryi. Po Eucharystii Ojciec Święty 
modlił się przed obrazem „Salus Populi Romani”.
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Loreto, sanktuarium Świętego Domu Maryi, Msza św. w bazylice, homilia 118. pielgrzymka apostolska do Włoch, 10 grudnia 1994

Dom nazaretański 
świadkiem 
największej 
tajemnicy

[…] „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą” (Łk 1,28). Nie wiemy, 
w jakim miejscu Maryja usłyszała 
te słowa. Ewangelista Łukasz mówi 
tylko, iż Bóg posłał anioła Gabriela 
do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, ażeby przyjąć, że 
usłyszała je właśnie w swym domu, 
w obrębie swojego mieszkania. 
Zwiastowanie jest częstym tematem 
malarskim, a malarze tradycyjnie 
ukazują Maryję właśnie wewnątrz 
nazaretańskiego domu.
Jeżeli tak, to ściany tego domu 
słyszały słowa pozdrowienia 
anielskiego, a w ślad za tym słowa 

zwiastowania. Ściany oczywiście 
nie słyszą, bo są martwe, niemniej 
są świadkami tego, co się mówi – 
świadkami tego, co się w ich obrębie 
dzieje. A więc były także świadkami 
tego, że Maryja usłyszawszy 
słowa anielskiego pozdrowienia, 
zmieszała się i rozważała, co 
miałoby ono oznaczać (por. 
Łk 1,29). Słyszały potem, jak anioł, 
uspokajając Dziewicę Nazaretańską, 
powiedział: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego” (Łk 1,30-32). A kiedy 

Maryja zapytała: „Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?” 
(Łk 1,34), zwiastun Jej wyjaśnił: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). 
Na koniec zaś Gabriel, powołując 
się jeszcze na Elżbietę, krewną 
Maryi, która w starości poczęła 
swego syna, stwierdził, że „dla 
Boga […] nie ma nic niemożliwego” 
(Łk 1,37). Jeżeli mogła począć 
kobieta w podeszłym wieku, to 
mogła także począć kobieta „nie 
znająca współżycia z mężem”. 
Usłyszawszy to wszystko, Maryja 

mówi: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według twego 
słowa!” (Łk 1,38). W tym miejscu 
kończy się rozmowa, a rozpoczyna 
się tajemnica wcielenia. Syn Boży 
począł się w łonie Dziewicy za 
sprawą Ducha Świętego, ażeby 
się narodzić jako człowiek w noc 
betlejemską, a dom nazaretański był 
świadkiem tej największej w dziejach 
świata tajemnicy, która dopełni się 
w wydarzeniach paschalnych.
Był też dom nazaretański świadkiem 
wypełnienia się tego proroctwa 
Izajasza, które odczytujemy 
dzisiaj w liturgii: „Oto Panna 
pocznie i porodzi Syna, i nazwie 
Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). 
A imię Emmanuel oznacza: „Bóg 
jest z nami”.
„Oto przybytek Boga z ludźmi” 
(Ap 21,3) – te słowa odnoszą 
się przede wszystkim do samej 
Dziewicy, która stała się Matką 
Odkupiciela, ale odnoszą się one 

również do Jej domu, w którym 
ta przedziwna tajemnica „Boga 
z nami” miała swój początek.
Czytanie z listu św. Pawła do 
Galatów jeszcze pełniej wyraża to, 
co mieści się w imieniu Emmanuel. 
Dom nazaretański stał się 
szczególnym miejscem tego posłania, 
o którym pisze Apostoł w swoim 
liście: „Gdy jednak nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z niewiasty […], 
abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo” (Ga 4,45). Początek 
tego posłania Syna przez Ojca ma 
miejsce tu, w tym nazaretańskim 
domu, który przez to samo 
zasługuje na miano „największego 
sanktuarium”. Ale Apostoł idzie 
dalej. Nawiązując do przybranego 
synostwa, pisze: „Na dowód tego, 
że jesteście synami, Bóg wysłał do 
serc naszych Ducha Syna swego, 
który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6). 
A więc nie tylko posłanie Syna, ale 

także posłanie Ducha Świętego 
ma w tym domku nazaretańskim 
swoje miejsce uprzywilejowane. 
W tym miejscu bierze początek 
Boże dzieło zbawienia, odnajduje 
swoje jak gdyby nowe wymiary. 
Dzieło zbawienia jest dziełem 
usynowienia człowieka przez 
Boga. Człowiek przybrany za 
syna w Jezusie, Synu Maryi, 
jest równocześnie z woli Bożej 
dziedzicem obietnicy, dziedzicem 
Nowego i Wiecznego Przymierza. 
To wszystko, całe to ewangeliczne 
novum życia i świętości zaczęło się 
poniekąd w tym nazaretańskim 
domku. Ludzie, którzy z Italii 
i całego świata pielgrzymują do 
sanktuarium w Loreto, kierują się 
głębokim wyczuciem tajemnicy 
wcielenia. W tych murach starają 
się też w tę tajemnicę wiary 
głębiej jeszcze wniknąć, stać się 
w jeszcze pełniejszej mierze jej 
uczestnikami. […]

Wizyta w sanktuarium maryjnym w Loreto miała podwójne znaczenie 
– kończyła trwającą od 1 marca 1994 nowennę modlitw za Italię 
i z Italią oraz inaugurowała obchody 700-lecia sanktuarium. Podczas pobytu w Loreto Jan Paweł II spotkał się m.in. z grupą  

200 chorwackich wdów z Bośni, które straciły mężów podczas wojny na Bałkanach.  
Ojciec Święty zapewnił je, że ich cierpienie ma przed Bogiem wielkie znaczenie.
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118. pielgrzymka apostolska do Włoch, Loreto, sanktuarium Świętego Domu Maryi Loreto, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 10 grudnia 1994

u stóp  
Matki Bożej 
Loretańskiej

Nasze dzisiejsze spotkanie 
u stóp Matki Bożej Loretańskiej 
zamyka okres wielkiej modlitwy 
za Italię – czas wspólnej refleksji 
i modlitwy, rozpoczęty w marcu 
Eucharystią sprawowaną pod 
moim przewodnictwem w Grotach 
Watykańskich, przy grobie Piotra 
Apostoła, i trwający przez większą 
część 1994 r.
Dzisiejsza uroczysta liturgia ma 
jeszcze jedno znaczenie: otwiera 
oficjalnie jubileuszowy rok 
obchodów 700-lecia sanktuarium 
loretańskiego. […] Niebiańska 
Matka zaprasza dzieci do 
swego domu, aby zachęcić je 
do pogłębienia wiary i komunii 
z Jezusem oraz skłonić do 
zacieśnienia więzów wzajemnego 
braterstwa w łonie wspólnoty 
Kościoła.
Opatrznościowy zbieg okoliczności 
sprawił, że jubileusz loretański 
przypada na początku pierwszej 
fazy przygotowań do Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000. Historia 
wcielenia Syna Bożego rozpoczęła 
się w Nazarecie: dom nazaretański 
jest więc miejscem, w którym 
gromadził się pierwszy „Kościół 
domowy”, utworzony przez 
Świętą Rodzinę. Czyż możemy 
nie usłyszeć naglącego wezwania, 

jakie na końcu Roku Rodziny to 
sanktuarium kieruje do wszystkich 
rodzin chrześcijańskich, aby 
z odwagą i ufnością spełniały swoje 
powołanie? Każdy chrześcijański 
dom ma być w świecie widzialnym 
znakiem Bożej miłości, miejscem, 
w którym życie jest przyjmowane 
i chronione, pierwszym 
środowiskiem wychowania 
w wierze.
Wszystkim nam przypomina 
o tym milcząca obecność Maryi 
w tym Świętym Domu, związanym 
z tajemnicą wcielenia, które 
dokonało się w Nazarecie.
Dzisiaj w Loreto chcemy ponownie 
zawierzyć Matce Odkupiciela 
rodziny wszystkich ludów i krajów. 
Polecamy Jej szczególnie rodziny 
najboleśniej doświadczone 
i cierpiące.
Gdy o tym mówimy, myśl zwraca 
się spontanicznie ku mieszkańcom 
krajów po drugiej stronie 
Adriatyku, którzy nadal przeżywają 
straszliwą tragedię wojny. Chcemy 
ich raz jeszcze zapewnić, że sercem 
jesteśmy z nimi. Módlmy się, aby 
mógł tam wreszcie zapanować 
sprawiedliwy i trwały pokój. 
Zanośmy w tej intencji specjalne 
modlitwy, do Maryi, Królowej 
Pokoju. […]

Po Mszy św. i odmówieniu wraz z wiernymi 
modlitwy Anioł Pański Jan Paweł II modlił się 
we wnętrzu Świętego Domu. Wedle tradycji 
Święty Dom Maryi został w sposób cudowny 
przeniesiony z Nazaretu do Loreto.
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Audiencja wigilijna dla Polaków, przemówienie, 24 grudnia 1994 Watykan, Bazylika św. Piotra, Pasterka, 24 grudnia 1994

Nowy początek 
i sens ludzkiego 
życia

Wigilia Bożego Narodzenia posiada 
szczególną wymowę. Stajemy 
u progu tej świętej nocy, która 
przypomni nam wydarzenie 
betlejemskie, opisane przez 
św. Łukasza Ewangelistę (por. 
2,1-20). To samo wydarzenie  
św. Jan w swojej Ewangelii wyrazi 
w inny sposób: „A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas” 
(1,14). […].
„Ta noc jest dla nas święta” – 
napisał Wyspiański w Wyzwoleniu, 
a jego słowa potwierdzają to 
powszechne odczucie, które 
towarzyszy wigilii, nocy i świętu 
Bożego Narodzenia. Świętość tego 
wydarzenia odpowiada wielkości 
Tajemnicy, którą wyczuwają 
nawet ludzie znajdujący się poza 
chrześcijaństwem. Dla wszystkich 
Boże Narodzenie w jakiś sposób 
oznacza nowy początek i nowy 
sens ludzkiego życia. Dzięki temu 
ludzie w tych dniach, a zwłaszcza 
w wigilijny wieczór, stają się sobie 
bliżsi. Spotykają się z sobą przy 
wieczerzy i składają sobie życzenia. 
Łamią się przy tym opłatkiem. 
Opłatek jest tutaj symbolem 
eucharystycznym. Nie jest 
sakramentem, ale jest symbolem 
tej miłości, jaką Chrystus zostawił 
nam pod postacią chleba. Opłatek 
wigilijny przypomina Jego miłość 
i wzywa nas, ludzi, do miłości 
przede wszystkim w rodzinach, 
w których żyjemy, a także wszędzie 
tam, gdzie spotykamy naszych 
bliźnich.
My, Polacy mieszkający w Rzymie, 
czujemy również tę samą potrzebę. 
Pragniemy połamać się opłatkiem 
i przeżyć tę bliskość, która nas 
łączy. Pragniemy złożyć sobie 
wzajemnie życzenia, a w tych 
życzeniach wigilijnych brzmi 

zawsze jakieś echo tej wielkiej 
„życzliwości”, jaką okazał nam 
Bóg. „Ukazała się bowiem łaska, 
która niesie zbawienie wszystkim 
ludziom” – pisze św. Paweł 
(Tt 2,11). Łaska, czyli „życzliwość”, 
życzliwość Boga ku wszystkim. 
My również pragniemy mieć jakiś 
udział w tej Bożej „życzliwości” 
dla człowieka, w tej zbawczej 
philantropii, bez której trudno żyć 
i trudno współżyć z innymi. Tak 
więc spotykamy się przy opłatku, 
życząc sobie nawzajem tego dobra, 
które pochodzi od Boga i które 
z woli Boga ma trafiać do nas przez 
ludzi. Otwieramy się w stronę tego 
dobra, którego inni nam życzą. 
Dobro musi się okazać silniejsze od 
zła (por. Rz 12,21). Właśnie dzięki 
Chrystusowi, którego symbolizuje 
wigilijny opłatek, dobro okazuje się 
silniejsze od zła. Chrystus bowiem 
zwyciężył zło, a „na życie ludzkie 
rzucił światło przez Ewangelię” 
(por. 2 Tm 1,10), przez Dobrą 
Nowinę.
Łamiąc się opłatkiem wigilijnym, 
myślimy równocześnie o wszystkich 
naszych Rodakach żyjących 
w Ojczyźnie i o tych rozproszonych 
po całej ziemi. Przychodzą znowu 
na myśl słowa tego samego poety, 
napisane na początku naszego 
stulecia w Wyzwoleniu: „Daj nam 
poczucie siły i Polskę daj nam 
żywą, by słowa się spełniły nad 
ziemią tą szczęśliwą”. Przy końcu 
tego stulecia można powiedzieć, 
że słowa poety się spełniły. Bóg 
dał Polakom „poczucie siły”, 
dzięki której mogli po I wojnie 
światowej odbudować swoją 
niepodległą Ojczyznę. Dał Bóg 
również „poczucie siły”, ażebyśmy 
mogli sprostać śmiertelnemu 
zagrożeniu naszej niepodległości 
od Zachodu i od Wschodu w czasie 
II wojny światowej. I dał nam 
wreszcie „poczucie siły”, abyśmy 
mogli sprostać temu zagrożeniu, 
jakie niósł w sobie system 
totalitarny, zbudowany na ideologii 
marksistowskiej i na przemocy. 
Nasze polskie wigilie z roku na 

rok oddalają się od tamtych 
doświadczeń dziejowych, które 
naznaczyły mijające stulecie i które 
w jakiś sposób służyły wypełnieniu 
modlitwy Konrada z Wyzwolenia 
Wyspiańskiego.
O co mamy się modlić 
w noc wigilijną roku 1994? 
Doświadczenie ostatnich lat uczy 
nas, że w dalszym ciągu jest 
aktualna prośba skierowana do 
Chrystusa o „poczucie siły” – tej 
siły, która ożywia, która życie na 
ojczystej ziemi, w niepodległej 
Polsce, czyni bardziej ludzkim, 
bardziej chrześcijańskim; która 
buduje przyszłość każdego 
człowieka i całego społeczeństwa. 
Doświadczenie tych ostatnich 
lat wskazuje też na to, że 
niepodległość Ojczyzny stwarza 
nowy rodzaj i nową skalę 
zadań, jakie stają przed całym 
społeczeństwem i przed każdym 
Polakiem. Czasem wydaje się, że są 
to zadania trudniejsze niż te, które 
musieliśmy podejmować dawniej. 
W każdym razie są to zadania 
nowe. Przy opłatku wigilijnym, 
w wielkiej wspólnocie naszego 
Narodu, składamy sobie życzenia, 
aby każdy z nas umiał rozeznawać 
i podejmować te zadania na miarę 
czasu, w którym żyjemy.
Patrzymy w przyszłość. Wiek XX 
zbliża się do swego kresu. Patrzymy 
w tym kierunku i równocześnie 
wybiegamy wzrokiem poza 
ten dziejowy próg drugiego 
millennium. Odchodzą stopniowo 
ludzie, którzy kształtowali 
swoje i nasze wspólne życie 
w XX stuleciu i przychodzą nowi, 
młodzi, których przyszłość należy 
już do następnego tysiąclecia. 
Przy opłatku wigilijnym, który 
przypomina nam Chrystusa, pragnę 
gorąco życzyć wszystkim Rodakom, 
ażeby wzrok ich duszy stale był 
utkwiony w Zbawicielu świata 
narodzonym w noc betlejemską, 
w Chrystusie, który jest „drogą 
i prawdą, i życiem”, (J 14,6) który 
jest „wczoraj i dziś, tenże sam na 
wieki” (por. Hbr 13,8).
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Pasterka Dzieci składają kwiaty przed figurką Dzieciątka Jezus, 24 grudnia 1994
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Pasterka 24 grudnia 1994

Na tradycyjną Mszę św. odprawianą o północy przybyli licznie 
mieszkańcy Wiecznego Miasta oraz pielgrzymi z różnych stron świata.

Wśród wiernych byli także najmłodsi, m.in. z Ekwadoru, Indii, 
Konga, Korei, Polski, Włoch, Wybrzeża Kości Słoniowej i Zairu.

Dzięki transmisji telewizyjnej i radiowej w Pasterce z Papieżem 
uczestniczyć mogli wierni z wszystkich kontynentów.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Pasterka, homilia 24 grudnia 1994

Okres  
szczególnej radości

[…] Rodzi się Bóg-Człowiek. 
Przychodzi na świat z łona Matki, 
tak jak każdy człowiek. Jest 
pierworodny – pierwszy i jedyny, 
jakiego Maryja urodziła. Jest, tak 
jak każde nowo narodzone dziecko, 
zdany na troskę swej Rodzicielki 
oraz tego Józefa cieśli, który z woli 
Ojca niebieskiego stał się Jego 
przybranym ojcem na ziemi.
Czas Jego narodzin został 
historycznie określony: rodzi się 
za czasów cezara Augusta, gdy 
rzymskim wielkorządcą Syrii, 
a więc i Palestyny, był Kwiryniusz. 
Rodzi się podczas spisu ludności, 
który August zarządził w całym 
cesarstwie. Ażeby poddać się temu 
zarządzeniu, Józef wraz z Maryją 
udają się z Nazaretu do Betlejem. 

Pochodzili bowiem oboje z rodu 
Dawidowego. Wreszcie, co ma 
swoją szczególną wymowę, rodzi się 
w stajni i zostaje położony w żłobie, 
gdyż nie znalazło się dla nich 
miejsce w gospodzie (por. Łk 2,7).
Puer natus est nobis, Filius datus 
est nobis…
Wszystko to, co dotyczy urodzenia 
Dziecka, znajdujemy w Ewangelii 
św. Łukasza. Był to puer, czyli 
chłopiec; matka była dziewicą 
poślubioną mężczyźnie z rodu 
Dawida (por. 1,27); narodziny 
nastąpiły w Betlejem (por. 2,4), 
kołyską Dziecka stał się żłób (por. 
2,7). Mówiąc o tych narodzinach, 
Ewangelia ukazuje równocześnie 
zawiązanie się Rodziny, która tak 
jak każda ludzka rodzina przeszła 
swoje trudne koleje. Wkrótce po 
narodzeniu Syna będzie musiała 
uciekać przed okrucieństwem 
Heroda, a powróciwszy do ojczystej 
Galilei, po jego śmierci, będzie 

dzieliła los tylu ubogich Izraela.
Właśnie ta Rodzina była w ciągu 
tego roku i pozostaje na zawsze 
wzorem wszystkich ludzkich 
rodzin. Jest to bowiem Rodzina 
Święta. Jest to Rodzina, w której 
przyszedł na świat Syn Boży, jako 
Zbawiciel świata.
W noc Bożego Narodzenia pasterze 
czuwający na polach betlejemskich 
słyszą słowa wzywające ich do 
stajenki. Anioł mówi do nich: „Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem 
dla was: znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie” (Łk 2,10-12). W ten 
sposób pasterze betlejemscy mogli 
się przekonać, że droga zbawienia 
prowadzi poprzez rodzinę. […]
Filius datus est nobis… „Syn został 
nam dany…” (Iz 9,5).

Jakże precyzyjne jest to 
rozróżnienie, które stosuje 
prorok Izajasz! Wychodzi on na 
spotkanie Bożego Narodzenia, 
tak jak przedstawia je nie tylko 
Ewangelia Łukasza czy Mateusza, 
ale także Ewangelia Janowa. 
Jeżeli bowiem Dziecię narodziło 
się jako Syn Człowieczy, jako Syn 
ludzkiej Matki, to równocześnie 
tenże Syn został dany przez Ojca 
niebieskiego, jako największy 
dar dla człowieka. Jesteśmy oto 
świadkami tajemnicy Wcielenia. Syn 
współistotny Ojcu, Ten, którego 
wyznajemy w Credo słowami: „Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości”, 
staje się człowiekiem. „Słowo stało 
się ciałem” – napisze Jan w swojej 
Ewangelii (1,14).
Bóg-Człowiek wprowadzi ludzkość 
całą, wszystkich ludzi, w wymiar 
boskości, obdarzy każdego 
człowieka, który przez wiarę 
otwiera się na przyjęcie daru, 

uczestnictwem w życiu Bożym. I to 
właśnie oznacza owo zbawienie, 
o którym słyszą pasterze w noc 
betlejemską: „narodził się wam 
Zbawiciel…” (Łk 2,11).
Droga zbawienia prowadzi przez 
rodzinę nie tylko w tym pierwszym, 
ludzkim znaczeniu, ale bardziej 
jeszcze w tym znaczeniu, które 
wynika z Bożego Narodzenia. Kiedy 
bowiem Ojciec Przedwieczny daje 
nam swego Syna, aby zamieszkał 
między nami, daje nam również 
siebie samego, daje nam wraz 
z Nim swoje ojcostwo i w ten 
sposób czyni nas wszystkich, 
ludzkość całą, wielką Bożą rodziną. 
Drogi zbawienia człowieka łączą się 
właśnie z tą Bożą Rodziną, która 
objawiła się w noc betlejemską. […]
Czytamy u Izajasza: „Naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków światło 
zabłysło. Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele” (Iz 9,12).
Jak się to dzieje, że Boże 
Narodzenie jest świętem wesela? 
Odczuwają jego radość nie tylko 
chrześcijanie, ale także i inni 
ludzie. Okres Bożego Narodzenia 
jest w liturgii i tradycji okresem 
szczególnej radości. Ileż tej radości 
odnajdujemy chociażby w tych 
śpiewach, które dzisiaj od północy 
rozbrzmiewają tutaj w Bazylice 
św. Piotra i na całym okręgu ziemi. 
Rozbrzmiewają nawet pośród 
cierpienia, jak o tym świadczyć 
mogą dzieje więzień, obozów 
koncentracyjnych, szpitali czy też 
innych miejsc, gdzie się cierpiało 
i cierpi. Radość z tego, że się 
narodził Syn Boży, jest większa niż 
cierpienie. I tą radością Bożego 
Narodzenia dzielę się z wami 
i wszystkich do niej zapraszam: 
„Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania” (Łk 2,14). […]

Ojciec Święty wezwał do radości, która ma 
najgłębsze źródło w Bogu-Człowieku.

Po Mszy św. Papież złożył zebranym życzenia świąteczne. Następnie przy dźwiękach kolędy ułożył 
figurkę Dzieciątka Jezus w szopce, która zawsze ustawiana jest w bocznej nawie bazyliki.



46 47

Watykan, Plac św. Piotra, Boże Narodzenie 25 grudnia 1994
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Watykan, Plac św. Piotra, Boże Narodzenie Orędzie urbi et Orbi, 25 grudnia 1994

rodzino Święta 
prowadź nas 
[…] W ciągu całego okresu Bożego 
Narodzenia oczy nasze będą się 
radować tajemnicą tej Świętej 
Rodziny, tak jak radują się oczy 
dzieci wpatrzone w żłóbek, jakby 
w pierwowzór ich własnej rodziny, 
w której przyszły na świat.
Ileż tych betlejemskich żłóbków 
jest na świecie! Znajdują się 
w kościołach, na placach, jak ten 
na Placu św. Piotra, ale znajdują 
się też w mieszkaniach, a nawet 
w miejscach pracy. Raduje nas Boże 
Narodzenie, raduje nas tajemnica 
Świętej Rodziny. Wszyscy pragną 
mieć udział w tej radości i wszystkim 
dzisiaj pragniemy jej życzyć.
I dlatego to moje Orędzie na 
Boże Narodzenie jest w tym roku 
zaadresowane przede wszystkim do 
rodzin. Gdy zbliża się ku końcowi 

rok szczególnie im poświęcony, 
powracamy myślą tam, gdzie się 
rozpoczął – do tajemnicy Świętej 
Rodziny. […]
Poprzez to Orędzie chciałbym 
jeszcze raz przywołać na pamięć 
to wszystko, co w lutym tego roku 
pragnąłem powiedzieć rodzinom 
całego świata w specjalnym liście, 
jaki do nich skierowałem. Pragnę 
też podziękować za wszystko, 
co ten Rok Rodziny przyniósł 
w poszczególnych Kościołach 
i krajach całego ziemskiego globu. 
Niezliczone są inicjatywy na rzecz 
rodziny, podjęte w minionych 
miesiącach: ich ukoronowaniem 
było niezapomniane spotkanie na 
tym placu, 8 i 9 października, rodzin 
przybyłych z całego świata. Z jakąż 
radością obchodziliśmy wówczas 
to wielkie święto, w którym 
obecna była rodzina – mały 
Kościół domowy – w prawdziwie 
ogólnoludzkim wymiarze. Okazało 

się wówczas, ile twórczej pracy 
włożono w popieranie godności 
małżeństwa i rodziny, jak się wyraża 
Gaudium et spes, i w działania na 
rzecz jej świętości.
Mając to wszystko przed oczyma 
pragnę z głębi serca zawołać: 
Rodzino, Rodzino Święta, 
przykładem swoim nas prowadź 
i broń nas! […] 
Synu Boży, który przyszedłeś do nas 
w cieple ludzkiej rodziny, pozwól, 
aby wszystkie rodziny mogły 
wzrastać w miłości i współtworzyć 
dobro całej ludzkiej rodziny, 
zachowując wierną i płodną jedność, 
szanując życie i dążąc do braterskiej 
solidarności z wszystkimi.
Naucz je wyrzekać się egoizmu, 
kłamstwa i bezwzględnej pogoni za 
własną korzyścią.
Pomóż im pomnażać ogromne 
bogactwa serca i umysłu, które 
wzrastają, gdy Ty ożywiasz je 
swoim tchnieniem. […]

Uroczystości na Placu św. Piotra uświetniła 
defilada formacji wojskowych.

Boże Narodzenie to bardzo pracowity czas dla wiernej straży przybocznej  
Ojca Świętego. Zawsze w tym czasie służbę pełni przynajmniej jedna trzecia gwardzistów.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Jan Paweł II złożył życzenia świąteczne w 54 językach, 
w tym także po polsku. Uroczystości transmitowały stacje telewizyjne 66 krajów.
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rzym, kościół św. Ignacego Loyoli, nieszpory na zakończenie roku, homilia 31 grudnia 1994

Ostatnia 
godzina

[…] „Jest już ostatnia godzina” 
[…], przybyliśmy tutaj, żeby tę 
ostatnią godzinę przeżyć w duchu 
dziękczynienia, ażeby zakończyć 
Rok Pański 1994 śpiewając 
dziękczynne Te Deum.
Przybyliśmy także, ażeby 
wynagrodzić Bogu za wszystko, 
czym nasza społeczność kościelna 
i cywilna obraziła Go w ciągu 
mijającego roku. W szczególny 
sposób pragniemy wynagrodzić 
za to, co mogło ujemnie wpłynąć 
na innych ludzi i inne środowiska. 
Nie zapominajmy, że Kościół 
i świat patrzą na Rzym w sposób 
szczególny i oczekują od niego 
świadectwa wiary i moralności. 
Stąd wynagrodzenie za wszystko, 
co temu świadectwu uchybia, 
jest szczególnie potrzebne w tym 
miejscu i w tej chwili.
Stary Rok, jego liturgia, pozwala 
nam w sposób szczególny 
przeżyć spotkanie tej „ostatniej 
godziny” z wiecznością, która 
jest wymiarem Boga samego. Do 
tej wieczności należy przecież to 
przedwieczne Słowo, które od 
początku było u Boga, a stało się 
ciałem, wybierając na to właściwy 
czas. „Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali – łaskę po łasce” (J 1,16). 
W Nim, w Słowie Wcielonym, 
w Chrystusie, wieczność Boga 
przybliżyła się do ludzkiego 
czasu. Mądrość Boga i Jego 
miłość dotknęła i stale dotyka 
codziennego wymiaru naszego 
życia, staje się natchnieniem 
naszych czynów. Czy byliśmy 
zawsze wierni temu natchnieniu? 
Czy też musimy sobie dzisiaj 
wyrzucać wiele niewierności 
i zaniedbań? To wszystko jednak 
nie przesłania nam tej chwały, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca 
(por. J 1,14) i jaką pragnie podzielić 
się z nami. Jest On bowiem pełen 
łaski i prawdy (por. J 1,17).  […]
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. ku czci Świętej Bożej rodzicielki, homilia 31. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1995

Kobieta 
nauczycielką pokoju
[…] za sprawą Maryi, dzięki Jej fiat, 
„pełnia czasu” objawiła się jako 
nadprzyrodzone udzielanie się Boga 
człowiekowi. Przez Jej macierzyństwo 
wartość czasu łączy się w szczególny 
sposób z tajemnicą przybrania za 
synów wszystkich ludzi, łączy się 
z tym szczególnym wysłaniem do 
serc naszych Ducha Syna, Ducha 
Świętego, który woła: Abba, Ojcze! 
Zaprawdę wielkie i głębokie są 
motywy, dla których Kościół tak 
uroczyście obchodzi macierzyństwo 
Bogarodzicy.
Maryi zawierza dziś Kościół 
pragnienie prawdy i sprawiedliwości, 
solidarności i pokoju, mieszkające 
w sercu każdego człowieka. Wzywa 
Maryję, Bogarodzicę, Matkę Księcia 
Pokoju. Ponadto co roku, od kiedy 
mój czcigodny poprzednik, sługa 

Boży Paweł VI, ustanowił Światowy 
Dzień Pokoju, Papież wydaje 
specjalne orędzie na ten dzień. 
W tym roku jego temat to: „Kobieta 
wychowawczynią do życia w pokoju”. 
Nawiązując do zeszłorocznego 
orędzia, poświęconego relacji 
między rodziną a pokojem, 
chciałem podkreślić, jak doniosła 
jest rola i misja kobiety, powołanej, 
by być świadkiem, głosicielką 
i nauczycielką pokoju. Kobieta 
otrzymała szczególne powołanie 
do umacniania pokoju w rodzinie 
i w każdym środowisku „społecznym, 
ekonomicznym i politycznym na 
szczeblu lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym” (n. 9).
Niech chrześcijańskie kobiety, 
wpatrzone w Maryję, uświadamiają 
sobie coraz głębiej swoje zadania 
w Kościele i w świecie i przyczyniają 
się skutecznie do realizacji 
Bożego planu wobec ludzkości.
Uroczystość Bożego macierzyństwa 

Maryi przypada w pierwszy dzień 
nowego roku kalendarzowego. 
Co chce nam przez to powiedzieć 
Kościół? 
Czyż nie chce przez to zaświadczyć, 
że nadzieja nasza pełna jest 
nieśmiertelności (por. Mdr 3,4)? Czy 
nie chce nas pouczyć, że każdy ludzki 
czas, a więc także ten rok, który się 
zaczyna, jest ogarnięty wiecznością 
Boga, do której jesteśmy powołani 
jako istoty stworzone na obraz 
i podobieństwo Boże?
O, jakże bardzo Kościół pragnie, 
ażebyśmy żyli świadomi tego 
przybrania za synów w Chrystusie; 
ażebyśmy, mając Ducha Świętego, 
wołali do Boga: Abba, Ojcze!; 
ażebyśmy w duchu tego synostwa 
stawali się poprzez wszystko, 
co czynimy w życiu doczesnym, 
dziedzicami tego Królestwa, które 
przyniósł światu i ofiarował Syn Boży.
Synami w Synu – aby wzrastało 
w świecie Królestwo Boże.

Liczni wierni, w tym chorzy i niepełnosprawni, dla których  
nie zabrakło miejsca w pobliżu konfesji św. Piotra, uczestniczyli  

w Mszy św., inaugurującej nowy rok kalendarzowy.
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Watykan, Święto Chrztu Pańskiego 8 stycznia 1995
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Watykan, Pałac Apostolski, sala Klementyńska Przemówienie do polskich prawników, 8 stycznia 1995

Zabrałem 
z sobą krakowskie 
doświadczenie 

Ks. bp Tadeusz [Pieronek – przyp. 
red.] jest bardzo zwięzły i ja 
powinienem go naśladować, tym 
bardziej że mogłem rozmawiać 
z państwem osobiście i złożyć 
życzenia. Widzę, że jest tu 
reprezentowane przede wszystkim 
południe Polski: Katowice, Kraków, 
Olkusz, Bukowno, Przemyśl, 
Rzeszów, oczywiście Warszawa, 
Poznań. Bardzo dziękuję za 
przybycie i za odwiedziny.
Muszę powiedzieć, że w czasie 
mojego duszpasterzowania 
w Krakowie bardzo się 
przyzwyczaiłem do prawników i do 
spotkań z nimi. […]
Te coroczne spotkania w okresie 
Bożego Narodzenia i wspólne 

śpiewanie kolęd tkwią głęboko 
w mojej pamięci, noszę to z sobą. 
Zabrałem to z sobą tutaj.
Muszę państwu powiedzieć, że 
tu, w Rzymie, mam z prawnikami 
dużo do czynienia, bo jednak 
mimo wszystko Stolica Apostolska 
razem ze swoimi trybunałami 
jest instytucją opartą na prawie 
– na prawie rzymskim, na prawie 
kościelnym, prawie małżeńskim. Co 
roku spotykam się z Rotą Rzymską 
i przy tej sposobności także 
z adwokatami Roty Rzymskiej; są 
to przeważnie ludzie świeccy. Więc 
w pewnym sensie doświadczenie 
krakowskie się przedłuża, choć 
tamte spotkania są zawsze bardziej 
urzędowe, ceremonialne, podczas 
gdy to dzisiejsze jest bardziej 
swojskie, krakowskie, opłatkowe.
Proszę państwa, zawsze 
przywiązywałem wielką wagę 
do tak zwanego duszpasterstwa 
prawników i sam w tym 

uczestniczyłem, na ile potrafiłem, 
podczas mojej działalności 
w Krakowie. Głosiłem rekolekcje 
u św. Józefa, spotykaliśmy się przy 
różnych okazjach. Widzę, że to 
wszystko trwa. Ks. bp Tadeusz, 
sekretarz Episkopatu, jest 
reprezentantem tej kontynuacji, tej 
działalności i tej wspólnoty. Nieraz 
słyszę o spotkaniach prawników 
polskich na Jasnej Górze. To 
wszystko jest dla mnie wielką 
radością. Cieszę się z tego i dziękuję 
państwu za to, że przybyli do 
Rzymu, żeby mi też jakoś przybliżyć 
to polskie duszpasterstwo 
prawników i polski świat prawniczy.
[…] Wszyscy teraz przeżywamy 
okres Bożego Narodzenia, Trzech 
Króli, okres kolęd, więc bym 
zakończył tą prośbą, którą kolęda 
polska – stara kolęda: „Bóg się 
rodzi” – kieruje do Dzieciątka: 
„Podnieś rączkę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyźnie miłej”. […]

Ponad stuosobowej grupie polskich prawników, których przyjął 
Jan Paweł II, przewodniczył sekretarz generalny Konferencji 
Episkopatu Polski, bp Tadeusz Pieronek, profesor prawa. W audiencji uczestniczył również inny krakowianin, 

ks. Bronisław Fidelus, kanclerz kurii krakowskiej, a od 1995 r. 
infułat i archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Z ks. dyr. Wojciechem Stokłosą, z biura sekretariatu Konferencji Episkopatu 
Polski, dobrze znanym Papieżowi z czasów krakowskich. Kard. Wojtyła 
wspierał filmowy talent ks. Stokłosy, uzdolnionego dokumentalisty.
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Watykan, Plac św. Piotra Widok na oświetlone świątecznie fronton i kopułę Bazyliki św. Piotra

W okresie świątecznym plac przed Bazyliką Watykańską zdobią 
szopka i choinka. Wysokie i okazałe drzewka bożonarodzeniowe 
ofiarowują co roku inne regiony górskie z różnych krajów. Inauguracja szopki i zapalenie światełek na choince stały się  

wręcz świąteczną uroczystością. Zwyczaj ten wprowadził w 1982 r.  
Jan Paweł II – wcześniej Plac św. Piotra pozostawał pusty.
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63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995 Filipiny, Manila, X Światowy Dzień Młodzieży, czuwanie modlitewne, przemówienie, 14 stycznia 1995

Chrystus każdemu 
powierza jakieś 
zadanie

Wasze pytania odtwarzają 
jak gdyby scenę z Ewangelii, 
w której młodzieniec pyta Jezusa: 
Nauczycielu dobry, co mam czynić? 
(por. Mk 10,17). Jezus zwrócił 
przede wszystkim uwagę na 
postawę pytającego – na szczerość 
jego poszukiwania. Zrozumiał, że 
młodzieniec rzeczywiście szczerze 
szuka prawdy o życiu i o własnej 
drodze życiowej.
To ważna sprawa. Życie to czas, 
który został nam podarowany 
i w którym każdy z nas staje wobec 
wyzwania, jakie niesie samo życie: 
to wyzwanie polega na znalezieniu 
swojego celu, przeznaczenia 
i na walce o nie. Alternatywą jest 
przeżycie tego czasu w sposób 
powierzchowny, „utracenie” życia 
dla marności; nieumiejętność 
odkrycia w sobie zdolności do 
dobra i tym samym także drogi 
do prawdziwego szczęścia. Zbyt 
wielu młodych ludzi nie zdaje sobie 
sprawy, że sami są w głównej 
mierze odpowiedzialni za nadanie 
głębokiego sensu własnemu życiu. 
Tajemnica wolności należy do 
samej istoty tej wielkiej przygody, 
jaką jest życie dobrze przeżyte.
To prawda, że młodzi ludzie 
zmagają się dziś z trudnościami, 
których poprzednie pokolenia 
doświadczały tylko częściowo 
i w ograniczonej mierze. 
Słabość wielu rodzin, brak 
porozumienia między rodzicami 
i dziećmi, izolujący i alienujący 
wpływ znacznej części środków 
przekazu – wszystko to może 
wywoływać w umysłach młodzieży 
zamęt i niepewność co do 
prawd i wartości, które nadają 
autentyczny sens życiu.
Fałszywi nauczyciele, często 

należący do intelektualnej elity 
świata nauki, kultury i środków 
przekazu, głoszą anty-Ewangelię. 
Twierdzą, że nie ma już żadnych 
ideałów, i pogłębiają w ten sposób 
poważny kryzys moralny, nękający 
społeczeństwo, który sprawił, że 
dziś toleruje się, a nawet pochwala 
pewne formy postępowania, 
niegdyś potępiane przez sumienie 
i zdrowy rozsądek. Kiedy ich 
pytacie: „co mam czynić?”, ich 
jedynym pewnikiem jest to, że nie 
ma już żadnej ostatecznej prawdy, 
żadnej pewnej drogi. Chcieliby, 
abyście i wy stali się jak oni: 
wątpiący i cyniczni. Świadomie 
lub nie, bronią postawy życiowej 
pogrążającej miliony młodych 
ludzi w smutku i samotności, która 
odbiera im podstawy do nadziei 
i zdolność prawdziwej miłości.
Pytacie, jakie są moje oczekiwania 
wobec młodych ludzi. W książce 
Przekroczyć próg nadziei 
napisałem, że „istotny problem 
młodości jest bardzo głęboko 
personalistyczny. […] Młodzi 
ludzie wiedzą […], że ich życie 
ma sens, o ile staje się darem 
bezinteresownym dla drugich” 
(s. 102). Dlatego przed każdym 
z was staje pytanie: czy jesteś 
zdolny podzielić się samym sobą, 
swoim czasem, siłami, talentami 
dla dobra innych? Czy potrafisz 
kochać? Jeśli tak, to Kościół 
i społeczeństwo mogą oczekiwać 
od ciebie wielkich rzeczy.
Powołanie do miłości, rozumianej 
jako prawdziwe otwarcie się na 
innych ludzi i jako solidarność 
z nimi, to najbardziej podstawowe 
z wszystkich powołań. Jest ono 
początkiem wszystkich życiowych 
powołań. Tego właśnie szukał Jezus 
w młodzieńcu, kiedy powiedział 
mu: „Zachowuj przykazania” 
(por. Mk 10,19). Innymi słowy: 
„Służ Bogu i bliźniemu zgodnie 
z wszystkimi nakazami szczerego 
i prawego serca”. Gdy zaś 
młodzieniec oświadczył, że idzie 
już tą drogą, Jezus wezwał go do 
jeszcze większej miłości: „Pozostaw 

wszystko i chodź za Mną: porzuć 
wszystko, co dotyczy tylko ciebie, 
i pomóż Mi w ogromnej pracy 
zbawiania świata” (por. w. 21). 
Chrystus każdemu człowiekowi 
powierza jakieś zadanie, aby je 
spełniał na drodze swego życia.
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam” (J 20,21). Te słowa 
wypowiedział Jezus do apostołów 
po swoim zmartwychwstaniu. 
[…] Dzisiaj Kościół i Papież 
wypowiadają te same słowa do 
was – młodzi mieszkańcy Filipin, 
młodzieży Azji i Oceanii, młodzieży 
świata!
Dwa tysiące lat chrześcijaństwa 
dowodzą, że te słowa były 
przedziwnie skuteczne. Nieliczna 
wspólnota pierwszych uczniów, 
podobna do maleńkiego ziarna 
gorczycy, rozrosła się jak wielkie 
drzewo (por. Mt 13,31-32). To 
wielkie drzewo swymi licznymi 
konarami sięga na wszystkie 
kontynenty, do wszystkich krajów 
świata, których większość jest 
tu reprezentowana przez swoich 
delegatów. […] W cieniu tego 
drzewa, w cieniu jego gałęzi i liści 
narody świata mogą odpocząć. 
Mogą się zgromadzić w jego 
gościnnym cieniu, aby odkrywać 
[…] wspaniałą prawdę stanowiącą 
centrum naszej wiary: prawdę, że 
Odwieczne Słowo, współistotne 
Ojcu, przez które wszystko 
zostało stworzone, stało się ciałem 
i narodziło się z Maryi Dziewicy, 
i zamieszkało między nami. W Nim 
było życie, a życie było światłością 
ludzi. A z Jego pełni wszyscyśmy 
otrzymali, łaskę po łasce (por. 
Prolog Ewangelii św. Jana).
To wieczorne czuwanie ma pomóc 
wam w głębszym uświadomieniu 
sobie – przez modlitwę i medytację 
– co ta niezwykła „Dobra Nowina” 
zbawienia przez Jezusa Chrystusa 
znaczy dla naszego życia. „Dobra 
Nowina” jest przeznaczona dla 
wszystkich. Dlatego właśnie 
Światowy Dzień Młodzieży 
jest obchodzony w różnych 
miejscach. […]
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Filipiny, Manila, X Światowy Dzień Młodzieży, 14 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995

W Rizal Park, w wieczór poprzedzający obchody Światowego Dnia 
Młodzieży odbyło się czuwanie modlitewne. Spotkanie, któremu 
przewodniczył Jan Paweł II, podzielone było na trzy części. Świadectwa młodzieży, modlitwy oraz słowa 

Ojca Świętego, który odpowiadał na zbiorowe 
pytania zebranych, przeplatały śpiewy i tańce.

„Pielgrzymujący Krzyż”, symbol Światowych Dni Młodzieży, był obecny podczas wszystkich poprzednich 
spotkań, o czym przypominały wyświetlane na wielkim ekranie zdjęcia. Wniesiony procesyjnie przez młodzież 

i ustawiony na papieskim podium, stał się centralnym motywem pierwszej części czuwania.
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63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995 Filipiny, Manila, X Światowy Dzień Młodzieży, Msza św. w rizal Park, homilia, 15 stycznia 1995

uczestnictwo  
w posłannictwie 
Chrystusa
[…] „Oto jestem, Panie, poślij 
mnie”. Oto jestem – tutaj na 
Filipinach i wszędzie indziej. 
Wpatrzeni w Chrystusa powtarzamy 
ten refren psalmu responsoryjnego 
jako odpowiedź tegorocznego 
Światowego Dnia Młodzieży na 
to, co Chrystus powiedział do 
apostołów, a co dzisiaj mówi do nas 
wszystkich: „Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Te 
słowa Chrystusa stały się nie tylko 
tematem, ale także i natchnieniem 
tego wspaniałego zgromadzenia 
w Manili. […] dzisiejsza Eucharystia 
„konsekruje” naszą odpowiedź 
Chrystusowi: w jedności z Nim 
wszyscy razem odpowiadamy: 
„Poślij mnie!”
Co chcemy przez to powiedzieć? 
Chcemy wyrazić gotowość 
uczestnictwa w posłannictwie 
Chrystusa. W posłannictwie 
Chrystusa uczestniczy każdy 
chrześcijanin w sposób sobie 
właściwy i niepowtarzalny. Biskupi, 
kapłani i diakoni uczestniczą 
w posłannictwie Chrystusa na 
mocy sakramentu święceń. 
Uczestniczą w nim także osoby 
zakonne, zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, poprzez oblubieńczą 
miłość spełnianą w duchu rad 
ewangelicznych: ubóstwa, czystości 
i posłuszeństwa. W posłannictwie 
Chrystusa uczestniczą chrześcijanie 
świeccy: ojcowie i matki rodzin, 
ludzie starzy, młodzi i dzieci […]. 
Wszyscy ochrzczeni uczestniczą 
w posłannictwie Chrystusa, 
w Kościele i przez Kościół. 
I to uczestnictwo w misji Kościoła 
ustanawia Kościół. Oto czym jest 
Kościół: żywym uczestnictwem 
w jedności Chrystusa. […]

Uroczystości jubileuszowe z okazji  
25-lecia powstania radia „Veritas”,  
katolickiej rozgłośni Episkopatu Filipin.
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Filipiny, Manila, przemówienie do przedstawicieli Federacji Konferencji Episkopatów Azji, 15 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995

Kontynent na 
duchowym 
rozdrożu

[…] Od momentu, kiedy 25 lat temu 
powstała wasza Federacja, szybki 
postęp technologiczny i wzrost 
ekonomiczny zrewolucjonizowały 
oblicze Azji. Kościół, doceniając 
dobrodziejstwa tego rozwoju, musi 
jednak z realizmem przyjrzeć się 
cenie płaconej za ową modernizację 
i rozważyć te aspekty, które 
stanowią „olbrzymie zagrożenie 
nie tylko poszczególnego 
jednostkowego życia ludzkiego, ale 
całej naszej cywilizacji” (por. List 
do Rodzin, 21). Bardziej jeszcze niż 
postęp materialny, jaki dokonał się 
w Azji w ostatnich latach, zdumiewa 
przekształcenie, jakiemu uległ 
krajobraz duchowy tego kontynentu. 
Obojętność religijna i nadmierny 

indywidualizm zagrażają teraz 
tradycyjnym wartościom, które 
ogólnie rzecz biorąc kształtowały 
sens i harmonię życia jednostek 
i tworzonych przez nie wspólnot. 
Sekularyzacja stanowi poważne 
niebezpieczeństwo dla waszego 
bogatego dziedzictwa religijnego 
i kulturowego. Ten wielki kontynent 
znajduje się na duchowym rozdrożu.
Ta chwila może tylko utwierdzić 
Kościół w przekonaniu, że musi 
kontynuować swoje podstawowe 
posłanie: głosić Jezusa Chrystusa 
i szerzyć wartości Królestwa 
Bożego (por. Redemptoris missio, 
34). Katolicy żyjący na tym 
kontynencie winni współpracować 
z wszystkimi, którzy działają na 
rzecz dobra i starać się ze wszystkich 
sił zbudować „cywilizację miłości, 
opartą na uniwersalnych wartościach 
pokoju, solidarności, sprawiedliwości 
i wolności, które znajdują pełne 
urzeczywistnienie w Chrystusie” 

(por. Tertio millennio adveniente, 52).
Jezus Chrystus, Człowiek Boży, 
który został ukrzyżowany 
i zmartwychwstał, jest nadzieją 
ludzkości. On jest podstawą naszej 
wiary, uzasadnieniem naszej nadziei 
i źródłem naszej miłości. Słowo 
Wcielone, Zbawiciel i Pośrednik 
między Bogiem i człowiekiem (por. 
1 Tm 2,5), jest „Tym, który sam 
jeden jest w stanie objawić Boga i do 
Niego doprowadzić” (Redemptoris 
missio, 5). Tylko Chrystus może 
objawić w pełni wielkość, ostateczną 
godność osoby ludzkiej i jej 
przeznaczenie (por. Gaudium et 
spes, 22). Misterium zbawczej miłości 
Boga objawione w Jezusie Chrystusie 
jest nauką wiary, a nie opinią 
teologiczną. I ta Dobra Nowina każe 
Kościołowi ewangelizować! Zachęca 
biskupów, by rozwijali działalność 
ewangelizacyjną, ponieważ jest ona 
ich podstawowym zadaniem i to oni 
są za nią odpowiedzialni. […]

Po Mszy św. w Rizal Park Papież spotkał się w auli Seminarium Duchownego św. Karola Boromeusza 
z biskupami zgromadzonymi na sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji. Obradowała ona  
od 10 do 19 stycznia na temat: „Być uczniem Chrystusa w Azji dzisiaj, w służbie życiu”.
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Papua-Nowa gwinea, Port Moresby, Msza św. beatyfikacyjna Piotra to rota, 17 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995
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Papua-Nowa gwinea, Port Moresby, 18 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995

Wieczorem po Eucharystii Ojciec Święty odbył 
w siedzibie nuncjatury spotkanie z 18 biskupami 
z Nowej Gwinei i 3 biskupami z Wysp Salomona. W czasie wizyty w stolicy Papui-Nowej Gwinei Jan Paweł II spotkał się  

m.in. z grupą wiernych z Rakunai, gdzie Piotr To Rot pracował jako katechista, 
córką nowego błogosławionego oraz premierem Juliusem Chanem.
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63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995 Australia, Sydney, park Sydney Domain, 18 stycznia 1995

Po przylocie do Sydney Ojciec Święty spotkał się w parku Sydney Domain 
z mieszkańcami miasta, do których wygłosił przemówienie. Udział wzięli też 
przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich oraz religii. Na lotnisku w Sydney oprócz przedstawicieli władz państwowych  

i kościelnych Papieża powitali liczni wierni, w tym grupa Polaków.  
Na cześć znamienitego Gościa wojsko oddało 21 salw armatnich.
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Australia, Sydney, Msza św. beatyfikacyjna, homilia, 19 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995

Dostrzegać 
Chrystusa  
w obcych

[…] Historyczna gościnność 
wobec imigrantów uczyniła 
z Australii ziemię spotkania różnych 
kultur i bardzo odmiennych 
cywilizacji. Zanim jeszcze przybyli 
tu Europejczycy, ponad dwa 
stulecia temu, już wcześniej żyli 
tu od kilkudziesięciu tysięcy lat 
Aborygeni. Etnolodzy twierdzą 
wręcz, że pierwotni mieszkańcy 
Australii należą do najstarszych 
ludów ziemi. Te kontrasty między 
ludami i kulturami sprawiają, 
że wasz kraj jest wspaniałym 

połączeniem starego i nowego, 
tak że dzisiejsza Australia to 
ziemia różnorodności i jedności, 
wzbogacona przez poszczególne 
jednostki i społeczności, 
z których każda wniosła swój 
wkład w ukształtowanie tego 
społeczeństwa.
Wezwanie proroka Izajasza nabiera 
szczególnego znaczenia dla tych, 
którzy się tutaj zgromadzili, 
i dla całego katolickiego ludu 
Australii. To tutaj, na waszej ziemi, 
trzeba przygotowywać drogę 
Panu, tak aby Australia stała się 
miejscem, w którym „chwała 
Pańska się objawi i zobaczy ją 
każdy człowiek” (por. Iz 40,5). Ta 
chwała objawiła się już w pełni 
w Marii MacKillop, zaś Kościół, 
ogłaszając ją „błogosławioną”, 
stwierdza, że świętość ukazana 
w Ewangelii jest „australijska”, tak 
jak ona była Australijką. […]
To znamienne, że m. Maria 

MacKillop nadała swemu 
zgromadzeniu imię św. Józefa 
– postaci, która zawierzyła swoje 
istnienie i swoje życie miłościwej 
Opatrzności Bożej. Józef z Nazaretu 
był człowiekiem bezgranicznego 
zawierzenia. Tylko w ten sposób 
mógł sprostać powołaniu, które 
otrzymał od Boga, aby stać się 
oblubieńcem Maryi Dziewicy 
i opiekunem Syna Bożego. 
W dziejach Kościoła św. Józef 
był zawsze szczególnym wzorem 
świętości. Bł. Maria MacKillop, 
nadając swemu zgromadzeniu 
imię św. Józefa, chciała zapewne 
uwypuklić jeden z rysów swojej 
duchowości, który później stał się 
charyzmatem dla jej naśladowców 
i dla tych z nas, którzy dziś pragną 
iść za jej przykładem.
W Ewangelii Chrystus mówi: „Nie 
troszczcie się zbytnio o swoje 
życie, o to, co macie jeść i pić 
[…] . Przypatrzcie się ptakom 

w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż 
one?” (Mt 6,25-26). Józef, „mąż 
sprawiedliwy”, kierował się w życiu 
tymi słowami. Te słowa ukazują 
nam, jaka postawa musi stanowić 
podłoże każdego życia duchowego: 
otwartość, ufność i spokój, płynące 
z przekonania, że Bóg darzy 
szczególną miłością człowieka 
jako „jedyne na ziemi stworzenie, 
którego chciał dla niego samego” 
(por. Gaudium et spes, 24). […]
Żyjąc na ogromnym kontynencie 
australijskim, bł. Maria MacKillop 
nie ulękła się wielkiej pustyni 
ani niezmierzonych przestrzeni 
tego lądu, nie zniechęcała jej też 
„pustynia” duchowa, ogarniająca 
tak wielu jej współczesnych. Śmiało 
przygotowywała drogę Panu 
w najtrudniejszych sytuacjach. 
Okazując łagodność, odwagę 
i wrażliwość na ludzkie cierpienie, 
odważnie głosiła Dobrą Nowinę 
zarówno osadnikom żyjącym na 
pustkowiu, jak i mieszkańcom 
miejskich slumsów. M. Maria 
od Krzyża wiedziała, że pod 
powierzchnią ciemnoty, nędzy 
i cierpienia, z którymi się stykała, 
kryją się ludzie – mężczyźni 
i kobiety, starzy i młodzi, spragnieni 
Boga i Jego sprawiedliwości. 
Wiedziała, bo była prawdziwym 
dzieckiem swoich czasów i swojego 
kraju: córką imigrantów, którzy 
musieli nieustannie walczyć o byt 
w nowych warunkach. Jej historia 
przypomina nam o potrzebie 
okazywania gościnności, 
wyjścia naprzeciw samotnym, 
wydziedziczonym, upośledzonym. 
Starać się o Królestwo Boże i o Jego 
sprawiedliwość znaczy dostrzegać 
Chrystusa w obcych, spotykać 
Go w nich i pomagać im, aby 
i oni mogli Go spotkać w każdym 
z nas! […]

19 stycznia rano Papież spotkał się w katedrze m.in. z siostrami ze 
zgromadzenia założonego przez sługę Bożą Marię MacKillop. Ojciec 
Święty wygłosił przemówienie nt. godności i posłannictwa kobiety.

Beatyfikacja pierwszej obywatelki Australii 
była najważniejszym wydarzeniem wizyty 

Jana Pawła II w tym kraju.
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Australia, Sydney, Msza św. beatyfikacyjna Marii MacKillop, 19 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995
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63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995 Sri Lanka, Kolombo, Msza św. beatyfikacyjna, homilia, 21 stycznia 1995

Chodził pieszo  
z różańcem na szyi

[…] O. Józef Vaz jest słusznie 
uważany za drugiego założyciela 
Kościoła w waszym kraju. Jako 
gorliwy kapłan Chrystusa przybył 
ze swych rodzinnych Indii do 
tego kraju o dawnych tradycjach 
duchowych, do ziemi przenikniętej 
czcią dla Sanyasi – męża 
świętego, męża Bożego. W ciągu 
kilku ostatnich miesięcy, kiedy 
przygotowywałem się do dzisiejszej 
beatyfikacji, często myślałem 
o powszechnym wśród ludów 
Azji szacunku dla rzeczywistości 
duchowej. Skierowało to moją 
uwagę na fragment deklaracji 
Soboru Watykańskiego II 
o religiach niechrześcijańskich, 

który wyraża głęboki szacunek 
Kościoła dla dawnych religii 
Azji, a zwłaszcza dla buddyzmu 
i hinduizmu.
Oto co czytamy w dokumencie 
Nostra aetate: Kościół szanuje 
te religie, ponieważ potrafią one 
nadać swoim wyznawcom głębokie 
poczucie religijnego sensu życia. 
Mężczyźni i kobiety szukają 
w różnych religiach odpowiedzi na 
pytania dotyczące najgłębszych 
i najbardziej niepokojących 
tajemnic ludzkiego istnienia: Kim 
jest człowiek? Jaki jest sens i cel 
naszego życia? Jaka jest przyczyna 
i cel cierpienia? Jak można osiągnąć 
prawdziwe szczęście? Jaki jest sens 
śmierci i czym jest ta ostateczna 
tajemnica, która ogarnia i przenika 
cały nasz byt – Tajemnica, z której 
wyszliśmy i ku której nieustannie 
podążamy? (por. nn., 1-2).
[…] Kościół nigdy nie przestaje 
głosić, że Jezus Chrystus jest 

„drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6) 
– Tym, „w którym ludzie znajdują 
pełnię życia religijnego i w którym 
Bóg wszystko ze sobą pojednał” 
(por. tamże, 2). O. Józef Vaz 
przybył do waszego kraju, aby 
głosić to właśnie orędzie. Głosił 
imię Chrystusa, bo był posłuszny 
Prawdzie i pragnął także innym 
ukazać drogę do życia wiecznego.
O. Józef Vaz był wielkim kapłanem 
i misjonarzem, należącym do 
niezmierzonej rzeszy gorliwych 
zwiastunów Ewangelii, misjonarzy, 
którzy w każdej epoce opuszczają 
rodzinne kraje, aby nieść światło 
wiary innym ludom. Wśród tych 
naśladowców św. Pawła, który 
stał się wszystkim dla wszystkich 
ze względu na Ewangelię (por. 
1 Kor 9,22-23), jaśnieje postać 
św. Franciszka Ksawerego 
jako wielkiego apostoła Azji 
i powszechnego patrona misji. 
O. Vaz był godnym spadkobiercą 

Swego orędownika otrzymała również Sri Lanka. Podczas Mszy św., 
odprawionej na morskim nabrzeżu, Papież beatyfikował o. Józefa Vaza. 
W uroczystej Eucharystii wzięło udział ponad milion osób.
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Sri Lanka, Kolombo, Msza św. beatyfikacyjna, homilia, 21 stycznia 1995 63. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Filipiny, Papua-Nowa gwinea, Australia, Sri Lanka, 11-21 stycznia 1995

św. Franciszka Ksawerego; był 
też prawdziwym synem swego 
rodzinnego regionu Goa, znanego 
z głębokich tradycji chrześcijańskich 
i misyjnych. O. Vaz był synem Azji, 
który stał się misjonarzem w Azji. 
Kościół nadal potrzebuje dziś takich 
misjonarzy i misjonarek na różnych 
kontynentach. […]
O. Józef starał się iść śladami 
Boskiego Mistrza. On także 
został posłany przez Boga, aby 
głosić „królestwo prawdy i życia, 
królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości 
i pokoju” (Mszał Rzymski, prefacja 
o Chrystusie Królu). Posłuszny 
wezwaniu Ducha Świętego, opuścił 
ojczyznę, aby przybyć do tego 
kraju, gdzie Kościół od ponad 30 lat 
był pozbawiony kapłanów. Przybył 
jako człowiek skrajnie ubogi i żył 
jak żebrak, pochłonięty gorącym 
pragnieniem przyciągnięcia ludzi do 
Chrystusa. Już wcześniej nauczył 
się języka tamilskiego, a później, 
gdy był więźniem w Kandy, poznał 
także syngaleski, dzięki czemu 
mógł głosić imię Jezusa Chrystusa 
w językach i kulturach waszego 
kraju.
Józef Vaz był człowiekiem 
płomiennej wiary. Idąc za 
przykładem Boskiego Mistrza, 
przemierzał całą wyspę i docierał 
wszędzie, często chodził pieszo 
z różańcem na szyi na znak 
swej katolickiej wiary. Jako 
prawdziwy uczeń Jezusa zniósł 
niezliczone cierpienia z radością 
i ufnością, wiedząc, że Boże 
zamysły wypełniają się także przez 
cierpienie. Heroiczne miłosierdzie, 
którego szczególnym świadectwem 
była wielkoduszna praca wśród 
ofiar epidemii w 1697 r., zjednała 
mu powszechny szacunek. […]

Polowy ołtarz zbudowany został przez 
buddyjskiego architekta. Mszę św. w stolicy 
Sri Lanki, Kolombo, koncelebrowało z Janem 
Pawłem II 110 księży, w tym kilku kardynałów 
i 30 biskupów.
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Watykan, Plac św. Piotra, uroczystości beatyfikacyjne czworga sług Bożych 29 stycznia 1995

Ojciec Święty beatyfikował meksykańskiego biskupa Rafała Guizara Valencię, 
włoskiego kapłana Modesta od Jezusa i Maryi, hiszpańską zakonnicę Genowefę Torres 
Morales i włoskiego kleryka Grimoalda od Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia przypadał również obchodzony  

przez rzymską Akcję Katolicką Dzień Pokoju, której  
członkowie zorganizowali marsz pokoju na Plac św. Piotra.

Podczas modlitwy Anioł Pański Jan Paweł II w towarzystwie młodych 
z Akcji Katolickiej wypuścił z okna biblioteki papieskiej parę białych gołębi 
– symboli pokoju. Ptaki kilkakrotnie powracały do okna apartamentu. Papież poświęcił rozważanie nowym  

błogosławionym. Na uroczystości beatyfikacyjne  
przybyła rzesza pielgrzymów z Meksyku, Hiszpanii i Włoch.
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Watykan, Aula Pawła VI, uroczystości pobeatyfikacyjne Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej czworga sług Bożych, 29 stycznia 1995

Szafarze 
miłosierdzia 
i pocieszenia
[…] „Zanim ukształtowałem cię 
w łonie matki, znałem cię…”. Boże 
poznanie każdej ludzkiej istoty jest 
skierowanym do niej powołaniem. 
Bóg powołuje człowieka, aby 
Go poznał i kochał, aby stawał 
się święty i nieskalany w miłości 
(por. Ef 1,4) tak jak On. W tym 
uniwersalnym, a zarazem niezwykle 
osobistym sensie Bóg poznał już 
w łonie matki Rafała Guizara 
Valencię, Modesta od Jezusa 
i Maryi, Genowefę Torres Morales 
i Grimoalda od Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny. […]
Rafał Guízar Valencia pełnił swój 
apostolat jako kapłan i jako biskup 
prawie zawsze wśród prześladowań 
lub niebezpieczeństw. Przez 
wiele lat nie miał stałego miejsca 
zamieszkania, ale trudności 
nie skłoniły go do zaniechania 
pracy misyjnej. Kierując się 
przykładem Dobrego Pasterza, 
powtarzał: „Oddałbym życie za 
zbawienie dusz”. Kto go znał, 
może potwierdzić, że nie było 
siły ani przeciwności, która by 
mogła osłabić jego wytrwałość 
w głoszeniu Ewangelii. Katecheza 
i misje ludowe były dwoma 
biegunami, wokół których 
koncentrowała się jego działalność. 
Jego pasterska gorliwość przyniosła 
owoce w rodzinnym Meksyku, 
a także w Stanach Zjednoczonych, 
Gwatemali i na Kubie.
Jego duchowość była oparta 
na pobożności eucharystycznej 
i na miłości do Maryi. Budzenie 
powołań kapłańskich, udzielanie 
sakramentów, zwłaszcza pojednania 
i małżeństwa, co pozwalało 
uregulować sytuację wielu par 
żyjących bez ślubu, przepowiadanie 
słowa Bożego oraz niestrudzona 
wytrwałość w modlitwie – wszystko 
to czyniło zeń człowieka wiary 
i działania, troszczącego się 

o zbawienie dusz. […]
Żyjąc w społeczeństwie 
naznaczonym przez ubóstwo 
i cierpienie moralne, o. Modest 
[od Jezusa i Maryi, kapłan 
franciszkańskiego Zakonu Braci 
Mniejszych – przyp. red.] umiał 
dzielić w pełni oczekiwania i lęki 
najsłabszych, zaspokajać głęboką 
potrzebę Boga, którą dostrzegał 
w swoich braciach, spragnionych 
sprawiedliwości i miłości. Dzięki 
temu stał się zaczynem odnowy 
i żywym znakiem nadziei. 
Prawdziwie ręka Pańska była nad 
nim i sprawiła, że stał się szafarzem 
miłosierdzia i pocieszenia dla 
wszystkich warstw społecznych, 
zwłaszcza poprzez wytrwałe 
i cierpliwe sprawowanie sakramentu 
pojednania.
O. Modest był naprawdę „bratem 
powszechnym”: każdy mógł na 
niego liczyć, znaleźć u niego 
posłuch, akceptację, współczucie. 
Ta miłość doprowadziła go aż 
do złożenia daru z siebie, gdy 
nie lękając się śmierci, pospieszył 
z pomocą braciom dotkniętym 
epidemią cholery. Podzielił ich 
los do końca, umarł jako ofiara 
miłosierdzia. […]
[Genowefa Torres Morales – przyp. 
red.] okazała heroiczne męstwo 
zarówno w swojej działalności 
doczesnej, jak i w pracy apostolskiej. 
W młodości przeszła amputację 
nogi i mogła chodzić tylko o kulach, 
ale to nie przeszkodziło jej 
w rozpoznaniu i konsekwentnym 
wypełnianiu woli Bożej.
Choć była kobietą skromnego 
pochodzenia i wykształcenia, 
posiadała wiedzę Bożej miłości, 
zdobytą dzięki głębokiemu 
nabożeństwu do Serca Jezusa. 
Powtarzała często: „Miłość 
wszystko zwycięża”. Ta miłość 
kazała jej poświęcić życie służbie 
kobietom w podeszłym wieku, 
łagodzić ich poczucie opuszczenia 
i ubóstwo, nękające wiele z nich, 
pomagać im materialnie i duchowo 
jak w prawdziwej rodzinie, trwać 
u ich boku jako „anioł samotności”. 

W tym celu założyła w Walencji 
zgromadzenie Sióstr Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Świętych 
Aniołów.
Jej dzieło jest dziś nadal bardzo 
aktualne, bo samotność 
i opuszczenie oraz związane 
z tym zagrożenia należą do 
najboleśniejszych schorzeń 
wszystkich epok. Chciała się 
im przeciwstawić bł. Genowefa 
Torres, dlatego prosimy ją dziś, 
aby nadal przyciągała ofiarne 
serca, które wierne charyzmatowi 
powierzonemu jej przez Ducha 
będą starały się naśladować jej 
przykład i kontynuować jej dzieło.
[…] bł. Grimoald od Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny, 
w świecie Ferdynand Santamaria, 
[…] młody pasjonista w swoim 
krótkim życiu kierował się zawsze 
pewnymi zasadami, które pozostają 
w mocy także dla nas: przyznawać 
Bogu pierwsze miejsce; nieustannie 
okazywać wdzięczność Jezusowi 
ukrzyżowanemu poprzez konkretne 
akty pokuty i pokory; trwać 
w dobru nawet za cenę wielkich 
poświęceń; żyć skromnie i cieszyć 
się wszystkim; być zawsze gotowym 
do pomocy innym.
Zgodnie z charyzmatem pasjonistów 
uważał za swoją powinność 
dopełnianie we własnym ciele 
cierpień Chrystusa dla dobra 
całego Mistycznego Ciała (por. 
Kol 1,24). Powtarzał często: „Myślę 
nieustannie o Jezusie, który wchodzi 
na Kalwarię, i o Jego Najświętszej 
Matce, która idzie za Nim, i pragnę 
mieć udział w ich cierpieniach”.
Biografowie podają, że z radością 
przyjmował nawet upokorzenia, 
przeciwności i trudności w nauce. 
Współbracia zauważali, że chociaż 
Grimoald wykonywał te same 
czynności, co oni, angażował 
się w nie z miłością niezwykłą 
i coraz bardziej intensywną. 
Młodzież dzisiejsza i przyszła może 
znaleźć w nim wzór duchowości 
prostej i wielkodusznej, mocno 
zakorzenionej w paschalnej 
tajemnicy Chrystusa. […]

Ubrani w kolorowe, tradycyjne stroje pielgrzymi 
tańcem dziękowali Bogu za dar beatyfikacji.

30 stycznia Ojciec Święty przyjął w Auli Pawła VI wiernych 
przybyłych na uroczystość i wygłosił do nich przemówienie.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, beatyfikacja czworga sług Bożych 29 stycznia 1995

Po odmówieniu przez Ojca Świętego 
formuły beatyfikacyjnej relikwie 

nowych błogosławionych przeniesiono 
procesyjnie do konfesji św. Piotra.

Bazylika Watykańska była po brzegi wypełniona 
wiernymi. W uroczystościach udział wzięło 
14 kardynałów, wielu biskupów, księży i zakonników.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. dla zakonników, zakonnic i członków instytutów świeckich Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 1995

Podczas modlitwy po Mszy św., której przewodniczył kard. Eduardo Martínez 
Somalo, zakonnicy i zakonnice mieszkający w Rzymie dziękowali Panu za dar 
życia konsekrowanego. Na pierwszym planie ks. Konrad Krajewski. Przed Liturgią przy wejściu do bazyliki poświęcono 

gromnice. Zwyczaj święcenia świec w uroczystość 
Matki Bożej Gromnicznej pochodzi z IX w.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. w święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej gromnicznej), homilia 2 lutego 1995

Pozostał  
znakiem sprzeciwu

Kiedy wsłuchujemy się uważnie 
w liturgię Słowa dzisiejszego święta, 
zauważamy w niej jak gdyby trzy 
wymiary: wymiar świątyni, ofiary 
i proroctwa.
Świątynia. Pisze prorok Malachiasz: 
„przybędzie do swej świątyni Pan, 
którego wy oczekujecie, i Anioł 
Przymierza, którego pragniecie” 
(Ml 3,1). Te słowa proroka ilustrują 
ów szczególny moment, kiedy 
rodzice, Maryja i Józef, przynieśli 
Jezusa do Świątyni jerozolimskiej, 
aby Go przedstawić Panu, zgodnie 
z przepisem Prawa Mojżeszowego. 
To przyjście dwojga ubogich ludzi 
z niedalekiego Betlejem pozostałoby 
z pewnością niezauważone, gdyby 

nie działanie Ducha Świętego, który 
uwrażliwił Symeona i Annę na 
obecność Mesjasza. […] 
Wielu zadawało sobie pytanie: 
Kiedy nadejdzie ten dzień, 
w którym Bóg przyśle Go i pozwoli 
Mu przekroczyć progi jerozolimskiej 
Świątyni?
I oto właśnie ten dzień nadszedł. 
Nadszedł inaczej, niż sobie 
wyobrażano. Oprócz Symeona 
i Anny nikt nie wiedział, że 
w osobie małego Dziecka, 
niesionego w ramionach przez 
rodziców, Mesjasz przekroczył 
już próg Świątyni jerozolimskiej. 
Pan, którego Izrael oczekiwał, 
Anioł Przymierza, którego pragnął, 
przybył do swojej Świątyni. […]
Drugi wymiar dzisiejszej liturgii 
stanowi ofiara. Maryja i Józef 
przybywają do Świątyni, ażeby 
zgodnie z przepisem Prawa 
Mojżeszowego złożyć Bogu 
ofiarę. Jako ludzie ubodzy składają 

w ofierze dwa młode gołębie, gdyż 
ich na więcej nie było stać.
Świątynia była miejscem składania 
ofiar. W Świątyni jerozolimskiej 
były to w znacznej mierze ofiary 
krwawe. A wszystkie one miały 
przygotować ten moment, kiedy 
to nie poprzez krew zwierząt, 
ale poprzez własną swoją krew, 
Odkupiciel wejdzie do świątyni, 
już nie tej ręką ludzką uczynionej, 
ale do Przybytku w wieczności, do 
którego Syn przynosi siebie Ojcu 
jako doskonałą i wieczną Ofiarę 
(Hbr 9,24-25). […]
Trzecim wymiarem jest proroctwo. 
Cała liturgia dzisiejszego święta 
jest nasycona głębokim tchnieniem 
proroczym. Bóg mówi przez 
wszystko, co na tę liturgię się 
składa: mówi przez Świątynię 
jerozolimską, przez ofiarę, jaką 
składają Maryja i Józef, mówi 
wreszcie przez usta człowieka, 
któremu na imię było Symeon. 

Był to człowiek prawy i pobożny, 
który wyczekiwał pociechy Izraela. 
Jemu Duch Święty objawił, że 
nie ujrzy śmierci, dopóki nie 
zobaczy Mesjasza Pańskiego (por. 
Łk 2,25-26). […]
Symeon wypowiada […] słowa do 
głębi prorocze, które szczególnie 
głęboko wniknęły w pamięć 
Kościoła. Powtarzamy je codziennie 
w Liturgii Godzin na zakończenie 
dnia: „Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela” (Łk 2,29-32).
Wypowiada te słowa starzec 
Symeon, ale słuszniej będzie 
powiedzieć, że wypowiada je 
sam Duch Święty przez jego 
usta. Symeon zaś znajduje 
w tych słowach Ducha spełnienie 
oczekiwań całego swego 
życia. Oto oczy jego oglądają 
Mesjasza! Oglądają Go u progu 
Jego życia mesjańskiego, jako 
czterdziestodniowe Dziecię.
Duch, który kieruje jego słowami, 
pozwala mu przeniknąć przyszłość 
tego Dziecięcia. Symeon bowiem 
mówi do Maryi słowa, które 
dotyczą przyszłości Jej Syna. Mówi 
tak: „Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu” 
(Łk 2,34-35). Dzięki tym słowom już 
w czterdziestym dniu po narodzeniu 
Jezusa jesteśmy wraz z Maryją 
pod krzyżem, w szczytowym 
momencie mesjańskiej misji Jej 
Syna. A poniekąd słowa te sięgają 
dalej jeszcze. Czyż Jezus poprzez 
wszystkie stulecia, również po 
swoim zmartwychwstaniu, nie 
pozostał „znakiem sprzeciwu” 
dla wielu? […]

Płomyki świec, symbolizujących Chrystusa, nazwanego  
przez Symeona „światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu  

Twego”, rozjaśniły mrok panujący w Bazylice Watykańskiej.

Ojciec Święty przyjął od zgromadzonych 
zakonników i zakonnic odnowienie ślubów.
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Watykan, środowa audiencja ogólna 8 lutego 1995

Jan Paweł II wygłosił katechezę na temat znaczenia życia 
konsekrowanego dla Kościoła i świata. Po audiencji Papież 
tradycyjnie spotkał się również z Polakami.

Do Watykanu przybyły m.in. „Małe Słowianki” – zespół pieśni 
i tańca z Krakowa. Grupa powstała w 1975 r. i działa przy 
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana. Bezpieczeństwa Ojca Świętego i pielgrzymów strzeże Gwardia  

Szwajcarska, której charakterystyczne, barwne stroje są rozpoznawalne  
na całym świecie. Ich noszenie jest zabronione poza Watykanem i Szwajcarią.
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rzym, Awentyn, kościół św. Anzelma, Środa Popielcowa Procesja pokutna z kościoła św. Anzelma do Bazyliki św. Sabiny, 1 marca 1995

Procesję poprzedza krótkie nabożeństwo w kościele  
św. Anzelma z udziałem benedyktynów i dominikanów  
oraz modlitwa Papieża przed bocznym ołtarzem. Opustoszała po uroczystościach Bazylika św. Sabiny. Wzniesiony w latach 422-432 kościół,  

jedna z najstarszych bazylik chrześcijańskich Wiecznego Miasta, leży w pobliżu największego 
cyrku starożytnego Rzymu – Circus Maximus – ale niezbyt często zapuszczają się tutaj turyści.
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rzym, Awentyn, Bazylika św. Sabiny, Msza św., homilia Środa Popielcowa, 1 marca 1995

Słowa,  
które śpiewałem 
od dziecka

[…] Kiedy jak co roku sprawuję 
liturgię Środy Popielcowej, 
przychodzi mi na pamięć polska 
tradycja wielkopostna, która od 
XVII w. wyraża się szczególnym 
nabożeństwem „Gorzkich żalów”. 
Pozwólcie, że tym razem przytoczę 
słowa, które słyszałem i które 
śpiewałem od dziecka, i które 
głęboko zapisały się w mojej pamięci.
„Gorzkie żale, przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie.
Rozpłyńcie się, me źrenice,
Toczcie smutnych łez krynice.
Słońce, gwiazdy omdlewają,
Żałobą się okrywają.
Płaczą rzewnie Aniołowie,
A któż żałość ich wypowie?
Opoki się twarde krają,
Z grobów umarli powstają.
Cóż jest, pytam, co się dzieje?
Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból Męki Chrystusowej
Żal przejmuje bez wymowy.
Uderz, Jezu, bez odwłoki
W twarde serc naszych opoki! […] 
Upał serca swego chłodzę,
Gdy w przepaść Męki Twej 
wchodzę”.
Trzeba powiedzieć, że ten barokowy 
utwór jest wstrząsający. I myślę, 
że „Gorzkie żale” to wielka poezja. 
Są one wielkie przede wszystkim 
wielkością przeżycia religijnego, 
wielkie prostotą duszy ludzkiej, która 
w ten sposób chce stanąć w obliczu 
męki Chrystusa, uświadamiając 
sobie, że ta męka jest jakąś wielką 
„Bożą przepaścią”, która przenika 
głębię naszych serc: „Głębia 
przyzywa głębię” (Ps 42[41],8). 
I te natchnione słowa Pisma zdają 
się w pełni odpowiadać temu, 
co Kościół przeżywa w Wielkim 
Poście, poczynając od Środy 
Popielcowej. […]

Modlitwa w kościele  
św. Anzelma.

Podczas Mszy św. w Bazylice św. Sabiny Jan Paweł II 
poświęcił zgodnie ze zwyczajem popiół i posypał nim głowy 

kardynałów, biskupów, kapłanów oraz wiernych.
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rzym, via torino prowadząca do Bazyliki Matki Bożej Większej Watykan, biblioteka prywatna, wizyta prezydenta Niemiec, 2 marca 1995

Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, 
Romanem Herzogiem, który przybył do Watykanu wraz z małżonką 
Christine oraz osobami towarzyszącymi. Spotkanie delegacji niemieckiej  

z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej,  
kard. Angelo Sodano.
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119. pielgrzymka do Włoch, region Molise, dzień św. Józefa Oblubieńca Castelpetroso, Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, homilia, 19 marca 1995

Przymierze

[…] Nasze spojrzenie kieruje się 
dziś ku św. Józefowi. Jego postać 
znajduje się u progu Nowego 
Przymierza, które Bóg zawarł 
z ludzkością w Jezusie Chrystusie, 
Synu Maryi. Za kilka dni Kościół 
będzie wspominał początek tego 
Przymierza, a więc zwiastowanie. 
W tajemnicy zwiastowania Panna 
„pełna łaski” (Łk 1,28), osłonięta 
przez Ducha Świętego (por. 1,35), 
wypowiada swoje fiat (Łk 1,38), 
Słowo staje się ciałem (por. J 1,14), 
Syn Boży przyjmuje naturę ludzką 
w łonie Maryi: tak rozpoczyna 
się Nowe Przymierze Boga 
z człowiekiem.
Józef, jako Oblubieniec Maryi, ma 
w tym początku Nowego Przymierza 
swój udział. Ażeby rozproszyć jego 
obawy w związku z tym, że jego 
Oblubienica stała się brzemienna, 
Bóg daje mu wyjaśnienie, które 
w swej zasadniczej treści podobne 
jest do zwiastowania Maryi. Anioł 
Pański mówi do Józefa: „Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi 
Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów” (Mt 1,20-21). […]
Co to znaczy, że Bóg zawiera 
z człowiekiem Przymierze? W jaki 
sposób jest to możliwe? Jest to 
możliwe dlatego, gdyż Bóg stworzył 
człowieka na obraz i podobieństwo 
swoje. W odróżnieniu od wszystkich 
innych stworzeń człowiek jest 
zdolny rozmawiać z Bogiem. Bóg zaś 
chce, ażeby sprawy pomiędzy Nim 
a człowiekiem układały się na drodze 
dialogu. Na tej drodze Bóg od 
początku powierzył człowiekowi cały 
stworzony przez siebie świat. […] 

Powitanie w Monte Varaino przez licznie zgromadzonych mieszkańców, 
w tym wiernych na wózkach inwalidzkich. Papież wygłosił do nich 
przemówienie nt. służby choremu człowiekowi. Jan Paweł II poświęcił też kamień węgielny pod budowę  

ośrodka badawczo-formacyjnego w dziedzinie nowoczesnych 
technik biomedycznych Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore.

Jan Paweł II odprawił przed sanktuarium 
Mszę św. dla ponad 6 tys. wiernych, a następnie 
odmówił modlitwę „Anioł Pański”. Po południu 

udał się do Agnone, gdzie spotkał się z ludźmi 
pracy, głównie rzemieślnikami.
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Watykan, Pałac Apostolski, biblioteka papieska rzym, wizyta w parafii Matki Bożej różańcowej, 26 marca 1995

Papież, pełniący funkcję biskupa Rzymu, 
niestrudzenie odwiedzał rzymskie parafie. 

W IV Niedzielę Wielkiego Postu udał się 
z wizytą do położonej w pobliżu Watykanu 
parafii Matki Bożej Różańcowej, nad którą 

opiekę duszpasterską sprawują dominikanie.

28 marca Ojciec Święty podpisał encyklikę „Evangelium vitae” (datowaną 
25 marca) o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Dwa dni później 
odbyła się jej uroczysta prezentacja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
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rzym, wizyta w parafii Matki Bożej Pocieszenia 2 kwietnia 1995
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Watykan, Plac św. Piotra, Msza św. Niedzieli Palmowej i obchody X Światowego Dnia Młodzieży, homilia 9 kwietnia 1995

Pielgrzym 
niezwykły i jedyny

„Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie” 
(Łk 19,38).
Dziś, w Niedzielę Męki Pańskiej 
albo „Palmową”, pragniemy 
pozdrowić Ciebie, Jezu Chryste, 
jako Pielgrzyma. Oto przybywasz 
do Jerozolimy. Przybywasz na 
święta paschalne. Przybywasz 
otoczony tylu innymi pielgrzymami.
W Starym Testamencie Izrael 
miał głęboko zapisane w pamięci 
pielgrzymowanie poprzez pustynię, 
pod wodzą Mojżesza. Było to 
fundamentalne doświadczenie dla 
Izraela, narodu wyprowadzonego 
przez Boga z niewoli egipskiej, by 
podjął służbę Panu (por. Pwt 1,11). 
Mojżesz przeprowadził swój naród 
przez Morze Czerwone, a potem 
wiódł go przez 40 lat do Ziemi 
Obiecanej. A kiedy Izraelici osiedli 
już w swej ojczyźnie przydzielonej 
im przez Boga, wówczas pamięć 
pielgrzymowania po pustyni stała 
się żywą i dynamiczną częścią ich 
służby Bożej.
Żydzi pielgrzymowali do Jerozolimy 
przy różnych okazjach, ale przede 
wszystkim na święta Paschy. Jezus 
także przybywa do Jerozolimy 
w dniach poprzedzających 
Paschę jako pielgrzym 
– Pielgrzym Niedzieli Palmowej. 
A my, zgromadzeni tutaj na Placu 
św. Piotra, pozdrawiamy Go jako 
Najświętszego Pielgrzyma, Tego, 
który naszemu pielgrzymowaniu 
nadaje ostateczny sens.
Czyż już pierwsza pielgrzymka 
12-letniego Jezusa z Nazaretu do 
Jerozolimy nie zapowiadała takiego 
spełnienia się zapowiedzi? Gdy 
przybył wtedy do Świętego Miasta 
ze swą Matką i Józefem, poczuł 
się przynaglony do pozostania 
w świątyni, aby „przysłuchiwać 
się i zadawać pytania” (por. 
Łk 2,46) nauczycielom na temat 
spraw Bożych. Ta pierwsza 

pielgrzymka wciągnęła Go głęboko 
w posłannictwo, które naznaczyło 
całe Jego życie. Nic dziwnego, że 
kiedy został odnaleziony przez 
Maryję i Józefa w świątyni, na 
wyrzut, który uczyniła Mu Matka, 
odpowiedział w jakże znamienny 
sposób: „Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca?” (Łk 2,49).
W następnych latach po tym 
tajemniczym wydarzeniu Jezus, 
jako dorastający młodzieniec, 
a potem jako dojrzały mężczyzna, 
przybywał wielokrotnie do 
Jerozolimy jako pielgrzym. Wreszcie 
w dniu, który dzisiaj wspominamy, 
przybył tutaj po raz ostatni. Ta 
pielgrzymka w Niedzielę Palmową 
była w pełnym tego słowa 
znaczeniu mesjańska. Wypełniają 
się na niej zapowiedzi proroków, 
w szczególności zapowiedź 
Zachariasza, która ukazywała 
Mesjasza przybywającego do 
Jerozolimy na osiołku (por. 
Za 9,9) w otoczeniu wiwatujących 
rzesz, które widziały w Nim 
zapowiedzianego wysłannika 
Pańskiego. Dlatego właśnie 
uczniowie i obecni tam ludzie 
słali na drodze, po której Jezus 
stąpał, swe płaszcze, ścielili gałązki 
palmowe i oliwne, i pozdrawiali Go 
śpiewając pełne uniesienia słowa 
wiary i nadziei: „Błogosławiony 
Król, który przychodzi w imię 
Pańskie” (Łk 19,38).
A to wszystko miało miejsce przed 
świętem Paschy. Za kilka dni te 
radosne okrzyki, które towarzyszyły 
Jezusowi przybywającemu 
w pielgrzymce do Świętego Miasta, 
miały się zamienić w złowrogie: 
„Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!” 
(Łk 23,21).
[…] Wiemy, że oto Jezus 
z Nazaretu przybywa do Jerozolimy 
po raz ostatni. Dlatego też 
w sposób szczególny witamy Go, 
jako pielgrzyma.
Jest to Pielgrzym niezwykły 
i jedyny! Jego pielgrzymowania 
nie da się zmierzyć kategoriami 
geografii. On sam o tym mówi 

słowami owianymi tajemnicą: 
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem 
na świat; znowu opuszczam świat 
i idę do Ojca” (J 16,28). Oto jest 
właściwy wymiar Jego pielgrzymki! 
A Wielki Tydzień, który dzisiaj 
rozpoczynamy, objawia 
w całej pełni „Szerokość, Długość, 
Wysokość i Głębokość” (Ef 3,18) 
Chrystusowego pielgrzymowania.
Oto Chrystus przychodzi do 
Jerozolimy, ażeby się na Nim 
wypełniły wszystkie proroctwa. 
Przychodzi, ażeby tutaj uniżyć 
samego siebie i stać się posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej – i ażeby po tym 
wyniszczeniu siebie samego, 
doznać wywyższenia ze strony 
Boga (por. Flp 2,8-9).
Ten jeden tydzień w roku 
liturgicznym słusznie nazywa się 
Wielkim Tygodniem, bo w nim 
zawiera się i spełnia cała tajemnica 
Chrystusa, Najświętszego 
Pielgrzyma, „zjednoczonego jakoś 
z każdym człowiekiem” (por. 
Gaudium et spes, 22), pielgrzyma 
przemierzającego nasze dzieje. 
Czyż można więcej powiedzieć 
o sensie pielgrzymowania człowieka 
niż to: „Wyszedłem od Ojca 
i przyszedłem na świat; znowu 
opuszczam świat i idę do Ojca”? 
Czyż to nie jest właśnie pełny 
i ostateczny wymiar wszelkiego 
pielgrzymowania w Chrystusie?
Właśnie dlatego Niedziela 
Palmowa jest od 10 lat 
centralnym punktem odniesienia 
wielkiego i zorganizowanego 
pielgrzymowania młodych 
chrześcijan na całym świecie. 
Istnieją ważne powody do tego, 
ażeby właśnie Niedzielę Palmową 
Kościół uznawał za „Dzień 
Młodzieży”. To przecież właśnie 
młodzi wylegli na spotkanie Jezusa, 
przybywającego na Święta Paschy 
do Jerozolimy. To oni słali płaszcze 
i gałązki palmowe na drodze, którą 
szedł i śpiewali Mu: „Hosanna 
Synowi Dawida! Błogosławiony 
Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie!” (Mt 21,9). […]
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Watykan, Pałac Apostolski, 10 kwietnia 1995 Watykan, Bazylika św. Piotra, Wielki Czwartek, 13 kwietnia 1995

Ojciec Święty przewodniczył Zwyczajnemu 
Konsystorzowi Publicznemu, na którym 
kardynałowie zebrali się w sali Konsystorza. Obrady konsystorza poświęcone były kanonizacji 7 błogosławionych: Jana 

Sarkandra, Eugeniusza de Mazenoda, Idziego Marii od św. Józefa, Zdzisławy 
z Lemberku, Marka Križevčanina, Stefana Pongracza i Melchiora Grodzieckiego.

Ojciec Święty odprawił przy konfesji św. Piotra Mszę św. Krzyżma. 
Eucharystię sprawowało z Papieżem 1200 kapłanów, 33 kardynałów 
i 41 biskupów, którzy po homilii odnowili święcenia. Jan Paweł II przekazał koncelebransom oleje święte  

wraz z przesłaniem, „aby wszyscy, których będą nimi 
namaszczać, mogli osiągnąć świętość życia i zbawienie”.
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rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, Eucharystia Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek, 13 kwietnia 1995
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rzym, Koloseum, rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej Wielki Piątek, 14 kwietnia 1995

Przemawia do nas 
Krzyż

Dzisiaj, w Wielki Piątek, przemawia 
do nas Krzyż. Przemawia do 
nas Krzyż podczas liturgii, którą 
sprawowaliśmy u św. Piotra i którą 
teraz sprawujemy tutaj. Krzyż 
przemawia do nas poprzez to 
rzymskie Koloseum. Przemawia 
do nas poprzez męczenników, 
którzy uchwycili się Krzyża 
Chrystusa i stali się świadkami Jego 
śmierci, Jego męczeństwa i Jego 
zmartwychwstania.
[…] chcemy powiedzieć naszym 
braciom i siostrom – rzymskim 
męczennikom, którzy tutaj 
w Koloseum dali świadectwo 
swojej wiary, nadziei i miłości do 
Chrystusa, że staramy się strzec 
tego dziedzictwa wiary, które nam 
pozostawili; staramy się iść razem 
z Chrystusem ukrzyżowanym w tym 
samym miejscu, gdzie oni dali 
świadectwo swojej wiary. Staramy 
się być coraz bardziej zjednoczeni.
Pamiętam, że w ubiegłym roku 
rozważanie Drogi Krzyżowej 
zostało przygotowane przez 
Patriarchę Konstantynopola, 
Bartolomeosa. W tym roku 
przygotowała je luterańska 
zakonnica, która brała udział 
w ostatnim Synodzie, poświęconym 
„życiu konsekrowanemu i jego misji 
w Kościele i w świecie”.
Uczestniczyliśmy w tej Drodze 
Krzyżowej razem, niosąc Krzyż 
Chrystusa. Wraz z Papieżem, 
Biskupem Rzymu, niosły go różne 
osoby, przede wszystkim świeccy 
bracia i siostry; z kolei prawosławny 
brat z Moskwy i siostra luterańska. 
Wszystko to mówi nam, że zbliżając 
się do trzeciego tysiąclecia, do 
Tertio millennio adveniente, chcemy 
być sobie coraz bliżsi, coraz bardziej 
zjednoczeni, ponieważ Chrystus 
zjednoczył nas w swoim Krzyżu, 
w swoim zmartwychwstaniu, 
w swoim Misterium – Mysterium 
passionis, Mysterium paschale. […]

Mysterium 
passionis

[…] Co oznacza ta Droga Krzyżowa 
w tym właśnie miejscu? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, należy 
zwrócić uwagę na jeden szczegół. 
Podczas Drogi Krzyżowej niesiemy 
krzyż pozbawiony wyobrażenia 
Chrystusowego ciała: Ecce lignum 
crucis! I ten „nagi” krzyż dominuje 
nad przejmującymi ruinami 
Koloseum.
Czyż to wszystko nie mówi nam, 
że drzewo Krzyża, do którego 
w Wielki Piątek przybito ciało 
Chrystusa, trwa jak gdyby wciąż 
w pogotowiu; że oczekuje na 
tych wszystkich, którzy w ciągu 
stuleci mają stać się uczestnikami 
Chrystusowych cierpień? Tak było 
w przypadku tych, którzy tutaj 
i w tylu innych miejscach ziemi za 
Chrystusa oddawali swoje życie.
Jezus z Nazaretu mówi: „Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 
(Mt 16,24).
Mówi także: „Kto nie bierze swego 
krzyża, a idzie za Mną, nie jest 
Mnie godzien” (Mt 10,38). Kiedy 
to powiedział, o ukrzyżowaniu 
wielkiego Proroka i Cudotwórcy 
trudno było myśleć.
Piotr zaprotestował wówczas: 
„Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie” 
(Mt 16,22). Lecz Chrystus wiedział, 
co wydarzy się w Wielki Piątek, 
kiedy zostanie skazany na śmierć 
krzyżową. Wiedział, że mieszkańcy 
Jerozolimy będą wołać „Ukrzyżuj 
Go!” (J 19,15) i że Piłat, ulegając 
naciskowi tłumu, wyda wyrok 
śmierci. Chrystus wiedział, że 
będzie niósł ten krzyż ulicami 
Jerozolimy, że będzie do niego 
przybity i dokona na nim żywota.
Ecce lignum Crucis, in quo salus 
mundi pependit! Chrystus wiedział, 
że Jego śmierć na Krzyżu jest 
potrzebna dla zbawienia świata.
„Oto drzewo Krzyża!”

„Krzyżu święty, nade wszystko. 
Drzewo przenajszlachetniejsze! 
W żadnym lesie takie nie jest, 
jeno na którym sam Bóg jest. 
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, 
rozkoszny owoc nosiło”.
W liturgii Wielkiego Piątku, 
głosząc pochwałę Krzyża, na 
którym dokonało się zbawienie 
świata, Kościół prowadzi nas 
niejako w samo centrum dziejów 
człowieka. Oto stajemy między 
„drzewem wiadomości dobrego 
i złego” a „drzewem życia” (por. 
Rdz 2,9). W Księdze Rodzaju 
złamanie Bożego nakazu, by 
nie jeść owoców z „drzewa 
wiadomości dobrego i złego”, 
stanowi grzech pierworodny, leżący 
u podstaw dziedzicznej grzeszności 
człowieka (por. Rdz 2,16-17).
Zapis Księgi Rodzaju, choć zwięzły 
i symboliczny, jeśli odczytamy 
go do końca, jest wstrząsający. 
Człowiek musiał opuścić stan 
pierwotnej szczęśliwości z powodu 
grzechu. Ale nie stracił sprzed oczu 
drugiego drzewa. Grzech odsunął 
człowieka od drzewa żywota, 
ale nie wykorzenił z jego duszy 
pragnienia życia, które to drzewo 
symbolizuje.
Zgodnie z pierwszą zapowiedzią 
zawartą w Księdze Rodzaju, 
Boży Pomazaniec, Syn Niewiasty, 
miał na nowo ukazać ludziom 
drogę, która prowadzi do żywota. 
Powiedział przecież o sobie: „Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem” 
(J 14,6). I oto ta droga prowadzi 
przez Krzyż.
Dlatego dzisiaj wielbimy drzewo 
Krzyża, na którym zawisło 
umęczone ciało Odkupiciela: 
ten Krzyż stał się nam drogą do 
żywota. Przy Krzyżu w Koloseum 
kończymy też naszą wielkopiątkową 
liturgię – liturgia passionis – 
a kończymy ją z głęboką nadzieją. 
Czyż Chrystus nie zapowiedział, 
że zmartwychwstanie? Tak więc 
mysterium passionis musi objawić 
się jako mysterium paschale. […]
(fragment niewygłoszonego 
rozważania)
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Watykan, Plac św. Piotra, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 16 kwietnia 1995

Tradycyjnie w Wielkanoc przed Mszą św. orkiestry Gwardii Szwajcarskiej 
i karabinierów wygrywają hymny Włoch i Watykanu. W tym roku Eucharystia, 
z powodu przejmującego zimna i deszczu, była sprawowana w Bazylice.

Po Mszy św., jak co roku, Jan Paweł II 
wygłosił orędzie wielkanocne z głównej loggii 

Bazyliki. Słowa Jana Pawła II wysłuchało 
ponad 100 tys. osób zgromadzonych na 

Placu św. Piotra. Przed błogosławieństwem 
Urbi et Orbi Ojciec Święty złożył życzenia 

świąteczne w 57 językach.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, orędzie urbi et Orbi Bazylika św. Piotra, Loża Błogosławieństw, 16 kwietnia 1995

ten,  
który umarł, 
króluje dziś żywy

„Głosimy śmierć Twoją, Panie 
Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie”. W ciągu 
Wielkiego Tygodnia, Tygodnia 
Męki Pańskiej, Kościół głosi śmierć 
Chrystusa. Głosi ją poczynając 
od Niedzieli Palmowej, a potem 
w ciągu Paschalnego Triduum. 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielka Sobota, to liturgiczne 
głoszenie śmierci Chrystusa, które 
kończy się przy grobie na Kalwarii, 
gdzie złożono martwe ciało Jezusa 
z Nazaretu. Dzisiaj Kościół powraca 
do tego grobu; powraca przede 
wszystkim w osobach niewiast 
jerozolimskich, które po szabacie 
przychodzą, żeby namaścić 
ciało Chrystusa. I oto zastają 
grób pusty. A z wnętrza grobu 
słyszą słowa: „wiem, że szukacie 
Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma 
Go tu, bo zmartwychwstał, jak 
powiedział” (Mt 28,5-6). Od tej 
chwili Kościół zaczyna wyznawać, 
że Ten, który umarł, króluje dziś 
żywy: „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie”.
Jest rzeczą znamienną, 
że pierwszymi świadkami 
zmartwychwstania są niewiasty; 
one pierwsze słyszą z głębi grobu 
tę nieoczekiwaną i zdumiewającą 
wiadomość, która napełnia je 
naprzód przerażeniem. Jednakże 
prawda jest oczywista: grób jest 
pusty, nie ma w nim już ciała 
Chrystusowego. Niewiasty są 
przerażone. Równocześnie jednak 
czują, że stały się oto świadkami 
wydarzenia, które może zmienić 
dzieje człowieka. Tego wydarzenia 
nie mogą zachować tylko dla siebie! 
Niewiasty biegną natychmiast do 

apostołów i przekazują im wiernie 
to, czego stały się świadkami. 
Piotr i Jan podążają do grobu 
i stwierdzają to samo, co usłyszeli 
od niewiast. W ciągu tego samego 
dnia wiadomość o pustym grobie 
rozszerza się. Wieczorem Jezus 
powie apostołom zgromadzonym 
w wieczerniku, że pusty grób 
oznacza Jego zmartwychwstanie.
Czy zmartwychwstanie było 
całkowitym zaskoczeniem dla 
apostołów? Czyż nie słyszeli oni 
z ust samego Jezusa licznych 
jego zapowiedzi? Zapowiadał 
wyraźnie swoją śmierć krzyżową 
w Jerozolimie i zawsze dodawał: 
„Syn Człowieczy […]  trzeciego 
dnia zmartwychwstanie” 
(Mt 17,22-23). To, co się stało, 
co stwierdziły niewiasty, a potem 
sami apostołowie, i co przedtem 
zdawało się trudne do uwierzenia 
– to od dzisiejszego dnia stało się 
faktem oczywistym. Czyż zresztą 
Jezus nie wskrzeszał umarłych? 
Czy nie wskrzesił Łazarza, swego 
przyjaciela, brata Marii i Marty? 
Czyż do tej Marty, która płacząc 
mówiła o śmierci swego brata, 
nie powiedział: „Brat twój 
zmartwychwstanie” (J 11,23)? 
A potem dodał: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem” 
(J 11,25). Czyż po tym wszystkim 
Kościół może nie świadczyć 
o zmartwychwstaniu Chrystusa? 
Czy może tego zmartwychwstania 
nie głosić z głęboką radością?
Tak, Kościół głosi Ewangelię życia 
mocą Tego, który zwyciężył 
śmierć, i wzywa wszystkich, aby 
„dążyli wytrwale i z odwagą 
do tego, by w naszej epoce, 
w której mnożą się zbyt liczne 
oznaki śmierci, zapanowała 
wreszcie nowa kultura życia, owoc 
kultury prawdy i miłości” (por. 
Evangelium vitae, 77). Chrystus 
otwiera drogę życia! Rodzinom 
rozdzielonym przez wojnę, ofiarom 
nienawiści i przemocy – w Algierii, 
w Bośni i Hercegowinie, w Burundi, 
w południowym Sudanie – Kościół 
nie waha się głosić na nowo 

paschalnego orędzia pokoju, 
przypominając wszystkim, że 
ich wspólnym początkiem jest 
jeden Bóg. Tym, którzy pośród 
cierpień oczekują uznania swoich 
najgłębszych aspiracji – jak 
Palestyńczycy, Kurdowie czy rdzenne 
ludy Ameryki Łacińskiej – Kościół 
proponuje dialog jako jedyną drogę 
prowadzącą do sprawiedliwych 
rozwiązań i do ładu społecznego 
opartego na wzajemnym szacunku 
i akceptacji. Tych, którzy doznają 
pokusy, aby raz jeszcze zaufać 
zbrojnej przemocy – jak dzieje się 
na przykład na Kaukazie, a ostatnio 
w Ekwadorze i w Peru – Kościół 
przypomina z troską i niepokojem, że 
egoizm i żądza władzy są sprzeczne 
zarówno z prawdą o człowieku, 
jak i z godnością chrześcijanina. 
Wszystkim Kościół przypomina, 
że pokojowe współżycie, owoc 
wzajemnego szacunku i zrozumienia, 
umacnia się dzięki cierpliwości 
i otwartości wobec każdego brata.
Wszystko staje się nowe w blasku 
Zmartwychwstałego, który sam 
jeden może powiedzieć: „Ja 
jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki” (J 11,25-26). 
Cała wiara Kościoła jest zawarta 
w tych słowach! Chrystus, który 
trzeciego dnia zmartwychwstał, 
jest „Pierworodnym spośród 
umarłych” (Kol 1,18), jest 
początkiem zmartwychwstania ciał 
i życia wiecznego w Bogu. Kościół 
przeżywa dzisiaj wielką radość, 
a radością tą dzieli się przede 
wszystkim z Matką Chrystusa: 
Regina caeli laetare: Alleluia! […] 

Środkowy spośród eleganckich balkonów, 
zdobiących fasadę Bazyliki św. Piotra, zwany 
jest główną loggią lub Lożą Błogosławieństw. 

To stąd rzesze pielgrzymów na Placu 
św. Piotra słyszą świąteczne błogosławieństwa 
Urbi et Orbi. Stąd też 16 października 1978 r. 
rozległo się „Habemus Papam” oznajmiające 

wybór krakowskiego kardynała Karola Wojtyły 
nowym Następcą św. Piotra.
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rzym, kościół Ducha Św. in Sassia, ośrodek kultu Bożego Miłosierdzia Druga Niedziela Wielkanocy, Msza św., homilia, 23 kwietnia 1995

Lęk wobec 
tajemnicy śmierci

„Pokój wam!” (J 20,19). Jezus 
dwukrotnie wypowiedział te słowa, 
ukazując się jedenastu apostołom 
w wieczerniku wieczorem tego 
samego dnia, w którym powstał 
z martwych. Pan – jak pisze 
ewangelista Jan – pokazał im ręce 
i bok, by przed nimi potwierdzić 
tożsamość swego ciała. Jak gdyby 
chciał powiedzieć: „To jest to 
samo ciało, które dwa dni temu 
zostało przybite do krzyża, a potem 
złożone do grobu. To samo ciało, 
które nosi w sobie ślady ran po 
ukrzyżowaniu i włóczni. Ono 
jest dowodem wprost na to, że 
zmartwychwstałem i żyję”.
Po ludzku, było to stwierdzenie 
trudne do przyjęcia, o czym 
przekonuje nas reakcja Tomasza. 
Kiedy Jezus przyszedł w dniu swego 
zmartwychwstania do wieczernika, 
Tomasz był nieobecny. A gdy 
potem apostołowie opowiedzieli 
mu, że widzieli Chrystusa, on 
stanowczo nie chciał uwierzyć. 
Znamienne jest, jak odpowiadał 
na ich słowa: „Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę” 
(J 20,25). Widać z tych słów 
jak bardzo ważna dla prawdy 
zmartwychwstania była fizyczna 
tożsamość ciała Chrystusa. Kiedy 
Pan Jezus ósmego dnia – tak jak 
dziś – przyszedł ponownie do 
wieczernika, zwrócił się wprost 
do Tomasza, jakby spełniając jego 
żądanie: „Podnieś tutaj swój palec 

i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 
i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym!” 
(J 20,27). Wobec takiego dowodu 
Tomasz nie tylko ustąpił, ale 
wyciągnął ostateczny wniosek 
z tego, co widział i czego dotykał, 
wyrażając go we wzniosłym 
i zwięzłym wyznaniu wiary: „Pan 
mój i Bóg mój!” (J 20,28). Wobec 
zmartwychwstania Chrystusowego 
stała się dla Tomasza oczywistą 
nie tylko prawda o Jego 
człowieczeństwie, ale także o Jego 
bóstwie. Ten, który własną mocą 
zmartwychwstał, jest Panem: „Nie 
zna śmierci Pan żywota”.
To wyznanie Tomaszowe zamyka 
poniekąd cykl świadectw 
o zmartwychwstaniu Chrystusa, 
które Kościół odczytuje nam 
w czasie oktawy paschalnej. „Pan 
mój i Bóg mój!” Wobec takiego 
wyznania wiary apostoła, Jezus 
niejako otwiera rzeczywistość 
swojego zmartwychwstania ku 
całej przyszłości ludzkich dziejów. 
Mówi do Tomasza: „Uwierzyłeś 
dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli” (J 20,29). Jezus myśli 
o tych wszystkich, którzy nie 
zobaczą Go zmartwychwstałym, 
jak apostołowie; nie będą z Nim 
jedli ani pili (por. Dz 10,41), lecz 
uwierzą na podstawie świadectwa 
naocznych świadków. I tych 
Chrystus nazywa w szczególny 
sposób błogosławionymi.
„Przestań się lękać! Jam jest 
Pierwszy i Ostatni, i żyjący” 
(Ap 1,17). Istnieje jakaś analogia 
pomiędzy tamtym spotkaniem 
w wieczerniku – zwłaszcza ósmego 
dnia, w obecności Tomasza 
– a tym eschatologicznym 
spotkaniem, o którym mówi 
św. Jan w drugim czytaniu, 

zaczerpniętym z Apokalipsy. 
W wieczerniku Chrystus ukazał 
apostołom, a w szczególności 
Tomaszowi, rany swoich rąk, 
stóp i boku, ażeby potwierdzić 
tożsamość swojego ciała 
zmartwychwstałego i uwielbionego, 
z tym, które przedtem było 
ciałem ukrzyżowanym i złożonym 
do grobu. W Apokalipsie Pan 
występuje jako Pierwszy i Ostatni, 
jako Ten, od którego zaczynają się 
dzieje wszechświata i na którym 
się kończą, jako Ten, który jest 
„Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia” (Kol 1,15), który jest 
„Pierworodnym spośród umarłych” 
(Kol 1,18), a przez to samo jest 
początkiem i kresem dziejów 
człowieka.
Ta Jego tożsamość, przenikająca 
całe dzieje ludzkości, wyraża się 
w słowach: „Byłem umarły, a oto 
jestem żyjący na wieki wieków” 
(Ap 1,18). Tak jakby powiedział: 
„Byłem umarły w czasie. Przyjąłem 
śmierć, ażeby do końca dochować 
wierności wcieleniu, w którym jako 
Syn Boży współistotny Ojcu stałem 
się prawdziwym człowiekiem we 
wszystkim oprócz grzechu (por. 
Hbr 4,15). Te trzy dni mojej męki 
i śmierci, które były nieodzowne dla 
dzieła Odkupienia, trwają we Mnie 
i w was. Jednakże Ja sam jestem 
żyjący na wieki wieków i objawiam 
swoim zmartwychwstaniem, że 
Bóg wzywa każdego człowieka, 
aby uczestniczył w moim 
nieśmiertelnym życiu. Mam 
bowiem klucze śmierci. Tymi 
kluczami mam otworzyć ludzkie 
groby i zamienić cmentarze, 
królestwo śmierci, na wielkie pole 
zmartwychwstania”.
„Przestań się lękać!” Kiedy na 
wyspie Patmos Jezus zwraca 
się do Jana z tym wezwaniem, 

W II Niedzielę Wielkanocy Jan Paweł II 
odprawił Mszę św. w kościele Ducha Świętego 
in Sassia. Po Eucharystii poświęcił 
obraz Jezusa Miłosiernego w bocznej 
kaplicy świątyni i odmówił modlitwę 
do Miłosierdzia Bożego.
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rzym, kościół Ducha św. in Sassia, Msza św. w ośrodku kultu Bożego Miłosierdzia, homilia Druga Niedziela Wielkanocy, 23 kwietnia 1995

objawia mu swoje zwycięstwo 
nad wieloma lękami, które 
towarzyszą człowiekowi w jego 
ziemskim bytowaniu, a przede 
wszystkim wobec śmierci i wobec 
cierpienia. Lęk wobec śmierci 
odnosi się również do tej wielkiej 
niewiadomej, jaką ona z sobą 
niesie: Czy nie jest ona całkowitym 
unicestwieniem ludzkiej istoty? Czy 
te groźne słowa: „prochem jesteś 
i w proch się obrócisz!” (Rdz 3,19) 
nie ukazują twardej rzeczywistości 
śmierci? A więc człowiek ma 
powody, aby odczuwać lęk wobec 
tajemnicy śmierci.
Współczesna cywilizacja czyni 
bardzo wielkie wysiłki, ażeby 
odwrócić świadomość ludzką od 
konieczności śmierci, starając się 
nakłonić człowieka, aby żył tak, 
jakby śmierci nie było. A konkretnie 
wyraża się to w próbach 
odwrócenia świadomości człowieka 
od Boga, by żył tak, jakby Boga nie 
było! Jednakże prawda o śmierci 
jest zbyt oczywista. Nie da się jej 
zagłuszyć. I nie da się rozproszyć 
lęku, który łączy się ze śmiercią.
Człowiek lęka się śmierci, tak 
jak lęka się tego, co po śmierci. 
Lęka się sądu i kary. I ten lęk ma 
znaczenie zbawcze: nie trzeba 
go w człowieku niszczyć. Kiedy 
Chrystus mówi: „Przestań się 
lękać!”, chce dać odpowiedź 
na to, co stanowi najgłębsze 
źródło lęków egzystencjalnych 
człowieka. Chce powiedzieć: „Nie 
lękaj się zła, ponieważ w moim 
zmartwychwstaniu dobro okazało 
się silniejsze od zła. Moja Ewangelia 
okazała się prawdą zwycięską. 
Śmierć i życie zwarły się na Kalwarii 
w przedziwnym pojedynku i z tego 
zwarcia życie wychodzi zwycięskie: 
Dux vitae mortuus regnat vivus! 
‘Byłem umarły, a oto jestem żyjący 
na wieki wieków’” (Ap 1,18).
„Kamień odrzucony przez 
budujących stał się kamieniem 
węgielnym” (Ps 118[117],22). Ten 
proroczy werset Psalmu z dzisiejszej 
liturgii pomaga nam zrozumieć 
prawdę o zmartwychwstaniu 

Chrystusa. Wyraża też 
prawdę o miłosierdziu, które 
w zmartwychwstaniu się objawiło: 
miłość odniosła zwycięstwo nad 
grzechem, a życie nad śmiercią. Ta 
prawda stanowi poniekąd samą 
istotę Dobrej Nowiny. I dlatego 
Chrystus może powiedzieć: 
„Przestań się lękać!” Może te 
słowa powtórzyć do każdego 
człowieka – zwłaszcza do każdego 
człowieka cierpiącego fizycznie 
czy duchowo. Może je powtórzyć 
z całym pokryciem.
Wiedziała o tym w szczególny 
sposób s. Faustyna Kowalska, 
której beatyfikacja odbyła się 
przed dwoma laty. Całe jej 
mistyczne doświadczenie było 
skoncentrowane wokół tajemnicy 
Chrystusa Miłosiernego. Można 
powiedzieć, że doświadczenie to 
stanowiło jak gdyby szczególny 
komentarz do słowa Bożego 
dzisiejszej liturgii. Faustyna nie 
tylko zapisywała swoje mistyczne 
doświadczenia, ale także szukała 
malarza, który by namalował 
obraz Chrystusa Miłosiernego, 
tak jak On jej się jawił. Ten obraz, 
tak jak i cała postać s. Faustyny, 
jest jednym jeszcze świadectwem 
tego, co teologowie nazywają 
condescendentia divina. Bóg 
się poniekąd dostosowuje 
do poziomu swoich ludzkich 
rozmówców. Całe Pismo Święte, 
a zwłaszcza Ewangelia jest tego 
potwierdzeniem.
Drodzy bracia i siostry! Przesłanie 
s. Faustyny znajduje się niejako na 
tej samej linii. Ale czy chodziło tu 
tylko o nią samą? Czy nie chodziło 
zarazem o tych wszystkich ludzi, 
którym przesłanie Faustyny dodało 
odwagi w ciężkich doświadczeniach 
okresu II wojny światowej, obozów 
koncentracyjnych, eksterminacji 
i bombardowań? Mistyczne 
doświadczenie błogosławionej 
Faustyny Kowalskiej i odniesienie 
do Chrystusa Miłosiernego są 
wpisane w ten trudny kontekst 
dziejów naszego stulecia. I my, jako 
ludzie tego stulecia, gdy dobiega 

już ono swojego kresu, pragniemy 
dzisiaj dziękować za orędzie 
Miłosierdzia Bożego.
Dziś cieszę się w sposób 
szczególny, że mogę składać 
Bogu dzięki w kościele Ducha 
Świętego in Sassia, który 
przylega do szpitala noszącego 
tę samą nazwę i który stał się 
ośrodkiem wyspecjalizowanym 
w duszpasterstwie chorych oraz 
w rozpowszechnianiu duchowości 
Miłosierdzia Bożego. Jest rzeczą 
bardzo znaczącą i słuszną, że 
właśnie tu, w sąsiedztwie szpitala 
o bardzo starych tradycjach, 
ludzie modlą się i działają w trosce 
o zdrowie ciała i ducha. […]
Chciałbym […] zwrócić się 
z braterskim przesłaniem do 
chorych leżących w szpitalu Ducha 
Świętego, a także do lekarzy, 
pielęgniarzy i pielęgniarek, do 
sióstr zakonnych i do wszystkich, 
którzy zajmują się nimi na co dzień. 
Wszystkim chciałbym powiedzieć: 
„Miejcie ufność w Panu! Bądźcie 
apostołami Bożego Miłosierdzia 
i idąc za zachętą i przykładem 
błogosławionej Faustyny, troszczcie 
się o tych, którzy cierpią na ciele, 
a szczególnie na duchu. Starajcie 
się, aby wszyscy mogli doświadczyć 
miłosiernej miłości Pana, który 
pociesza i napełnia radością.
Niech Pan Jezus będzie waszym 
pokojem!
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki” (Hbr 13,8). 
Patrząc na Niego w tajemnicy 
krzyża i zmartwychwstania 
powtarzamy wraz z liturgią 
dzisiejszej niedzieli: „Dziękujcie 
Panu, bo jest dobry!”
„Dziękujcie Panu, bo jest 
miłosierny!”

W Mszy św. w rzymskim centrum 
duchowości Miłosierdzia Bożego 

uczestniczyli m.in. kard. Fiorenzo Angelini, 
kard. Camillo Ruini, abp Edward Nowak, 

o. Peter-Hans Kolvenbach, generał zakonu 
jezuitów. Przemówienie powitalne wygłosił 

rektor kościoła, ks. Józef Bart.
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trydent, liturgia Słowa w katedrze św. Wigiliusza, homilia, 30 kwietnia 1995 120. pielgrzymka apostolska do Włoch, 29-30 kwietnia 1995

Sobór trydencki 
podjął wysiłek 
odnowy Kościoła

[…] Wspominamy dziś wielkie 
wydarzenie z dziejów Kościoła: 
wspominamy sobór, który bierze 
nazwę od miasta Trydentu, ponieważ 
w tej właśnie katedrze rozpoczął się 
450 lat temu, 13 grudnia 1545 r., 
i tutaj odbyły się jego najważniejsze 
etapy. Za to niezwykłe wydarzenie, 
które trwało aż osiemnaście 
lat, chcemy przede wszystkim 
podziękować Bogu – za to, że mimo 
ludzkich wahań i obiektywnych 
trudności tamtej epoki ofiarował 
swemu Kościołowi bezcenny czas 
łaski i religijnej odnowy.
W obliczu kryzysu duchowego 
i eklezjalnego pierwszych lat XVI w., 
Kościół potrafił znaleźć w Trydencie 

odwagę, aby dochować wierności 
Tradycji apostolskiej, z nową 
energią podjął dążenie do świętości 
i zgromadził siły dla autentycznej 
odnowy duszpasterstwa: można 
zatem bez przesady powiedzieć, że 
Sobór ten rozpoczął i ukształtował 
całą epokę w dziejach Kościoła i do 
dzisiaj przynosi dobroczynne owoce.
Sobór, który został zwołany po to, 
aby zainicjować reformę wewnątrz 
Kościoła, a zarazem wyjaśnić 
podstawowe kwestie dogmatyczne, 
będące przedmiotem kontrowersji, 
nie porzucił nigdy nadziei, że uda mu 
się załagodzić ostry konflikt powstały 
po reformacji protestanckiej. Nawet 
sama siedziba soboru – miasto 
Trydent, należące do cesarstwa 
Karola V – została wybrana z myślą 
o tym, „aby ułatwić spotkanie, by 
stać się mostem, by zaproponować 
pojednanie i przyjaźń” 
(przemówienie Pawła VI do Kościoła 
trydenckiego, Insegnamenti, II, 

1964, s. 157). Niestety, w tamtym 
momencie dziejowym nie można 
było uczynić nic innego, jak tylko 
stwierdzić, że doszło do podziału. 
Ale pragnienie przywrócenia 
pełnej komunii nigdy nie osłabło, 
tak że dzisiaj, po doniosłych 
wypowiedziach ekumenicznych 
Soboru Watykańskiego II, jest 
ono postrzegane jako jeden 
z pastoralnych priorytetów Kościoła.
Jeśli spoglądamy dziś na Sobór 
Trydencki bez uprzedzeń, jawi się on 
jako wielka odpowiedź katolickiej 
wiary na wyzwania nowożytnej 
kultury i na pytania postawione 
przez reformatorów. Poprzez swoje 
rozstrzygnięcia doktrynalne i odnowę 
duszpasterską sobór wytyczył wielkie 
drogi rozwoju Kościoła w następnych 
stuleciach, stwarzając warunki dla 
powstania owego autentycznego 
humanizmu chrześcijańskiego, 
który miał wydać obfite owoce 
na niwie kultury, sztuki, życia 

religijnego i społecznego. […]
Liczne były bowiem problemy, 
które na początku XVI w. nękały 
Kościół i stwarzały konieczność 
głębokiej reformy. Zwłaszcza 
refleksja teologiczna nie umiała 
na czas odpowiedzieć na wielkie 
pytania, dotyczące kwestii 
intelektualnych i religijnych, które 
nurtowały ówczesną kulturę, i w ten 
sposób otwierała drogę błędom 
doktrynalnym.
W tej wysoce niepokojącej sytuacji 
Sobór Trydencki sformułował na 
nowo doktrynę katolicką, w sposób 
ścisły i jednoznaczny. Wyjaśniając 
dogmatyczne stanowisko Kościoła, 
w wielu przypadkach nie ograniczył 
się jedynie do potwierdzenia 
kwestionowanych prawd, ale 
zwrócił uwagę na niektóre ich 
ważne aspekty, uwypuklone przez 
reformę protestancką, i ponownie 
przedstawił je w kontekście nauki 
katolickiej. I tak, na przykład, 

troska o zachowanie absolutnego 
prymatu łaski Boga i Jego inicjatywy 
w dziele zbawienia człowieka skłoniła 
reformatorów do dyskusyjnej 
reinterpretacji roli człowieka 
wierzącego i Kościoła. Sobór docenił 
znaczenie tego kierunku refleksji 
i sam ją podjął, wyjaśniając – na 
podstawie licznych źródeł biblijnych 
i za pomocą języka wzniosłego 
i głęboko religijnego – działanie Boże 
i zbawczą rolę wiary. Zarazem zwrócił 
uwagę na skutki obiektywnego 
uzdrowienia, dokonanego przez łaskę 
Bożą, i wezwał do odpowiedzialnej 
współpracy człowieka, 
wspomagającej działanie Boga.
Tak więc, wydając Dekret 
o usprawiedliwieniu – który jest 
jedną z jego najcenniejszych 
zdobyczy w dziedzinie definiowania 
doktryny katolickiej – sobór pragnął 
potwierdzić rolę Kościoła i jego 
sakramentów, powierzoną mu 
przez Chrystusa, w dziele zbawienia 

grzesznego człowieka.
Innym ważnym owocem 
soboru, który wywarł głęboki 
i decydujący wpływ na wiarę 
ludu chrześcijańskiego, był Dekret 
o Eucharystii.
Przeciwstawiając się praktyce, 
czasem niezbyt światłej, dającej 
reformatorom sposobność do 
zakwestionowania wartości 
Mszy jako ofiary, sobór potrafił 
sformułować teologię Eucharystii, 
która dziś jeszcze zaskakuje nas 
swoją głębią […].
Sobór Trydencki nie tylko wyjaśnił 
kwestie dogmatyczne, ale podjął też 
wielki wysiłek odnowy pastoralnego 
wymiaru Kościoła. Więcej: 
połączył w niezwykłej syntezie te 
dwa dążenia, zalecając – przede 
wszystkim dzięki niezłomnej postawie 
papieży – wierność Prawdzie 
objawionej jako nieodzowny 
warunek właściwego duszpasterstwa 
i prawdziwej reformy Kościoła. […]

Wizyta Ojca Świętego w archidiecezji trydenckiej trwała niecałe 2 dni. Papieski 
helikopter wylądował na stadionie komunalnym ok. 18.30. Po ceremonii 
powitania Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami miasta na placu przed katedrą. W niedzielę, po Mszy św. podczas której beatyfikowany został Jan Nepomucen 

de Tschiderer, Jan Paweł II sprawował w katedrze liturgię Słowa z okazji 450-lecia 
otwarcia Soboru Trydenckiego, a następnie spotkał się z młodzieżą z całego regionu.
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Kraków, plac Matejki, gmach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Watykan, sala Konsystorza, 1 maja 1995

Wieczorem Ojciec Święty przyjął podczas prywatnej audiencji ponad 40 profesorów i pracowników 
naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Papież pozdrowił osobiście każdego z gości. 
Na zdjęciu z rektorem ASP, prof. Stanisławem Rodzińskim, znakomitym malarzem. Z pielgrzymką z okazji 175-lecia uczelni przybył m.in.  

prof. Władysław Pluta, prorektor i pracownik dydaktyczny Wydziału  
Form Przemysłowych, autor opracowań graficznych wielu albumów Białego Kruka.
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Watykan, Plac św. Piotra, beatyfikacja pięciorga sług Bożych 7 maja 1995
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Watykan, Plac św. Piotra, Msza św. beatyfikacyjna pięciorga sług Bożych Homilia, 7 maja 1995

Wieczna 
szczęśliwość 
udziałem 
błogosławionych

„Ja daję im życie wieczne” 
(J 10,28).
Te słowa Chrystusa Dobrego 
Pasterza, które słyszymy 
w dzisiejszej Ewangelii, są 
najwspanialszym wstępem 
do uroczystości, jaką Kościół 
dzisiaj przeżywa w Rzymie, na 
Placu św. Piotra, to znaczy do 
beatyfikacji pięciorga sług Bożych, 
pochodzących z różnych krajów 
i kontynentów. Są to: Augustyn 
Roscelli (Włochy), Maria od 
św. Józefa Alvarado Cardozo 
(Wenezuela), Maria Helena 
Stollenwerk (Niemcy), Maria 
Dominika Brun Barbantini i Józefina 

Gabriela Bonino (Włochy). […]
„W Jego bramy wstępujcie 
z dziękczynieniem, z hymnami 
w Jego przedsionki. Albowiem 
Pan jest dobry, Jego łaska trwa na 
wieki” (por. Ps 100[99],4-5).
Wezwanie to jest skierowane do 
nas wszystkich. W jakiś szczególny 
sposób zdaje się skierowane 
do tych, których Kościół od 
dnia dzisiejszego nazywa 
błogosławionymi […]. To do 
nich można zastosować słowa 
Księgi Apokalipsy z dzisiejszego 
drugiego czytania, mówiące 
o rzeszy pochodzącej z każdego 
narodu, wszystkich pokoleń, ludów 
i języków. „To ci, którzy przychodzą 
z wielkiego ucisku i opłukali swe 
szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga 
i w Jego świątyni cześć Mu oddają 
we dnie i w nocy” (Ap 7,14-15).
W tej apokaliptycznej wizji św. Jana 
Chrystus, Dobry Pasterz, jawi się 

równocześnie jako Baranek – jest 
więc poniekąd i Pasterzem, który 
pasie Bożą owczarnię, i Barankiem 
przeznaczonym na ofiarę. Owszem, 
Chrystus jest Pasterzem dlatego, że 
stał się Barankiem Bożym, Ofiarą 
całopalną dla zgładzenia grzechów 
świata. Victimae paschali laudes 
immolant Christiani. Agnus redemit 
oves: Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores.
„Baranek, który jest pośrodku tronu 
– pisze apostoł Jan – i poprowadzi 
ich do źródeł wód życia: i każdą łzę 
otrze Bóg z ich oczu” (Ap 7,17).
Udziałem błogosławionych jest 
wieczna szczęśliwość. Są oni 
bowiem ostatecznie zjednoczeni 
z Chrystusem w chwale. Baranek 
„jest pośrodku tronu”, jest 
wyniesiony do chwały Ojca, 
a ci, których przyprowadza do 
„źródeł wód życia”, uczestniczą 
w niewypowiedzianej chwale Boga, 
który jest życiem i miłością.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej Papież wyniósł na ołtarze kapłana Augustyna Roscelli oraz 4 siostry zakonne: 
Marię od św. Józefa Alvarado Cardozo, Marię Helenę Stollenwerk, Marię Dominikę Brun Barbantini i Józefinę 

Gabrielę Bontino. Liczni pielgrzymi oklaskami podziękowali Ojcu Świętemu za nowych błogosławionych.
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Watykan, Bazylika św. Piotra, Msza św. i święcenia kapłańskie 41 diakonów, homilia 14 maja 1995

Kapłan szafarzem 
zstępowania Boga 
ku człowiekowi

[…] Każdy z was, uczestnicząc 
w kapłaństwie Chrystusa, 
powołany jest, by być pośrednikiem 
pomiędzy Bogiem a ludźmi. 
Można by do was zastosować 
to, co Kościół nam przekazuje 
w dzisiejszym drugim czytaniu 
z Księgi Apokalipsy św. Jana: 
„I ujrzałem […]  Miasto Święte 
– Jeruzalem Nowe ujrzałem 
zstępujące z nieba od Boga, 
przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża. 
I usłyszałem donośny głos mówiący 
od tronu: Oto przybytek Boga 

z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi 
i będą oni Jego ludem, a On będzie 
‘BOGIEM Z NIMI’” (Ap 21,1-3).
Kapłan żyje głęboko tajemnicą 
Emmanuela – „Boga z nami”. Ileż 
razy w swojej posłudze kapłańskiej 
powtarza te słowa: „Pan z wami”. 
A słowa te wyrażają właśnie 
tajemnicę Emmanuela – Boga, 
który przyszedł i zamieszkał 
wśród ludzi. Wyrażają tajemnicę 
Boga, który stale przychodzi 
i stale pragnie mieszkać wśród 
ludzi, by dzielić ich ziemski los, 
ich radości i cierpienia. Czymże 
jest ten chleb i to wino, które 
Lud Boży przynosi do ołtarza, 
jak nie właśnie symbolicznym 
wyrazem tych wszystkich radości 
i cierpień, tych wszystkich 
nadziei i oczekiwań, którymi 
żyje człowiek na każdy dzień? 
A kapłan te dary ołtarza przyjmuje 
z rąk i serc Ludu Bożego, i składa 
je Bogu na ołtarzu z głęboką 

wiarą, że przyjęte zostaną przez 
Chrystusa w tajemnicy ofiary 
eucharystycznej.
Kiedy pod postaciami chleba i wina 
odnawia się ofiara Krzyża, wówczas 
w dary człowieka zstępuje 
rzeczywiście Chrystus – Dobry 
Pasterz, żeby poprowadzić ludzkość 
w stronę „nieba nowego” i „ziemi 
nowej” (por. Ap 21,1), gdzie Bóg 
z oczu ludzkich otrze wszelką łzę, 
gdzie nie będzie już śmierci, ani 
żałoby, ani okrzyków bólu, ani 
trudu. W owym dniu przeminie 
postać tego świata doczesnego, 
a Bóg za sprawą Chrystusa uczyni 
wszystko nowym (por. Ap 21,4-5). 
Jest więc kapłan niejako szafarzem 
zstępowania Boga ku człowiekowi 
i zarazem wstępowania człowieka 
przez Chrystusa ku Bogu. 
Jest pośrednikiem, mającym 
uczestnictwo w jedynym 
Pośredniku, którym jest 
Chrystus. […]

Jan Paweł II udzielił święceń kapłańskich 41 diakonom z 18 krajów.  
40 neoprezbiterów podjęło następnie pracę duszpasterską w diecezji rzymskiej.

18 maja Jan Paweł II obchodził 75. urodziny, z całego świata napłynęły tysiące życzeń. W przemówieniu 
podczas audiencji generalnej w przeddzień Papież ponowił swoją gotowość służenia Kościołowi.
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Czechy, Praga, powitanie na lotnisku ružyne, 20 maja 1995 64. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Czechy, Polska, 20-22 maja 1995

Prezydent Czech, Václav Havel powitał Ojca Świętego na lotnisku, później 
zaś podjął go w zamku na Hradczanach. Podczas tej wizyty nagrano 
wystąpienie Papieża dla radiowej audycji „Rozmowy w Lanach”.

Z Janem Pawłem II spotkał się również ówczesny 
premier Republiki Czeskiej, Václav Klaus.
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Czechy, Praga, balkon rezydencji arcybiskupów praskich, 20 maja 1995 64. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Czechy, Polska, 20-22 maja 1995
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Czechy, Ołomuniec, Msza św. kanonizacyjna, homilia, 21 maja 1995 64. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Czechy, Polska, 20-22 maja 1995

Pośród 
sprzecznych  
kolei historii

[…] „Odchodzę i przychodzę do 
was”.
Słowa wypowiedziane 
w wieczerniku spełniają się poprzez 
pokolenia. Apostołowie, poczynając 
od dnia Pięćdziesiątnicy, ruszyli 
w świat, aby głosić Ewangelię 
wszystkim narodom […]. Głosili tę 
Ewangelię ustami Pawła i Barnaby, 
którzy działali wśród ludów 
pogańskich. To otwarcie na świat 
zostało potwierdzone przez Ducha 
ustami apostolskiej wspólnoty, 
o czym zaświadcza tzw. Sobór 
w Jerozolimie.
Ta sama Ewangelia prawdy 
i świętości dotarła w swoim 
czasie na nasze słowiańskie 
ziemie – dotarła do Czech i na 
Morawy, i zadomowiła się tutaj, 
podobnie jak u waszych sąsiadów. 
Wydawała obfite owoce łaski 
i świętości poprzez wieki. Wydała 
je także w waszym Kościele, 
prastarym i czcigodnym, który 
dzisiaj z radością odwiedzam. 
[…] Dzisiaj w Ołomuńcu mam 
szczęście przeżyć wraz z wami 
kanonizację bł. Jana Sarkandra oraz 
bł. Zdzisławy z Lemberku.
Św. Zdzisława, która urodziła się na 
Morawach, a żyła w północnych 
Czechach w XIII w., wyróżniła 
się nadzwyczajną zdolnością do 
poświęcania się innym. Świadczy 
o tym przede wszystkim jej 
postępowanie w rodzinie, w której 
jako małżonka hrabiego Havla 
z Lemberku była – zgodnie ze 
słowami mojego czcigodnego 
poprzednika Pawła VI – 
„przykładem małżeńskiej wierności, 
protektorką życia duchowego 
rodziny i uczciwości w obyczajach”. 
Potwierdza to również jej 
wielkoduszne zaangażowanie na 
polu dobroczynności i opieki nad 

potrzebującymi, zwłaszcza obłożnie 
chorymi, którymi zajmowała się 
z taką troskliwością i czułością, że 
dziś jeszcze wspominana jest jako 
„uzdrowicielka”.
Żyjąc intensywnie duchowością 
trzeciego zakonu dominikańskiego, 
św. Zdzisława potrafiła uczynić 
z samej siebie dar, zgodnie ze 
słowami Jezusa: „Więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu” 
(Dz 20,35). Oto sekret wielkiej 
sympatii, jaką budziła jej postać już 
za życia, a także po śmierci i aż po 
dzień dzisiejszy. Jej przykład wydaje 
się niezwykle aktualny, zwłaszcza 
w odniesieniu do wartości rodziny, 
która – jak uczy św. Zdzisława 
– musi być otwarta na Boga, na dar 
życia i na potrzeby ubogich. Nasza 
święta jest znakomitym świadkiem 
„ewangelii rodziny” i „ewangelii 
życia”, którą Kościół głosi ze 
szczególnym zaangażowaniem 
właśnie teraz, w okresie 
przejściowym między końcem 
drugiego a początkiem trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. […] 
Prawie cztery wieki później 
spotykamy Jana Sarkandra, kapłana 
i męczennika. Chlubicie się nim 
przede wszystkim wy, drodzy 
mieszkańcy Moraw, którzy od 
zawsze kochacie go i czcicie jako 
swojego opiekuna, zwłaszcza 
w najtrudniejszych momentach 
waszej historii.
Jego postać promieniuje 
szczególnym blaskiem zwłaszcza 
pod koniec życia, kiedy zostaje 
uwięziony i otrzymuje od Pana 
łaskę męczeństwa. W epoce 
burzliwych zajść stał się on znakiem 
obecności Boga i Jego wierności 
pośród sprzecznych kolei historii.
Dziś jeszcze uderza nas 
niezłomność tego księdza, prostego 
i wielkodusznego: jego wierność 
w wypełnianiu obowiązków, aż do 
śmierci. W odosobnieniu więzienia 
w Ołomuńcu – pozostaję wciąż 
pod wrażeniem złożonej w nim 
wizyty – przez długie tygodnie, 
podczas których był poddawany 
torturom, modlił się i Pan go 

wysłuchał, pozwalając mu dać 
rzadki przykład cierpliwości 
i wytrwałości.
Dziś, być może jak nigdy 
dotąd, nazajutrz po Soborze 
Watykańskim II i na progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, 
możemy zrozumieć tajemnicze 
przesłanie Jana Sarkandra do 
Kościoła w Europie i w świecie. 
Jego kanonizacja jest w sposób 
szczególny oddaniem czci tym, 
którzy w tym stuleciu, nie tylko 
na Morawach i w Czechach, ale 
w całej Europie Wschodniej woleli 
zostać pozbawieni swoich dóbr, 
zepchnięci na margines lub zabici, 
niż ulec uciskowi i przemocy.
Ta kanonizacja nie powinna 
w żaden sposób otwierać na nowo 
bolesnych ran, które w przeszłości 
zostały na tych ziemiach zadane 
Ciału Chrystusa. Więcej nawet, 
dziś ja, papież Kościoła rzymskiego, 
w imieniu wszystkich katolików 
proszę o przebaczenie wszystkich 
krzywd wyrządzonych niekatolikom 
w ciągu burzliwej historii tych 
ludów; i jednocześnie zapewniam 
o przebaczeniu ze strony Kościoła 
katolickiego wszelkiego zła, które 
wycierpieli jego synowie. Oby ten 
dzień stał się początkiem nowego 
rozdziału w dziejach naszych 
wspólnych wysiłków naśladowania 
Chrystusa, zgodnie z Jego 
Ewangelią, Jego prawem miłości 
i Jego najgłębszym pragnieniem 
jedności tych, którzy w Niego 
wierzą: „aby wszyscy stanowili 
jedno” (J 17,21).
„Niech wszystkie ludy sławią 
Ciebie, Boże” (psalm resp.).
Tak śpiewa Kościół w dzisiejszej 
wielkanocnej liturgii. „Niech się 
narody cieszą i weselą, że Ty ludami 
rządzisz sprawiedliwie i kierujesz 
narodami na ziemi” (Ps 67[66],5). 
To wezwanie do radości ma swoje 
źródło w wypełnieniu się słów 
Chrystusa, wypowiedzianych 
w wieczerniku podczas Ostatniej 
Wieczerzy: ma też swoje źródło 
w tajemnicy paschalnej Jego 
śmierci i zmartwychwstania. […]



138 139

Czechy, Ołomuniec, spotkanie z młodzieżą w sanktuarium na Świętej górce, przemówienie, 21 maja 1995 64. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Czechy, Polska, 20-22 maja 1995

Pragnienie 
wypływające  
z modlącego się 
Serca Chrystusa

[…] „Ojcze”. Jest to słowo, które 
na ustach Chrystusa pojawia się 
najczęściej w Ewangelii. Chrystus 
stale naucza o Ojcu i stale zwraca 
się do Ojca – i nas uczy tego 
samego. Można powiedzieć, że 
w tym słowie i w tym odniesieniu 
do Ojca streszcza się cała zawartość 
Ewangelii. Człowiek, który pod 
wpływem Ducha Chrystusowego, 
zwraca się do Boga nazywając 
Go „Ojcem” (por. Ga 4,6), jest 
człowiekiem nowym, synem na 
nowo narodzonym z miłosiernej 
miłości Boga. Jest „młody duchem”. 
Dlatego właśnie w 1991 r. 

w Częstochowie młodzi śpiewali 
wciąż „Abba, Ojcze” i ten śpiew 
wciąż rozbrzmiewa w nich, w was 
podczas kolejnych światowych Dni 
Młodzieży.
„Święć się imię Twoje”. To jest 
pierwsze pragnienie, które 
wypływa z modlącego się Serca 
Chrystusa: aby wszyscy kochali 
Boga i oddawali chwałę Jego 
imieniu. Jest to także pragnienie 
Kościoła, jak czytamy w pięknej 
modlitwie eucharystycznej 
z II w.: „Dziękujemy Ci, Ojcze 
nasz, za święte imię Twoje, 
któremu zgotowałeś mieszkanie 
w sercach naszych […]. Ty, o Panie 
wszechmocny, stworzyłeś wszystko 
dla imienia Swego” (Didache, 
10, 2-3). A wy, drodzy chłopcy 
i dziewczęta, potraficie postawić 
Boga na pierwszym miejscu 
i otworzyć swoje serca? Potraficie 
dostrzec Jego wszechmoc w pięknie 
stworzenia, kochając Go „z całego 

swego serca, z całej duszy swojej, 
ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,5)?
„Przyjdź królestwo Twoje”. Jezus 
głosił Ewangelię Królestwa Bożego. 
Pytany przez Piłata, czy jest królem, 
odpowiedział: „Królestwo moje nie 
jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje 
nie jest stąd” (J 18,36). A kiedy 
Piłat mówi: „A więc jesteś królem?”, 
Jezus odpowiada: „Tak, jestem 
królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego głosu” 
(J 18,37).
Królestwa Bożego nie wprowadza 
się środkami i siłami królestw 
ziemskich. „Prawda – jak uczy 
Sobór Watykański II – nie inaczej się 
narzuca jak tylko siłą samej prawdy, 
która wnika w umysły jednocześnie 
łagodnie i silnie” (Dignitatis 

humanae, 1). Na tej ziemi, na której 
w przeszłości chrześcijanie walczyli 
ze sobą zażarcie z powodów 
religijnych, chcę powtórzyć to, 
co napisałem w liście Tertio 
millennio adveniente: „okoliczności 
łagodzące nie zwalniają Kościoła od 
obowiązku wyrażenia głębokiego 
ubolewania z powodu słabości 
licznych swoich synów, którzy 
zniekształcili jego oblicze i nie 
pozwolili mu być doskonałym 
odzwierciedleniem wizerunku 
jego ukrzyżowanego Pana, 
niezrównanego świadka cierpliwej 
miłości i pokornej łagodności” 
(n. 35). Drodzy młodzi, świadczcie 
o prawdzie mocą prawdy, 
a staniecie się budowniczymi 
Królestwa Bożego!
„Bądź wola Twoja”. W Ogrójcu 
Jezus prosi Ojca o to, ażeby oddalił 
od Niego kielich gorzkiej męki, ale 
natychmiast dodaje: „Jednak nie 
moja wola, lecz Twoja niech się 

stanie!” (Łk 22,42). W tej modlitwie 
zawiera się najgłębsze przekonanie, 
że Bóg zawsze chce dobra. Nawet 
kiedy dopuszcza zło w życiu 
człowieka czy w dziejach ludzkości, 
czyni to z myślą o większym dobru 
człowieka. Dlatego św. Paweł 
napisał, że „Bóg z tymi, którzy Go 
miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra” (Rz 8,28).
Taką wiarą kierowała się w swoim 
życiu małżeńskim i rodzinnym 
św. Zdzisława; taką nadzieją 
kierował się w swoim posłannictwie 
kapłańskim św. Jan Sarkander, 
zwłaszcza wówczas, kiedy przyszła 
na niego godzina Ogrójca oraz 
męczeńska Kalwaria. Była to chwila 
najwyższej próby, w której wiara 
w Chrystusa i Modlitwa Pańska 
pomagały mu nie upadać na duchu, 
ale zachować pewność, że dobro 
jest potężniejsze od zła.
„Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Jezus uczy nas modlić 

się o chleb powszedni, albowiem 
wszystko to, co służy życiu 
doczesnemu, jest przede wszystkim 
darem Boga. Równocześnie jednak 
zabieganie o chleb jest zadane 
człowiekowi, jego pracowitości, 
jego przewidywaniu, jego 
inteligencji, jego dobrej woli. 
W latach młodości człowiek musi się 
do tego zadania przygotować, ucząc 
się i zdobywając zawód. Będzie 
musiał bowiem współpracować 
z Bożą Opatrznością, aby zapewnić 
własnej rodzinie wszystko to, co 
potrzebne do życia, służąc w ten 
sposób dobru społeczeństwa oraz 
jego zdrowemu postępowi, również 
w znaczeniu ekonomicznym. Kościół 
zawsze uczył i uczy, że Bóg, który 
jest Opatrznością w stosunku do 
całego świata, chce, aby człowiek, 
wykorzystując swą inteligencję, 
również był „opatrznością” 
w wymiarze swojego ludzkiego 
życia. […]

Na placu przed sanktuarium maryjnym na Świętej Górce koło 
Ołomuńca zgromadziło się ok. 20 tys. młodych ludzi. Wykonali 
dla Ojca Świętego spektakl o ewangelicznym młodzieńcu.

Czescy wierni zgotowali Janowi Pawłowi II serdeczne i entuzjastyczne przyjęcie. Młodzi wyrazili 
podczas spotkania gotowość pójścia wszędzie tam, gdzie ich skieruje tchnienie Ducha Świętego.
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Czas próby 
polskich sumień 
trwa

[…] sumienie jest dla każdego 
człowieka sprawą o zasadniczym 
znaczeniu. Jest ono naszym 
wewnętrznym przewodnikiem 
i jest także sędzią naszych czynów. 
Jakże ważne jest więc, aby nasze 
sumienia były prawe, aby ich 
osądy oparte były na prawdzie, 
aby dobro nazywały dobrem, 
a zło – złem. Aby – wedle słów 
Apostoła – umiały „rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe” 
(Rz 12,2).

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed 
wieloma trudnymi problemami 
społecznymi, gospodarczymi, 
także politycznymi. Trzeba je 
rozwiązywać mądrze i wytrwale. 
Jednak najbardziej podstawowym 
problemem pozostaje sprawa 
ładu moralnego. Ten ład jest 
fundamentem życia każdego 
człowieka i każdego społeczeństwa. 
Dlatego Polska woła dzisiaj nade 
wszystko o ludzi sumienia! Być 
człowiekiem sumienia, to znaczy 
przede wszystkim w każdej 
sytuacji swojego sumienia 
słuchać i jego głosu w sobie nie 
zagłuszać, choć jest on nieraz 
trudny i wymagający; to znaczy 
angażować się w dobro i pomnażać 
je w sobie i wokół siebie, a także 
nie godzić się nigdy na zło, w myśl 
słów św. Pawła: „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj!” (Rz 12,21). […]
Nasz wiek XX był okresem 

szczególnych gwałtów zadawanych 
ludzkim sumieniom. W imię 
totalitarnych ideologii miliony ludzi 
zmuszano do działań niezgodnych 
z ich najgłębszymi przekonaniami. 
[…] Zadawaliśmy sobie w tamtych 
latach pytanie: „Czy może historia 
płynąć przeciw prądowi sumień?” 
Za jaką cenę „może”? Właśnie: za 
jaką cenę?… Tą ceną są niestety 
głębokie rany w tkance moralnej 
narodu, a przede wszystkim 
w duszach Polaków, które jeszcze 
się nie zabliźniły, które jeszcze 
długo trzeba będzie leczyć.
O tamtych czasach, czasach 
wielkiej próby sumień trzeba 
pamiętać, gdyż są one dla nas stale 
aktualną przestrogą i wezwaniem 
do czujności: aby sumienia Polaków 
nie ulegały demoralizacji, aby nie 
poddawały się prądom moralnego 
permisywizmu, aby umiały odkryć 
wyzwalający charakter wskazań 
Ewangelii i Bożych przykazań, 

aby umiały wybierać, pamiętając 
o Chrystusowej przestrodze: 
„Cóż bowiem za korzyść stanowi 
dla człowieka zyskać świat cały, 
a swoją duszę utracić? Bo cóż może 
dać człowiek w zamian za swoją 
duszę?” (Mk 8,36-37).
Wbrew pozorom, praw 
sumienia trzeba bronić także 
dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, 
w życiu publicznym i w środkach 
masowego przekazu szerzy się 
nieraz wielka, może coraz większa 
nietolerancja. Odczuwają to 
boleśnie ludzie wierzący. Zauważa 
się tendencje do spychania ich 
na margines życia społecznego, 
ośmiesza się i wyszydza to, co dla 
nich stanowi nieraz największą 
świętość. Te formy powracającej 
dyskryminacji budzą niepokój 
i muszą dawać wiele do myślenia.
[…] Czas próby polskich sumień 
trwa! Musicie być mocni 
w wierze! […]

Przychodzą mi […] na pamięć 
słowa, które wypowiedziałem na 
Błoniach krakowskich w czasie 
1. pielgrzymki do Ojczyzny, 
w 1979 r. Upłynęło od tego 
momentu 16 lat, a aktualność 
tamtych słów ciągle rośnie. 
[…] „Czy można odrzucić 
Chrystusa i wszystko to, co On 
wniósł w dzieje człowieka? On! 
Oczywiście, że można. Człowiek 
jest wolny. Człowiek może 
powiedzieć Bogu: nie. Może 
powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale 
pytanie zasadnicze: czy wolno? 
I: w imię czego ‘wolno’? Jaki 
argument rozumu, jaką wartość 
woli i serca można przedłożyć 
sobie samemu i bliźnim, i rodakom, 
i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć ‘nie’ temu, 
czym wszyscy żyliśmy przez 
tysiąc lat?! Temu, co stworzyło 
podstawę naszej tożsamości 
i zawsze ją stanowiło”.

Dzisiaj, kiedy Polska kładzie 
podwaliny pod swój wolny 
i suwerenny byt – po tylu latach 
doświadczeń totalitaryzmu – trzeba 
te słowa przypomnieć. Trzeba 
po 16 latach zrobić w ich świetle 
dogłębny rachunek sumienia: Dokąd 
idziemy? W którą stronę podążają 
sumienia?
[…] Na tym wielkim wirażu ojczystej 
historii, kiedy decyduje się przyszły 
kształt Rzeczypospolitej, Papież, 
wasz Rodak, nie przestaje was 
prosić, abyście to dziedzictwo 
Chrystusowego Krzyża na nowo 
z wiarą i miłością przyjęli. Abyście 
Krzyż Chrystusa na nowo, w sposób 
wolny i dojrzały wybrali, tak jak 
wybrał go kiedyś św. Jan Sarkander 
i tylu innych świętych i męczenników. 
Abyście podjęli odpowiedzialność za 
obecność krzyża w życiu każdego 
i każdej z was, w życiu waszych 
rodzin i w życiu wielkiej wspólnoty, 
jaką jest Polska. Brońcie go! […]

Kilkaset tysięcy wiernych ze wszystkich regionów Polski przybyło do Skoczowa – rodzinnej 
miejscowości nowego świętego, Jana Sarkandra, na Mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji. 

Liczne transparenty wyrażały radość pielgrzymów ze spotkania z Ojcem Świętym.

Po uroczystej Eucharystii Jan Paweł II ze wzruszeniem dziękował Opatrzności Bożej za dar 
odwiedzin ziemi ojczystej. Po odśpiewaniu antyfony „Regina caeli” Papież poświęcił m.in. 
20 kamieni węgielnych pod nowe świątynie i domy parafialne oraz dzwon dla Katynia.
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Spotkanie z prezydentem RP 
Lechem Wałęsą oraz jego 
małżonką, Danutą.

W Skoczowie powitali Ojca Świętego biskupi polscy z kard. Józefem Glempem, 
Prymasem Polski oraz kard. Franciszkiem Macharskim, metropolitą krakowskim 

na czele. Mszę św. koncelebrowało ok. 100 biskupów i 700 kapłanów.
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Kościół  
nadal pisze  
Dzieje Apostolskie

[…] Spotykamy się w poniedziałek 
po VI Niedzieli Wielkanocnej. 
Jest to pierwszy z owych 
trzech dni, które poprzedzają 
Wniebowstąpienie Pańskie. 
Przyjęło się nazywać je „dniami 
krzyżowymi”. Mają one charakter 
wielkanocny, a równocześnie 
pokutny. Z kościołów wyruszają 
procesje, które ze śpiewem Litanii 
do Wszystkich Świętych udają 
się do kaplic pośród pól, ażeby 
w tym okresie wiosennym prosić 
Boga o dobre urodzaje. Wszystkie 
te formy ludowej pobożności 
chrześcijańskiej mają swoje 
głębokie uzasadnienie. Ażeby je 
zrozumieć, trzeba wmyśleć się 
w czytania liturgiczne każdego 
z tych dni i całego tego okresu.
W Ewangelii dzisiejszej Chrystus 
mówi o Duchu Świętym jako 
o Pocieszycielu. Oto Jego słowa: 
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, 
Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On będzie świadczył 
o Mnie. Ale wy też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od początku” 
(J 15,26-27). Chrześcijanin 
jest powołany do tego, ażeby 
dawać świadectwo o Chrystusie, 
Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym. W ten 
sposób buduje się Kościół. Buduje 
się poprzez świadectwo apostołów, 
a także wszystkich chrześcijan 
– mężczyzn i kobiet, jak 
o tym mówią Dzieje Apostolskie 
w dzisiejszej liturgii. Kościół 
w dalszym ciągu pisze Dzieje 
Apostolskie, wpisując je w historię 
ludzi, rodzin, krajów i narodów. 
I tak te Dzieje Apostolskie zostały 

też wpisane w historię naszego 
polskiego narodu.
O Chrystusie w szczególny 
sposób świadczą święci. Świadczą 
o Nim wszyscy wyznawcy 
Chrystusa, którzy nie załamują 
się w wierze. Nie załamują się 
nawet wówczas, kiedy grozi im 
śmierć, nie załamują się wówczas, 
gdy grozi im – jak to słyszeliśmy 
dzisiaj – „wyłączenie z synagogi”. 
Dzisiaj trzeba to wyrażenie 
rozumieć w znaczeniu szerszym, 
jako wszelkie formy dyskryminacji 
i szykan oraz spychania ludzi 
wierzących poza margines życia 
społecznego. Pamiętamy, jak 
często doświadczaliśmy tego 
w przeszłości! Muszą więc 
budzić niepokój również dzisiaj 
dające się zauważyć w naszej 
Ojczyźnie tendencje zmierzające 
do laicyzacji – programowej 
laicyzacji społeczeństwa, ataki 
na Kościół, ośmieszanie wartości 
chrześcijańskich, które były 
przecież u podstaw tysiącletnich 
dziejów narodu.
Ci, którzy pomimo doświadczeń 
trwają w wierze, którzy świadczą 
o Chrystusie, którzy są posłuszni 
Duchowi Prawdy – budują Kościół. 
Budują go zwłaszcza święci. 
Czyż można tu nie wspomnieć 
św. Jana z niedalekich Kęt, 
profesora Wszechnicy Jagiellońskiej 
w Krakowie? Czyż można tu nie 
wspomnieć św. Maksymiliana 
Kolbego, męczennika obozu 
oświęcimskiego? Z kolei zaś, 
czy można w tym wielkim 
historycznym kontekście nie 
wspomnieć św. Zdzisławy 
z pobratymczego narodu czeskiego, 
a w szczególności św. Jana 
Sarkandra, który pochodził ze 
Śląska Cieszyńskiego, leżącego 
dzisiaj na terenie waszej diecezji?
Dziękujemy Bogu za świętych, 
którzy pomagają nam nie 
załamywać się i trwać w wierze! 
W nich działa Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi. Za ich 
pośrednictwem moc tego Ducha 
Prawdy, Ducha Pocieszyciela 

udziela się każdemu z nas 
– jeżeli staramy się żyć w duchu 
przymierza zawartego z Bogiem na 
chrzcie świętym.
„Ciesz się, Królowo Anielska, 
wesel się, Pani niebieska! Wszyscy 
Ci dziś winszujemy, z weselem 
wyśpiewujemy: Alleluja! Że 
Syn Twój już zmartwychwstały, 
w niebiosa wszedł do Swej chwały; 
Któregoś Ty godna była, żeś Go 
na ręku nosiła: Alleluja! Ciesz 
się i wesel się w niebie, proś Go 
za nami w potrzebie, byśmy się 
też tam dostali i na wiek wieków 
śpiewali: Alleluja!” […]
Udaję się w duchu do wszystkich 
sanktuariów maryjnych ziemi 
żywieckiej – przede wszystkim 
zaś do niedalekiego Rychwałdu, 
gdzie dane mi było kiedyś 
z kard. Stefanem Wyszyńskim 
koronować cudowny obraz 
Bogarodzicy. Śpiewam tę 
wielkanocną antyfonę razem 
z ziemią żywiecką, razem z doliną 
Soły, razem z tymi górami Beskidu 
Żywieckiego i Śląskiego, które 
wielokrotnie przewędrowałem 
o różnych porach roku, znajdując 
w nich radość i wytchnienie.
Śpiewam tę wielkanocną antyfonę 
i modlę się razem z wami za 
naszą Ojczyznę i za wszystkich 
rodaków: o umiłowanie daru życia, 
o szczerą troskę o dobro wspólne, 
o wytrwałe budowanie Polski na 
fundamencie sprawiedliwości, 
solidarności i miłości społecznej. 
Modlę się, aby duch dialogu 
i współpracy przeważył nad 
duchem walki i konfrontacji. Modlę 
się o poszanowanie godności 
każdego człowieka, o kulturę 
wzajemnego współżycia. Modlę 
się za polskie rodziny nękane 
problemem bezrobocia i ubóstwa. 
Dla wszystkich utrudzonych 
i zniechęconych proszę 
o odnowioną nadzieję! […]

Po przybyciu do Żywca Jan Paweł II udał się 
do tamtejszej konkatedry. Po krótkiej osobistej 

modlitwie pojechał na żywiecki rynek, gdzie 
sprawował Mszę św. dla ok. 20 tys. wiernych.
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Watykan, Plac św. Piotra, środowa audiencja ogólna, katecheza 24 maja 1995

Ewangelizacja 
Słowian

[…] Przygotowując się do 
Jubileuszu Roku 2000, Kościół 
powraca niejako na różne drogi, 
którymi Chrystus wchodził 
w życie wielkiej rodziny ludzkiej 
na wszystkich kontynentach 
i w poszczególnych krajach. 
Dla Europy Środkowej taką 
drogą stała się zwłaszcza 
tzw. Brama Morawska. Tutaj 
chrześcijaństwo dotarło dosyć 
wcześnie, zakorzeniając się 
w IX w. wśród Słowian Państwa 
Wielkomorawskiego. To właśnie 
władca tego państwa zaprosił 
świętych Cyryla i Metodego 
z Bizancjum, ażeby podjęli 
ewangelizację jego ludu. […]
Nazwa Brama Morawska jest 
bardzo sugestywna. Przypomina 
nam przede wszystkim 
o Chrystusie, o którym Ewangelia 
mówi, że jest bramą owiec 
(por. J 10,7). Równocześnie zaś 
wskazuje na pewną rzeczywistość 
historyczną i geograficzną. Rozległe 
równiny Moraw stanowiły istotnie 
geograficznie dogodny teren, 
ażeby po nich mogła się posuwać 
ludzka cywilizacja od południa ku 
północy. Tamtędy także przybyło 
chrześcijaństwo do Polski, według 
tradycji już w IX w. na tereny 
południowe, w okolice Krakowa, 
a według zapisów historycznych 
– w X w., do Gniezna i Poznania 
– do Gniezna, które było ówczesną 
stolicą tworzącego się państwa 
Piastów.
[…] Zdzisława [Lament – przyp. 
red.] jest związana z historią 
Kościoła w Czechach, a Jan 
Sarkander z historią Kościoła 
na Morawach. Zdzisława była 
jako małżonka i matka rodziny 
tercjarką dominikańską. Imię jej 
jest znane i często nadawane na 

chrzcie zarówno chłopcom, jak 
i dziewczętom. Ta postać z XIII w. 
żyje w pamięci Kościoła nie tylko 
w Czechach, ale także i w Polsce 
oraz w krajach sąsiednich.
W niedzielę, 21 maja, została 
ona wyniesiona na ołtarze razem 
z Janem Sarkandrem, którego 
życie związane jest przede 
wszystkim z Ołomuńcem na 
Morawach. Sarkander urodził 
się w Skoczowie, na Śląsku 
Cieszyńskim […]. Jan Sarkander był 
proboszczem w okresie, w którym 
chrześcijaństwo przeżywało 
dramat reformacji. Trwając wiernie 
przy Kościele katolickim, został 
uwięziony i poddany torturom 
przez ówczesne władze, które 
w Ołomuńcu były opanowane 
przez protestantów. Decydowała 
o tym panująca w tym okresie 
zasada cuius regio eius religio, która 
uprawniała sprawujących władzę – 
czy to protestantów, czy katolików 
– do narzucania przynależności 
kościelnej swoim poddanym. Na 
terenie Czech i Moraw w imię tej 
zasady dokonano wielu gwałtów, 
zarówno po stronie katolickiej, jak 
i protestanckiej. Jan Sarkander jest 
tylko jedną z wielu jej ofiar. […]
Pragnę wyrazić wdzięczność 
wspólnocie chrześcijańskiej 
w Skoczowie, która 
w dniu kanonizacji dała dowód 
zrozumienia tych ekumenicznych 
zadań, jakim miało służyć 
wyniesienie na ołtarze św. Jana 
Sarkandra. Skoczów leży w obrębie 
Śląska Cieszyńskiego, który do 
niedawna należał do diecezji 
katowickiej. Właśnie diecezja 
katowicka wspólnie z archidiecezją 
w Ołomuńcu podjęła staranie 
o kanonizację Jana Sarkandra. […] 
Uroczystość w Skoczowie, przy 
wielkim udziale wiernych, ukazała 
raz jeszcze, jak głęboko historia 
Kościoła wpisuje się w dzieje 
społeczeństw, narodów i państw. 
Śląsk od tysiąca lat jest terenem 
pogranicznym, na którym spotykały 
się dwa wielkie Kościoły założone 
właśnie w roku tysięcznym: 

archidiecezja krakowska 
i archidiecezja wrocławska. Na 
przestrzeni całego millennium 
Kościoły te prowadziły misję 
ewangelizacyjną, powołując się 
na dwóch świętych męczenników: 
św. Wojciecha i św. Stanisława, 
których Kościół w Polsce uznaje za 
swych głównych patronów wraz 
z Matką Bożą Jasnogórską.
Poniedziałkowe odwiedziny 
w Skoczowie, a potem 
w Bielsku-Białej i Żywcu uwydatniły 
istnienie i wielką żywotność 
nowej diecezji, która od kilku 
lat podejmuje misję głoszenia 
Ewangelii w rejonie Śląska 
Cieszyńskiego, a także wzdłuż 
biegu rzeki Soły, aż po Oświęcim. 
Tereny te są mi bardzo bliskie 
i dobrze znane, ponieważ 
spełniałem tam posługę biskupią 
jako metropolita krakowski. 
Poza tym moja własna rodzina 
wywodzi się właśnie z tamtych 
terenów. Miały więc te odwiedziny 
swoisty wątek autobiograficzny. 
Radowałem się, że w tym okresie 
wielkanocnym mogę jeszcze raz 
poruszać się wśród tych wspólnot 
parafialnych, które wielokrotnie 
nawiedzałem jako arcybiskup 
i wśród tych gór, które wielokrotnie 
przewędrowałem. […]
Data roku 2000 jest ważna nie 
tylko dla chrześcijaństwa i dla 
Kościoła. Jest ona również ważna 
dla Europy, zwłaszcza obecnie, gdy 
po upadku ustrojów totalitarnych 
stara się ona stawać coraz bardziej 
ojczyzną ojczyzn. Niech to 
przypomnienie historycznej Bramy 
Morawskiej wskaże wymownie 
na Chrystusa, który stał się 
nam Bramą w drodze do życia 
wiecznego. […]

Podczas audiencji generalnej 
Ojciec Święty zwrócił się 

również do Polaków, którym 
podziękował za przygotowanie 

jego wizyty na ziemi śląskiej.
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Encyklika „ut unum sint”, 25 maja 1995Watykan, apartamenty prywatne, podpisanie encykliki o działalności ekumenicznej

Chrystus  
wzywa do jedności

Ut unum sint! Wezwanie do 
jedności chrześcijan, rzucone tak 
stanowczo i z mocą ponowione 
przez Sobór Watykański II, 
rozbrzmiewa coraz donioślej 
w sercach wierzących, szczególnie 
w obliczu zbliżającego się 
roku 2000. Będzie on dla nich 
świętym Jubileuszem, pamiątką 
Wcielenia Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem, aby zbawić 
człowieka.
Odważne świadectwo licznych 
męczenników naszego stulecia, 
należących do innych także 
Kościołów i Wspólnot kościelnych, 
które nie są w pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, nadaje 
nową moc wezwaniu Soboru 
i przypomina nam o obowiązku 
przyjęcia i wprowadzenia 
w czyn jego zalecenia. Ci nasi 
bracia i siostry, połączeni przez 
wielkoduszną ofiarę z własnego 
życia, złożoną dla Królestwa 
Bożego, są najbardziej wymownym 
świadectwem tego, iż można 
przekroczyć i przezwyciężyć 
wszelkie elementy podziału, 
składając całkowity dar z siebie dla 
sprawy Ewangelii.
Chrystus wzywa wszystkich swoich 
uczniów do jedności. […]
Wraz z wszystkimi uczniami 
Chrystusa Kościół katolicki 
opiera na zamyśle Bożym swoje 
ekumeniczne zaangażowanie 
zmierzające do zgromadzenia 
wszystkich w jedności. Kościół nie 
jest rzeczywistością zamkniętą 
w sobie, ale ciągle otwartą na 
rozwój misyjny i ekumeniczny, 
ponieważ jest posłany do świata, 
aby głosić misterium komunii, 
które go konstytuuje, świadczyć 
o nim, aktualizować je i szerzyć: by 
gromadzić wszystkich i wszystko 
w Chrystusie; by być dla wszystkich 

„nierozłącznym sakramentem 
jedności”.
Już w Starym Testamencie 
prorok Ezechiel, nawiązując do 
ówczesnej sytuacji Ludu Bożego, 
posłużył się prostym symbolem 
dwóch kawałków drewna, 
najpierw rozdzielonych, później 
ponownie połączonych, aby 
wyrazić Bożą wolę „zebrania ze 
wszystkich stron” członków swego 
rozproszonego ludu: „Ja będę ich 
Bogiem, oni zaś będą moim ludem. 
Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja 
jestem Pan” (por. 37,16-28). Z kolei 
Ewangelia Janowa, odwołując się 
do współczesnej sobie sytuacji 
Ludu Bożego, dostrzega w śmierci 
Jezusa rację jedności synów 
Bożych: „miał umrzeć za naród, 
a nie tylko za naród, ale także, by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno” (11,51-52). Istotnie, 
jak wyjaśnia List do Efezjan, On 
„zburzył rozdzielający je mur […], 
przez Krzyż, w sobie zadawszy 
śmierć wrogości”, a to, co było 
podzielone, „uczynił jednością” 
(2,14. 16). […]
Sam Jezus w godzinie swej męki 
modlił się, „aby wszyscy stanowili 
jedno” (J 17,21). Ta jedność, którą 
Pan dał swemu Kościołowi i którą 
pragnie ogarnąć wszystkich, nie 
jest czymś mało istotnym, ale 
stanowi centralny element Jego 
dzieła. Nie jest też drugorzędnym 
przymiotem wspólnoty Jego 
uczniów, lecz należy do jej 
najgłębszej istoty. Bóg pragnie 
Kościoła, ponieważ pragnie 
jedności, i właśnie w jedności 
wyraża się cała głębia Jego agape.
Istotnie, ta jedność dana przez 
Ducha Świętego nie polega 
jedynie na tym, że ludzie 
gromadzą się w społeczność, 
która jest zwykłą sumą osób. Tę 
jedność tworzą więzy wyznania 
wiary, sakramentów i komunii 
hierarchicznej. Wierni stanowią 
jedno, ponieważ w Duchu trwają 
w komunii Syna, w Nim zaś 
– w Jego komunii z Ojcem: „mieć 
z nami współuczestnictwo znaczy: 

mieć je z Ojcem i z Jego Synem 
Jezusem Chrystusem” (1 J 1,3). 
Tak więc, dla Kościoła katolickiego 
komunia chrześcijan nie jest niczym 
innym, jak objawieniem się w nich 
łaski, poprzez którą Bóg czyni ich 
uczestnikami własnej komunii, to 
znaczy swojego życia wiecznego. 
Słowa Chrystusa: „aby wszyscy 
stanowili jedno” są zatem modlitwą 
skierowaną do Ojca, aby Jego 
zamysł w pełni się urzeczywistnił, 
tak aby „wydobyć na światło, 
czym jest wykonanie tajemniczego 
planu, ukrytego przed wiekami 
w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” 
(Ef 3,9). Wierzyć w Chrystusa 
znaczy pragnąć jedności; pragnąć 
jedności znaczy pragnąć Kościoła; 
pragnąć Kościoła znaczy pragnąć 
komunii łaski, która odpowiada 
zamysłowi Ojca, powziętemu przed 
wszystkimi wiekami. Taki właśnie 
jest sens modlitwy Chrystusa: 
ut unum sint. […]
Sobór wzywa do nawrócenia 
zarówno osobistego, jak 
i wspólnotowego. Dążenie każdej 
chrześcijańskiej Wspólnoty 
do jedności idzie w parze 
z jej wiernością wobec Ewangelii. 
Mówiąc o osobach, które realizują 
w życiu swoje chrześcijańskie 
powołanie, Sobór wzywa do 
wewnętrznego nawrócenia, do 
odnowy umysłu.
Każdy winien zatem nawrócić 
się bardziej radykalnie na 
Ewangelię i nie tracąc nigdy z oczu 
zamysłu Bożego, winien zmienić 
swój sposób patrzenia. Dzięki 
ekumenizmowi kontemplacja 
„wielkich dzieł Bożych” (mirabilia 
Dei) wzbogaciła się o nowe 
przestrzenie, które skłaniają do 
dziękczynienia Bogu w Trójcy 
Jedynemu. Są nimi: dostrzeżenie 
działania Ducha Świętego w innych 
chrześcijańskich Wspólnotach, 
odkrycie przykładów świętości, 
doświadczenie nieograniczonych 
bogactw tajemnicy świętych 
obcowania, kontakt z nie znanymi 
dotąd formami chrześcijańskiej 
aktywności. […]
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rzym, kościół Matki Bożej in Vallicella, obchody 400-lecia śmierci św. Filipa Nereusza 28 maja 1995
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Audiencja dla członków ruchu Pax Christi, przemówienie, 29 maja 1995 Watykan, 3 czerwca 1995

tworzenie  
kultury  
życia i pokoju

[…] Nasze społeczeństwo musi 
być czujne, aby nie dopuścić do 
odrodzenia się totalitarnych ideologii, 
bo obrażają one godność wszystkich 
ludzi, głosząc pogardę dla określonej 
części ludzkości ze względu na 
jej przynależność kulturową 
lub religijną. Trzeba nieustannie 
przypominać, że wszystko, co 
się sprzeciwia życiu ludzkiemu, 
otwiera drogę kulturze śmierci, 
a każda zbrodnia przeciw życiu jest 
zamachem na pokój (por. Paweł VI, 
orędzie na Światowy Dzień Pokoju 
1977 r.). Analizując przyczyny 
II wojny światowej odkrywamy, że 
kultura nienawiści i nietolerancji oraz 
odrzucenie człowieka ze względu na 
jego inność przygotowały nadejście 
królestwa przemocy.
W 1945 r., gdy zakończyły się 
mordercze zmagania, nadzieja 
na pokój i solidarność mogła się 
odrodzić wśród narodów Europy, 
które pragnęły gorąco, aby wszyscy 
ludzie zaczęli nareszcie ze sobą 
rozmawiać i budować braterskie 
społeczeństwo. Z tego właśnie 
ducha narodził się ruch Pax Christi 
– jako ruch pojednania między 
ludźmi i narodami. Jego nazwa 
przypomina z mocą, kto jest źródłem 
prawdziwego pokoju: Chrystus, 
który przychodzi, aby napełnić 
nasze serca łaską konieczną do 
nawrócenia i pojednania – bo tylko 
tędy prowadzi droga prawdziwego 
człowieczeństwa. Świat bowiem nie 
może sam siebie obdarzyć pokojem, 
który rozpoczyna się od osobistego 
przyjęcia przebaczenia, danego 
przez Boga bogatego w miłosierdzie. 
Każdy człowiek – dzięki pojednaniu, 
pokojowi i jedności, których 
udzielił mu Chrystus – może sam 
z kolei podjąć walkę z grzechem, 
oddzielającym go od bliźnich. Staje 
się wtedy twórcą pokoju wśród 

swoich braci, nie tylko wśród 
przyjaciół, ale także nieprzyjaciół; 
w istocie, miłość nieprzyjaciół jest 
„wyłączną cechą chrześcijan” 
(Tertulian, Ad scapulam, I, 3), gdyż 
rodzi się jako wspaniały owoc Bożej 
miłości. […] 
Żadna forma przemocy nie może 
rozstrzygnąć konfliktu między 
osobami czy narodami, ponieważ 
przemoc rodzi przemoc. Należy 
przypominać krajom produkującym 
broń o ich odpowiedzialności 
moralnej: dotyczy to zwłaszcza 
wymiany handlowej z krajami 
rozwijającymi się, w której zbyt 
wielką rolę odgrywają dostawy 
broni, co prowadzi do nadmiernego 
zadłużenia tych krajów miast 
pomagać im w wykorzystaniu 
własnych zasobów i pomocy 
międzynarodowej do działań na 
rzecz postępu człowieka. Istnieje 
dziś wiele mechanizmów – zarówno 
w poszczególnych krajach, jak 
i na arenie międzynarodowej 
– które pozwalają zapewnić 
jawność i legalność handlu bronią. 
W tym kontekście należy wyrazić 
uznanie dla niedawnej decyzji 
Narodów Zjednoczonych, przyjętej 
jednomyślnie, o przedłużeniu 
na czas nieokreślony układu 
o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej; wypada też życzyć sobie, 
by wszystkie kraje starały się lepiej 
i pełniej realizować postanowienia 
układu, dążąc do stworzenia 
międzynarodowego ładu, który 
zapewni wszystkim bezpieczeństwo, 
a także do rozbrojenia. Pomyślny jest 
także fakt, że ruchy, takie jak wasz, 
uwrażliwiają opinię publiczną i uczą 
ją wywierać stosowne naciski na 
władze i na różne środowiska, aby 
nie narażały na szwank delikatnej 
budowli pokoju wyłącznie w imię 
własnych interesów.

Na przywódcach państw oraz 
osobach kształtujących życie 
polityczne i gospodarcze spoczywa 
poważna odpowiedzialność za 
produkcję i stosowanie pewnych 
rodzajów broni, których działanie 
jest szczególnie dotkliwe dla 
człowieka i które godzą brutalnie 
w całą ludność cywilną, zaś 
skutki ich działania trwają dłużej 
niż same konflikty. Pragnę raz 
jeszcze zaapelować stanowczo 
o zaprzestanie produkcji 
i stosowania tak zwanych „min 
przeciwosobowych”, które w wielu 
krajach na długo uniemożliwiają 
powrót pokoju, ponieważ celowo 
rozmieszczono je na drogach 
i polach, aby zagrażały wszystkim 
i szkodziły jak największej liczbie 
osób. Istotnie, jeszcze długo po 
zakończeniu walk miny te nadal 
zabijają i powodują nieusuwalne 
szkody, okaleczając trwale wielu 
ludzi dorosłych, a zwłaszcza dzieci.
Jednakże ani ograniczenie zbrojeń 
czy rozbrojenie, ani zanik wojen 
nie prowadzi automatycznie do 
pokoju. Najistotniejsze jest tworzenie 
kultury życia i kultury pokoju. 
Wychowanie w tym kierunku 
należy rozpocząć bardzo wcześnie, 
w rodzinie i w różnych ośrodkach 
kształcenia. Przyswajamy sobie 
bowiem zachowania budujące pokój, 
gdy uczymy się szacunku dla ludzi, 
którzy żyją obok nas, gdy ćwiczymy 
się w pokojowym rozwiązywaniu 
konfliktów między ludźmi, którzy 
żyją razem, gdy rozwijamy w sobie 
umiejętność przebaczania, które 
zapobiega przemocy. Rodzice 
odgrywają zatem niezastąpioną 
rolę w tworzeniu klimatu rodzinnej 
zgody, pomagając młodym 
dojrzewać i budząc w ich sercach 
wolę dążenia do pokoju wbrew 
wszelkim przeszkodom. […]

Watykan posiada własną miniligę, a nawet reprezentację piłkarską, której członkami są włoscy 
pracownicy cywilni. Reprezentacja nie jest jednak drużyną narodową, gdyż piłkarze nie 
posiadają (z wyjątkiem gwardzistów) obywatelstwa watykańskiego. Spotkania z obcymi zespołami należą do rzadkości. Często  

natomiast odbywają się mecze z drużynami pielgrzymów z całego świata.  
Watykańscy piłkarze tradycyjnie występują w żółto-białych koszulkach.
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Bruksela, kościół Franciszkanów p.w. Matki Bożej Łaskawej, 3 czerwca 1995 65. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Belgia, 3-4 czerwca 1995

Modlitwa różańcowa w pierwszą sobotę 
miesiąca przed obrazem Matki Bożej 
Łaskawej, patronki świątyni, którą opiekują się 
ojcowie i bracia franciszkanie.

Na zakończenie nabożeństwa różańcowego Papież zwrócił się do zgromadzonej we 
franciszkańskiej świątyni młodzieży. W przemówieniu ukazał postać o. Damiana de Veustera, 

którego miał beatyfikować następnego dnia, stawiając go za przykład odważnej miłości bliźniego.
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Bruksela, Msza św. przed bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa, 4 czerwca 1995 65. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Belgia, 3-4 czerwca 1995
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65. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Belgia, 3-4 czerwca 1995 Bruksela, Msza św. i beatyfikacja o. Damiana de Veustera, homilia, 4 czerwca 1995

Miłość Boga  
nie oddala 
od świata
[…] Dzieje Apostolskie opisują 
bardzo szczegółowo wydarzenie 
Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, który 
jest tchnieniem Ojca i Syna, wyraża 
swoją obecność w uderzeniu 
gwałtownego wiatru. Równocześnie 
zaś Duch Święty daje znać 
o swoim przyjściu poprzez żywioł 
ognia. Oto bowiem nad głowami 
zgromadzonych w wieczerniku 
apostołów, ukazały się języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły, tak 
że na każdym z obecnych spoczął 
jeden. Tchnienie wiatru oraz ogniste 
języki wyrażają przyjście Ducha 
Świętego poprzez żywioły natury.
W parze z tym jednak idzie 
zjawisko, które należy już 
całkowicie do porządku 
ponadnaturalnego. Oto bowiem 
apostołowie, napełnieni Duchem 
Świętym, zaczynają przemawiać 
obcymi językami, tak jak im Duch 
pozwalał mówić. Wydarzenie 
to wzbudziło wielkie zdziwienie 
wszystkich, którzy znajdowali 
się wówczas w Jerozolimie, 
„pobożnych Żydów ze wszystkich 
narodów pod słońcem” (por. 
Dz 2,5). Pełni zdumienia i podziwu 
mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? 
[…] Jakżeż więc każdy z nas słyszy 
swój własny język ojczysty?” 
(Dz 2,7-8).
Kiedy autor Dziejów Apostolskich 
wymienia te krainy ówczesnego 
świata, z których pochodzili 
uczestniczący w wydarzeniu 
Pięćdziesiątnicy pielgrzymi, 
zarysowuje zarazem jak gdyby 
geografię pierwszej ewangelizacji, 
której mieli dokonać apostołowie, 
głosząc w różnych językach „wielkie 
dzieła Boże”. Oprócz Rzymu, nie 
ma w tym spisie żadnego jeszcze 
z krajów zachodniej, środkowej, 
północnej czy wschodniej Europy. 
Nie ma także ani Belgii, ani tym 

bardziej wysp archipelagu Molokai, 
położonego na dalekim Pacyfiku. 
Nie ma więc mowy o ojczyźnie 
o. Damiana de Veustera, ani też nie 
ma nazwy tego kraju, do którego 
miał się udać na misje i gdzie miał – 
spełniając posługę miłości bliźniego 
– oddać życie dla Chrystusa. […]
Kościół składa dzięki Duchowi 
Świętemu za o. Damiana, ponieważ 
to właśnie Duch natchnął go 
pragnieniem poświęcenia się bez 
reszty trędowatym na wyspach 
Pacyfiku, a w szczególności na 
wyspie Molokai. Poprzez moje 
słowa Kościół uznaje dzisiaj 
i potwierdza wartość przykładu 
o. Damiana na drodze do świętości 
i wielbi Boga za to, że go do 
końca życia prowadził tą często 
trudną drogą. Z radością patrzy 
na to, czego Bóg może dokonać 
w ludzkiej słabości, ponieważ „Pan 
jest szafarzem świętości, człowiek 
zaś jest tym, który ją przyjmuje” 
(Orygenes, Homilie o Księgach 
Samuela, I, 11,11).
O. Damian urzeczywistnił 
w swej posłudze szczególną 
formę świętości; był jednocześnie 
kapłanem, zakonnikiem 
i misjonarzem. Te trzy funkcje 
pozwoliły mu ukazywać oblicze 
Chrystusa zarówno wskazując 
drogę do zbawienia, jak głosząc 
Ewangelię i niestrudzenie zabiegając 
o rozwój ludzki. Zorganizował życie 
religijne, społeczne i braterskie 
na wyspie Molokai, odizolowanej 
przez społeczeństwo tamtej epoki; 
gdy on tam przebywał, każdy miał 
swoje miejsce, każdy był uznawany 
i kochany przez swoich braci.
W tym dniu Pięćdziesiątnicy 
prosimy Ducha Świętego, aby 
zstąpił na nas i na wszystkich ludzi. 
Jesteśmy pewni, że nie domaga się 
On od nas rzeczy niemożliwych i że 
– niekiedy po drogach wyboistych 

– prowadzi nas i nasze życie do 
doskonałości. Ta Msza św. jest 
również wezwaniem do pogłębienia 
życia duchowego, niezależnie od 
tego, czy jesteśmy zdrowi czy też 
chorzy i jaka jest nasza pozycja 
społeczna. […]
[…] każdy z was wezwany jest 
do świętości: oddajcie wasz 
talent na służbę Chrystusa, 
Kościoła i waszych braci: z pokorą 
i cierpliwością pozwólcie Duchowi 
Świętemu, aby was kształtował! 
Świętość nie oznacza doskonałości, 
którą można oceniać na podstawie 
ludzkich kryteriów; nie jest 
zastrzeżona dla niewielkiej liczby 
jednostek wyjątkowych. Jest 
dostępna dla wszystkich; Pan 
pozwala nam osiągnąć świętość, 
kiedy zgadzamy się dla chwały 
Bożej współpracować w zbawieniu 
świata, mimo naszej grzeszności 
i buntowniczego temperamentu. 
W waszym życiu codziennym 
jesteście wezwani do dokonywania 
wyborów, które „wymagają 
niekiedy niezwykłych ofiar” (por. 
Veritatis splendor, 102). Taka 
jest cena prawdziwego szczęścia. 
Apostoł trędowatych jest tego 
świadkiem.
Dzisiejsza uroczystość jest również 
wezwaniem do solidarności. Kiedy 
Damian przebywał wśród chorych, 
mógł w swoim sercu powtarzać 
te słowa: „Nasz Pan da mi łaskę 
potrzebną, aby nieść mój krzyż, 
idąc za Nim aż na naszą specjalną 
Golgotę, jaką jest Kalawao”. 
Pewność, że liczą się tylko miłość 
i dar z siebie, dodawała mu odwagi 
i napełniała go szczęściem. Apostoł 
trędowatych jest świetlanym 
przykładem na to, że miłość Boga 
nie oddala od świata, przeciwnie 
– miłość Chrystusa każe kochać 
braci i siostry, a nawet oddać za 
nich życie. […]

Ojciec Święty witał się równie serdecznie 
ze „zwykłymi” pielgrzymami, co z rodziną 
królewską i hierarchami Kościoła.
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Bruksela, przemówienie do członków Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, 4 czerwca 1995 65. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Belgia, 3-4 czerwca 1995

Odrzucić egoizm

[…] Braterska komunia pierwotnej 
wspólnoty jerozolimskiej jest 
wzorem komunii Kościoła, która 
się urzeczywistnia dzięki działaniu 
Ducha Świętego.
Dobrze jest przypomnieć tę 
prawdę o Kościele, w którym 
istnieje największa wspólnota 
całej ludzkości w Chrystusie: 
mocą tej jedności serc dokonuje 
się nieustanna wymiana darów. 
Życie i śmierć o. Damiana mają 
udział w tej wymianie. Flandria 
podarowała jednego ze swoich 
synów mieszkańcom dalekiego 
Pacyfiku; w zamian apostoł 
trędowatych ofiarował swojej 
ojczyźnie zasługi i cierpienia 
tamtych ludów. Życie zakonne 
jest wymownym świadectwem 
tej jedności, która zależy nie tyle 

od dokonań ludzkich, ile, przede 
wszystkim od działania Ducha 
Świętego. […]
Ta wielka wymiana darów 
między wspólnotami Kościoła jest 
nieocenionym dobrodziejstwem, 
jakie płynie z działalności 
misjonarzy i zgromadzeń misyjnych. 
Jego źródłem jest tajemnica 
Boga – Trójcy miłości. Fakt, że 
zgromadzenie, do którego należy 
o. Damian, jest poświęcone Sercu 
Jezusa i Sercu Maryi, ma swoją 
wymowę. Między tymi dwoma 
Sercami dokonuje się wymiana 
darów w tajemnicy wcielenia 
i odkupienia. O. Damian czerpał 
natchnienie z tej wymiany i za 
tym natchnieniem szedł aż do 
końca. „Jak słodko jest umrzeć 
jako dziecko Najświętszego Serca” 

– powie w dniu swojej śmierci, 
w Wielki Poniedziałek 1889 r. 
Dzisiaj jego dar zostaje złożony 
w ręce tej samej Matki, której 
on się zawierzył i ofiarował od 
chwili, gdy został powołany; ten 
dar staje się całkowity w chwale 
Bożej. Wesel się, Matko niebieska! 
Raduj się, ojczyzno o. Damiana! 
Ciesz się, ludu Hawajów! Na twojej 
ziemi o. Damian zasiał słowo 
Boga, którego miłość objawia się 
w Ewangelii i w życiu Jego uczniów.
W okresie, który obecnie 
przeżywamy, trzeba ukazywać 
młodzieży wszystkich krajów ideał 
życia zakonnego i misyjnego. 
Składając w darze samych siebie, 
młodzi odkryją radość służenia 
Chrystusowi i ludziom. W ten 
sposób ich życie, które może się 

wydawać zwyczajne, stanie się 
niezwykłe, bo będzie współtworzyć 
chwałę Boga i wielkość człowieka. 
Taka była w istocie prawdziwa 
misja o. Damiana, o której 
przypomina fragment z jego listu, 
zdobiący dziś jego grób: „Jestem 
najszczęśliwszym z ludzi, bo mogę 
służyć Chrystusowi w ubogich 
i chorych dzieciach, odrzuconych 
przez innych”.
Radujcie się, mieszkańcy Tremelo, 
bo daliście Kościołowi i światu 
apostoła, którego życie i dzieło są 
znane aż na krańcach ziemi! Dziś 
wasze miasto może ze szczególną 
dumą kontemplować życie 
jednego ze swoich synów. Od dziś 
wszystkim mieszkańcom Tremelo 
i wszystkim pielgrzymom będzie 
przypominać o dziele o. Damiana 
muzeum jemu poświęcone, 
jego rodzinny dom starannie 
uporządkowany oraz statua 
wzniesiona na centralnym placu 
miasta. Wiele daliście, aby jego 
postać stała się znana. I on ze swej 
strony wiele wam ofiaruje. Życzę 
wam, żeby odnowił w was zmysł 
braterskiej miłości i wolę niesienia 
pomocy najuboższym członkom 
naszego społeczeństwa. Damian 
wyjawia wam sekret zgodnego 
życia we wspólnocie: świadomi, że 
Bóg na nas patrzy, musimy odrzucić 
nasze egoizmy i czynić wszystko 
z miłości do innych, dążąc do 
wspólnego dobra i przebaczając 
braciom, aby urazy nie przekreśliły 
ostatecznie naszych wzajemnych 
więzi. […]
W tym miejscu chciałbym dołączyć 
jeszcze słowo po polsku, ponieważ 
łatwo było usłyszeć, że są w tym 
kościele Polacy i śpiewają głośno. 
Więc pragnę bardzo do was i nie 
tylko do was zwrócić się z prośbą, 
abyście do tej beatyfikacji 
dzisiejszej o. Damiana dołączyli 
modlitwy o beatyfikację innego 
sługi Bożego, który poświęcił 
się całkiem trędowatym na 
Madagaskarze. To był o. Beyzym. 
Kładę wam na serce sprawę 
beatyfikacji o. Beyzyma. […]

Po uroczystej Eucharystii w katedrze brukselskiej Jan Paweł II spotkał 
się z zakonnikami i zakonnicami, którzy przybyli z wielu krajów na 
beatyfikację swego współbrata, bł. o. Damiana.
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rzym, uroczystość Bożego Ciała, homilia 15 czerwca 1995

Obfitość daru 
eucharystycznego

[…] Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, sanguinisque 
pretiosi… Te słowa ze znanego 
hymnu św. Tomasza z Akwinu 
może najlepiej wyrażają to, co 
było potrzebą wierzącego Ludu 
Bożego. Pange, lingua! Język ludzki 
powinien wyśpiewać tajemnicę 
Eucharystii! Powinien ją wyśpiewać 
nie tylko jako mysterium passionis, 
ale jako mysterium gloriae. Stąd 
też pochodzi tradycja procesji 
eucharystycznych, zwłaszcza 
procesji Bożego Ciała. Są one 
szczególnym wyrazem tego 
głębokiego uniesienia, którego 
doświadcza wierzący w obliczu 
misterium Ciała i Krwi Pańskiej, 
którym Kościół żyje na co dzień. 
Taki charakter ma również ta 
nasza wieczorna procesja, która 
od Bazyliki św. Jana na Lateranie 
przechodzi ulicami Wiecznego 
Miasta w stronę Bazyliki Matki 
Boskiej Większej na Eskwilinie.
Mam w pamięci wiele tych 
procesji, w których brałem 
udział od dziecka, które potem 
sam prowadziłem jako kapłan 
i biskup. Procesja Bożego Ciała 
zawsze była wielkim wydarzeniem 
w życiu wspólnot, do których 
należałem. I tak jest też i w Rzymie 
– w Rzymie nawet bardziej niż 
gdziekolwiek, ponieważ tutaj 
złożył swoje świadectwo jeden 
z bezpośrednich świadków 
Ostatniej Wieczerzy – św. Piotr. 
Jeżeli idziemy ulicami Rzymu 
z Najświętszym Sakramentem, to 
w sposób właściwy dla Kościoła 
drugiego tysiąclecia podejmujemy 
dziedzictwo wiary, które było 
również w jego dziedzictwem.
Wiarę tę w szczególny sposób 
wyraża dzisiejsze czytanie z Listu 

św. Pawła Apostoła do Koryntian. 
Jest to prawdopodobnie najstarszy 
zapis ustanowienia Eucharystii. 
Apostoł pisze: „Pan Jezus tej 
nocy, kiedy został wydany, wziął 
chleb i dzięki uczyniwszy połamał 
i rzekł: ‘To jest Ciało moje za was 
[wydane]. Czyńcie to na moją 
pamiątkę!’. Podobnie, skończywszy 
wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: 
‘Ten kielich jest Nowym 
Przymierzem we Krwi mojej. 
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, 
na moją pamiątkę!’ Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pana głosicie, aż 
przyjdzie” (1 Kor 11,23-26).
Jeżeli Kościół w każdej Mszy św. 
powtarza: „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie i oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale”, to 
słowa te wyjmuje niejako z ust 
Apostoła Narodów, aby uczynić je 
swoimi i ponownie wypowiedzieć 
je wobec świata.
Liturgia Bożego Ciała przypomina 
nam kapłaństwo Chrystusa. 
Mówi o nim zarówno Psalm 
responsoryjny, jak i pierwsze 
czytanie z Księgi Rodzaju. „Tyś 
Kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka” (Ps 110[109],4). 
Melchizedek, który żył w czasach 
Abrahama, był królem Szalemu 
– miasta nazwanego później 
Jeruzalem. Ofiarował on Bogu 
chleb i wino. Abraham uczcił tego 
przedziwnego króla-kapłana, jakby 
przeczuwając w nim przyszłe 
powołanie tego Ludu Bożego, 
dla którego miał stać się ojcem 
w wierze – nie tylko powołanie 
w granicach Starego Przymierza, 
ale w granicach Przymierza 
nowego i wiecznego.
Zaprawdę przedziwny jest ten 
Psalm, który mówi o kapłaństwie 
Chrystusa na wzór Melchizedeka, 
podkreślając, że jest to kapłaństwo 
wieczyste: „Tyś Kapłanem na 
wieki!” W świetle wiary paschalnej 
widać jasno, że tym kapłanem 
nowego i wiecznego Przymierza 
jest współistotny Ojcu Syn.

Rozważmy słowa: „Wyrocznia 
Boga dla Pana mego: ‘Siądź 
po mojej prawicy, aż uczynię 
Twych wrogów podnóżkiem 
stóp Twoich’. Pan rozciągnie moc 
Twego berła z Syjonu: ‘Panuj 
wśród swych nieprzyjaciół!’” (por. 
Ps 110[109],1-2); i wreszcie: „Z łona 
jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem” 
(110[109],3). Co może znaczyć ta 
poetycka przenośnia? Odczytana 
w świetle pełnego objawienia 
Nowego Testamentu mówi ona 
o zrodzeniu Słowa, które jest Synem 
Ojca Przedwiecznego. Ten właśnie 
Syn, na mocy przysięgi Boga 
samego, przez swoją własną ofiarę, 
stał się „Kapłanem na wieki”. Złożył 
ofiarę jako kapłan – złożył ofiarę 
swojego Ciała i Krwi. Równocześnie 
zaś pozostawił Kościołowi tę swoją 
jedyną i niepowtarzalną ofiarę 
pod postaciami chleba i wina, czyli 
tego samego pokarmu i napoju, 
które w czasach Abrahama składał 
w ofierze Melchizedek.
W ten sposób ofiara Chrystusa, 
jako Eucharystia, staje się ucztą 
– ucztą Baranka. Kościół zaś, 
wzywając nas do uczestnictwa 
w Eucharystii, zaprasza na ucztę. 
Zaprasza na nią codziennie, 
a dziś w sposób szczególny. Ma 
przy tym głęboką świadomość 
płynącą z wiary, że ten pokarm 
i napój, jakim jest Eucharystia, 
nigdy się nie wyczerpie i nigdy 
go nie zabraknie – że jest on 
przeznaczony dla wszystkich, jak 
na to wskazuje dzisiejsza perykopa 
z Ewangelii św. Łukasza: „Jedli 
i nasycili się wszyscy” (Łk 9,17). 
W dniu Bożego Ciała pragniemy 
uczcić tę szczególną obfitość daru 
eucharystycznego, z którego 
nieustannie czerpie Lud Boży na 
całej ziemi.
Tak! Na całej ziemi! Dziś, w dniu 
Bożego Ciała, sprawując liturgię, 
a w szczególności procesję 
eucharystyczną, czujemy się 
zespoleni z wszystkimi, którzy 
ją sprawują w różnych stronach 
świata, „od wschodu do zachodu 
słońca”. […]

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po wieczornej Mszy św. sprawowanej przed Bazyliką św. Jana na Lateranie 
Jan Paweł II wraz z licznymi wiernymi wziął udział w procesji eucharystycznej do Bazyliki Matki Bożej Większej. Papież jechał 

specjalnym samochodem, na którym umieszczono platformę z zamontowanym małym ołtarzem z monstrancją oraz klęcznikiem.
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Watykan, Pałac Apostolski, apartamenty prywatne 27 czerwca 1995

Matka Teresa z Kalkuty wzięła udział 
w porannej Mszy św. w prywatnej 
kaplicy papieskiej, a następnie 
spotkała się z Ojcem Świętym. Papież 
jak zwykle z wielką radością powitał 
niestrudzoną Misjonarkę Miłości.

Matka Teresa była częstym gościem w Watykanie. Jan Paweł II bardzo cenił jej pracę i poświęcenie dla najuboższych, wspierał jej 
działalność, otaczał zaufaniem. Wielokrotnie była zapraszana do audytoriów i zgromadzeń, towarzyszyła Papieżowi podczas pielgrzymek 

i kongresów eucharystycznych. Czasami udawała się nawet z ramienia Stolicy Apostolskiej z delikatnymi misjami do różnych krajów.
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Šaštín, Msza św. w narodowym sanktuarium Słowacji, homilia, 1 lipca 1995 66. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Słowacja, 30 czerwca – 3 lipca 1995

[…] Liturgia dzisiejsza pozwala nam 
kojarzyć sanktuarium w Šaštínie 
z jerozolimskim wieczernikiem. 
Wieczernik był tym miejscem, gdzie 
Pan Jezus ustanowił Eucharystię. 
Był także tym miejscem, gdzie po 
wniebowstąpieniu apostołowie 
trwali na modlitwie wraz z Maryją, 
Matką Chrystusa. Tak więc liturgia 
dzisiejsza pragnie nam powiedzieć, 
że w tym miejscu Maryja modli 
się z nami. Nie tylko my do Niej 
zanosimy nasze modlitwy, prośby, 
dziękczynienia i wynagrodzenia, 
ale przede wszystkim Ona sama 
modli się wraz z nami, tak jak 
modliła się wespół z apostołami 

w oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę. 
A to modlitewne oczekiwanie 
zostało uwieńczone przyjściem 
Ducha Świętego, który zstąpił 
na apostołów zgromadzonych 
w wieczerniku i przemienił ich 
serca. W mocy tej przemiany 
z ludzi trwożliwych stali się 
mężnymi świadkami, gotowymi 
podjąć zadanie, które im zlecił 
Chrystus, i w samym dniu Zesłania 
Ducha Świętego rozpoczęli swoją 
apostolską misję w Jerozolimie.
Co to oznacza dla nas tutaj 
zgromadzonych, dla was 
przybywających do Šaštína 
z różnych stron Słowacji?
Oto Maryja przyjmuje nas 
tutaj do tej samej wspólnoty 
modlitwy, jaką tworzyła 
z apostołami w jerozolimskim 
wieczerniku, i w tej wspólnocie 
modli się z nami o przemianę 
naszych serc. Sanktuaria maryjne 
bowiem są miejscami duchowej 

przemiany, miejscami nawróceń. 
Doświadczenie wskazuje, że są one 
miejscami, gdzie ludzie najczęściej 
powracają do sakramentu 
pojednania, ażeby w domu Matki 
zacząć nowe życie, ażeby stąd 
powrócić duchowo odnowieni.
Jako pasterz całego Kościoła 
chciałbym dziś w szczególny sposób 
podziękować Matce Bolesnej 
z Šaštína za tę przemianę serc 
ludzkich. Równocześnie zaś, mając 
świadomość nowych czasów 
i nowych potrzeb duchowych 
ludzi, którzy żyją na tej ziemi, 
pragnę prosić Matkę Bożą w tym 
sanktuarium, ażeby nie ustawała 
Jej macierzyńska gotowość 
przemieniania serc ludzkich. Proszę 
Ją, ażeby czuwała nad całym 
duchowym życiem Słowacji. […]

Maryja przyjmuje 
nas do wspólnoty 
modlitwy

Spotkanie w domu salezjanów, kustoszy sanktuarium Matki Bożej 
Siedmiu Boleści w Šaštín, z Konferencją Episkopatu Słowacji.

Podczas Mszy św. w sanktuarium 
maryjnym w Šaštín Papież koronował  

figurę Matki Bożej Siedmiu Boleści.
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Koszyce, Msza św. kanonizacyjna, homilia, 2 lipca 1995 66. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Słowacja, 30 czerwca – 3 lipca 1995

Męczennicy 
koszyccy
[…] Liturgiczne wspomnienie 
męczenników kojarzy nam się 
zwykle z kolorem czerwonym. Ale 
hymn ambrozjański mówi o „jasnym 
(candidatus) wojsku męczenników”. 
Ma to szczególne uzasadnienie 
w Księdze Apokalipsy, gdzie Jan 
Apostoł mówi, iż męczennicy 
„opłukali swe szaty i w krwi Baranka 
je wybielili” (Ap 7,14). Jest to jak 
gdyby szczególny odblask tajemnicy 
Odkupienia, w której uczestniczy 
Kościół poprzez wszystkich świętych 
sławiących imię Boga.
Dzisiaj, gdy dane mi jest […] dokonać 
kanonizacji waszych męczenników, 
pragnę wspomnieć wszystkich 
świętych, którzy od 12 stuleci 
związali się z waszą umiłowaną 
ziemią. Pierwsi w tym szeregu są 
Apostołowie Słowian, święci Cyryl 

i Metody, którzy pełnili swą misję 
ewangelizacyjną przede wszystkim 
w Państwie Wielkomorawskim, dając 
początek chrześcijaństwu zarówno 
na Słowacji, jak i w Czechach. 
Świadczy o tym w szczególności 
ustanowienie najstarszej stolicy 
biskupiej w Nitrze, z którą związana 
jest pamięć świętego biskupa 
Bystríka. Bracia Sołuńscy mieli wielu 
uczniów, a wśród nich był także 
św. Gorazd, syn ziemi słowackiej.
Koniec X w. rozjaśnili świadectwem 
swego pustelniczego życia święci 
Andrzej Świerad i Benedykt, 
którzy działali również na terenach 
południowej Polski – zwłaszcza 
na terytorium dzisiejszej diecezji 
tarnowskiej, jednakże ostatecznie 
osiedlili się w dolinie Wagu, na 
Skałce koło Trenczyna. Relikwie ich 
spoczywają w Nitrze.
Trzeba też przypomnieć, że święci 
Wojciech i Jan Nepomucen, chociaż 
związani bezpośrednio z ziemią 

czeską, są bardzo znani także na 
Słowacji. To samo można powiedzieć 
o św. Zdzisławie i św. Janie 
Sarkandrze, których dane mi było 
kanonizować niedawno w Ołomuńcu 
na Morawach. Bliscy są wam także 
święci sąsiednich Węgier, a przede 
wszystkim św. Stefan i św. Elżbieta 
Węgierska.
W szerszej perspektywie, którą przed 
nami otwiera świętych obcowanie, 
chcemy dziś rozmyślać szczególnie 
o trzech męczennikach koszyckich. 
W skomplikowanej sytuacji, jaka 
wytworzyła się na początku XVII w., 
wraz z wieloma innymi ofiarami 
morderczej przemocy oddali oni życie 
za Chrystusa i za Ewangelię.
Na pierwszym miejscu spotykamy 
tu ostrzyhomskiego kanonika 
Marka Kriża. Przybył on na 
Słowację z rodzinnej Chorwacji, 
aby ofiarować swą wielkoduszną 
posługę pasterską Kościołowi, który 
zmagał się z trudnościami z powodu 

braku księży. Marek Kriż wzorem 
Dobrego Pasterza nie opuścił 
swojej owczarni, gdy zagrażało mu 
niebezpieczeństwo, jakby uczynił 
najemnik (por. J 10,11-15), ale 
wytrwał w służbie Ludu Bożego, 
dając świetlany przykład 
wierności Chrystusowi i swojemu 
posłannictwu. Dzisiaj nadal czuwa 
nad wami z nieba i każdego z was 
wzywa do odważnego świadectwa 
Ewangelii i do wielkodusznej służby 
Kościołowi.
Nie mniejsze bohaterstwo okazał 
Stefan Pongrácz, jezuicki kapłan 
narodowości węgierskiej. Ofiarą 
życia potwierdził swoją decyzję 
pełnego poświęcenia się służbie 
Bogu i braciom. Stefan przybył 
z niedalekiego Siedmiogrodu. 
Wyrzekł się wygodnej świeckiej 
kariery i przyszedł głosić Ewangelię 
we wschodniej Słowacji. Tutaj, 
w Koszycach, odważnie pełnił 
trudną apostolską służbę, którą mu 

powierzono. A Bóg nagrodził jego 
zapał i ofiarnego ducha zwycięską 
palmą męczeństwa. Dzisiaj 
wpisujemy go do Martyrologium 
Kościoła, który jest na Słowacji.
Także Melchior Grodziecki był 
jezuitą, ale narodowości polskiej. 
Pochodził ze Śląska. Przybył tu po 
latach kapłańskiej służby w Pradze, 
gdzie pracował jako wychowawca 
młodzieży. Kiedy wybuchła wojna 
trzydziestoletnia, musiał wraz 
z innymi jezuitami opuścić Pragę, 
przeszedł Morawy i Słowację, a na 
koniec osiadł w Koszycach. Tutaj 
przypieczętował później własną 
krwią swoją decyzję całkowitego 
poświęcenia się Chrystusowi i służbie 
braciom.
Dzisiaj wspominamy z wdzięcznością 
i podziwem tych trzech odważnych 
świadków Ewangelii. W godzinie 
próby wytrwali oni w obliczu 
pokus i tortur i woleli raczej umrzeć 
niż zaprzeć się wiary i wierności 

Chrystusowi i Kościołowi. To ich 
najwyższe świadectwo jaśnieje 
przed nami jako świetlany przykład 
ewangelicznej wytrwałości, który 
powinniśmy mieć przed oczyma, 
gdy stajemy wobec trudnych 
i ryzykownych wyborów, jakich nie 
brak także dzisiaj.
[…] dzisiejsza liturgia wzywa nas do 
zastanowienia się nad tragicznymi 
wydarzeniami z początku XVII w. 
Z jednej strony zwraca uwagę na 
bezsens przemocy, rozpętanej 
przeciw niewinnym ofiarom. 
Z drugiej strony ukazuje nam 
porywający przykład wielu uczniów 
Chrystusa, którzy woleli raczej 
znieść najgorsze cierpienia niż 
postąpić wbrew swemu sumieniu. Bo 
przecież oprócz trzech męczenników 
koszyckich wiele innych osób, 
w tym także z innych wyznań 
chrześcijańskich, musiało znieść 
tortury i surowe kary. Niektórzy 
z nich zostali nawet zabici. […]

Na Eucharystii odprawionej na lotnisku w Koszycach we wschodniej 
Słowacji zgromadziło się ponad 300 tys. wiernych. Jan Paweł II kanonizował 
Marka Kriża, Stefana Pongrácza i Melchiora Grodzieckiego. Ojciec Święty kanonizował trzech męczenników koszyckich w miejscu, w którym we wrześniu 1619 r.  

złożyli najwyższe świadectwo wiary i wierności. Kapłani ci zostali po straszliwych torturach zamordowani,  
ponieważ nie wyrzekli się wiary katolickiej. Czerwony kolor szat liturgicznych symbolizuje krew.
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Lewocza, Msza św. przed sanktuarium maryjnym, homilia, 3 lipca 1995 List do Kobiet na IV Światową Konferencję ONZ poświęconą Kobiecie w Pekinie

Pielgrzymowanie 
Maryi

„Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła” (Łk 1,45).
Sanktuarium w Lewoczy związane 
jest z tajemnicą nawiedzenia. Jest to 
druga tajemnica radosna różańca, 
którą dzisiaj tutaj rozważamy, idąc 
za Ewangelią św. Łukasza. Oto 
Maryja po zwiastowaniu wybrała 
się w odwiedziny do swojej krewnej 
Elżbiety, do domu Zachariasza. 
Elżbieta została wybrana na 
matkę Jana Chrzciciela, który 
miał przygotować przyjście Jezusa 
z Nazaretu. Spotkanie w tym domu 
jest więc nie tylko spotkaniem 
dwóch matek, ale także poniekąd 
spotkaniem dwóch synów. Daje 
temu wyraz Elżbieta przy powitaniu: 
„A skądże mi to – mówi – że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia 
zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko 
w moim łonie” (Łk 1,43-44). Tak 
więc nie tylko Elżbieta wita Maryję, 
ale także Jan wita Jezusa, którego 
Maryja nosi w swoim łonie od 
momentu zwiastowania. […]
Pamiętam, czym ta Ewangelia 
nawiedzenia stała się dla mojej 
Ojczyzny w okresie odważnego 
zmagania się z materialistycznym 
systemem marksistowskim. 
Wówczas to z inicjatywy 
Episkopatu Polski, a w szczególności 
kard. Wyszyńskiego, znany 
i powszechnie czczony obraz 
Matki Boskiej Jasnogórskiej 
wyruszył z Częstochowy, ażeby 
nawiedzać wszystkie polskie parafie 

i wspólnoty. To pielgrzymowanie 
Maryi trwało prawie 25 lat. 
Próbowano wielokrotnie 
uniemożliwić to „nawiedzenie”, 
sekwestrując obraz i zatrzymując 
go na Jasnej Górze. Wówczas 
pielgrzymowały puste ramy, 
a wymowa tych pustych ram 
była poniekąd jeszcze bardziej 
przejmująca, jeszcze więcej mówiła 
uczestnikom nawiedzenia. Jeszcze 
wymowniej świadczyła o braku 
wolności religijnej, do której 
naród miał prawo. W ten sposób 
Ewangelia nawiedzenia zapisała się 
w mojej pamięci i w moim sercu 
i o tym przyszedłem dzisiaj dać 
wam świadectwo tutaj w Lewoczy, 
bo przecież i wy pamiętacie te 
czasy ucisku. […]

Ludzkość 
zaciągnęła 
ogromny dług 
wobec kobiet

[…] nadeszła pora, by z odwagą, 
jakiej wymaga pamięć i ze szczerym 
poczuciem odpowiedzialności, 
popatrzeć na długie dzieje ludzkości, 
w które kobiety wniosły wkład 
nie mniejszy niż mężczyźni, 
a w większości przypadków 
w warunkach o wiele trudniejszych. 
[…] Chociaż czas zatarł wiele 
materialnych świadectw ich 
działania, nie sposób nie dostrzec 
ich błogosławionego wpływu 
na życie kolejnych pokoleń aż 
do naszych czasów. Ludzkość 
zaciągnęła ogromny dług wobec 
tej „tradycji” kobiecej. Jakże często 
oceniano kobietę w przeszłości 

i ocenia się jeszcze dzisiaj bardziej 
według wyglądu zewnętrznego 
niż jej zdolności, profesjonalizmu, 
inteligencji, bogactwa wrażliwości, 
czyli ostatecznie według jej godności!
A cóż powiedzieć można 
o przeszkodach, które w tylu 
częściach świata nadal nie pozwalają 
kobietom włączyć się w pełni 
w życie społeczne, polityczne 
i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, 
w jak trudnej sytuacji stawia 
często kobiety dar macierzyństwa, 
któremu ludzkość zawdzięcza 
swoje przetrwanie i który powinien 
być odpowiednio doceniany. 
Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze 
wiele do zrobienia, aby kobieta 
i matka nie była dyskryminowana. 
Sprawą naglącą jest uzyskanie we 
wszystkich krajach rzeczywistej 
równości praw osób, a więc równej 
płacy za tę samą pracę, opieki 
nad pracującą matką, możliwości 
awansu zawodowego, równości 

małżonków z punktu widzenia 
prawa rodzinnego oraz uznania tego 
wszystkiego, co wiąże się z prawami 
i obowiązkami obywateli w ustroju 
demokratycznym.
Jest to akt sprawiedliwości, ale 
również pewnej konieczności. 
Polityka przyszłości będzie 
wymagała, aby kobieta 
coraz bardziej uczestniczyła 
w rozwiązywaniu głównych 
problemów, takich jak: czas wolny, 
jakość życia, migracje, usługi 
socjalne, eutanazja, narkotyki, służba 
zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia 
itd. We wszystkich tych dziedzinach 
obecność kobiety będzie bardzo 
cenna, ponieważ przyczyni się do 
ukazania sprzeczności społeczeństwa 
rządzącego się wyłącznie kryteriami 
wydajności i produktywności oraz 
każe zmienić te systemy, poddając 
je procesowi „humanizacji”, 
która charakteryzuje „cywilizację 
miłości”. […]

W ostatnim dniu wizyty w niepodległej Słowacji Papież 
przewodniczył Mszy św. w najstarszym słowackim 
sanktuarium maryjnym w Lewoczy, u stóp Tatr.

Na sprawowaną przez Ojca Świętego Eucharystię przybyła największa 
podczas całej papieskiej pielgrzymki liczba wiernych – ok. miliona, w tym 
wiele kobiet. Nie zabrakło wśród nich chorych i niepełnosprawnych.
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Słowacja, Lewocza, modlitwa w sanktuarium maryjnym, 3 lipca 1995 66. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Słowacja, 30 czerwca – 3 lipca 1995

Papież wielokrotnie podczas tej pielgrzymki zwracał się do 
słowackich księży. W imieniu Kościoła wyraził uznanie dla ich 
nieugiętej postawy wobec reżimu komunistycznego. Popołudnie ostatniego dnia pielgrzymki Jan Paweł II  

spędził w Tatrach. W schronisku nad Wielickim Stawem spożył 
posiłek. Po spacerze odleciał do Popradu, a stamtąd do Rzymu.
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Castel gandolfo, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 6 sierpnia 1995 Castel gandolfo, ogrody letniej rezydencji papieskiej

Świat 
potrzebuje 
geniuszu kobiet

[…] Maria Montessori doskonale 
reprezentuje liczne kobiety, które 
wniosły ważny wkład w postęp 
kultury. Niestety, gdy patrzymy 
obiektywnie na rzeczywistość 
historyczną, musimy stwierdzić 
ze smutkiem, że również w tej 
dziedzinie kobiety były spychane 
na margines. Zbyt długo były 
pozbawione całkowicie lub 
częściowo prawa do samorealizacji 

poza własną rodziną, i bardzo 
wielka musiała być wytrwałość 
tych kobiet, które mimo licznych 
ograniczeń zdołały zyskać 
powszechne uznanie.
Czas więc położyć wszędzie kres 
tej nierówności mężczyzn i kobiet 
w zakresie możliwości twórczego 
uczestniczenia w kulturze. 
Wyrażam płynące z serca 
pragnienie, aby zbliżająca się 
konferencja w Pekinie przyczyniła 
się do zdecydowanego postępu 
w tej sprawie. Zyskają na tym nie 
tylko kobiety, ale sama kultura, 
ponieważ szeroki i różnorodny 
świat myśli i sztuki bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebuje ich 
„geniuszu”. Niech nie wydaje 
się nikomu, że jest to pogląd 
bezpodstawny. Tworzenie kultury 
angażuje całą osobę ludzką wraz 
z jej dwojaką i komplementarną 
wrażliwością: męską i kobiecą.
Ma to swoje znaczenie zawsze, 

ale w sposób szczególny 
wtedy, gdy w grę wchodzą 
najistotniejsze pytania ludzkiej 
egzystencji: kim jest człowiek? 
jakie jest jego przeznaczenie? 
na czym polega sens jego 
życia? Laboratoria naukowe nie 
dostarczają odpowiedzi na te 
decydujące pytania, odwołują 
się one bowiem do samej głębi 
człowieka i domagają się, rzec 
można, myślenia globalnego, 
będącego w stanie objąć horyzont 
tajemnicy. Czyż można w tej 
dziedzinie zrezygnować z wkładu 
duszy kobiecej? Coraz bardziej 
kompetentna obecność we 
wszystkich dziedzinach wiedzy 
– w filozofii i teologii, w naukach 
humanistycznych i przyrodniczych, 
a także w sztuce i muzyce – kobiet, 
które nie ograniczają się do 
odbioru, ale tworzą kulturę, jest 
dla ludzkości źródłem wielkiej 
nadziei. […]

Fragment muru otaczającego ogród z częściami starożytnych budowli.  
W 1929 r. mur ten stanowił jednocześnie granicę Państwa Watykańskiego;  

wtedy też Papież nie mógł poruszać się swobodnie poza jego terenem.

Castel Gandolfo stało się w XVII w. miejscem letniego odpoczynku papieży. Pałac 
Apostolski otoczony jest okazałym kompleksem parków i ogrodów. Ogrody przecina 
sieć szerokich alej, które umożliwiają także poruszanie się po nich samochodem. Fragment nimfeum w ogrodach Castel Gandolfo,  

starożytnej budowli rzymskiej, z apsydą i krużgankami, 
wznoszonej na wzór greckich kaplic poświęconych nimfom.
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rPA, Johannesburg, powitanie na lotnisku przez prezydenta Nelsona Mandelę, 16 września 1995 67. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Johannesburg, gosforth Park, homilia, 17 września 1995

Nawrócenie 
i pogłębianie 
solidarności

[…] Zmiana sytuacji światowej 
miała swoje znaczenie dla 
położenia Afryki. Epoka kontrastów 
ideologicznych przeminęła; trzeba 
teraz przystąpić do rozwiązywania 
przy użyciu wszystkich posiadanych 
zasobów rzeczywistych problemów 
mieszkańców Afryki. Adhortacja 
apostolska, którą przedstawiamy, 
nie proponuje programu 
materialnego i politycznego 
rozwoju, jest to bowiem 
zadanie należące do obywateli 
i przywódców poszczególnych 
krajów. Prezentuje ona natomiast 
wizję moralnej odpowiedzialności 
wszystkich i wskazuje drogę, 
jaką zamierza pójść Kościół, 
aby przyczynić się do pełnego 
dobrobytu ludności afrykańskiej. 
Kościół wie, jak wielkie są to 
wyzwania. Zwraca się więc do 
swojego Pana, aby czerpać siłę 
i natchnienie z przemieniającej 
mocy jego słowa i Jego obecności 
sakramentalnej.
„Chrystus jest naszym pokojem” 
(por. Ef 2,14), mówią słowa z Listu 
do Efezjan, a św. Paweł obdarza 
to stwierdzenie wspaniałym 
komentarzem: „w Chrystusie 
Jezusie wy, którzy niegdyś 
byliście daleko, staliście się bliscy 
przez krew Chrystusa” (Ef 2,13). 
Oddając swe życie Ojcu w śmierci 
krzyżowej, Chrystus stał się 
źródłem nowej bliskości pomiędzy 
jednostkami i pomiędzy ludźmi. 
Św. Paweł tak to tłumaczy: „On 

bowiem jest naszym pokojem. On, 
który obie części [ludzkości] uczynił 
jednością, bo zburzył rozdzielający 
je mur – wrogość” (Ef 2,14). Ma 
tutaj na myśli ten mur, który 
oddzielał w świadomości Izraela 
członków Ludu Wybranego od 
wszystkich innych ludów, które 
były poza sferą tego wybrania 
przez Boga. Jeżeli Chrystus zburzył 
ten mur podziału, to znaczy, 
że w Chrystusie wszyscy ludzie 
i wszystkie ludy zostały wybrane 
przez Boga: „Nie ma już Żyda ani 
poganina, […] wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie” – pisze św. Paweł w Liście 
do Galatów (3,28). Zostaje więc 
zniesiona wszelka dyskryminacja, 
wszelkie podziały ze względu na 
pochodzenie, rasę czy język.
Pierwszym wyzwaniem dla ludów 
Afryki jest obecnie nawrócenie 
i pogłębianie solidarności, którą 
cechuje wielkoduszność, wzajemne 
przebaczenie i pojednanie. 
Niektórym słowa te mogą się 
wydawać zbyt odległe od ich 
własnych doświadczeń i celów. 
Ukazują one jednak jedyną 
możliwą drogę do przezwyciężenia 
całkowitego bankructwa 
moralnego uprzedzeń rasowych 
i etnicznej rywalizacji. Autentyczna 
solidarność jest możliwa, ponieważ 
wszyscy należymy do jednej 
rodziny ludzkiej. Fakt, że zostaliśmy 
stworzeni na obraz Boży jest 
podstawą i źródłem naszej ludzkiej 
godności, a zatem wszystkich praw 
człowieka, jak też praw narodów.
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa nadają nowy i szlachetny 
wymiar naszemu zaangażowaniu 
na rzecz pokoju i solidarności.
Prorok Izajasz woła: „Budujcie, 
budujcie, uprzątnijcie drogę, 
usuńcie przeszkody z drogi mego 
ludu” (Iz 57,14). Synod dla Afryki 
kieruje ten apel i to wezwanie 
do wszystkich ludów tego 
kontynentu. W sposób szczególny 
ten apel i to wezwanie odnoszą 
się do kobiet afrykańskich. Synod 
poświęcił wiele uwagi ciężarom, 

jakie spoczywają na waszych 
barkach, niesprawiedliwościom, 
jakich doznajecie, przemocy 
i przestępstwom w was 
wymierzonym. Kościół potępia 
wszystko, co pozbawia was praw 
i należnego wam szacunku (por. 
Ecclesia in Africa, 121).
Kościół wie, że wy, kobiety 
afrykańskie, odgrywacie 
niezastąpioną rolę w procesie 
humanizacji społeczeństwa.
Jesteście bardziej wrażliwe 
na potrzebę sprawiedliwości 
i pokoju, ponieważ bliższa jest 
wam tajemnica życia i cud jego 
przekazywania. Kościół zatem 
zwraca się do was ze szczególnym 
apelem o szacunek, ochronę, 
miłość i postawę służby wobec 
życia, każdego życia, od jego 
poczęcia aż po naturalną śmierć! 
Jako matki dajecie życie waszym 
dzieciom, wychowujecie je, 
aby mogły żyć. Każdy rozlew 
krwi jest raną dla waszego 
niepowtarzalnego geniuszu. Ze 
wszystkich sił bronicie życia, które 
się w was poczęło, życia, które 
jest przedmiotem waszej wielkiej 
miłości. Historia dowodzi, że wojny 
bywają nade wszystko udziałem 
mężczyzn. Tak było zawsze i tak 
jest również dzisiaj.
Co możecie uczynić, aby zmienić 
ten stan rzeczy? Nikt równie 
dobrze jak wy nie może nauczyć 
szacunku dla każdej istoty żyjącej. 
Wychowując dzieci w szacunku 
i w miłości, uczycie je służyć 
pokojowi w waszych rodzinach, 
w waszych krajach i w świecie. 
Był to tegoroczny temat mojego 
Orędzia na Światowy Dzień 
Pokoju: „Kobieta wychowawczynią 
do życia w pokoju”. Niedawno 
napisałem również List do 
Kobiet całego świata, w którym 
domagam się, aby godność kobiet 
została powszechnie uznana 
oraz podkreślam konieczność 
przeprowadzenia skutecznej 
i dobrze przygotowanej kampanii 
na rzecz promocji kobiety (por. List 
do Kobiet, 6). […]
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Kenia, Nairobi, Msza św. w uhuru Park, 19 września 1995 67. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Kamerun, rPA, Kenia, 14-20 września 1995

„Widzę kontynent, który bardzo pragnie żyć lepiej i godniej. […] Ludy Afryki chcą dać sobie szansę 
na lepszą przyszłość. Nie mogą zawieść samych siebie i nie powinni zostać opuszczeni przez innych.”

Wśród licznych wiernych, witających Papieża 
na Czarnym Lądzie, nie zabrakło rodaków.
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Kenia, Nairobi, Msza św. koncelebrowana z Ojcami Synodu poświęconego Afryce 67. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Kamerun, rPA, Kenia, 14-20 września 1995
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Kenia, Nairobi, Msza św. w uhuru Park, homilia, 19 września 1995 67. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Kamerun, rPA, Kenia, 14-20 września 1995

Afryka 
kontynentem 
rodzin

[…] Odbywam tę podróż 
z głębokim poczuciem 
wdzięczności Bogu. Każdy etap 
tej podróży, która jest uroczystą 
celebracją Synodu, uwydatnia 
jego poszczególne tematy 
wiodące: w Jaunde w Kamerunie 
była to żywotna sprawa 
ewangelizacji kultury i inkulturacji; 
w Johannesburgu w Południowej 
Afryce był to problem pokoju 
i sprawiedliwości społecznej, 
a teraz tu, w Nairobi omawiamy 
kwestię ewangelizacji, a zwłaszcza 
rodziny. […] 

Wiele z tych wszystkich krajów 
– tej wielkiej afrykańskiej rodziny 
ludów – dane mi było już 
w przeszłości odwiedzić. Ufam, 
że będę mógł przybyć również 
tam, gdzie dotychczas było to 
niemożliwe. Nieraz stawiano 
pytanie: dlaczego Papież tak często 
odwiedza Afrykę? Odpowiedź 
jest następująca: Afryka jest 
kontynentem rodzin, a przyszłość 
misji ewangelizacyjnej Kościoła 
idzie poprzez rodziny.
W kulminacyjnym momencie 
swojego dzieła stworzenia Bóg 
powołał do istnienia człowieka; 
„stworzył mężczyznę i niewiastę” 
(Rdz 1,27). Księga Rodzaju mówi 
dalej: „mężczyzna opuszcza ojca 
swego i matkę swoją i łączy się 
ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem” (Rdz 2,24). 
Poprzez zjednoczenie męża i żony 
wciąż odnawia się cud stworzenia; 
poprzez ten cud Stwórca powołuje 

do istnienia nową istotę, stworzoną 
na Jego obraz i podobieństwo. 
Złączeni przez Boga małżonkowie, 
mężczyzna i niewiasta, stanowią 
szczególną jedność osób, która 
musi być trwała i nierozerwalna, 
jeżeli rodzina ma stawać się 
prawdziwą wspólnotą miłości 
i życia, zapewnić przyszłość swoim 
dzieciom, jeżeli ma być „domowym 
Kościołem” i pierwszym miejscem 
ewangelizacji, jak postuluje Synod 
afrykański.
Rodzina ma w Afryce znaczenie 
fundamentalne! Społeczeństwo 
afrykańskie jest głęboko 
zakorzenione w rodzinie! Ten skarb 
musi być chroniony i nie wolno 
go lekceważyć, bo jakiekolwiek 
osłabienie rodziny jest źródłem 
złożonych problemów. Gdy zaczyna 
dominować utylitarystyczna 
i materialistyczna koncepcja 
rodziny, w jej członkach rodzą się 
indywidualistyczne oczekiwania 

i potrzeby, które zagrażają 
jej jedności oraz zdolności do 
tworzenia harmonii, a także 
do wychowywania w duchu 
solidarności. Tam zaś, gdzie rodzina 
jest uznawana za wartość samą 
w sobie, jej członkowie rozumieją, 
że ich dobro osobiste wiąże się 
ściśle z ich obowiązkiem wzajemnej 
miłości, szacunku i pomocy. Ich 
więź uczuciowa i wzajemne 
wsparcie pomagają im razem 
stawiać czoło wszelkim wyzwaniom 
i przezwyciężać wiele trudnych 
momentów. […]
Wiemy z szerokiego 
ogólnoludzkiego doświadczenia, 
że to właśnie chrześcijańskie 
matki pierwsze uczą prawdy 
o Bogu, pierwsze też składają 
ręce dzieci do modlitwy, modlą 
się wraz z nimi. Matki uczą 
swoje dzieci odróżniać dobro od 
zła, uczą je Bożych przykazań: 
zarówno przykazań, które Bóg 
przekazał Mojżeszowi na górze 
Synaj, jak też przykazania miłości 
Boga i bliźniego, które Pan Jezus 
postawił w centrum chrześcijańskiej 
moralności. Wspaniałe powołanie 
i odpowiedzialność rodziców, 
a przede wszystkim matek, polega 
nie tylko na wydaniu dzieci na 
świat, ale również na prowadzeniu 
ich do osiągnięcia dojrzałości 
duchowej. Rodzina jest naturalnym 
środowiskiem, w którym to 
zadanie zostaje wypełnione. 
Wychowawcza rola rodziny nigdy 
nie jest łatwa, pozostaje jednak 
zawsze przedsięwzięciem pięknym 
i szlachetnym. Uczą też matki 
i ojcowie, wyprzedzając pod tym 
względem parafię czy szkolną 
katechezę, błogosławieństw, 
które przypomina nam dzisiejsza 
Ewangelia. Błogosławieństwa są 
niejako pełnym programem życia 
chrześcijańskiego, życia w Duchu 
i prawdzie (por. J 4,23). […]

Głównym celem 11. pielgrzymki na Czarny Ląd było przekazanie adhortacji 
posynodalnej „Ecclesia in Africa”. We wszystkich 3 krajach odbyły się sesje 
celebracyjne Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce.

W Jaunde biskupi obradowali w katedrze 
Matki Bożej Zwycięskiej, w Johannesburgu 

– w katedrze Chrystusa Króla, zaś w Nairobi 
– w kościele ośrodka pielgrzymkowego.
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68. zagraniczna pielgrzymka apostolska, uSA, 4-8 października 1995 Newark, przemówienie powitalne na lotnisku, 4 października 1995

troska o innych

[…] Zwłaszcza po 1989 r. USA 
zaczęły odgrywać w świecie 
szczególnie doniosłą rolę. Wasze 
rozległe oddziaływanie ma charakter 
zarazem polityczny, ekonomiczny, 
militarny i – dzięki środkom przekazu 
– kulturowy. Jest rzeczą najwyższej 
wagi dla całej ludzkiej rodziny, aby 
Ameryka, dążąc nadal do postępu 
w różnych dziedzinach – w nauce, 
gospodarce, oświacie, sztuce 
i wszędzie tam, gdzie wyraża się 
wasza twórcza energia – zawsze 
kierowała się w swoich wysiłkach 
współczuciem, wielkodusznością 
i troską o innych.
Zwłaszcza dla krajów i narodów, 
które przetrwały długi okres 
próby, wasz kraj jawi się na 
scenie światowej jako wzorzec 
społeczeństwa demokratycznego 
o wysokim stopniu rozwoju. Ale moc 
dawania przykładu wiąże się także 
z poważną odpowiedzialnością. 
Dlatego wykorzystuj ją dobrze, 
Ameryko! W kraju i na całym świecie 
bądź przykładem sprawiedliwości, 
cnót obywatelskich i wolności, której 
spełnieniem jest dobroć.
Od samych początków aż do 
naszych czasów USA są przystanią 
dla kolejnych pokoleń nowych 
przybyszów. Mężczyźni, kobiety 
i dzieci przybywają tutaj z wszystkich 
zakątków ziemi, tu budują sobie 
nowe życie i tworzą społeczeństwo 
bogate różnorodnością etniczną 
i rasową, oparte na wspólnej 
wizji ludzkiej godności i wolności. 
O Stanach Zjednoczonych możemy 
prawdziwie powiedzieć: E pluribus 
unum.
Mam nadzieję – i modlę się o to – że 
Ameryka pozostanie wierna swoim 
najlepszym tradycjom społeczeństwa 
otwartego i dającego szansę 
wszystkim.[…]

Po ceremonii powitania na lotnisku w Newark Jan Paweł II udał się do 
rezydencji arcybiskupiej, gdzie przyjął prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
Williama Clintona. Prywatne spotkanie trwało ok. pół godziny.

Po spotkaniu z prezydentem USA Papież 
przewodniczył nieszporom w katedrze 

p.w. Najświętszego Serca w Newark.
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Nowy Jork, wizyta w siedzibie ONZ, przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego, 5 października 1995 68. zagraniczna pielgrzymka apostolska, uSA, 4-8 października 1995

Prawa  
narodów

[…] U progu nowego tysiąclecia 
jesteśmy świadkami niezwykłego 
i globalnego przyspieszenia procesu 
dążenia do wolności, który stanowi 
jedną z głównych sił napędowych 
ludzkiej historii. Zjawisko to nie 
jest ograniczone do jednej tylko 
części świata, nie jest też wyrazem 
jednej tylko kultury. Przeciwnie, 
w każdym zakątku ziemi ludzie, 
mimo zagrożenia przemocą, podjęli 
ryzyko wolności, domagając 
się, aby przyznano im miejsce 
w życiu społecznym, politycznym 
i ekonomicznym na miarę ich 
godności jako wolnych osób. To 
dążenie do wolności jest naprawdę 
jedną z cech wyróżniających naszą 
epokę.

Podczas mej poprzedniej 
wizyty w siedzibie Narodów 
Zjednoczonych, 2 października 
1979 r., podkreśliłem, że 
fundamentem dążenia do 
wolności w naszej epoce są owe 
powszechne prawa, które człowiek 
posiada po prostu dlatego, 
że jest człowiekiem. Właśnie 
akty barbarzyńskiego deptania 
ludzkiej godności skłoniły ONZ do 
sformułowania, w zaledwie 3 lata 
po jej powstaniu, Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, która 
pozostaje jedną z najwznioślejszych 
wypowiedzi ludzkiego sumienia 
naszych czasów. W Azji i Afryce, 
w Ameryce, Oceanii i Europie 
ludzie z odwagą i przekonaniem 
powołują się na tę właśnie 
Deklarację, aby uzasadnić swoje 
żądania większego udziału w życiu 
społeczeństwa.
Ważne jest, abyśmy zrozumieli to, 
co można nazwać wewnętrzną 

strukturą tego ruchu ogarniającego 
cały świat. Właśnie jego 
charakter planetarny stanowi dla 
nas pierwszą i fundamentalną 
„wskazówkę”, potwierdza 
bowiem, że rzeczywiście istnieją 
uniwersalne prawa człowieka, 
zakorzenione w naturze osoby, 
w której znajdują odzwierciedlenie 
uniwersalne i niezbywalne wymogi 
powszechnego prawa moralnego. 
Prawa te nie są bynajmniej 
abstrakcyjnymi formułami, ale 
przeciwnie – mówią nam coś 
bardzo ważnego o konkretnym 
życiu każdego człowieka i każdej 
grupy społecznej. Przypominają 
nam też, że nie żyjemy w świecie 
irracjonalnym i pozbawionym 
sensu, ale że istnieje w nim moralna 
logika, która rozjaśnia ludzką 
egzystencję i umożliwia dialog 
między ludźmi i narodami. Jeżeli 
pragniemy, aby wiek przymusu 
ustąpił miejsca wiekowi perswazji, 

musimy nauczyć się rozmawiać 
o przyszłości człowieka językiem 
zrozumiałym dla wszystkich. 
Powszechne prawo moralne, 
zapisane w sercu człowieka, jest 
tą swoistą „gramatyką”, której 
potrzebuje świat, aby podjąć taką 
rozmowę o własnej przyszłości. […]
Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka przyjęta w 1948 r. 
bardzo wyraźnie mówi o prawach 
człowieka; do dziś nie istnieje 
jednak analogiczna umowa 
międzynarodowa, która 
podejmowałaby w stosowny 
sposób kwestię praw narodów. 
Ta sytuacja powinna skłonić 
do namysłu, ponieważ wiążą 
się z nią bardzo pilne problemy 
sprawiedliwości i wolności we 
współczesnym świecie.
W rzeczywistości problem pełnego 
uznania praw ludów i narodów 
wielokrotnie poruszał sumieniem 
ludzkości, dość często stawał 

się też przedmiotem refleksji 
etyczno-prawnej. Myślę tu na 
przykład o debacie, jaka odbyła 
się podczas Soboru w Konstancji 
w XV w., kiedy to przedstawiciele 
Akademii Krakowskiej z Pawłem 
Włodkowicem na czele odważnie 
bronili prawa pewnych narodów 
europejskich do istnienia 
i autonomii. Jeszcze powszechniej 
znane są przemyślenia uczonych 
z Uniwersytetu w Salamance, z tej 
samej epoki, a dotyczące ludów 
nowego świata. Przechodząc zaś 
do naszego stulecia, czyż można 
nie wspomnieć proroczych słów 
mego poprzednika Benedykta XV, 
który w okresie pierwszej wojny 
światowej przypominał wszystkim, 
że „narody nie umierają”, i wzywał 
„do spokojnego rozważenia 
w sumieniu praw i słusznych dążeń 
narodów”. […]
Dzisiaj problem narodowości staje 
przed nami w nowym kontekście 

światowym, odznaczającym się 
dużą „mobilnością”, która sprawia, 
że granice etniczno-kulturowe 
różnych ludów stają się coraz 
mniej wyraźne pod wpływem 
oddziaływania wielorakich 
czynników, takich jak migracje, 
środki przekazu, globalizacja 
gospodarki. A jednak właśnie 
w tym uniwersalnym krajobrazie 
obserwujemy gwałtowne 
odradzanie się partykularyzmów 
etniczno-kulturowych, jak gdyby 
pod wpływem przemożnej 
potrzeby podkreślenia swojej 
tożsamości, przetrwania, 
stworzenia przeciwwagi dla 
tendencji niwelującej wszelkie 
różnice. Jest to zjawisko, którego 
nie wolno lekceważyć ani traktować 
jako zwykły relikt przeszłości; 
fakt ten należy raczej wyjaśnić 
i uczynić przedmiotem pogłębionej 
refleksji antropologicznej 
i etyczno-prawnej. […]

Wizyta w siedzibie ONZ, związana z 50-leciem organizacji, była głównym 
celem papieskiej pielgrzymki. Ojciec Święty wygłosił do przedstawicieli 
zrzeszonych państw przemówienie w kilku językach. Sekretarz generalny ONZ, Boutros Boutros-Ghali oraz abp Renato  

Raffaele Martino, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ,  
oprowadzali Papieża po „szklanym pałacu”, siedzibie organizacji.
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Baltimore, Msza św. w Oriole Park at Camden Yards, homilia, 8 października 1995 68. zagraniczna pielgrzymka apostolska, uSA, 4-8 października 1995

Pełnia wolności  
w prawdzie

[…] Wyrazem wiary 
chrześcijańskiej w Ameryce jest 
imponująca rzesza świadków 
i ich dokonania. Musimy 
wspomnieć tu z wdzięcznością 
o owocnej pracy wychowawczej, 
prowadzonej w niezliczonych 
rodzinach, w szkołach i na 
uniwersytetach, oraz o wszystkich, 
którzy w szpitalach, hospicjach 
i schroniskach leczą i niosą 
pociechę. Musimy podziękować 
tym, którzy realizują w praktyce 
Boże powołanie przez ofiarną 
służbę innym, przez dążenie 

do sprawiedliwości społecznej, 
odpowiedzialny udział 
w życiu politycznym, działalność 
w różnorodnych organizacjach 
charytatywnych i społecznych, 
przez rozwijanie porozumienia 
i współpracy ekumenicznej 
i międzyreligijnej. W szerszym 
kontekście całego świata 
powinniśmy podziękować Bogu 
za wielką hojność amerykańskich 
katolików, których wsparcie dla 
misji zagranicznych przyczyniło się 
w wielkiej mierze do duchowego 
i materialnego dobrobytu ich 
braci i sióstr w innych krajach. 
Kościół w USA wysłał do innych 
narodów mężnych misjonarzy 
i misjonarki: wielu z nich dało 
najwyższe świadectwo odwiecznej 
prawdzie, że krew męczenników 
jest zasiewem chrześcijaństwa. 
[…] Pragnę wezwać młodych 
katolików, aby zastanowili się nad 
powołaniem misyjnym. Wiem, że 

„duch Denver” jest nadal żywy 
w wielu młodych sercach. Chrystus 
potrzebuje jeszcze wielu oddanych 
sobie mężczyzn i kobiet, którzy 
poniosą tego „ducha” na wszystkie 
krańce świata.
Dzisiaj jednak katolicy doznają 
często pokusy zniechęcenia 
i rozczarowania, niczym prorok 
Habakuk z pierwszego czytania. 
Doznają pokusy, aby zwrócić się do 
Pana z innym wołaniem: dlaczego 
Bóg nie reaguje, gdy przemoc 
zagraża Jego ludowi; dlaczego 
Bóg każe nam oglądać zniszczenie 
i nędzę; dlaczego Bóg dopuszcza 
zło? Podobnie jak prorok Habakuk 
i jak nękani pragnieniem Izraelici na 
pustyni w Meriba i w Massa, tak 
i nasza wiara może się zachwiać; 
możemy stracić cierpliwość dla 
Boga. Przeżywając dramat historii, 
możemy dojść do wniosku, że 
nasza zależność od Boga jest raczej 
ciężarem niż wyzwoleniem. My 

także możemy „zatwardzić nasze 
serca”. […]
Chrześcijańskie świadectwo 
przybiera różne formy w różnych 
okresach życia każdego narodu. 
Czasem dawanie świadectwa 
o Chrystusie oznacza ukazywanie 
pełnego sensu najszlachetniejszych 
treści danej kultury, który zostaje 
objawiony w Chrystusie. Kiedy 
indziej świadczenie o Chrystusie 
oznacza przeciwstawianie się tej 
kulturze, zwłaszcza gdy zagrożona 
jest prawda o człowieku. Ameryka 
zawsze pragnęła być krajem 
ludzi wolnych. Dzisiaj Ameryka 
musi odnaleźć pełnię wolności 
w prawdzie: w prawdzie, która 
jest nieodłączną częścią ludzkiego 
życia, stworzonego na Boży obraz 
i podobieństwo; w prawdzie, 
która jest wpisana to ludzkie 
serce; w prawdzie, która jest 
poznawalna dla rozumu, i stąd 
może się stać podstawą głębokiego 

i powszechnego dialogu na temat 
kierunku, jaki ludzie powinni nadać 
swojemu życiu i postępowaniu.
130 lat temu prezydent Abraham 
Lincoln zapytywał, czy naród 
„poczęty w wolności i przywiązany 
do idei, że wszyscy ludzie zostali 
stworzeni równi”, może się 
„długo ostać”. Pytanie prezydenta 
Lincolna pozostaje w mocy 
również dla obecnego pokolenia 
Amerykanów. Demokracja nie 
może się ostać bez powszechnego 
uznania pewnych moralnych 
prawd o człowieku i ludzkiej 
wspólnocie. Podstawowe pytanie, 
stojące przed demokratycznym 
społeczeństwem, jest następujące: 
„w jaki sposób mamy żyć razem?”. 
Czy społeczeństwo szukające 
odpowiedzi na to pytanie 
może odrzucić prawdę moralną 
i rozumowanie w kategoriach 
moralnych? Czy mądrość 
biblijna, która odegrała tak 

ważną rolę formacyjną w okresie 
powstawania waszego kraju, 
może zostać wykluczona z tej 
debaty? Czyż nie znaczyłoby to, 
że konstytutywne dokumenty 
państwa amerykańskiego nie mają 
żadnej normatywnej treści, a są 
jedynie formalną szatą, za którą 
kryją się podlegające zmianom 
opinie? Czyż nie znaczyłoby to, że 
dziesiątki milionów Amerykanów 
nie mogłyby już wnosić wkładu 
swoich najgłębszych przekonań 
w proces kształtowania życia 
publicznego? Jest to z pewnością 
ważne dla Amerykanów, aby 
prawdy moralne, dzięki którym 
wolność jest możliwa, były wciąż 
na nowo przekazywane kolejnym 
pokoleniom. Każde pokolenie 
Amerykanów musi wiedzieć, że 
wolność polega nie na tym, że 
człowiek czyni, co mu się podoba, 
ale że ma prawo czynić to, co 
powinien. […]

Po wizycie w siedzibie ONZ Jan Paweł II udał się do miejscowości East Rutherford. 
Na tamtejszym stadionie Giants Stadium odprawił Mszę św., w której mimo 
ulewnego deszczu uczestniczyło ok. 100 tys. wiernych.

Wierni z archidiecezji Baltimore, pielgrzymi, a za pośrednictwem telewizji 
także miliony osób z Ameryki Łacińskiej i Północnej wzięły udział 
w Eucharystii sprawowanej przez Papieża w Oriole Park at Camden Yards.
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W kościele Seminarium Duchownego 
św. Józefa Ojciec Święty przewodniczył 
nieszporom z udziałem 85 alumnów oraz 
60 świeckich studentów teologii.

Z kardynałami Johnem Josephem O’Connorem i Williamem Henrym Keelerem 
w rezydencji arcybiskupa w Nowym Jorku. Tu odbyły się m.in. spotkania 
z członkami Papal Foundation oraz przedstawicielami innych Kościołów.
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Podczas pielgrzymki do Stanów 
Zjednoczonych Ojciec Święty sprawował 
Eucharystię w Newark, Nowym Jorku, East 
Rutherford, Yonkers, Brooklynie i Baltimore. Z arcybiskupem archidiecezji Newark, 

Theodorem Edgarem McCarrickiem.
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rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 30-lecie Vaticanum II, 15 października 1995 Watykan, Bazylika św. Piotra

Wydarzenie 
opatrznościowe  
w dziejach 
Kościoła

Trzydzieści lat temu, 8 grudnia 
1965 r., zakończył się Ekumeniczny 
Sobór Watykański II. Został 
otwarty trzy lata wcześniej, 
dokładnie 11 października, dzięki 
pokornej, dalekowzrocznej 
i wytrwałej odwadze papieża 
Jana XXIII. Doprowadziły go do 
końca wielki umysł i wielkie serce 
papieża Pawła VI. Zmierzając ku 
Jubileuszowi Roku 2000, musimy 
powrócić do tego wydarzenia, 
które stanowi kamień milowy, 
„wydarzenie opatrznościowe” 
w dziejach współczesnego Kościoła 
(Tertio millennio adveniente, 18).
W dziejach soborów Vaticanum II 
ma charakter zupełnie wyjątkowy. 
Poprzednio bowiem tematy 
soborów i przyczyny ich zwołania 
wiązały się z konkretnymi 
problemami doktrynalnymi lub 
duszpasterskimi. Natomiast 
podczas Ekumenicznego Soboru 
Watykańskiego II Kościół podjął 
całościową refleksję nad sobą 
samym i nad swoimi relacjami 
ze światem. Do takiej refleksji 
skłaniała go potrzeba coraz 
większej wierności wobec Pana. 
Ale bodźcem do takiej refleksji były 
także wielkie przemiany dokonujące 
się we współczesnym świecie, które 
domagały się odczytania w świetle 
słowa Bożego jako „znaki czasu”. 
Zasługa Jana XXIII polegała nie 
tylko na tym, że zwołał sobór, ale 
że natchnął go duchem nadziei, 
przeciwstawiając się „prorokom 
nieszczęścia” i dając świadectwo 
swej niezłomnej ufności w działanie 
Boga.
Dzięki tchnieniu Ducha Świętego 
sobór stworzył podstawy dla nowej 
wiosny Kościoła. Nie oznaczał 
zerwania z przeszłością, ale zdołał 
wykorzystać dziedzictwo całej 
tradycji Kościoła, aby wskazać 
drogę wiernym, podejmującym 
wyzwania naszej epoki.
Po upływie trzydziestu lat musimy 

dziś powrócić myślą do tego 
czasu łaski. Jak napisałem w liście 
apostolskim Tertio millennio 
adveniente (n. 36), rachunek 
sumienia, jakiego winien pilnie 
dokonać cały Kościół i wszyscy 
jego członkowie, musi obejmować 
także pytanie o to, w jakiej 
mierze orędzie soboru znalazło 
odzwierciedlenie w życiu Kościoła, 
w jego instytucjach i stylu działania.
Podobne pytanie zostało zadane 
już podczas Synodu Biskupów 
w 1985 r. Pozostaje ono w mocy 
do dziś i zobowiązuje nas przede 
wszystkim do ponownego 
odczytania soboru, abyśmy mogli 
poznać wszystkie jego wskazania 
i przyswoić sobie jego ducha. 
Spróbujemy uczynić to razem, 
przypominając podczas kilku 
najbliższych niedzielnych spotkań 
na modlitwie „Anioł Pański” wielkie 
tematy soboru. Historia naucza, że 
sobory potrzebowały czasu, aby 
przynieść owoce. Ale i my możemy 
wiele dokonać z pomocą łaski 
Bożej.
Niech nam pomaga na tej drodze 
Maryja, która właśnie podczas 
obrad soborowych została 
ogłoszona przez mego poprzednika 
Pawła VI Matką Kościoła. Czujemy 
Jej obecność wśród nas, podobnie 
jak apostołowie w przededniu 
Pięćdziesiątnicy. Niech Ona 
nauczy nas uległości wobec Ducha 
Bożego, aby chrześcijanie stanęli 
na progu trzeciego tysiąclecia 
umocnieni w wierności Chrystusowi 
i całkowicie oddani sprawie 
Ewangelii.

Do Polaków Ojciec Święty 
powiedział:
Serdecznie witam i pozdrawiam 
pielgrzymów z Polski. Łączę 
się również w czci dla Matki 
Bożej Fatimskiej, która w dniu 
wczorajszym rozpoczęła swoje 
nawiedzenie w naszej Ojczyźnie.

Sobór Watykański II był 21. soborem powszechnym (tzn. z udziałem wszystkich biskupów) i jak dotąd ostatnim. Został zwołany przez 
papieża Jana XXIII, a zakończył się już za pontyfikatu Pawła VI. Sobór obradował od 1962 do 1965 r. i zapoczątkował wielką odnowę 

Kościoła katolickiego. Otworzył też Kościół na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami, a także wprowadził reformę liturgii.
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