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Odpowiedzialność 
wobec całego 
Kościoła

[…] Miasta włoskie i sam Rzym 
mają wielowiekowe tradycje 
kontaktów z Polską i z Polakami. 
Polacy przybywali tutaj, aby 
studiować, także ażeby wykładać, 
ażeby reprezentować swoją 
Ojczyznę. Ażeby dawać wyraz 
więzi ze Stolicą Apostolską, ale 
także i z tym krajem, w którym 
się Stolica Apostolska znajduje, 
który jest szczególnym depozytem 
kultury zachodniej, kultury 
chrześcijańskiej, kultury łacińskiej. 
A my do tego kręgu kulturalnego 
od tysiąclecia przynależymy. 
I dlatego też nie dziwi mnie wasz 
pobyt we Florencji.
Wszystkim, którzy tutaj żyją 
albo na stałe, albo przejściowo, 
z różnych powodów, życzę, ażeby 
dobrze spełnili swoje zadanie, 
swoje posłannictwo, które się 
łączy dla każdego Polaka, również 
dla Papieża, z faktem bycia poza 
Ojczyzną. […] Mam głęboką 
świadomość, że w tej chwili, 
właśnie z racji tego „polskiego” 
pontyfikatu na nas wszystkich ciąży 
jakaś szczególna odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność wobec całego 
Kościoła, całego świata, za to, 
kim jesteśmy, jakie świadectwo 
dajemy Chrystusowi, a także 
i sobie samym. Dlatego życzę wam, 
ażeby to świadectwo wypadało 
nam jak najlepiej, nam wszystkim 
i każdemu z nas. […] 

Ojciec Święty spotkał się w Palazzo Vecchio 
z 1200 osobistościami ze świata kultury i nauki 
oraz rektorami uniwersytetów Toskanii. Program wizyty obejmował spotkania z deputowanymi Parlamentu Europejskiego, 

z Polakami, ze sportowcami, z młodzieżą, ale też wysłuchanie koncertu i zwiedzanie 
zabytków (m.in. najstarszego we Florencji mostu Ponte Vecchio).
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[…] „Wzorce życia” propagowane 
przez społeczeństwo 
konsumpcyjne w istocie znacznie 
odbiegają od prawdziwych 
wartości. Trzeba o tym mówić. 
Nie można o tym zapominać, gdyż 
pokusa, niebezpieczeństwo jest 
czymś realnym. Wy zaś wiecie, 
że takie koncepcje niosą z sobą 
bardzo groźne konsekwencje, 
takie jak niepohamowana żądza 
dóbr materialnych: tych, które są 
potrzebne, ale także tych, które 
są zbyteczne, a wręcz szkodliwe; 

żądza, która budzi, a przynajmniej 
może wzbudzić agresję w stosunku 
do innych, a także w stosunku do 
siebie samych. Są to wzorce życia, 
które można by śmiało nazwać 
wzorcami śmierci. […] Istnieją 
młodzi ludzie, którzy na zewnątrz 
nie różnią się od innych; studiują, 
uczą się zawodu, pracują, oddają 
się rozrywkom, ale w ich wnętrzu 
panuje śmierć. Nie wiedzą, jaki jest 
cel życia, zastanawiają się, czy ma 
ono jeszcze sens. Uderzający jest 
fakt, że są to zwykle młodzi ludzie, 

którzy żyją w dobrej, jeśli nie 
w doskonałej sytuacji materialnej. 
Ale właśnie z tego doświadczenia 
przesytu bierze się nieokreślone 
uczucie nudy, które przyćmiewa 
i zatruwa ich chęć życia. Nie tą 
drogą winna zmierzać wasza 
samorealizacja.
4. Młodzi przyjaciele, nie 
możecie realizować się w czymś, 
co znajduje się poza wami, 
w dobrach zewnętrznych, nawet 
w tych najobfitszych i najbardziej 
wyszukanych. Oczywiście, 

dobra te są w pewnym stopniu 
potrzebne, zostały bowiem 
stworzone dla człowieka i jemu 
winny służyć. Ale człowiek musi 
nad nimi panować, korzystać 
z nich. Dobra materialne nie mogą 
posługiwać się człowiekiem, nie 
może on stać się ich sługą czy 
wręcz niewolnikiem. Jeśli chcecie 
znaleźć właściwą odpowiedź na 
pytanie, które skierowaliście do 
mnie, winniście przede wszystkim 
odnaleźć siebie samych. Oto 
prawdziwy wymiar człowieka. 
Człowiek posiada zdolność 
dotarcia do własnego wnętrza. Jest 
jedynym stworzeniem na świecie 
posiadającym życie wewnętrzne, 
świadomość, odpowiedzialność. 
Wszystko to składa się na 
duchowy wymiar człowieka. 
Odwołujcie się do waszego 
sumienia. Bóg wpisał w nie kodeks 
autentycznych wartości; stanowią 
one fundament, na którym 

można zbudować prawdziwego 
mężczyznę i prawdziwą kobietę. 
Bóg wypisał niegdyś ten kodeks 
na kamiennych tablicach 
Dekalogu, które powierzył na 
górze Synaj narodowi wybranemu. 
Chrystus przypomniał ów kodeks 
w Ewangelii i dokonał jego 
syntezy w przykazaniu miłości. 
Ale jest on wpisany od zawsze 
także w sumieniu każdej ludzkiej 
istoty, także tych, którzy nie mają 
objawionego prawa.
Przywrócenie mocy głosowi 
sumienia – oto pierwszy 
i podstawowy wymóg na 
drodze rozwoju prawdziwego 
człowieczeństwa, a także istotny 
wkład, który możecie i musicie 
wnosić w rzeczywistość świata. 
Historia jest nie tylko ciągiem 
zewnętrznych wydarzeń, rodzi 
się przede wszystkim w ludzkim 
wnętrzu. Jest historią ludzkich 
sumień, moralnych zwycięstw lub 

porażek. Miarą postępu ludzkości 
nie są zdobycze technologii, 
ale raczej stopień wrażliwości 
moralnej osiągnięty przez jej 
członków. Takie są właśnie dzieje 
tego wspaniałego miasta, pięknej 
Florencji. Oczywiście, są one 
zapisane w wielu zewnętrznych 
znakach kultury, cywilizacji, sztuki. 
Ale my, poprzez te znaki, poprzez 
te dzieła winniśmy sięgać w głąb. 
Winniśmy czytać w ludzkim 
geniuszu, w ludzkich sumieniach, 
w ludzkiej twórczości, w ludzkiej 
miłości. Tak głęboko bowiem 
wpisane są dzieje tego wielkiego 
i fascynującego miasta, stolicy 
kultury. Czy stolica kultury jest 
tylko stolicą dzieł sztuki? Nie. 
Jest także stolicą sumień, stolicą 
twórczości moralnej, stolicą 
świętych: wszystko to bowiem 
składa się na definicję stolicy 
kultury europejskiej. Nie traktujmy 
jej więc zbyt powierzchownie. […]

Człowiek posiada  
zdolność dotarcia  
do własnego wnętrza

Ojciec Święty modlił się z 400 chorymi w kościele św. Marka. 
Obejrzał również cenne freski bł. Fra Angelico.

Papież nawiedził katedrę, klasztor św. Dominika, seminarium duchowne. W baptysterium spotkał się 
z blisko 250 dziećmi, a w kaplicy pałacu arcybiskupiego z zakonnicami klasztorów klauzurowych.
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W 1986 r. Florencja została wyróżniona tytułem Stolicy Kultury Europejskiej. 
Ojciec Święty wezwał do zachowania dziedzictwa przodków i świadectwa wiary.

Jan Paweł II beatyfikował Teresę Marię od Krzyża Manetti, nawiedził także kościół 
św. Wawrzyńca, gdzie spoczywa zmarły w opinii świętości Duńczyk Nicolo Stenone.
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[…] 2. To, że przybyliśmy tutaj, 
nie znaczy, że zamierzamy szukać 
religijnego porozumienia lub 
dyskutować na temat naszych 
przekonań. Nie znaczy też, że 
religie mogą pojednać się z sobą 
na płaszczyźnie wspólnego 
zaangażowania w realizację 
ziemskiego planu, który stałby 
się ważniejszy niż one same. Nie 
jest też ustępstwem na rzecz 
relatywizmu religijnego, bo przecież 
każda ludzka istota winna kierować 
się szczerością i głosem własnego 
sumienia w poszukiwaniu prawdy 
i w zgodnym z nią postępowaniu.
Nasze spotkanie jest tylko 
potwierdzeniem – i na tym 
właśnie polega jego prawdziwe 

znaczenie dla współczesnych 
ludzi – że ludzkość, w całym jej 
zróżnicowaniu, angażując się 
w wielką sprawę pokoju, winna 
sięgać do swych najgłębszych 
i najbardziej życiodajnych źródeł, 
tam gdzie się kształtuje świadomość 
i znajduje swe oparcie moralne 
działanie ludzi.
3. Dzisiejsze spotkanie uważam 
za bardzo wymowny znak 
zaangażowania was wszystkich 
w sprawę pokoju. To bowiem 
zaangażowanie przywiodło was do 
Asyżu. Fakt, że wyznajemy różne 
religie, nie ujmuje niczego znaczeniu 
tego Dnia Modlitwy. Wręcz 
przeciwnie, świadczy o tym, że 
dobro ludzkości jest przedmiotem 

troski Kościołów, Wspólnot 
kościelnych i religii świata.
Pokój – tam gdzie panuje – stale 
pozostaje bardzo niepewny. Jest 
on zagrożony na wiele sposobów 
i konsekwencje tego trudno 
przewidzieć, dlatego naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie mu 
solidnych podstaw.
Nie zaprzeczając w żaden 
sposób temu, że do utrzymania 
i umocnienia pokoju konieczne 
są liczne ludzkie środki, jesteśmy 
tu dlatego, iż mamy pewność, że 
po to, aby świat stał się nareszcie 
miejscem prawdziwego i trwałego 
pokoju, oprócz nich i ponad nimi 
potrzeba gorącej, pokornej i ufnej 
modlitwy. […]

Oby miłość Chrystusa zamieszkała 
w naszych sercach za sprawą 
oczyszczającej i wybaczającej 
potęgi Jego świętego Ducha. 
Niech Jego miłość pozwoli nam 
przezwyciężać egoizm i niezgodę, 
i niech nas przygotuje na podjęcie 
ofiar, jakich wymaga zdobywanie 
pokoju; niechaj sprawi, abyśmy 
żyli w pokoju z samymi sobą oraz 
z innymi ludźmi, tak byśmy mogli 
stać się tymi, którzy zgodnie 
z wolą Boga zaprowadzają pokój 
na ziemi.
Módlmy się o pełne 
zaangażowanie każdego Kościoła 
i pełne zaangażowanie wszystkich 
w sprawę pokoju na świecie, 
w walkę o sprawiedliwość 

i uczciwość, o prawa dla 
najsłabszych, o zaspokojenie 
potrzeb bezrobotnych; obyśmy się 
zjednoczyli, stanowczo występując 
przeciwko przemocy, torturom, 
nadużywaniu władzy i wyścigowi 
zbrojeń.
Jako chrześcijanie, módlmy się 
o dar prawdziwej gotowości 
poznawania i uznawania wartości 
zawartych w innych religiach, 
abyśmy współpracowali z nimi 
oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej 
woli dla osiągnięcia wzajemnego 
zrozumienia i rzeczywistej 
współpracy między wszystkimi 
narodami i wspólnotami.
Módlmy się o jedność chrześcijan 
według woli Chrystusa; obyśmy 

przezwyciężali to, co nas dzieli, 
i poniechali rywalizacji, tak aby 
– żyjąc we wspólnocie – móc 
zawsze i wszędzie stanowić znak 
owej jedności, której Bóg pragnie 
dla rodziny ludzkiej, i skuteczniej 
służyć sprawie pokoju i dobra całej 
ludzkości. […]
Módlmy się, aby wszyscy ludzie 
stanowczo odrzucali przemoc 
jako sposób rozwiązywania 
problemów osobistych, 
społecznych i światowych; aby 
przywódcy narodów i członkowie 
rządów odrzucali wszystko, co 
mogłoby doprowadzić do konfliktu 
nuklearnego, dążąc w zamian 
do wzajemnego zrozumienia, 
tolerancji, szacunku. […]

Dobro  
ludzkości

Obyśmy przezwyciężali 
to, co nas dzieli

Do Asyżu przybyło 47 delegacji reprezentujących, poza chrześcijańskimi, 13 religii 
świata. Modlitwy były odprawiane według tradycji poszczególnych wyznań.

Chrześcijanie zgromadzili się w katedrze św. Rufina. Teksty biblijne czytano w 8 językach. 
Później wierni przeszli w procesji z Piazza Comune do Bazyliki św. Franciszka.
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O pokój modlili się: buddyści, hinduiści, dżiniści, muzułmanie, sintoiści, 
sikhowie, wyznawcy tradycyjnych religii afrykańskich i amerykańskich, 
zaratustrianie, żydzi i chrześcijanie.

Ojciec Święty osobiście witał wszystkich przywódców religijnych, 
m.in. Dalajlamę. Podczas modlitwy zajął on miejsce po prawej stronie 

Jana Pawła II wraz z przedstawicielami religii pozachrześcijańskich.
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rozdarty  
wojnami świat 
może ulec  
przemianie

[…] Jezus Chrystus jest naszym 
pokojem, Jego zawsze winniśmy 
mieć przed oczyma. Tego, 
który został ukrzyżowany 
i zmartwychwstały; słowa, 
którymi pozdrawiał swoich 
uczniów, stały się naszym 
wspólnym, chrześcijańskim 
pozdrowieniem: „Pokój wam! 
a to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok” (J 20,19-20). Nie 
możemy zapominać o owym 
znamiennym geście 
zmartwychwstałego Chrystusa. 
Pomaga nam on zrozumieć, 
w jaki sposób winniśmy budować 
pokój. Choć Zmartwychwstały 
ukazał się swym uczniom 
w pełnej chwale, nosił wszak 
jeszcze na sobie znaki krzyżowej 
śmierci.
W dzisiejszym świecie, tragicznie 
naznaczonym ranami wojen 
i podziałów – w świecie 
niejako ukrzyżowanym – ów 
gest Chrystusa daje nam siłę 
i nadzieję. Nie możemy uciec 
od rzeczywistości poważnych 
sytuacji, znamionujących 
naszą egzystencję naznaczoną 
grzechem. Ale obecny wśród 
nas zmartwychwstały Chrystus, 
noszący na swym ciele ślady 
ukrzyżowania, daje nam 
pewność, że poprzez Niego 
i w Nim rozdarty wojnami świat 
może ulec przemianie. Musimy 
iść za Duchem Chrystusa, On nas 
wspiera i uczy, jak uzdrowić rany 
świata poprzez miłość Chrystusa, 
który mieszka w naszych 
sercach. […]

„Módlmy się, abyśmy my sami i wszyscy 
nasi bliźni wzrastali w poszanowaniu ludzkiej 
godności i jej niepodważalnych praw […]”. Ojciec Święty zaapelował, aby  

w dniu spotkania w Asyżu zaprzestano 
działań wojennych na całym świecie.
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Pokój  
to warsztat  
pracy

[…] Wraz z Religiami świata 
dzielimy wspólnie poszanowanie 
i posłuszeństwo sumieniu, które 
wszystkich nas uczy szukania 
prawdy, miłości i służenia wszystkim 
jednostkom i społecznościom, 
a tym samym uczy nas 
wprowadzania pokoju między 
jednostkami i między narodami.
Tak, my wszyscy uważamy, że 
sumienie i posłuszeństwo głosowi 
sumienia stanowią podstawowy 
element na drodze do lepszego 
i pokojowego świata.
Czyż mogłoby być inaczej, skoro 
wszyscy mężczyźni i kobiety na 
tym świecie mają wspólną naturę, 
wspólne pochodzenie i wspólne 
przeznaczenie?
A mimo że jest między nami tyle 
i tak poważnych różnic, czyż 
nie jest prawdą, że na głębszym 
poziomie człowieczeństwa istnieje 
wspólna płaszczyzna, która 
może stanowić punkt wyjścia do 
współdziałania w rozwiązaniu tego 
dramatycznego problemu naszych 
czasów: prawdziwy pokój albo 
katastrofalna wojna?
3. Tak, istnieje przecież sfera 
modlitwy, w której, przy 
rzeczywistej różnorodności religii, 
człowiek usiłuje wyrazić swój 
kontakt z potęgą, która przewyższa 
wszystkie ludzkie siły.
Pokój zależy przede wszystkim 
od tej Mocy, nazywanej Bogiem, 
który – jak wierzą chrześcijanie 
– objawił się w Chrystusie. Takie 
jest znaczenie tego Światowego 
Dnia Modlitwy.
Po raz pierwszy w historii 
spotkaliśmy się: Kościoły 

chrześcijańskie, Wspólnoty 
kościelne i religie świata, w tym 
świętym miejscu poświęconym 
św. Franciszkowi, aby złożyć 
świadectwo przed światem, 
każdy z nas zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, że pokój ma 
charakter transcendentny.
Jak widzieliśmy, forma i treść 
naszych modlitw są bardzo 
różne i nie ma mowy o tym, by 
je sprowadzać do wspólnego 
mianownika.
4. Ale w tym zróżnicowaniu 
może odkryliśmy na nowo, że 
– jeśli chodzi o problem pokoju 
i jego związek z zaangażowaniem 
religijnym – jest jednak coś, co nas 
łączy.
Wyzwanie, jakim jest pokój, które 
dziś stoi przed każdym ludzkim 
sumieniem, przekracza różnice 
religijne. Jest to problem racjonalnej 
jakości życia dla wszystkich, 
problem przetrwania ludzkości, 
problem życia i śmierci.
W obliczu tego problemu dwie 
rzeczy wydają się mieć najwyższą 
wagę i obie są wspólne nam 
wszystkim. Pierwszą z nich jest 
wewnętrzny imperatyw sumienia, 
który nam nakazuje szanować, 
chronić i rozwijać ludzkie życie, 
od łona matki aż do łoża śmierci, 
życie tak jednostek, jak i ludów, 
a zwłaszcza słabych, biednych 
i opuszczonych: imperatyw 
przezwyciężenia egoizmu, 
chciwości i ducha zemsty.
Drugą rzeczą wspólną jest 
przekonanie, że osiągnięcie pokoju 
przekracza ludzkie siły, zwłaszcza 
w obecnej sytuacji świata 

i dlatego jego źródeł i sposobów 
urzeczywistniania trzeba szukać 
w Rzeczywistości istniejącej ponad 
nami wszystkimi.
Dlatego każdy z nas modli się 
o pokój. Nawet jeśli rozmaicie 
pojmujemy – i jest tak 
naprawdę – związek między tą 
Rzeczywistością i darem pokoju, 
zgodnie z naszymi różnymi 
przekonaniami religijnymi, to 
wszyscy stwierdzamy, że taki 
związek istnieje.
To właśnie wyrażamy modląc się 
o pokój.
Ja zaś pokornie powtarzam to, 
o czym jestem przekonany: pokój 
nosi imię Jezusa Chrystusa. […]
Pokój to warsztat pracy, 
otwarty dla wszystkich, nie 
tylko dla specjalistów, uczonych 
czy strategów. Za pokój są 
odpowiedzialni wszyscy: osiąga się 
go poprzez tysiąc drobnych aktów 
w codziennym życiu. Poprzez swoje 
codzienne życie z innymi ludzie 
dokonują wyboru na rzecz pokoju 
lub przeciw niemu. Sprawę pokoju 
powierzamy szczególnie młodym. 
Oby młodzi ludzie pomogli uwolnić 
historię od fałszywych dróg, po 
których błądzi ludzkość. […]
To, co uczyniliśmy dzisiaj w Asyżu, 
modląc się i dając świadectwo 
naszemu zaangażowaniu w sprawę 
pokoju, musimy czynić nadal, 
każdego dnia naszego życia. 
Bowiem to, co uczyniliśmy dzisiaj, 
ma dla świata znaczenie życiowe. 
Jeśli świat ma trwać, a mężczyźni 
i kobiety mają w nim przeżyć,  
to nie może się obejść bez  
modlitwy. […]

Procesja przedstawicieli chrześcijan szła w milczeniu do Bazyliki 
św. Franciszka. Uroczystości zakończyło przekazanie sobie 
przez zebranych znaku pokoju. Papież rozmawiał z przywódcami religii chrześcijańskich, 

m.in. przedstawicielami Kościołów wschodnich oraz 
prymasem Kościoła anglikańskiego, abp. Robertem Runcie.
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[…] Pragnę w tej modlitwie 
wrócić pamięcią i sercem pełnym 
wdzięczności do […] moich 
zmarłych Rodziców, do Księcia 
kardynała Adama Stefana Sapiehy, 
biskupa, który mnie święcił, a także 
i do księdza arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka, który mnie konsekrował 
na biskupa. To mnie prowadzi do 
Katedry Wawelskiej, gdzie właśnie 
w ciągu tych dni, a szczególnie 
w Dzień Zaduszny, nawiedzałem 
jako biskup tego kościoła ten chyba 
najdostojniejszy na ziemi polskiej 
cmentarz, gdzie leżą nasi królowie, 
wodzowie, wieszczowie. Cała 
historia mówi do nas przez tych 
zmarłych. Historia mówi do nas 

przez zmarłych – tak jest z historią 
narodu i tak jest z historią każdego 
człowieka, każdej rodziny. Do was 
też zapewne, drodzy bracia i siostry, 
historia waszego życia mówi przez 
tych zmarłych, którzy odeszli, 
bliskich waszych.
Pragnę połączyć się z wami 
w modlitwie na tylu cmentarzach, 
na których ci zmarli spoczywają. 
Na tylu cmentarzach, na których 
spoczywają nasi zmarli rodacy. Nie 
tylko na ziemi polskiej, ale jakże 
daleko czasem od Polski, na wschód 
i na zachód. Tu, na ziemi włoskiej, są 
szczególne cmentarze czcią otaczane 
– polskich żołnierzy z II wojny 
światowej, którzy wyzwalali ziemię 

włoską. […] Pragnę przypomnieć 
także waszych zmarłych biskupów, 
z którymi byłem serdecznie 
zaprzyjaźniony: świętej pamięci 
ks. biskupa Wronkę, ks. biskupa 
Nowickiego, ks. biskupa Lecha 
Kaczmarka. Wszystkich tych naszych 
zmarłych polecamy ojcowskiemu 
miłosierdziu Boga, Boga samego. 
Oddajemy ich Ojcu przez Syna, 
w Duchu Świętym. Dla nas są oni 
nie tylko świadkami przeszłości, 
która minęła. Są także w tajemnicy 
świętych obcowania świadkami życia 
wiecznego, do którego jesteśmy 
powołani. Są świadkami przyszłości, 
tej przyszłości, którą każdy człowiek 
ma w Bogu samym […]

Pokorne  
i szczere  
oddanie siebie

1. Kościół obchodzi dziś uroczystość 
Wszystkich Świętych. Oblubienica 
Pańska przyoblekła szatę świąteczną. 
W niej pragnie stanąć przed swoim 
Bogiem, by uczestniczyć w radości 
niebieskiego Jeruzalem. Właśnie 
ta szata weselna pozwala jej wziąć 
udział w godach, które wyprawił 
da niej Oblubieniec. Jest to szata 
świętości.
Dziś owa szata jarzy się tysiącami 
świateł: są to niezliczone 
promyki jedynego światła, 
które wciąż podtrzymuje rzesza 
mężczyzn i kobiet „z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, 
ludów i języków” (Ap 7,9). Mężczyzn 
i kobiet, o których nie wspomina 

historia wielkich tego świata, bowiem 
bezcenny skarb ich świadectwa 
kryje się za zasłoną pokory i życia 
w ukryciu. Mężczyzn i kobiet, 
którzy czerpali z bezmiernej pełni 
Tego, który jest jedynym świętym, 
i urzeczywistniali w sobie cząstkę 
Jego życia, pozwalając, aby wcielił się 
w ich konkretne oblicze, stawać się 
niejako Jego żywym symbolem.
2. Na ulicach naszych miast skrawek 
tej szaty uobecnił się w na pozór 
anonimowych, a w rzeczywistości 
jakże osobistych świadectwach 
tych braci, którzy swoim życiem 
ofiarowali nam promień świętości 
Tego, któremu chóry anielskie 
śpiewają: „Święty, Święty, Święty 

jest Pan Bóg zastępów” (Iz 6,3).
Każdy z nich jest małym, lecz 
niepowtarzalnym światłem. Każdy 
z nich do głębi przeżył wezwanie, 
by być w pełni sobą, zgodnie ze 
wspaniałą oryginalnością, którą 
obdarzył go Stwórca. Teraz zaś każdy 
z nich, złączony tajemniczą więzią 
z tyloma innymi braćmi, rozświetla 
ten świat, tak często pogrążony 
w ciemnościach, i zachęca go do 
nadziei, do ufności, świadcząc o tym, 
że świętość Boga jest niezawodna, 
nie przestaje się udzielać i przyciągać 
ku sobie ludzi prostych, bogatych 
tylko w bezbronną gotowość do 
działania, w pokorne i szczere 
oddanie siebie. […]

Historia mówi do nas  
przez zmarłych

Doroczna Msza św. na cmentarzu Verano zgromadziła 
rzesze mieszkańców Wiecznego Miasta.

1 listopada przypada 40. rocznica święceń kapłańskich Jana Pawła II. Ojciec Święty 
wspominał zmarłych biskupów, z którymi spotkał się na drodze swego kapłaństwa.
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1. „Panie, gdybyś był, mój brat by 
nie umarł” (J 11,21).
W słowach Marty wyraża się 
powszechne pragnienie ludzi, 
by istniał ktoś, kto byłby zdolny 
pokonać bezlitosnego wroga, 
który udaremnia człowiekowi 
wszelkie próby osiągnięcia absolutu: 
śmierć. […]
Dzisiaj śmierć nadal zbiera swoje 
żniwo: cierpienie i ból codziennie 
ranią udręczone ciało ludzkości. 
Ale w ciemnościach fizycznego 
i moralnego zła, przed oczyma 
wierzącego zapala się światło 
wyraźnej obietnicy: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem”. 
Słowa te są podporą w oczekiwaniu, 
pozwalają wytrwać w cierpliwości, 

dają pewność nadziei […].
3. Dziś wobec niezliczonej rzeszy 
zmarłych Kościół wyznaje swoją 
wiarę w życie, w imię Tego, 
który sam jest życiem. Wobec 
tych, którzy odeszli niemal 
niepostrzeżenie, doczekawszy 
sędziwej starości, i wobec dzieci, 
które Ojciec przyjął do siebie, 
zanim zdążyły ujrzeć świat; wobec 
tych, którzy wyniszczeni przez 
chorobę połączyli się z cierpieniem 
Baranka, a także tych, którym 
zadano śmierć w akcie zabójczej 
przemocy. Wobec tych wszystkich 
podnosi się z siłą głos nadziei: „I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak 
też w Chrystusie wszyscy będą 
ożywieni” (1 Kor 15,22).

My mamy tę pewność: Chrystus, 
który nas kocha, odszedł, by 
przygotować dla nas miejsce. 
Wróci jeszcze i weźmie nas 
w objęcia na zawsze. I dlatego 
Kościół, siostra i matka, świadek 
Zmartwychwstałego, wznosi 
dziś nieustannie modlitwę za 
wszystkich zmarłych, bez względu 
na to, w jakiej żyli epoce i z 
jakiego pochodzą narodu, ażeby 
z rzuconego w ziemię ziarna 
wyrosło obficie pragnienie 
nieśmiertelności.
W tym dniu pamiętamy w sposób 
szczególny o wszystkich ofiarach 
nienawiści i przemocy, błagając 
Pana o to, by zesłał ludzkości pokój, 
do którego tak bardzo tęskni. 

W Chrystusie  
wszyscy  
będą ożywieni 

Papież nawiedził rzymską parafię w Grottarossa. Tamtejsza świątynia parafialna p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP jest kościołem tytularnym kard. Henryka Gulbinowicza.
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[…] Sobór Watykański II naucza, 
że „człowiek, stworzony na obraz 
Boga, otrzymał zlecenie, żeby 
rządził światem w sprawiedliwości 
i świętości, podporządkowując 
sobie ziemię ze wszystkim, co 
w niej jest, oraz żeby, uznając 
Boga Stwórcą wszystkiego, 
odnosił do Niego siebie samego 
i wszystkie rzeczy, tak aby 
przez poddanie człowiekowi 
wszystkiego przedziwne było po 
całej ziemi imię Boże” (Gaudium 
et spes, 34).
Zadaniem człowieka na ziemi jest 
zatem „czynienie własnego życia 
bardziej ludzkim i poddanie całej 

ziemi temu celowi” (tamże, 38). 
w tym sensie człowiek jest panem 
całej rzeczywistości materialnej. 
Jest wręcz „kapłanem” kosmosu, 
zobowiązanym do głoszenia 
w imieniu wszystkich stworzeń 
godnej uwielbienia wielkości 
Wszechmocnego i oddawania 
na powrót całego wszechświata 
Stwórcy jako miłej Mu ofiary. 
W tej religijnej, uniwersalnej 
perspektywie wyraźnie rysuje się 
wielka i nienaruszalna godność 
człowieka. Tam, gdzie godność 
ta zostaje naruszona przez 
ubóstwo, głód lub choroby, 
brak odpowiednich warunków 

mieszkaniowych oraz możliwości 
zdobycia wykształcenia 
i pracy, sumienie świata 
winno pamiętać o obowiązku 
ochrony w człowieku Bożego 
obrazu. Także w Bangladeszu 
specjaliści i przywódcy mają 
rozległe możliwości służby 
współobywatelom poprzez 
budowanie sprawiedliwego 
społeczeństwa i zaspokajanie 
naglących potrzeb wielu ludzi. 
Pobudzani i inspirowani przez 
prawdziwie ludzkie i religijne 
wartości, mogą oni nadać nowy 
kierunek i impuls działaniom na 
rzecz rozwoju i postępu. […]

Pokój jest  
owocem 
miłości

[…] 5. Miłość jest „rdzeniem” 
nauki Chrystusa, ponieważ jest 
najważniejszym przykazaniem, 
życie – życie każdego z nas 
– musi opierać się na miłości. 
[….] Prawdziwa miłość ludzka 
jest wiernym odbiciem miłości 
Boga. Miłość odznacza się zatem 
głębokim szacunkiem dla wszystkich 
ludzi, bez względu na rasę, 
wyznanie i wszystko, co mogłoby 
ich różnić od nas samych. Miłość 
odpowiada ofiarnie na potrzeby 
ubogich i okazuje współczucie tym, 
którzy żyją w smutku. Miłość jest 
gotowa zaofiarować gościnność 
i potrafi przetrwać trudne okresy 

próby. Jest zawsze gotowa 
przebaczać, nigdy nie traci nadziei 
i błogosławieństwem odpowiada 
na przekleństwo. „Miłość nigdy nie 
ustaje” (1 Kor 13,8).
Przykazanie miłości jest centrum 
Ewangelii.
6. To Chrystus, jedyny Syn Ojca, 
uczy nas prawdy o Bogu, który 
jest miłością. Zaś nauka Syna 
bezustannie odnawiana jest 
w Kościele i w ludzkich sercach 
przez Ducha Świętego, Pocieszyciela 
– Tego, który – jak obiecał Jezus 
– „wszystkiego was nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem” (por. J 14,26).

[…] To za sprawą Ducha Świętego, 
Pocieszyciela, nauka Kościoła jest 
jedna i ta sama na całym świecie. 
Jest taka sama w Singapurze 
i w Rzymie, bo ten sam Duch 
Święty działa w naszych umysłach 
i w naszych sercach.
7. Jezus mówi o Duchu Świętym 
i zaraz potem powiada do swoich 
uczniów: „Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję” (J 14,27).
Pokój jest owocem miłości. Pokój 
jest owocem działania Ducha 
Świętego. Pokój ten dany jest 
– jako dar – w tajemnicy paschalnej 
Chrystusa. […]

Czynienie własnego 
życia bardziej ludzkim

Wizyta w krajach Azji i Pacyfiku była najdłuższą z dotychczasowych pielgrzymek 
pod względem przebytych odległości – 48 974 km oraz czasu – 14 dni.

Podczas pielgrzymki Ojciec Święty spędził w samolocie 70 godz.,  
pokonując jednorazowo olbrzymie odległości, np. ponad 8 tys. km.
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umocnienie 
i pogłębienie  
wiary

[…] Kościół jest z samej swej 
natury misyjny. W każdych czasach 
czuje się przynaglany słowami 
naszego Zbawiciela: „Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody” 
(Mt 28,19). Kościół Oceanii ukazuje 
w sposób wymowny owoc owego 
ducha ewangelizacji. Jest ona 
zadaniem każdego w Kościele, choć 
biskupom przypada tu szczególna 
rola prowadzenia owego szeroko 
zakrojonego dzieła i koordynowania 
działalności wszystkich. 
Pracowaliście długo i ciężko 
głosząc Ewangelię. Dobra Nowina 
Chrystusa została przyjęta z wiarą 
i wdzięcznością, a Kościół głęboko 
wrósł w wasze społeczeństwo.

Następnym, nie mniej ważnym 
stadium jest umocnienie 
i pogłębienie wiary. Trzeba 
wciąż szukać najskuteczniejszych 
dróg przekazywania wszystkim, 
a szczególnie młodym, nauki 
Kościoła i wartości moralnych 
płynących z Ewangelii. Dla 
zaspokojenia ciągle rosnących 
potrzeb zawsze będą potrzebne 
instytucje zajmujące się pracą 
charytatywną, opieką  
zdrowotną i oświatą. Lecz  
sprawą o wiele ważniejszą  
jest werbowanie i przygotowanie 
robotników dla ewangelizacji, 
zwłaszcza kapłanów. […]
Zachęcam was do dalszych 

wysiłków w mającym żywotne 
znaczenie dziele budzenia  
powołań kapłańskich i zakonnych.  
Przyszłość Kościoła zależy 
w znacznej mierze od dawania 
przez kapłanów i zakonników 
ewangelicznego świadectwa i od 
ich ofiarnej służby. Szczególnie 
zachęcam, byście w swej trosce 
duszpasterskiej szli w waszych 
parafiach i wspólnotach naprzeciw 
ludziom młodym. Modlę się o to, 
byście się doczekali u siebie takiego 
rozkwitu powołań, który mógłby 
niebawem pozwolić założonym 
przez misjonarzy Kościołom na 
wysyłanie kolejnych misjonarzy do 
innych narodów. […]

[…] Zostaliście już złączeni 
z Chrystusem przez Chrzest 
i Eucharystię, a teraz w latach 
waszej młodości, On poszukuje was 
w sposób szczególny. Niezależnie 
od tego, jak wielka by była wasza 
miłość ku Jezusowi, Jego miłość 
do was jest dużo większa. Zna 
każdego z was po imieniu. Wie, 
kiedy łakniecie przebaczenia i zna 
wasze pragnienie, by przebaczać. 
Zna was lepiej niż wy sami. Jezus 
bardzo was kocha, bo oddał za was 
swe życie (por. J 15,13).
Każdy z nas może czasem poczuć 
się zagubiony – zagubiony 
w sobie i w otaczającym go 
świecie. Pozwólcie, by Chrystus 

was odnalazł, przemówił do 
was i zażądał tego, czego od 
was oczekuje. Bądźcie pewni: 
posłuszeństwo woli Bożej jest 
drogą ku owocnemu życiu, ku 
pełnemu miłości zjednoczeniu 
z Chrystusem.
[…] Jeżeli pragniecie osiągnąć 
pełnię szczęścia, wasze 
posłuszeństwo musi być 
całkowitym podporządkowaniem 
się miłości. Bo choć bogaty 
młodzieniec z Ewangelii 
zachowywał wszystkie przykazania, 
„Jezus spojrzał z miłością na niego 
i rzekł mu: ,Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb 

w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną!’”(Mk 10,21).
Droga młodzieży Nowej Zelandii, 
być może Jezus powtarza dzisiaj 
niektórym z was: „Jednego ci 
brakuje”. Może żąda jeszcze 
większej miłości, ofiarności, 
większego poświęcenia. Tak, 
miłość Chrystusa wymaga 
ofiarności i poświęcenia. Potrzeba 
samodyscypliny, aby słuchać 
Bożych przykazań, trzeba wysiłku, 
by w służbie miłości wyciągać 
rękę ku potrzebującemu bratu lub 
siostrze. Trzeba odwagi i siły, by 
iść za Chrystusem i w Jego imieniu 
służyć światu. Tutaj nie może być 
miejsca na egoizm i lęk! […]

Potrzeba samodyscypliny, 
aby słuchać Bożych 
przykazań

Na Msze św. przybywały tłumy wiernych (Sydney ok. 250 tys., Melbourne ponad 200 tys., Canberra 
– ok. 100 tys., Perth – 80 tys., Brisbane i Singapur – po ok. 70 tys., Dakka – 50 tys., Christchurch ponad 40 tys.).

Podczas odwiedzin w 6 krajach Ojciec Święty wygłosił 50 przemówień, 
nie licząc spontanicznych wystąpień.
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Na Seszelach większość mieszkańców stanowią katolicy, w Australii jest 
ich 26 proc., w Nowej Zelandii ponad 14, na Fidżi 9, w Singapurze 4, 
a w Bangladeszu zaledwie 0,3 proc. chrześcijan. Chorzy i niepełnosprawni także zwracali się  

do Ojca Świętego. W Brisbane fragment Ewangelii  
o uzdrowieniu niewidomego odczytała ociemniała kobieta

Papież przemawiał do Polonii w Nowej Zelandii i Australii. W roku 
papieskiej wizyty mieszkało w Australii 120 tys. osób  
pochodzenia polskiego. Polonia australijska wywodzi się od emigrantów po powstaniu 

listopadowym (1830-31). Kolejny napływ Polaków nastąpił 
w 2. poł. XIX w., po I i II wojnie światowej oraz po stanie wojennym.
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Dzieci z zainteresowaniem poznawały niezwykłego Gościa. Podczas 
jednego ze spotkań zapytały Go, jaką muzykę lubi, na co odparł 
„Gregoriankę, ale i rocka”. Ogromne odległości są utrudnieniem również dla najmłodszych. 

Ojciec Święty kontaktował się z nimi bezpośrednio, ale rozmawiał 
też z trojgiem dzieci, które uczą się „przez radio”.
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Kościół  
otwiera 
przed wami  
swoje ramiona

[…] 5. Tym wszystkim, którzy 
oddalili się od swego duchowego 
domu, pragnę powiedzieć: 
wracajcie! Kościół otwiera przed 
wami swoje ramiona, Kościół 
was kocha! w encyklice Dives 
in misericordia napisałem, że 
„Kościół naszej epoki musi 
uświadomić sobie szczególną 
i pogłębioną potrzebę tego, aby 
w całym swoim posłannictwie 
świadczyć o miłosierdziu Boga” 
(nr 7). W Sakramencie pokuty 
albo pojednania możecie 
w przedziwny sposób doświadczyć 
bezgranicznego miłosierdzia 
Bożego w Chrystusie. Dlatego 
mówię: Nie lękajcie się! Wracajcie 
do domu! Wspólnota wiary, 
w której się urodziliście i w której 
zostaliście w pewnej mierze 
wychowani, przynagla was do 
przyjęcia Bożego miłosierdzia. 
Zwraca się do was z prośbą 
o powtórne zajęcie miejsca 
pośród ludu Bożego, miejsca, 
które tylko wy możecie wypełnić. 
To zaproszenie kieruje do was 
Chrystus. Wasze „tak” będzie 
oznaczało otwarcie serca na Jego 
miłość. […] Wymagania, jakie 
Jezus stawia swoim wyznawcom, 
nie są pustą retoryką; nie 
zmieniają się z upływem czasu. 
Wzywa On nas do nawrócenia, 
do pojednania z Bogiem i z innymi 
ludźmi. Jezus pragnie, abyśmy 
słuchali „słów twardych”, ale 
również mówi do nas słowa 
ufności i zachęty. […]

Ojciec Święty nawiedził katedry w Melbourne 
i w Sydney. W Melbourne zapalił „świecę 
jedności” w katedrze anglikańskiej.
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[….] 5. Kościół nie boi się żyć 
w świecie, nawet jeśli w nim 
widzi powszechne rozdarcie 
i grzech. Gdy w świetle Chrystusa 
widzi przemoc i ucisk, gdy 
staje wobec wszelkiego rodzaju 
niesprawiedliwości, nie zamyka 
się w sobie ani nie próbuje ukryć 
się za bezpiecznymi murami 
świątyń, nie porzuca swej misji 
głoszenia Ewangelii i służby 
ludziom. Kościół ze współczuciem 
wychodzi naprzeciw bezdomnym 
i uchodźcom, wsłuchuje się w głos 
ubogich i uciśnionych. Kościół 
wie dobrze, iż jest pielgrzymującą 
wspólnotą wiary, powołaną 
do służenia rodzinie ludzkiej 
w duchu ewangelicznej otwartości 
i prawdziwej miłości.
Pewni ludzie błędnie utrzymują, 
że ponieważ chrześcijanie zdążają 
do miasta niebieskiego, obca im 
jest prawdziwa troska o ziemskie 
potrzeby bliźnich. Jest to dalekie 
od prawdy. Bowiem ten, kto chce 
pójść za Chrystusem, musi przyjąć 
większą jeszcze odpowiedzialność 
jako obywatel i czynny członek 
wspólnoty ludzkiej. Nie może być 
sprzeczności pomiędzy naszymi 
modlitwami i naszą pobożnością 
osobistą a naszymi obowiązkami 
społecznymi, ponieważ Chrystus, 
którego szukamy w modlitwie, jest 
tym samym Chrystusem, który żyje 
w najmniejszych naszych braciach 
i siostrach.
6. Kościół jest wdzięczny za 
pomoc, jaką niesie mu świat. 
Postęp naukowy i techniczny 

otwiera szerokie możliwości 
pomocy ubogim i potrzebującym 
oraz działania dla wspólnego 
dobra całej rodziny ludzkiej. 
Szczególnie jesteśmy wdzięczni 
za postęp nauk medycznych, 
dzięki którym udało się całkowicie 
wyeliminować pewne choroby 
i przynieść ulgę tylu ludziom. 
Udoskonalenie środków przekazu 
pozwala Kościołowi skuteczniej 
głosić Ewangelię i wypełniać swe 
posłannictwo katechetyczne. 
Kościół z uznaniem patrzy na 
dokonania artystów, poetów 
i uczonych, bowiem jeżeli 
szanują one moralny i duchowy 
wymiar osoby ludzkiej, pozostają 
w harmonii z jego wysiłkiem, 
mającym na celu krzewienie 
prawdy i piękna, i budowanie 
lepszego świata. W różny sposób 
postęp ludzkości wzbogacił 
również Kościół.
7. Bardzo ważnym dzisiaj 
zagadnieniem jest relacja 
pomiędzy Ewangelią i kulturą. 
Jest to szczególnie ważne tutaj, 
w Australii, gdzie istnieje wielka 
różnorodność kultur, na którą 
składają się kultura tubylcza, 
kultury wywodzące się z Europy, 
z Azji, przyniesione przez 
świeżych imigrantów, oraz kultury 
pochodzące z obszarów Pacyfiku. 
Ewangelia broni i umacnia 
wszystko, co jest naprawdę 
dobre w każdej kulturze. To zaś, 
co jest niedoskonałe, musi ulec 
oczyszczeniu i uszlachetnieniu, tak 
aby wyłoniła się kultura bardziej 

jeszcze autentyczna. Oczywiście, 
ten proces przemian kulturowych 
nie odbywa się na płaszczyźnie 
czysto teoretycznej. Wymaga 
on raczej poważnego i pełnego 
samozaparcia wysiłku chrześcijan 
w życiu powszednim danej 
społeczności lokalnej.
Wspomagani przez Ducha 
Świętego, wyznawcy Chrystusa 
starają się wyszukiwać, afirmować 
i popierać autentyczne wartości 
kultury. Zarazem jednak jest rzeczą 
bardzo istotną, aby mieli odwagę 
przeciwstawiać się wszystkiemu, 
co jest sprzeczne z Ewangelią 
i co narusza godność osoby 
ludzkiej. Służba społeczeństwu 
i kulturze polega na chronieniu 
i uszlachetnianiu osoby ludzkiej.
Toteż chrześcijanom nie wolno 
milczeć wobec straszliwych 
zbrodni popełnianych przeciw 
ludzkiemu życiu. Nie mogą też 
pozostawać obojętni wobec 
gwałcenia praw człowieka, wzrostu 
narkomanii i alkoholizmu, upadku 
rodziny i zaniedbywania ubogich. 
Te i inne formy społecznego zła 
sprzeciwiają się nie tylko prawu 
wpisanemu w ludzkie serca, ale 
są sprzeczne z Chrystusowym 
nakazem miłości. Należy stawić 
im czoło z odwagą proroków 
i w duchu chrześcijańskiej 
solidarności obejmującej cały 
świat. Ewangelia zawsze będzie 
wzywać do działania na rzecz 
sprawiedliwości i godności każdej 
osoby ludzkiej. Są to wymogi 
miłości chrześcijańskiej. […]

relacja  
pomiędzy  
Ewangelią  
i kulturą



Australia, Alice Springs, spotkanie z Aborygenami, przemówienie, 29 listopada 1986

40

32. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Azja i Oceania, 18 listopada – 1 grudnia 1986

41

[…] Przez tysiące lat wasza 
kultura mogła się swobodnie 
rozwijać bez ingerencji z zewnątrz, 
żyliście w duchowym kontakcie 
z ziemią, z jej zwierzętami, 
ptakami, rybami, z jeziorami, 
rzekami, wzgórzami i górami. […]
6. Kultura, która świadomie 
kształtowała się przez ten długi 
okres, nie była przygotowana na 
nagłe spotkanie z innym ludem 
o innych zwyczajach i tradycjach, 
przybyłym na wasze ziemie przed 
bez mała dwustu laty. Ten lud 
był odmienny od Aborygenów. 
Jego zwyczaje, organizacja 
życia, postawa wobec ziemi 
była wam zupełnie obca. Inne 
było także ich prawo. Ludzie ci 

dysponowali wiedzą, pieniędzmi 
i władzą; przywieźli z sobą pewne 
wzory zachowań, przed którymi 
Aborygeni nie potrafili się obronić.
7. Skutki działania niektórych 
z owych sił są tu wciąż 
jeszcze obecne. […] 
Codziennym doświadczeniem 
jest dyskryminacja rasowa. 
Nauczyliście się sztuki przetrwania 
czy to na własnych ziemiach, czy 
to rozsiani po miastach. Chociaż 
wasze trudności jeszcze się nie 
skończyły, musicie wykorzystywać 
cechę wytrwałości, której uczyły 
was prastare obrzędy. Wytrwałość 
niesie z sobą cierpliwość; 
cierpliwość pomoże wam znaleźć 
drogę i da na tej drodze odwagę.

8. Niechaj zachętą będzie dla 
was fakt, że nadal mówi się 
wieloma spośród waszych 
języków i że nadal posiadacie swą 
prastarą kulturę. Zachowaliście 
swe poczucie braterstwa. Jeśli 
pozostaniecie ściśle z sobą 
zjednoczeni, będziecie jak 
drzewo pośród szalejącego 
w buszu pożaru. Liście spłonęły, 
twarda kora jest pokaleczona 
i spalona, ale w środku drzewa 
nadal płyną soki, a pod ziemią 
korzenie są wciąż mocne. Jak 
owo drzewo przetrwaliście 
pożar i nadal jest w was siła 
do ponownych narodzin. 
A czas tych narodzin właśnie  
nadszedł! […]

…a pod ziemią  
korzenie są wciąż mocne

Pielgrzymkę cechowało zetknięcie z wyjątkową 
różnorodnością etniczną, religijną i kulturową.

Na spotkania z Ojcem Świętym przybywali także rdzenni 
mieszkańcy Nowej Zelandii – Maorysi, i Australii – Aborygeni.

Ludność tubylcza Australii liczy 150 tys., co stanowi zaledwie 
1 proc. ogółu mieszkańców najmniejszego kontynentu.
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Pielgrzymka do jednego z najbiedniejszych państw świata – Bangladeszu, „azjatyckiego tygrysa” 
– Singapuru, egzotycznych Fidżi i Seszeli, położonej na wyspach Nowej Zelandii oraz do bezkresnej 

Australii zakończyła się w stolicy Seszeli, Wiktorii, skąd Jan Paweł II powrócił do Watykanu.

Na każdym kroku Papież poznawał miejscowe zwyczaje. W Auckland 
tubylcza ludność powitała Go… pocieraniem nosami, a w Suwie otrzymał 
na powitanie przedmioty potrzebne do życia na Fidżi. Ojciec Święty zwracał się nie tylko do katolików. Spotykał się 

z przedstawicielami religii chrześcijańskich i niechrześcijańskich 
(m.in. w Dakce, Christchurch, Sydney i Melbourne).
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[…] Jakże bliska jesteś Bogu, 
Służebnico Pańska! Jakże 
wyniesiona pośród wszystkich 
córek tej ziemi, Ty, która sama 
mówisz: „…uczynił mi wielkie 
rzeczy Ten, który Możny jest 
i święte imię Jego” (por. Łk 1,49).
W tych słowach wyraża się 
Twoja dusza, najbardziej wśród 
wszystkich stworzeń wrażliwa 
na świętość Boga, wrażliwa na 
ten nieskończony majestat, który 
wszystko przewyższa i zarazem 
na tę nieskończoną Miłość, która 
wszystko ogarnia i przenika.
Twoja niepokalana dusza, wrażliwa 
jak nikt inny na wszechmoc 
i zarazem na bliskość Boga.
3. Naucz nas tej tajemnicy 

Twojego Serca. Naucz nas, że Bóg 
jest wszystkim, a wszechświat 
wyłonił się z nicości za sprawą 
Jego stwórczej woli.
Naucz nas, ludzi dwudziestego 
stulecia, którzy zapatrzeni 
jesteśmy coraz bardziej i coraz 
wyłączniej w to tylko, co uczynił 
człowiek, naucz nas i stale nam 
przypominaj, że Ten, który uczynił 
wielkie rzeczy i stale czyni, to 
naprzód i przede wszystkim Bóg, 
Bóg-Stwórca, Bóg-Odkupiciel-
Duch, który daje życie!
Naucz nas! Ucz nas tego ciągle, 
abyśmy nie zagubili poczucia 
równowagi, abyśmy wszystkie 
dzieła człowieka w tym świecie 
widzieli zawsze w świetle Mocy 

Boga: mocy stwórczej, mocy 
odkupieńczej, mocy zbawczej; aby 
dzieła człowieka nie obróciły się 
przeciw człowiekowi, ale służyły 
rozwojowi Prawdy i Miłości 
w naszym ludzkim świecie – 
a Prawda i Miłość są z Boga.
Naucz tego naszą młodzież, 
współczesnych chłopców 
i dziewczęta, ażeby nic nie 
przesłaniało w ich sercach tego 
światła, którym Bóg oświeca drogi 
życia.
Naucz wiernych tego Miasta, 
którzy przygotowują się do 
obchodów Synodu diecezjalnego, 
ażeby stał się on świadectwem 
miłości i siłą odnowy 
w prawdzie! […]

Aby dzieła człowieka  
nie obróciły się przeciw  
człowiekowi

Ojciec Święty modlił się pod statuą Niepokalanej na placu Hiszpańskim. Właściciele okolicznych 
sklepów wręczyli Mu kielich z przeznaczeniem dla jednego z ubogich kościołów.
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przy całym zróżnicowaniu 
i komplementarności, które są 
znamieniem ludzkiej cywilizacji. 
Stąd płynie harmonijny „spokój 
porządku”, będący prawdziwym 
pokojem. Tak, solidarność 
i rozwój to dwie drogi wiodące 
do pokoju. […]
Łaska i mądrość, jaką Jezus 
wykazuje już podczas swego 
życia ukrytego w Nazarecie (por. 
Łk 2,5 n.), jest wzorem dla naszych 
wzajemnych relacji w rodzinie, 
w narodzie, w świecie. Służenie 
ludziom słowem i czynem, które 
cechuje publiczne życie Jezusa, 
jest dla nas przypomnieniem, że 
solidarność rodziny ludzkiej została 
radykalnie pogłębiona. Nadany jej 
został cel transcendentny, który 
uszlachetnia wszelkie nasze ludzkie 
wysiłki na rzecz sprawiedliwości 
i pokoju. Wreszcie akt solidarności, 
najwyższy, jaki zna ludzkość 
– śmierć Jezusa Chrystusa na 
krzyżu za wszystkich – otwiera 
dla nas, chrześcijan, drogę, którą 
mamy postępować. Jeżeli nasza 
praca na rzecz pokoju ma być 
w pełni skuteczna, musi ona 
uczestniczyć w przetwarzającej 
mocy Chrystusa, którego śmierć 
daje życie wszystkim ludziom 
przychodzącym na ten świat, 
i którego zwycięstwo nad śmiercią 
jest ostateczną gwarancją, że 
sprawiedliwość, jakiej domaga się 
solidarność i rozwój, doprowadzi 
do trwałego pokoju. […]

Solidarność 
i rozwój 

[…] Solidarność jest z natury 
etyczna, ponieważ zakłada 
afirmację wartości dotyczących 
człowieka. Stąd jej związek 
z życiem ludzkim na całym 
globie i ze stosunkami 
międzynarodowymi także 
posiada charakter etyczny: 
łączące nas jako ludzi więzy 
domagają się tego, byśmy żyli 
w zgodzie i rozwijali to, co jest 
dobrem dla wszystkich. Owe 
etyczne implikacje sprawiają, 
że solidarność jest podstawową 
drogą ku pokojowi.
W tym właśnie świetle pełnego 
znaczenia nabiera również 
zagadnienie rozwoju. Nie 
chodzi tu już tylko o ulepszanie 
pewnych sytuacji czy warunków 
ekonomicznych. Rozwój staje 
się ostatecznie kwestią pokoju, 
ponieważ pomaga osiągnąć to, 
co jest dobrem dla innych i całej 
ludzkiej społeczności.
Tam, gdzie panuje prawdziwa 
solidarność, nie ma 
niebezpieczeństwa wyzysku czy 
nadużywania programów rozwoju 
dla korzyści nielicznych. Rozwój 
staje się w ten sposób raczej 
procesem, który angażuje różnych 
członków tej samej rodziny 
ludzkiej i wszystkich wzbogaca. 
Podobnie jak solidarność daje 
nam podstawę etyczną do 
należytego działania, tak rozwój 
staje się braterską propozycją 
umożliwiającą pełniejsze życie, 

20 grudnia Ojciec Święty przyjął na audiencji 
włoską drużynę piłkarską AC Milan.

Jan Paweł II w rozmowie z Silvio Berlusconim (późniejszym  
premierem Włoch), który w 1986 r. został prezydentem klubu AC Milan.

W rzymskiej Bazylice Matki Boskiej Większej 
Jan Paweł II odprawił Mszę św. ku czci 
Niepokalanej. Po liturgii odwiedził kaplicę 
obrazu Salus Populi Romani.
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[…] 2. Jesteśmy zgromadzeni 
w Bazylice św. Piotra. 
Uczestnikami liturgii są nie tylko 
wszyscy tu obecni, ale także 
rozliczni nasi bracia i siostry, dla 
których na falach radia i telewizji 
to samo wydarzenie staje się 
obecne.
Wydarzenie nocy betlejemskiej 
łączy nas wszystkich. W kolejnych 
momentach czasu ziemskiego 
wypada ono na różnych miejscach 
naszej planety. […]
5. My wszyscy, zgromadzeni 
na tylu miejscach ziemi, ażeby 
w liturgii eucharystycznej odnowić 
i uobecnić to zbawcze Wydarzenie, 
którego uczestnikami stali się 
pasterze betlejemscy w tę świętą 

noc – my wszyscy za chwilę 
padniemy na kolana, gdy rozlegną 
się dobrze znane słowa nicejsko-
konstantynopolitańskiego Credo: 
Bóg z Boga, światłość ze światłości, 
współistotny Ojcu… incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine 
– et homo factus est.
6. Tajemnica Wcielenia. 
Tajemnica „uczłowieczenia” Boga 
w Przedwiecznym Synu.
Upadniemy na kolana i będziemy 
trwali na klęczkach, ażeby dać 
wyraz tej niewypowiedzianej 
rzeczywistości.
Będziemy trwali na klęczkach 
w imieniu wszystkich ludzi. 
W zastępstwie całego stworzenia.
Wydarzenie nocy betlejemskiej 

odsłania przed wzrokiem naszej 
wiary ostateczną pełnię sensu 
stworzenia, świata, człowieka.
7. A potem przed każdym z was 
stanie kapłan lub diakon, sługa 
Eucharystii i powie: Corpus Christi 
– „Ciało Chrystusa”. I każdy z was 
odpowie: „Amen”: słowo wiary, 
które wyraża uznanie, uwielbienie, 
wdzięczność. Słowo, które łączy 
nas z pasterzami w obliczu 
wydarzenia nocy betlejemskiej: 
„Słowo stało się Ciałem”: Ciałem 
i Krwią nowego oraz wiecznego 
Przymierza Boga z człowiekiem.
Wydarzenie nocy betlejemskiej 
stało się początkiem nowej 
komunii, która przenika serce 
i dzieje człowieka na ziemi. […]

Pełnia sensu stworzenia,  
świata, człowieka

Pasterka była po raz pierwszy transmitowana do Polski za pośrednictwem mondowizji. 
Mszę św. następnego dnia i błogosławieństwo Urbi et Orbi przekazywały 43 stacje telewizyjne.
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rzym  
nie przestaje 
przemawiać

[…] „Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali – łaskę po łasce”. 
Jesteśmy wiec wezwani również 
– a może nawet przede wszystkim 
– do tego, aby rozważyć, jak 
ten rok, który mija, wpisuje się 
w dzieje naszego zbawienia.
Tajemnica Bożego Narodzenia 
nie przestaje być źródłem 
łaski. Ewangelista mówi, że 
uczestniczymy w Boskiej Ekonomii, 
która z dnia na dzień i z roku 
na rok przenika życie każdego 
i wszystkich.
Każdy więc jest wezwany do 
rozważania czasu mijającego 
wedle miary daru Bożego: jak 
odpowiadałem na ten dar?
3. Jesteśmy tutaj zgromadzeni 
równocześnie jako wspólnota. 
Jako Kościół, który jest w Rzymie. 
Prastary Kościół apostolski, 
zbudowany na świadectwie słowa 
i krwi męczeńskiej świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, 
a potem tylu innych świadków 
tajemnicy Wcielenia, męczenników 
i wyznawców poprzez stulecia. 
Bogu samemu znany „bilans” 
świętości: „łaska po łasce”, 
przekształcająca życie ludzkie 
i dzieje świata na miarę Królestwa 
Bożego.
Co dopisał Rok Pański 1986 do tej 
eschatologicznej Księgi żywota? 
Jak zapisane są w niej rubryki 
Kościoła, który jest w Rzymie? 
Rubryki miasta, które ma 
szczególną misję wobec świata?
4. Kościół jest w Chrystusie 
Jezusie „niejako sakramentem, 
czyli znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem” (Lumen gentium, 1).
Równocześnie jest Kościół 
widzialną wspólnotą ochrzczonych, 
uczniów i wyznawców Chrystusa. 
Wspólnota ta żyje i działa wedle 
słowa Bożego we wszystkich 
i przez wszystkich, którzy 
ją stanowią jako Lud Boży. 
O wszystkich więc wypada 
myśleć w dniu dzisiejszym, 
pamiętając, że słowo „laikat” 
jest etymologicznie związane 

z greckim laos. W jaki sposób 
współdziała całe to zgromadzenie 
– około trzymilionowa rzesza Ludu 
Bożego, która stanowi Kościół 
rzymski, ze zbawczą ekonomią 
Chrystusowej „łaski po łasce”, 
o jakiej mówi dzisiejsza ewangelia?
W jaki sposób to współdziałanie 
opiera się na posłudze biskupów, 
kapłanów i diakonów? Jaką 
dojrzałość ujawnia wspólnota 
Kościoła, który jest w Rzymie, 
w zakresie powołań kapłańskich, 
zakonnych, męskich i żeńskich?
Rzym jest miastem-diecezją. Jest 
równocześnie wielkim centrum 
formacji duchowej i teologicznej 
dla Kościoła powszechnego. 
To wszystko wielka łaska 
– i równocześnie wielka 
odpowiedzialność. […]
Rzym nie przestaje przemawiać 
i nie przestaje promieniować 
światłem, które tu kiedyś zostało 
przyniesione znad brzegów 
Jordanu. I światła tego nie można 
schować „pod korcem”.
A wobec wszystkich symptomów 
i statystyk ludzkiej ekonomii, nie 
przestaje działać prawda tych 
słów Pawłowych: ubi abundavit 
peccaium, superabundavit gratia. 
Superatrundavit! Wedle tej miary 
rozlicza Bóg sam dzieje człowieka 
na ziemi. Również i dzieje tego 
miasta.
8. I dlatego ostatnim słowem 
naszej wspólnej dzisiaj modlitwy, 
wspólnej modlitwy Rzymu, jest 
Te Deum.
Uwielbienie Boga. Uwielbienie 
Ojca – Syna – Ducha Świętego.
Niech przy końcu Roku Pańskiego 
1986 zabrzmią słowa wielbiące 
„wielkie sprawy Boże”: Te ergo 
quaesumus Tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti.
Nasz ludzki czas jest miarą 
przemijania ziemi – świata – 
człowieka w świecie.
Bóg jest wiecznością. Bóg 
nie przemija. On jest Życiem 
Wiecznym: aeterna fac cum 
sanctis Tuis in gloria  
numerari. […]

Ojciec Święty, jako Biskup Rzymu, podsumował 
mijający rok w Wiecznym Mieście.

Eucharystię sprawowali z Janem Pawłem II kardynał wikariusz Rzymu, 
Ugo Poletti, biskupi pomocniczy i przełożony generalny zakonu jezuitów.
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Kościół wpatruje 
się w Ciebie 
jako w swój 
pierwowzór

[…] 5. „Gdy nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z niewiasty”.
W czasie całej oktawy Bożego 
Narodzenia, a zwłaszcza w dniu 
dzisiejszym, serce Kościoła 
bije szczególnie dla Niej, dla 
Matki Syna Bożego. Dla Bożej 
Rodzicielki.
Dzień dzisiejszy jest Jej główną 
uroczystością. Ona, Niewiasta, 
daje pierwsze, macierzyńskie 
świadectwo ludzkiej 

godności Bożego Syna.
On jest z Niej zrodzony. 
Ona jest Jego Matką.
Widzimy Ją dzisiaj 
w Betlejem, kiedy przyjmuje 
pasterzy. W ósmym dniu po 
narodzeniu, kiedy spełnia 
się starotestamentalny ryt 
obrzezania, Ona równocześnie 
nadaje imię Niemowlęciu. 
A jest to imię Jezus, które 
mówi o zbawieniu przez Boga. 
Jej Syn przynosi to zbawienie. 
Jezus znaczy „Zbawiciel”. Tak 
został nazwany Syn Maryi przy 
zwiastowaniu, w dniu, w którym 
się począł w Jej łonie. I tak też Go 
teraz nazywa wobec ludzi.
Ludzka godność Bożego Syna 
wyraża się w tym imieniu. Jako 
Człowiek jest On Zbawicielem 
świata. Jego Matka jest Matką 
Zbawiciela.
6. „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). 

„Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła” (Łk 1,45). Uwierzyłaś 
przy zwiastowaniu. Uwierzyłaś 
w noc betlejemską. Uwierzyłaś na 
Kalwarii.
Szłaś naprzód w pielgrzymce 
wiary, trwając wiernie 
w zjednoczeniu z Twoim Synem, 
Odkupicielem świata (por. Lumen 
gentium, 58). Taką widziały Cię 
pokolenia Ludu Bożego na całym 
okręgu ziemi. Taką ukazał Ciebie, 
Błogosławiona Dziewico, sobór 
naszego stulecia.
Kościół wpatruje się w Ciebie 
jako w swój pierwowzór. Czyni 
to zwłaszcza w tym okresie, 
kiedy zbliżamy się do trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. 
W celu lepszego przygotowania 
się do tego wydarzenia, Kościół 
kieruje swój wzrok ku Tobie, 
którą posłużył się Syn Boży jako 
opatrznościowym narzędziem, 
aby stać się Synem człowieczym 

Jan Paweł II zapowiedział rozpoczęcie Roku Maryjnego w dniu 
Zielnych Świątek i ogłoszenie encykliki poświęconej Matce Bożej.
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i zapoczątkować nowe czasy. 
Pamiętając o tym, Kościół 
pragnie obchodzić specjalny Rok 
poświęcony Tobie, Rok Maryjny, 
który rozpocznie się w dniu 
Pięćdziesiątnicy, a zakończy 
w przyszłym roku wielkim 
świętem Twojego Wniebowzięcia. 
Każda diecezja będzie obchodziła 
ten Rok poprzez szczególne 
inicjatywy, mające na celu 
pogłębienie Twojej tajemnicy 
i szerzenie nabożeństwa do 
Ciebie, w duchu odnowionego 
zaangażowania się w wypełnianie 
woli Bożej, na miarę tego 
przykładu, jaki dałaś nam, 
Służebnico Pańska.
Niech te inicjatywy, z myślą 
o większej ich skuteczności, 
zostaną włączone do struktury 
roku liturgicznego i „geografii” 
sanktuariów, które pobożni 
wierni wznieśli dla Ciebie, Panno 
Maryjo, we wszystkich zakątkach 
świata.
Maryjo, pragniemy, abyś 
zajaśniała na horyzoncie 
współczesnego adwentu, kiedy 
zbliżamy się do kresu drugiego 
tysiąclecia po Chrystusie. 
Pragniemy pogłębić świadomość 
Twej obecności w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła, jak o tym 
pouczył nas sobór. W tym 
celu obecny Następca Piotra, 
który Tobie zawierza swoje 
posługiwanie, zamierza wkrótce 
skierować do swoich braci 
w wierze encyklikę, poświęconą 
Tobie, Najświętsza Panno, która 
jesteś bezcennym darem Boga dla 
ludzkości. […]

Podnieś rączkę, 
Boże Dziecię, 
błogosław 
Ojczyznę miłą

[…] Trudno sobie było wymarzyć 
lepszy Nowy Rok niż właśnie 
taki – ze śpiewaniem kolęd, 
polskich kolęd, które są jakimś 
szczególnym zasobem naszej 
kultury religijnej i artystycznej. 
Ze śpiewaniem kolęd w sposób 
artystyczny przez chór i to jeszcze 
w dodatku chór pochodzący 
z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego z Lublina. Jesteśmy za 
to bardzo wdzięczni, wszyscy tu 
zgromadzeni, a w szczególności 
ci, co stale w Rzymie przebywają. 
Mam na myśli nie tylko siebie, 
ale i księdza Kardynała, księdza 
Stanisława i innych rzymian-
Polaków, Polaków rzymskich. 
Nie mówię: „Polonię rzymską”, 
ale Polaków przebywających 
w Rzymie. Sami robimy, co 
możemy, żeby – gdy przyjdzie 
Boże Narodzenie – być tutaj 
tak jak w Polsce, tzn. opłatek 
i Wigilia. I kolędy też śpiewamy, 
ale tak zaśpiewać nie potrafimy. 
Więc jesteśmy bardzo wdzięczni, 
wszyscy. To jeszcze nabiera 
specjalnego posmaku w obecności 
przełożonych KUL-u: księdza 
biskupa Rektora, prorektorów 
i profesorów, i siostry, która 
w tej chwili rządzi Wydziałem 
Filozoficznym, siostry Józefy, tzn. 
dziekana (dziekana serio, dziekana 

Wydziału Filozoficznego KUL-u 
– nie ma żartów!). W obecności 
niektórych innych pielgrzymów, 
których w tym okresie jest mniej 
niż zwykle, co jest zrozumiałe, 
ponieważ jest to okres Bożego 
Narodzenia i każdy prawdziwy 
chrześcijanin i Polak – o ile może 
– siedzi w domu, w rodzinie. Ale 
niektórzy przyjeżdżają. Zwłaszcza 
jest młodzież z Gdańska, która 
dawniej do mnie też przyjeżdżała, 
kiedy nie byłem w Rzymie, 
tylko w Krakowie. Przyjeżdżali 
do Królowej Jadwigi. Taki sobie 
ustanowili w sercu swoim kult 
i miłość dla tej wielkiej Pani 
Wawelskiej i królowej Polski, 
której tyle zawdzięczamy. A jak 
wiele, to właśnie w tym roku 
osiemdziesiątym siódmym 
możemy sobie szczególnie 
uświadomić. I teraz też 
przyjechali. Dziękujemy bardzo 
całej młodzieży z Gdańska 
oraz innym, indywidualnym 
już przybyszom, pielgrzymom 
znajdującym się w Rzymie, żeśmy 
się mogli wszyscy razem spotkać 
na Nowy Rok przy kolędach. […] 
Korzystam z tej okazji również, 
ażeby życzenia Nowego Roku 
wyrazić tu wszystkim obecnym 
z Lublina i z Gdańska, i z Polski, 
i z Rzymu. A także wszystkim 
Rodakom, do których może 
dotrzeć wiadomość o tym naszym 
spotkaniu, o tych kolędach. 
A więc także i te życzenia na 
Nowy Rok: niech spełni się to, 
o czym śpiewamy w kolędzie „Bóg 
się rodzi”: „Podnieś rączkę, Boże 
Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”.

Podczas wieczoru kolęd w sali Konsystorza wspólnie z Ojcem Świętym 
śpiewała młodzież z Gdańska, chór KUL-u oraz Polacy mieszkający w Rzymie.

Na wspólnym kolędowaniu był obecny 
kardynał Andrzej Maria Deskur.
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2. Jeruzalem. Przyszło Twoje 
Światło. Jeruzalem – świeć! Ludzie 
z daleka: „Królowie Tarszisz 
i wysp… Królowie Szeby i Saby” 
(Ps 72[71],10) przychodzą do 
światłości. I światłość w ciemności 
świeci.
Jeruzalem, twoim przeznaczeniem 
od Boga jest świecić. I żadna 
ciemność dziejów człowieka 
nie może ci odebrać tego 
przeznaczenia. Tego powołania.
Tę pewność wyrazili za naszych 
czasów Ojcowie Soboru 
Watykańskiego II, gdy swe 
magisterium o Kościele rozpoczęli 
od słów: Lumen gentium: Lumen 
gentium, cum sit Christus.
Kim jesteś, Kościele? Co mówisz 
o sobie samym? Mówię, że moim 
przeznaczeniem jest świecić, 
świecić tą światłością, jaką jest 
Chrystus!
Oto jest wymowa świętej Epifanii.
3. Tę wymowę świętej Epifanii, 

tę prawdę o Jeruzalem, tę naukę 
o Kościele przyjmujecie dzisiaj 
szczególnie gorąco wy, drodzy 
bracia, którzy macie otrzymać sakrę 
biskupią w Bazylice św. Piotra. 
Jest was dziesięciu. Przybyliście 
tutaj ze Szwajcarii, z Jugosławii, 
z Italii, z Tajlandii, z Sierra 
Leone, z Liberii, z Gwatemali, 
ze Stanów Zjednoczonych, 
z Tanzanii i z Malezji. Wyrażacie 
powszechność Kościoła, który 
wywodzi się spośród tylu ludów 
ziemi. Wyrażacie zarazem 
misyjność Kościoła, który do 
wszystkich ludów i wszystkich ludzi 
czuje się nieodwołalnie posłany.
Może na horyzoncie waszego 
nieba nie pojawiła się ta gwiazda, 
która kiedyś kazała ruszyć w drogę 
Mędrcom ze Wschodu. Ale w duszy 
waszej jest to samo wewnętrzne 
światło, które ich prowadziło.
To samo światło prowadzi i was: 
Lumen gentium.

4. W tej chwili, kiedy macie 
przystąpić, aby przyjąć sakrament 
biskupiej posługi w Kościele, 
mówię do każdego z was słowami 
Proroka: „niech zadrży twoje 
serce – i niech się rozszerzy” 
(por. Iz 60,5).
Posługa biskupia, posługa pasterska 
w Kościele, domaga się daru 
Bożej bojaźni, a zarazem daru 
rozszerzonego serca.
Patrzcie: Mędrcy ze Wschodu 
ofiarowują dary, które 
przynieśli. Otwierają swe skarby 
i ofiarowują dary.
Dzisiaj jesteście wezwani, aby 
jeszcze głębiej otworzyć skarbnicę 
wewnętrzną. Jesteście wezwani, 
aby jeszcze pełniej dać siebie 
Chrystusowi, który jest Epifanią 
wiekuistego Pasterza.
Niech przez wasze oddanie ta 
światłość, którą jest Chrystus, 
świeci wszystkim, do których 
jesteście posłani.

1, „Powstań Jeruzalem, bo przyszło 
twe światło… Powstań Jeruzalem, 
świeć!” (por. Iz 60,1).
Słowa Proroka dziś nabierają 
szczególnej aktualności. Oto 
bowiem Mędrcy ze Wschodu 
przychodzą do Jerozolimy z tą 
właśnie wiadomością: „Przyszło 
twe światło”!
Gdzie szukać miejsca jego 
narodzin?

Jeruzalem jest miastem wielkiego 
Króla. Jest On większy od Heroda 
i ten doczesny zwierzchnik, 
zasiadający na tronie Izraela 
z poręki Rzymian, nie jest 
w stanie przesłonić obietnicy Króla 
Mesjańskiego.
Nie jest w stanie przesłonić Jego 
światła.
Gdzie szukać miejsca narodzin 
Mesjasza? Pisma Starego 

Przymierza odpowiadają 
bezbłędnie: w Betlejem. Mędrcy 
podążają zatem do Betlejem. 
Znajdują Nowonarodzonego, 
żadne zewnętrzne 
przeciwwskazania nie są zdolne 
przytłumić światła, jakie noszą 
w swoich sercach. Nie zważają 
na ubóstwo miejsca. Padają 
na twarz. Oddają Mu pokłon.  
Składają dary.

Posługa biskupia, posługa 
pasterska w Kościele, 
domaga się daru Bożej 
bojaźni, a zarazem daru 
rozszerzonego serca

Jan Paweł II modli się z nowymi biskupami przed grobem 
św. Piotra. Do tego dnia konsekrował 111 biskupów.

Ojciec Święty konsekrował 10 biskupów (4 z Europy, 2 z Azji, 
2 z Afryki, 2 z Ameryki). W Mszy św. wzięło udział 10 tys. wiernych.
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[…] Nie należy też zapominać 
o prawach narodów do zachowania 
i obrony ich niezależności, 
tożsamości kulturowej, 
możliwości organizowania 
własnego życia społecznego, 
do decydowania o własnych 
interesach i realizowania własnego 
przeznaczenia w sposób wolny, bez 
pozostawania wprost lub w sposób 
pośredni na łasce obcych potęg. 
Znacie równie dobrze, jak ja, 
przypadki, w których owe prawa 
są w sposób jaskrawy gwałcone.
Te prawa są wyrazem 
wymogów godności człowieka. 
Wypracowane przede wszystkim 
w Europie Zachodniej przez 
umysły ukształtowane przez 
chrześcijaństwo, stały się 
dziedzictwem całej ludzkości i są 
rewindykowane we wszystkich 
szerokościach geograficznych. 
Jednakże, będąc przedmiotem 
rewindykacji, są one jednocześnie 
dla poszczególnych ludzi i dla 
państw powinnością stworzenia 
takich warunków, w których prawa 
te będą mogły być realizowane. 
Kraje, które pod różnymi 
pretekstami, takimi jak totalitarna 
koncepcja władzy, obsesja 
bezpieczeństwa, chęć zachowania 
przywilejów pewnej kategorii 
obywateli, ideologia, różnego 
rodzaju obawy, chcą się od owej 
powinności uchylić, godzą w pokój, 

żyją one w sytuacji pseudopokoju, 
co zresztą może skończyć się 
bolesnym przebudzeniem. Kiedy 
te kraje, bez przygotowania, 
przechodzą od dyktatury do 
demokracji, co widzieliśmy w kilku 
przypadkach w roku ubiegłym, 
ich droga jest trudna i powolna. 
Każdy wiec musi sobie uświadomić 
wymagania wspólnego dobra 
i unikać indywidualistycznych 
nadużyć wolności. Jednak kraje, 
o których wspomniałem, zasługują 
na zachętę, ażeby postępowały 
jedynie słuszną drogą, drogą 
pokoju. […] 
Istnieje niebezpieczeństwo 
sprowadzania pokoju do 
tymczasowego braku wojny, do 
tolerancyjności, także wobec 
godzących w człowieka nadużyć 
albo do oportunizmu; ustępuje on 
wobec zabiegów o zabezpieczenie 
za wszelką cenę korzyści 
partykularnych, co prowadzi 
do zamknięcia się w sobie, 
a zwłaszcza wobec instynktów 
agresywności czy ksenofobii, 
wobec dążenia do skuteczności 
dyskontującej walkę klas, wobec 
pokusy oparcia całej siły jedynie 
na przewadze zbrojnej, która budzi 
lęk w przeciwniku, wobec prawa 
silniejszego, wobec terroryzmu 
czy metod niektórych ugrupowań 
partyzanckich, gotowych użyć 
wszelkich środków przemocy, 

także wobec niewinnych, czy 
wreszcie wobec kłamliwej 
propagandy – a wszystko to pod 
pozorem poszukiwania dobra albo 
sprawiedliwości. […] 
Podstawowe zagrożenie wynika 
z rozbudowywania wszelkiego 
rodzaju broni po to, ażeby 
zapewnić sobie dominację nad 
innymi lub kosztem innych. Czy nie 
powinno się zredukować uzbrojenia 
do poziomu wystarczającego do 
słusznej obrony, rezygnując z tego 
rodzaju broni, które w żaden 
sposób nie mieszczą się w tej 
kategorii?
Czy trzeba powtarzać raz 
jeszcze, że wyścig zbrojeń jest 
niebezpieczny, rujnujący i gorszący 
z perspektywy krajów, które 
nie są w stanie zapewnić swojej 
ludności koniecznego do życia 
wyżywienia i opieki lekarskiej? 
Tu znajduje się jeden z kluczy 
do problemu stosunków Północ-
Południe, który z punktu widzenia 
etycznego wydaje się bardziej 
podstawowy aniżeli problem 
stosunków Wschód-Zachód. Innym 
punktem newralgicznym jest 
problem zewnętrznego zadłużenia 
i równowagi w zakresie wymiany, 
problem, który w szczególny 
sposób skupia na sobie uwagę 
Stolicy Apostolskiej. Tym bowiem, 
co liczy się ostatecznie, jest 
solidarny rozwój narodów […]

Niebezpieczeństwo 
sprowadzania 
pokoju 
do tymczasowego 
braku wojny

Ojciec Święty udzielił tradycyjnej noworocznej audiencji Korpusowi 
Dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej (ok. 120 dyplomatów).
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Jesteś 
synem 
moim

[…] Chrzest udzielany przez Jana 
był znakiem pokuty, świadectwem 
nawrócenia i pragnienia powrotu 
do Boga, by z oczyszczoną duszą 
przyjąć spełnienie mesjańskich 
obietnic. Ten chrzest, w geście 
wyrażającym wielką pokorę, 
przyjął w imieniu całego rodzaju 
ludzkiego Syn Boży, który stał się 
człowiekiem. Przyjął chrzest pokuty, 
On, który Jest odpuszczeniem 
grzechów wszystkim ludziom, gdyż 
jako prawdziwy człowiek stał się 
z nami solidarny. Ale spełniając 
ten gest, Jezus zapowiada swoją 
przyszłość: jako „wybrany Sługa” 
Boży (por. Iz 42,1) poniesie na 

swych barkach ciężar grzechów 
wszystkich ludzi, aż pewnego 
dnia złoży siebie w ofierze, 
ażeby poprzez obmycie własną 
Krwią uzyskać przebaczenie 
wszelkich win.
Chrzest, który dzisiaj otrzymają 
te dzieci, przypomina gest Jezusa 
spełniony na brzegach Jordanu, 
podstawą bowiem sakramentu 
udzielanego przez Kościół jego 
nowym dzieciom jest właśnie 
złożona niegdyś przez Jezusa ofiara 
z samego siebie. […]
Woda chrztu uwolni dziś te dzieci 
od grzechu pierworodnego, 
wprowadzi je w tajemnicze 

życie przedwiecznie ukryte 
w Bogu, objawione w Chrystusie 
i w Kościele, uczyni z nich naszych 
braci, żywe członki tego samego 
Ciała. Chrystus, zanurzając 
je w tajemnicy swojej śmierci 
i zmartwychwstania, sprawi, że na 
nowo zrodzone otrzymują Jego 
boskie życie. Dlatego, także do 
waszych dzieci, Bóg Ojciec będzie 
mógł dzisiaj powiedzieć: „jesteś 
synem moim”, bowiem zostanie 
im udzielone, jako dar łaski, życie 
Chrystusa, Syna Bożego, życie, 
którego źródłem nie jest żądza 
ciała, ani wola człowieka, ale tylko 
Bóg (por. J 1,13). […]

Z królem Jordanii, Husajnem Ibn Talalem. 
Papież odwiedził jego kraj w 2000 r.

Audiencja dla zespołu 
piłkarskiego FC Barcelona.

Jan Paweł II udzielił chrztu św. 49 niemowlętom z różnych krajów (w tym 
1 z Polski). Dotychczas Ojciec Święty ochrzcił 210 dzieci.
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Nawrócenie to 
odbudowanie 
prawdy

1. „Niech nie wie twoja lewica, co 
czyni prawica” (por. Mt 6,3).
Tak mówi Chrystus w swym 
pouczeniu o uczynkach pobożnych 
w Kazaniu na Górze: „niech nie 
wie lewa twoja ręka, co czyni 
prawa, aby twoja jałmużna 
pozostała w ukryciu” (tamże, 3-4).
„Niech nie wie”, czyli zapomnij 
o sobie, kiedy chcesz czynić 
dobrze drugiemu. Kiedy chcesz 
to czynić w prawdzie, a nie tylko 
z pozorów. Zapomnij. Uwolnij się 
od twojego „ja”, aby to „ja” mogło 
się rzeczywiście zaangażować 
w dobro, które czynisz. Uwolnij 
się od twojego „ja”, jeśli to, co 
czynisz, ma zachować pełne 
odniesienie do drugiego. Jeśli ma 
pozostać wierne logice daru.
2. U początku Wielkiego Postu, 
w środę Popielcową, Chrystus 
odwołuje się do wewnętrznej 
prawdy naszych uczynków: 
jałmużny, modlitwy, postu. Ten 
okres niesie z sobą szczególne 
wezwanie do dobrych uczynków. 
Do uczynków „pobożnych”. 
Właśnie dlatego nieodzowna jest 
prawda wewnętrzna każdego 
z nich, aby w każdym otworzyła się 
niejako przestrzeń dla Boga.
„Niech nie wie prawica, co 
czyni lewica”, to znaczy: stwórz 
wewnętrzne warunki, aby w twoim 
uczynku, w twoim dobrym 
uczynku, spotkać się z Ojcem, który 
„widzi w skrytości” (por. Mt 6,4).
3. Dlaczego tak? Dlatego, że 
wchodzimy – wraz z dniem 
dzisiejszym – w czterdziestodniowy 
Post, w okres szczególnego 
nawrócenia.

Nawrócenie zaś to odbudowanie 
prawdy wszystkiego, co 
czynimy, kim jesteśmy. Prawdy 
wewnętrznej – dlatego nawrócenie 
oznacza wejście „do izdebki” 
(por. tamże, 6) własnego serca, 
własnego sumienia. Jednakże 
nie po to, aby się odciąć. Wręcz 
przeciwnie: aby tym bardziej się 
otworzyć dla Boga. Stworzyć 
dla Niego przestrzeń, której 
nasze własne „ja”, po grzechu 
pierworodnym, tak pochopnie Mu 
odmawia, odbiera.
4. Z tej tak otwartej przestrzeni 
wewnętrznej wypłynie niejako 
spontanicznie to słowo: Przebacz! 
Odpuść! Obmyj mnie! Zgładź 
nieprawość moją! Stwórz we 
mnie serce czyste! Wszystko to, 
co stanowi wielkie dziedzictwo 
Przymierza z Bogiem. To, co 
w taki wspaniały, niepowtarzalny 
wręcz sposób, skondensowało się 
w Dawidowym Psalmie (51[50]).
Wspaniałe świadectwo ludzkiego 
sumienia, które wchodząc 
w wewnętrzną prawdę czynów, 
otwiera się dla Boga. świadectwo 
to stale nam towarzyszy w ciągu 
czterdziestodniowego Postu.
5. Kim jest ten Bóg, z którym 
rozmawia Dawid, król-grzesznik, 
król-psalmista i prorok? Kim jest 
ten Bóg, który mówi: „Nawróćcie 
się do Mnie całym […] sercem” 
(Jl 2,12)? Bóg, który „zapalił się 
zazdrosną miłością ku swojej 
ziemi” (tamże, 18)?
Czyż to nie Ten sam, który „dla 
nas grzechem uczynił własnego 
Syna – Tego, który nie znał 
grzechu” (por. 2 Kor 5,21).

Ta prawda, ta rzeczywistość 
pulsuje najgłębszym nurtem 
w całym żywym organizmie 
Kościoła, ludzkości, 
zwłaszcza teraz, w okresie 
czterdziestodniowego Postu.
6. Trzeba więc zapomnieć 
o sobie („niech nie wie prawica, 
co czyni lewica”), trzeba otworzyć 
wewnętrzną przestrzeń dla 
Boga, przestrzeń nawrócenia 
właśnie, ażeby ta niesłychana 
rzeczywistość pełniej stała się 
naszym udziałem: uczynił dla 
nas grzechem Bóg swego Syna, 
Chrystusa, abyśmy w Nim stali 
się „sprawiedliwością Bożą” 
(2 Kor 5,21).
Ta rzeczywistość nazywa się Łaska. 
W nią właśnie wpisane jest nasze 
pojednanie z Bogiem.
7. Tej rzeczywistości nie pojmie 
człowiek zamknięty w swoim 
„ja”. Przeświadczony o swej 
własnej sprawiedliwości, o swej 
samowystarczalności – wbrew 
wszystkim doświadczeniom 
osobistym i zbiorowym.
Niech więc i te doświadczenia 
przemówią mocniej w kontekście 
Wielkiego Postu.
To czas „mocny”. Czas 
podstawowych, elementarnych 
prawd. Czas radykalnych wezwań. 
Czas, w którym największa 
moc Ducha, scrutinium cordis, 
ma się objawić poprzez to, co 
„najsłabsze”: poprzez mękę 
i śmierć Syna Bożego. Przez to, 
co Apostoł nazwał „głupstwem 
krzyża” (por. 1 Kor 1,18).
„Moc bowiem w słabości się 
doskonali” (2 Kor 12,9).
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1. Głównym zadaniem, jakie Sobór 
Watykański II pozostawił wszystkim 
synom i córkom Kościoła, jest 
dążenie do świętości. Nie jest to 
wezwanie o charakterze po prostu 
zachęty; świętość jest głęboko 
zakorzeniona w naturze Kościoła, 
mistycznego Ciała Chrystusa, 
i wszyscy jego członkowie znajdują 
się pod działaniem owych świętych 
i uświęcających soków, które w nim 
płyną. […]
Wierni świeccy są, z racji swej 
godności pełnoprawnymi 
członkami organizmu Kościoła. […] 
„Wszyscy chrześcijanie zachęcani 
są i zobowiązani do osiągania 
świętości i doskonałości własnego 

stanu” (Lumen gentium, 42). […]
Odpowiedź na wezwanie do 
świętości, które jest dla katolików 
świeckich nie tyle obowiązkiem, 
co zaszczytem oraz tajemnicą, bez 
której nie byłoby możliwe przyjęcie 
w pełni właściwej im roli w Kościele 
i w społeczeństwie, polega na 
dogłębnym przyjęciu orędzia 
Błogosławieństw i na szczerym 
naśladowaniu Chrystusa poprzez 
modlitwę, pokutę, praktykowanie 
cnót, życie liturgiczne 
i sakramentalne.
3. Powołanie do świętości jest 
niezbywalne. Budzi się ono w chwili 
Chrztu i można je realizować 
w jakichkolwiek warunkach 

życiowych. Poprzez Chrzest, który 
jest sakramentem odrodzenia, 
wyznawca Chrystusa otrzymuje 
świętość ontologiczną, dzięki łasce 
uświęcającej staje się nowym 
stworzeniem. Z tego zarodka, dzięki 
osobistym staraniom i pomocy, 
której Bóg nigdy nie odmawia, ma 
wyrosnąć wielkie drzewo. Tak więc 
to, co otrzymujemy w darze, jest 
zarazem czymś, co winniśmy sami 
zdobywać, świętość ontologiczna 
przekształca się w ten sposób 
w świętość moralną, poprzez 
nieustanne urzeczywistnianie 
w życiu tego „dążenia, które 
było w Chrystusie Jezusie” 
(por. Flp 2,5). […]

Powołanie 
do świętości 
jest niezbywalne

Ojciec Święty beatyfikował pięcioro Hiszpanów: trzy karmelitanki z Guadalajary, męczennice, 
Emanuela Domingo y Sol, kapłana oraz Marcelego Spinolę y Maestrę, arcybiskupa Sewilli.
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Kościół nie proponuje wam 
łatwego życia. Chrześcijanin, 
który pragnie dojść do 
zmartwychwstania, musi przebyć 
tę samą drogę, jaką przebył Mistrz. 
Gwarantuje wam jednak, iż droga 
ta jest drogą właściwą, gdyż 
prowadzi nas po niej sam Jezus, 
napełniając nasze serca pokojem 
i radością, których świat dać 
nie może.
W obliczu trudności, jakie 
nastręczać może życie małżeńskie, 
nie dajcie się zwieść łatwym 
rozwiązaniom, takim jak 
rozwód, gdyż w istocie są to 
tylko rozwiązania pozorne, 
przenoszące te same problemy, 
bardziej jeszcze pogłębione, na 
inny teren. Chrześcijanie wiedzą, 
że małżeństwo, związek z natury 
swojej nierozerwalny, zostało 
uświęcone przez Chrystusa, 
który sprawił, że uczestniczy 
ono w niezniszczalnej i wiernej 

miłości pomiędzy Nim i Jego 
Kościołem (por. Ef 5,32). 
W sytuacji napięć i konfliktów, 
które mogą wystąpić zwłaszcza 
wtedy, gdy w rodzinie panuje 
klimat permisywizmu i hedonizmu, 
nie zapominajcie, że „każda 
rodzina jest zawsze powołana 
przez Boga pokoju do radosnego 
i odnawiającego ,pojednania’, to 
jest do odbudowanej komunii 
i odnalezionej jedności” (Familiaris 
consortio, n. 21). W sposób 
szczególny rodziny chrześcijańskie 
znajdą siłę i łaskę, konieczne 
do przezwyciężenia przeszkód 
zagrażających ich jedności, poprzez 
uczestnictwo w sakramencie 
pojednania i przyjmowanie Ciała 
Chrystusowego (por. tamże). 
Niech przy tym nie zapominają, 
iż prawdziwa miłość hartuje się 
w cierpieniu. […]
8. Drodzy bracia i siostry, 
na pierwszym etapie mojej 

apostolskiej podróży po tym 
kontynencie, pragnę jak Paweł, 
„zgiąć kolana moje przed Ojcem, 
od którego bierze nazwę wszelkie 
ojcostwo na niebie i na ziemi”. 
Pielgrzymowanie moje ma bowiem 
w tym wypadku szczególny 
charakter dziękczynienia Bogu, 
który pozwolił uniknąć wojny 
i zabezpieczyć pokój w sytuacji 
kontrowersji pomiędzy Chile 
i Argentyną.
Pamiętam ostatnie dni 1978 roku 
i początek roku następnego: dni 
tak pełne napięć dla obywateli obu 
krajów, a także, w pewien sposób, 
dla wszystkich mieszkańców 
Ameryki Łacińskiej. Były to dni 
naznaczone wielkim niepokojem. 
Wtedy to, pokładając ufność 
w Bogu, poczułem wewnętrzną 
potrzebę podjęcia ryzykownych, 
ale jednocześnie budzących 
nadzieję działań na rzecz 
pokoju. […]

Prawdziwa 
miłość hartuje się 
w cierpieniu

[…] 6. Drodzy mieszkańcy 
Urugwaju: ojczyzna wasza 
od początku była katolicka. 
Wasi ojcowie korzystali z rad 
znakomitych kapłanów, którzy 
czuwali nad pierwszymi krokami 
urugwajskiego narodu, umacniając 
je nauką Chrystusa i Jego Kościoła, 
a także polecając opiece Madonny, 
czczonej w wizerunku Najświętszej 
Panny „de los Treinta y Tres”, który 
podczas dzisiejszej uroczystości 
znajduje się w pobliżu krzyża. 
Współczesny Urugwaj tylko wtedy 
będzie kroczył upragnioną drogą 
prawdziwego pojednania i pełnego 
rozwoju, jeśli wciąż będzie 
wpatrywał się w Chrystusa, Księcia 
Pokoju i Króla wszechświata.
Aby zaś wasz Naród, wielka 
urugwajska rodzina, mógł zawsze 
pozostać wierny zbawczemu 
orędziu Chrystusa, każda 
wspólnota rodzinna – podstawowa 
komórka społeczeństwa – winna 

trwać przy Chrystusie i, jak 
przypomniano waszym biskupom 
w Rzymie podczas ich ostatniej 
wizyty ad limina, być „rodziną 
zjednoczoną, zdrową moralnie, 
wychowującą w wierze, szanującą 
prawa każdej osoby, począwszy 
od szacunku okazywanego życiu 
każdego stworzenia już od chwili 
jego poczęcia” (przemówienie 
z 14 stycznia 1985).
Nie brakuje, niestety, we 
współczesnym świecie ludzi, 
którzy roszczą sobie prawo do 
proponowania małżeństwom 
i rodzinom namiastek łatwego 
szczęścia. Proszę was, byście nie 
dawali się zwodzić! Pozwólcie, 
by oświecało was Słowo 
Boże, w sposób autentyczny 
interpretowane przez Magisterium 
Kościoła, który dzięki asystencji 
Ducha Świętego obiecanej przez 
Chrystusa aż do końca dziejów, jest 
gwarantem owej autentyczności.

Po 13 godzinach lotu Ojcu Świętemu nie zabrakło energii 
na radosne powitanie wiernych.

Na lotnisku oczekiwali abp Montevideo, José Gottardi, a także 
prezydent Urugwaju, Julio Maria Sanguinetti.
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[…] 2. Zbliżające się pięćsetlecie 
rozpoczęcia ewangelizacji Ameryki 
Łacińskiej powinno stać się 
dla całego kontynentu czasem 
odnowy wierności Ewangelii, która 
wbrew słabościom i ograniczeniom 
ludzi wydała tak obfite owoce 
w ciągu dziejów Kościoła w waszej 
ojczyźnie.
Jest to czas, w którym trzeba 
nam żarliwie prosić Boga, ażeby 
zechciał objawić swoją wolę co 
do naszego zadania jako sług 
Chrystusa i szafarzy tajemnic 
Bożych (por. 1 Kor 4,1). Dlatego 
też ze specjalną uwagą musimy 
słuchać głosu Ducha Świętego, 
aby zrozumieć to, co mówi 
On Kościołowi – jak czytamy 
w księdze Apokalipsy (por. 
Ap 2,11). W tym względzie 
pożyteczna będzie dla nas 
wspólna refleksja nad niektórymi 
wskazaniami ekumenicznego 
Soboru Watykańskiego II, 
który daje nam jakże bogatą 
doktrynę na temat posługiwania 
biskupów. Wierność soborowi 
– o czym przypominałem 
od samego początku mego 
pontyfikatu (por. przemówienie 
z 17 października 1978 r.) – jest 
nieodzowną podstawą tej nowej 
żywotności chrześcijańskiej, której 
Kościół potrzebuje obecnie dla 
wypełnienia swego posłannictwa 
w świecie współczesnym. […]
Wobec wielorakich, a niekiedy 
i głębokich podziałów 
istniejących między ludźmi, 
zagrażających nawet samemu 
Kościołowi – pierwszym naszym 
pasterskim obowiązkiem jest 
właśnie wytrwałe i odważne 

służenie jedności. Wiem, że jako 
pasterze cierpicie z powodu tego 
wszystkiego, co jest przeszkodą 
na drodze ku zgodzie pomiędzy 
Chilijczykami. Owo cierpienie 
winno stać się bodźcem dla 
waszej gorliwości, zarazem 
żarliwej i cierpliwej w niesieniu 
Boga waszym wspólnotom 
i prowadzeniu waszych wspólnot 
ku Bogu.
Proszę Pana, abyśmy nieustannie 
pogłębiali tę świadomość 
powołania do służby Bogu 
i ludziom. Bądźmy pewni, że to 
zadanie zbawczego pośrednictwa 
nie oddala nas od jakichkolwiek 
ludzkich spraw, owszem, 
wyostrza naszą wrażliwość wobec 
wszelkiego rodzaju problemów 
będących udziałem poszczególnych 
osób i społeczeństwa, co z kolei 
pomaga nam w szukaniu dla nich 
rozwiązań, bez tracenia sprzed 
oczu wymagań Bożego planu. […]
5. Kościół chilijski zawsze 
znamionowała wielka wrażliwość 
w rozumieniu tego, że Prawda 
Chrystusa rzeczywiście oświetla 
wszelkie sytuacje człowieka 
i społeczeństwa. Nie ustawajcie 
nigdy w wysiłku szerzenia całej 
nauki społecznej Kościoła, tak by 
pomagała ona w rozstrzyganiu 
różnych problemów na 
podstawie kryteriów prawdziwie 
chrześcijańskich.
Dziedzictwo wiary i życia Kościoła 
zapewnia mu w obfitości siłę 
i światło potrzebne do owego 
przekształcania wszystkiego 
w Chrystusie. Każde odwoływanie 
się do ideologii obcych 
ewangelii bądź do metody 

materialistycznego odczytywania 
rzeczywistości lub programowania 
działalności społecznej oznacza 
radykalne zamykanie się na 
prawdę chrześcijańską – bo 
wyczerpuje się w perspektywie 
doczesnej – i w sposób krańcowy 
sprzeciwia się tajemnicy jedności 
w Chrystusie; chrześcijanin 
nie może zaakceptować 
programowej walki klas jako 
dialektycznego rozwiązania 
sprzeczności. Nie należy mylnie 
utożsamiać szlachetnej walki 
o sprawiedliwość, będącej 
wyrazem szacunku i miłości do 
człowieka, z programem, który 
widzi „w walce klas jedyny środek 
wiodący do wyeliminowania 
klasowych niesprawiedliwości, jakie 
istnieją w społeczeństwie, a także 
do wyeliminowania samych klas” 
(Laborem exercens, 11).
Ze wszystkich sił przyczyniajcie 
się do tego, by w Chile odrzucano 
i unikano przemocy oraz 
nienawiści. Nie wahajcie się nigdy 
bronić wobec wszystkich słusznych 
praw osoby ludzkiej, stworzonej 
na obraz i podobieństwo Boga. 
Głoście waszą szczególną miłość 
wobec ubogich – nie wyłączną 
i wykluczającą, lecz mocną 
i szczerą; niech będzie ona 
miłością czynną, występującą 
przeciw wszelkim formom 
ubóstwa materialnego, a nade 
wszystko duchowego. […]

Chrześcijanin  
nie może zaakceptować 
programowej walki klas

„[...] Modlę się do Pana, którego wszyscy 
chrześcijanie przyzywają jako „Księcia 

Pokoju” (por. Iz 9, 5), by Jego pokój 
zapanował w sercu każdego Chilijczyka”.
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[…] W sercu każdego człowieka 
rodzi się choroba, która 
atakuje nas wszystkich: grzech 
indywidualny tym głębiej 
zapuszcza korzenie, im bardziej 
nasze sumienie traci poczucie 
Boga. Im bardziej nasze sumienie 
traci poczucie Boga! Tak, 
umiłowana młodzieży. Nie można 
zła zwyciężać dobrem, gdy się 
nie ma poczucia Boga, Jego 
działania, Jego obecności, która 
sprawia, że zawsze opowiadamy 
się po stronie łaski, życia, 
przeciwko grzechowi i śmierci. 
W grę wchodzi los ludzkości: 
„Człowiek może zbudować 
świat bez Boga, ale ten świat 

w końcu obróci się przeciwko 
człowiekowi” (Reconciliatio 
et paenitentia, n. 18).
Stąd potrzeba uwzględnienia 
społecznych uwikłań grzechu 
w budowaniu świata godnego 
człowieka. Niektóre bolączki 
społeczne prowadzą do 
prawdziwej „wspólnoty grzechu”, 
gdyż powodują upadek duszy, ale 
także Kościoła i w pewien sposób 
całego świata (por. tamże, 16). 
Reakcje młodzieży wobec owej 
posępnej wspólnoty grzechu, 
która zatruwa świat, są słuszne.
Umiłowana młodzieży, śmiało 
walcz z grzechem, z siłami zła pod 
każdą postacią. Prowadź słuszną 

walkę w imię wiary, o godność 
człowieka, o godność miłości, 
o życie godne dzieci Bożych. 
Odniesienie zwycięstwa nad 
grzechem przy pomocy Bożego 
przebaczenia jest uzdrowieniem, 
jest zmartwychwstaniem. Czyńcie 
to z pełną świadomością swej 
niezbywalnej odpowiedzialności.
5. Gdy spojrzycie w głąb waszej 
duszy, na pewno dostrzeżecie 
pewne ułomności, niezaspokojone 
pragnienie dobra, grzechy; 
ujrzycie jednak równocześnie, 
że w waszym wnętrzu drzemią 
niewykorzystane siły, nieujawnione 
cnoty, niewyczerpane możliwości 
działania. […]

Człowiek może zbudować świat 
bez Boga, ale ten świat w końcu 
obróci się przeciwko człowiekowi

Pielgrzymując do Chile i Argentyny, Jan Paweł II chciał złożyć dziękczynienie 
Bogu za pokojowe rozwiązanie konfliktu, który istniał między tymi narodami.
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Procesja na statkach w Puerto Montt była okazją do modlitwy za tych, 
co zginęli na morzu. Uczestniczyło w niej kilkaset statków rybackich.

Ojciec Święty zwracał się do różnych grup, m.in.: robotników  
(Conceptión), rodzin (Valpariso), chorych (Santiago), emigrantów (Paraná).

Ojciec Święty zwracał się z szacunkiem do miejscowej ludności. W Temuco 
spotkał się z potomkami pierwszych mieszkańców Chile, Kampów i Mapuczy, 
a w La Serena dowartościował pobożność ludową. Papież mówił mieszkańcom Chile m.in. o pokoju  

(w Punta Arenas), miłosierdziu (Santiago), pracy i sprawiedliwości 
(Conceptión), przezwyciężaniu nienawiści (Antofagasta).
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Praca,  
umysłowa,  
czy też fizyczna, 
powinna być 
wykonywana 
ku chwale Boga

[…] 7. Wytworzenie „kultury 
pracy” jest wielkim wyzwaniem 
dla każdego chrześcijanina i dla 
wszelkich akcji ewangelizacyjnych. 
Kultura taka musi cechować 
się wielką odpowiedzialnością 
i miłością w wykonywaniu pracy, 
jak również pełnym uznaniem jej 
godności. Istotnie, praca ludzka 
jawi się w całej swej wzniosłości 
i płodności „w świetle tajemnicy 
Stworzenia i Odkupienia” (tamże; 
por. Laborem exercens, 25),
Zgodnie ze swą ludzką 
i chrześcijańską godnością 
wszelka uczciwa praca, umysłowa 
czy też fizyczna, powinna 
być wykonywana ku chwale 
Boga i możliwie jak najlepiej. 
Wykonywana w ten sposób, 
choćby nawet wydawała się 
bardzo skromna i niewiele 
znacząca, przyczyni się do dobra 
człowieka, do chrześcijańskiego 
uporządkowania rzeczywistości 
doczesnej i objawienia jej 
boskiego wymiaru.
Drodzy bracia, z wdzięcznością 
dla Pana wspominam owe lata 
pracy, niekiedy monotonnej 
i ciężkiej, gdy dzień po dniu 
pracowałem ramię w ramię 
z wieloma towarzyszami. […] 
Dzięki własnemu doświadczeniu 
pracy mogłem stwierdzić, 
że Ewangelia ukazała mi się 
w nowym świetle. […]

W przemówieniu do rolników Ojciec Święty wzywał, „[…] by praca, 
wywyższona w Chrystusie do roli środka odkupienia, przyczyniała się 

do umocnienia podstaw prawdziwie chrześcijańskiego człowieczeństwa”.

Pobyt Papieża w Chile zakończyły  
Msza św. na hipodromie w Conceptión, 
liturgia Słowa w Temuco i w La Serena  
oraz Msza św. na pustynnym terenie 
w pobliżu miasta Antofagasta.
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[…] Wszystkie dobra, jakich pełen 
jest stworzony świat, są darem 
Stwórcy. Stąd więc przestroga: 
„Obyś nie powiedział w sercu: To 
moja siła i moc moich rąk zdobyły 
mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu, 
Bogu twoim, bo On udziela ci 
siły do zdobycia bogactwa, aby 
wypełnić dzisiaj przymierze, jakie 
poprzysiągł twoim przodkom” 
(Pwt 8,17-18).
Jakże bardzo jest ona aktualna 
w każdej epoce dziejów człowieka! 
Jak wyjątkowo aktualna jest 
zwłaszcza dzisiaj, w epoce 
postępu wiedzy ludzkiej i techniki! 
Zapatrzony bowiem w dzieła swego 
geniuszu – swego umysłu i swej 

wytwórczości – człowiek coraz 
bardziej zdaje się zapominać o Tym, 
który stoi u początku wszystkich 
tych dzieł i wszystkich tych dóbr, 
jakie kryje w sobie ziemia i cały 
stworzony świat.
Im bardziej „czyni sobie ziemię 
poddaną”, tym bardziej człowiek 
zdaje się nie pamiętać o Tym, który 
mu dał tę ziemię i wszystkie jej 
dobra.
[…] Jeżeli chcecie, aby wasza praca 
i wasz trud osiągnęły wymiar 
prawdziwie ludzki i transcendentny, 
musicie je realizować ze spojrzeniem 
zwróconym ku Bogu i widząc 
w nich swój udział w dziele Stwórcy, 
akt uwielbienia i wdzięczności 

wobec Wszechmogącego. Czyż nie 
jest znaczący fakt, że chleb i wino, 
„owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”, 
które ofiarujemy w Eucharystii, 
zamieniają się w Ciało i Krew Pana?
Oby wszystkie wasze trudy mogły 
przemienić się, poprzez Chrystusa, 
w „żywe hostie”, w pracę zbawczą 
i uświęcającą. W ten sposób 
również, i wy, rolnicy, będziecie 
wnosili swój wkład w umacnianie 
podstaw autentycznie 
chrześcijańskiego humanizmu 
i wyzwalającej teologii pracy. 
Dlatego pamiętajcie o ostrzeżeniu 
Jezusa: „Cóż za korzyść ma 
człowiek, jeśli cały świat zyska, 
a siebie zatraci?” (Łk 9,25). […]

Pamiętaj o Panu,  
Bogu twoim, bo On udziela 
ci siły do zdobycia bogactwa

[…] 4. Kościół uznaje, respektuje 
i popiera słuszną autonomię różnych 
dziedzin rzeczywistości doczesnej, 
w tym przypadku polityki. Swe 
własne posłannictwo realizuje na 
innej płaszczyźnie; jest ono „znakiem 
i zabezpieczeniem transcendentnego 
charakteru osoby ludzkiej” (Gaudium 
et spes, 76).
Tym niemniej, orędzie chrześcijańskie 
niesie dobrą nowinę dla 
wszystkich, również dla świata 
polityki, gospodarki czy prawa. 
Gdy w ramach właściwego sobie 
posłannictwa autorytet Kościoła 
głosi naukę chrześcijańską czy też 
wypowiada sądy o charakterze 
moralnym, gdy popiera działania 

na rzecz godności osoby ludzkiej 
i jej niezbywalnych praw – zabiega 
przede wszystkim o integralne 
dobro wspólnoty politycznej, 
w ostatecznym zaś rachunku 
– o dobro osoby. Jednocześnie 
Kościół uznaje pełne prawo 
katolików świeckich do działalności 
na rozległym polu zagadnień 
politycznych i do wybierania 
takich rozwiązań, które są zgodne 
z wartościami ewangelicznymi. 
Zjednoczeni ze wszystkimi ludźmi 
pragnącymi zabiegać o dobro 
wspólnoty, stoją oni przed 
odpowiedzialnym zadaniem 
poszukiwania i wcielania w życie 
prawdziwie ludzkich rozwiązań 

dla problemów stawianych przez 
współżycie społeczne i naszą epokę. 
Kościół uczestniczy w najlepszych 
aspiracjach człowieka i proponuje mu 
własną koncepcję: „globalną wizję 
człowieka i ludzkości” (Populorum 
progressio, 13).
Zarówno państwo, jak i Kościół 
– każde w swym własnym zakresie 
i własnymi metodami – pełnią służbę 
na rzecz osobowego i społecznego 
powołania człowieka. Otwiera się 
tu szerokie pole dla dialogu i dla 
rozmaitych form współdziałania, przy 
czym zawsze przestrzegać należy 
wzajemnego poszanowania własnej 
tożsamości i funkcji swoistych dla 
każdej z tych obu instytucji. […]

Pole  
do dialogu

Liturgia Słowa na lotnisku w Paranie zgromadziła ok. 70 tys. osób. Tego samego dnia, Ojciec Święty odprawił 
także Mszę św. w Corrientes, również dla 70 tys. wiernych, a następnie udał się do Buenos Aires.

Spotkania z Janem Pawłem II odbywały się w Buenos Aires (pierwsze w dziejach Argentyny tak wielkie 
zgromadzenie robotników), Bahia Blanca, Mendozie, Tucuman, Cordobie, Salta, Corrientes, Paraná oraz Rosario.
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trwajcie  
w Bogu  
i głoście  
Jego miłość

[…] „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). 
Ta prawda została nam objawiona 
bardziej aniżeli poprzez słowa, 
poprzez fakty. Prawda o miłości, 
która odnawia wnętrze człowieka 
i z drogi grzesznika i buntownika 
nawraca go na drogę dobrego 
i wiernego sługi (por. Mt 25,21). 
Tej rzeczywistości winniście stale 
dawać świadectwo, gdyż „kto 
trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). 
Trwajcie w Bogu i głoście Jego 
miłość, kierując się wiernością 
Jego planowi zbawienia 
i wielkodusznością w pełnieniu 
tej służby, pogodą ducha i siłą, 
szczerą modlitwą i gotowością do 
wyrzeczeń, uczciwością i radością, 
jaka płynie z dawania. W ten 
sposób – bardziej czynem niż 
słowem – będziecie świadczyć 
o tym, że Bóg jest miłością.
[…] Najbardziej gnębi mnie 
właśnie myśl o ludziach, którzy 
jeszcze nie znają Chrystusa, 
którzy jeszcze nie odkryli wielkiej 
prawdy o Bożej miłości; obraz 
ludzkości, która coraz bardziej 
oddala się od Boga, która chce 
się rozwijać spychając Boga 
na margines lub zaprzeczając 
Jego istnieniu. Ludzkości 
pozbawionej Ojca, a tym samym 
pozbawionej miłości, osieroconej 
i zdezorientowanej, zdolnej nadal 
zabijać ludzi, których nie uważa 
za braci, a przez to zmierzającej 
do samozniszczenia i zagłady. 
Dlatego, moi drodzy, pragnę raz 
jeszcze zobowiązać was do tego, 
byście jako apostołowie nowej 
ewangelizacji budowali cywilizację 
miłości. […]

Wieczorne spotkanie z młodymi na Avenida 9 
de Julio przyciągnęło rzesze nie tylko katolików.

Młodzież przygotowała pantomimę, poprzez którą 
opowiedziała Ojcu Świętemu o swoich problemach.
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Zapalone świece symbolizują światło Chrystusa.  
Ci, którzy je niosą, chcą dawać świadectwo tej światłości.

Papież wzywał do poznania i uwierzenia miłości. Zgromadzona w Buenos Aires 
młodzież, umocniona wspólną modlitwą, powiedziała „tak” Chrystusowi.



12 kwietnia 1987

89
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tym samym waszą wiarę w Jezusa 
Chrystusa, Boga i Człowieka, 
Odkupiciela człowieka i świata.
8. Tak. Niedziela Palmowa 
wprowadza nas w całą tajemnicę 
Jezusa Chrystusa, a jest to 
tajemnica paschalna. W niej 
wszystko osiąga swój zenit. W niej 
potwierdza się do końca prawda 
słów i czynów Jezusa z Nazaretu. 
W niej objawia się też do końca, 
że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę 
z tego, czym jest prawdziwa 
godność człowieka, zbawionego 
za cenę krwi Syna Bożego 
i przeznaczonego do wiecznego 
życia wraz z Nim w miłości.
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). 
Te słowa wypowiada święty 
Jan w tekście, który dziś będzie 
przedmiotem naszych rozmyślań, 
jako motto obecnego Światowego 
Dnia Młodzieży.

Drodzy młodzi, niech w waszym 
życiu zawsze będzie obecna 
paschalna tajemnica Jezusa, 
przyjmijcie ją do waszych serc 
jako dar Bożej miłości: „umiłował 
mnie i samego siebie wydał za 
mnie” (Ga 2,20). Przeniknięci 
mocą miłującego Boga, całą waszą 
młodzieńczą energię skierujcie ku 
budowaniu cywilizacji miłości.
Wiedzeni „zmysłem wiary”, 
idziecie równocześnie za głosem 
tego, co w sercu ludzkim jest 
najgłębsze i najszlachetniejsze. 
W sercu – i w sumieniu. Co 
stanowi o wewnętrznej prawdzie 
człowieka, o jego godności. 
W ten sposób będziecie w stanie 
zrozumieć boską logikę, wznieść się 
ponad ograniczone, ludzkie racje 
i zgłębić ów nowy wymiar miłości, 
który został nam objawiony przez 
Chrystusa.
I to jest prawdziwy powód, 
dla którego przybyliście, ażeby 

świętować ten dzień.
Ludzie młodzi, przyjdźcie i zbliżcie 
się do Chrystusa, Odkupiciela 
człowieka! […]
10. Jedynie wprowadzając 
tajemnicę paschalną do swojego 
życia, będziecie zawsze „gotowi 
do obrony wobec każdego, kto 
domaga się od was uzasadnienia 
tej nadziei, która w was jest” 
(1 P 3,15). Tylko przyjmując 
Chrystusa, który umarł 
i zmartwychwstał, odpowiecie 
wielkim i szlachetnym pragnieniom 
waszych serc.
Młodzi przyjaciele: Chrystus, 
Kościół, cały świat oczekują 
świadectwa, jakim będzie 
wasze życie, oparte na prawdzie 
objawionej nam przez Chrystusa!
Młodzi! Papież dziękuje wam za 
to świadectwo i zachęca, abyście 
zawsze byli świadkami Bożej miłości, 
głosicielami nadziei i budowniczymi 
pokoju! […]

[…] 7. Dlaczego dzień dzisiejszy, 
Niedziela Palmowa, stał się waszym 
dniem, drodzy młodzi przyjaciele?
Działo się to stopniowo. Dzień 
ten, przede wszystkim w Rzymie, 
od dawna przyciągał i gromadził 
młodych pielgrzymów.
Może chcieliście w ten sposób 
dołączyć się do tych chłopców 
i dziewcząt z Jerozolimy, którzy 
uczestniczyli w przybyciu Jezusa 
na święta: pueri Hebreorum. 
Chcieliście przejąć ich entuzjazm 

wyrażający się w słowach: 
„Hosanna”. „Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pańskie”.
Jednakże entuzjazm ten trwa 
krótko, kończy się na jednym dniu. 
Natomiast Niedziela Palmowa 
wprowadza nas we wszystkie 
wydarzenia Wielkiego Tygodnia, 
w całe misterium Jezusa Chrystusa: 
w owo „wyniszczenie aż do śmierci 
krzyżowej w posłuszeństwie 
wobec Ojca” (por. Flp 2,8), w owo 
„uniżenie Syna, który będąc na 

równi z Bogiem, przyjął postać 
sługi” (por. tamże, w. 6) aż do 
ostatecznych konsekwencji. Można 
by powiedzieć, że was, młodych, 
pociągnął Krzyż Chrystusa; że 
wasz entuzjazm, poprzedzony 
entuzjazmem pueri Hebreorum 
i wyrażony również przez 
„Hosanna… Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie!”, w obliczu 
paschalnej tajemnicy osiąga swe 
pełne znaczenie. Sławiąc Proroka 
z Galilei, Jezusa z Nazaretu, głosicie 

Myśmy poznali 
i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam

Przedstawiciele każdego kontynentu otrzymali od Papieża 
krzyż na znak powierzonej im misji apostolskiej.

Młodzież przybyła na swoje spotkanie nawet z bardzo odległych krajów. 
Pielgrzymujący Papież zachęcił do pielgrzymowania także młodych.
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W Buenos Aires Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia 
Argentyny i jej mieszkańców Matce Bożej.

Do Buenos Aires przybyło ponad 500 tys. 
młodych z Argentyny i innych krajów świata.

W uroczystej Mszy św. Niedzieli 
Palmowej uczestniczyło 1,8 mln osób.



33. zagraniczna pielgrzymka apostolska, urugwaj, Chile, Argentyna, 31 marca – 13 kwietnia 1987
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Argentyna, Buenos Aires, teatr Colon, spotkanie ze światem kultury i nauki, 12 kwietnia 1987
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Ojciec Święty odwiedził m.in. katedrę Świętej 
Trójcy w Buenos Aires, katedrę i siedzibę 

arcybiskupa w Cordobie oraz katedrę w Salta.

Podczas spotkania z inteligencją Jan Paweł II mówił 
o autentycznych wartościach każdej kultury.
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Ojciec Święty dokonuje obrzędu 
obmycia nóg 12 kapłanom.

Gest umycia nóg jest oznaką pokornej miłości wobec współbraci 
i wskazuje na znaczenie Eucharystii nie tylko jako strawy duchowej.
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Opatrywać 
rany serc

[…] Namaszczenie służyło 
w Starym Przymierzu kapłanom, 
królom, prorokom, jak Dawid.
W Nowym Przymierzu jest ono 
znakiem Ducha działającego 
w mocy Chrystusowego 
Odkupiciela. Ten „który nas 
miłuje”, dał nam Miłość jako Dar, 
abyśmy z niego czerpali, stając 
się „nowym stworzeniem” (por. 
Ga 6,15): nowym człowiekiem 
i nowym Ludem.
5. Dla tego Ludu nowego 
Przymierza my także jesteśmy 
namaszczeni, drodzy Bracia Biskupi 
i Kapłani, którzy sprawujecie wraz 
ze mną dzisiejszą Eucharystię.
Jesteśmy namaszczeni w sposób 
szczególny. Namaszczone zostały 
nasze ręce podczas święceń 

kapłańskich, abyśmy w mocy 
Ducha Chrystusowego mogli 
sprawować Jego własną Ofiarę. 
In persona Christi. Sancta Sancte!
Namaszczone zostały nasze głowy 
podczas konsekracji biskupiej, 
abyśmy mogli uczestniczyć 
w posłannictwie Tego, który jest 
Głową swego Ciała. Odkupiciel. 
Oblubieniec, Pasterz. Dobry 
Pasterz. Sancta sancte!
Odnówmy dzisiaj w naszych 
sercach pamięć naszych święceń! 
Odnówmy Łaskę Sakramentu! 
Odnówmy przyrzeczenia 
i zobowiązania, abyśmy wraz 
z Chrystusem mogli „głosić Dobrą 
Nowinę”, „opatrywać rany serc 
złamanych”, „obwieszczać czas 
łaski” i zbawienie! […]

Rzymskie misteria wspominające Wieczerzę Pańską  
i ustanowienie Eucharystii. Wielki Czwartek jest świętem kapłanów.
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rzym, Bazylika św. Piotra, Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej
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Kard. Joseph ratzinger oddaje hołd Krzyżowi, 17 kwietnia 1987
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rzym, Bazylika św. Piotra, Wielki Piątek, ks. Stanisław Dziwisz adoruje Krzyż
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…i wy świadectwo 
dawać będziecie

1. „Prawdziwie, człowiek ten był 
Synem Bożym” (Mt 27,54).
Gdy Jezus dokonał swego 
życia na krzyżu, setnik rzymski 
wypowiedział te słowa: „był 
Synem Bożym”.
Przedtem stojący u stóp krzyża 
wołali: „jeśli jesteś Synem Bożym, 
zstąp z krzyża!” (tamże, w. 40).
Jezus nie zstąpił z krzyża. 
Nie spełnił żądania ludu. Nie 
dostosował swego świadectwa 
do miar, którymi chcieli mierzyć 
ludzie. Jedyną miarą dla Niego 
była wola Ojca. I w tej ostatniej 
godzinie zaufał „świadectwu, 
które da Mu Ojciec”.
W oczach przeciwników śmierć 
Jezusa na krzyżu potwierdziła, że 
nie był Tym, kim się głosił. Nie był 
Synem Boga.
2. I oto, gdy zdawało się im, 
że mają definitywny dowód, 
że śmierć Jezusa ostatecznie 
potwierdziła, że nie był Synem 
Bożym – w tym momencie 
człowiek obcy, rzymski setnik, 
świadek naoczny ostatnich 
chwil Ukrzyżowanego, „widząc 
trzęsienie ziemi, i to, co się działo” 
(Mt 27,54), staje się pierwszym 
rzecznikiem „świadectwa”, którego 
Chrystus oczekiwał wyłącznie od 
Ojca: „Prawdziwie, człowiek ten 
był Synem Bożym”, świadectwo 
i antyświadectwo.
3. Jak mogło do tego dojść?
Czy nie był to pierwszy znak 
owego przyjścia Ducha Świętego, 
o którym Jezus jeszcze wczoraj 
mówił do apostołów: „Jeśli 
Ja odejdę, poślę Go do was” 
(por. J 16,7). „A gdy przyjdzie 
On, Duch Prawdy – On o Mnie 

świadectwo dawać będzie, i wy 
świadectwo dawać będziecie” 
(por. J 15,26-27).
Wy, Apostołowie. Ale oto tutaj 
– człowiek spoza ich grona, setnik 
rzymski staje się głosem tego 
świadectwa, które daje Duch 
Prawdy. Wszak mówi: „istotnie, 
człowiek ten był Synem Bożym”.
Jednakże czyż Chrystus nie 
powiedział również: „Duch tchnie, 
kędy chce i głos Jego słyszysz” 
(por. J 3,8)? Świadectwo Ducha 
Prawdy wielokrotnie i na różne 
sposoby będzie torować sobie 
drogę pośród różnych odmian 
antyświadectwa,
4. Tutaj, pod krzyżem, setnik, 
a także ci, co z nim byli, jego 
ludzie, którzy odbywali straż przy 
Jezusie (por. Mt 27,54).
Czyż nie są spośród tych, którzy 
„przyjdą od Wschodu i Zachodu 
słońca i zasiądą w królestwie 
niebieskim z Abrahamem, Izaakiem 
i Jakubem” (por. Mt 8,11)?
5. Wydając ostatnie tchnienie, 
Chrystus „zawołał donośnym 
głosem: Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mojego. Po 
tych słowach wyzionął ducha” 
(Łk 23,46).
Czyż Ojciec nie przyjął ducha 
swojego Syna – Tego, który 
stał się posłuszny aż do śmierci 
– aby ostatecznie, zgodnie 
z Jego zapowiedzią, „dać Ducha 
Świętego” ludziom? i aby dać Go 
temu człowiekowi u stóp krzyża?
Głos setnika staje się bowiem 
świadectwem, które już w chwili 
hańbiącej śmierci daje Chrystusowi 
Duch Prawdy: „zaiste, człowiek 
ten był Synem Bożym”.

Jest Synem Bożym i właśnie 
dlatego nie zstąpił z krzyża. 
Właśnie dlatego „stał się posłuszny 
aż do śmierci krzyżowej” (por. 
Flp 2,8) Dlatego, że „miłuje Ojca 
– i jak Mu Ojciec rozkazanie dał, 
tak czyni” (por. J 8,29).
6. U stóp krzyża znajduje się 
Matka Chrystusa. Czy słyszy Ona 
to, co mówi setnik? A jeśli słyszy, 
musi w tym wołaniu odnaleźć to 
samo świadectwo, które Ona, 
Dziewica z Nazaretu, przyjęła już 
w dniu zwiastowania.
„Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym” (Łk 1,35).
I oto: jest nazwane!
Jest nazwane w tym momencie, 
kiedy niejako do końca nasiliła 
się moc antyświadectwa, według 
którego: nie zstąpił z krzyża – nie 
jest Synem Bożym. A oto co 
głosi autentyczne świadectwo: 
„Prawdziwie, człowiek ten jest 
Synem Bożym”.
„Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła” (Łk 1,45).
7. U stóp krzyża jest dzisiaj cały 
Kościół. Z Maryją, z Janem, 
z Magdaleną, z niewiastami, które 
potem przyjdą namaścić ciało 
Chrystusa złożone w grobie.
Cały Kościół, zgromadzony w dniu 
dzisiejszym u stóp krzyża, rozważa 
największą Bożą tajemnicę. 
Tajemnicę Syna Jednorodzonego, 
którego Ojciec „dał” (J 3,16), by 
człowiek w mocy tej wszystko 
przewyższającej Miłości, jaką jest 
Bóg sam, „nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16). […]

Teksty tegorocznych rozważań Drogi Krzyżowej przygotował abp Managui, 
kard. Miguel Obando Bravo. Nabożeństwo było transmitowane do 30 krajów świata.
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Podczas obrzędów Wigilii Paschalnej, które rozpoczęły się 
o godz. 22, Papież dokonał poświęcenia ognia i wody.

Wielkosobotnie czuwanie stanowi kulminację Triduum Paschalnego. Pod koniec 
III wieku do liturgii wprowadzono chrzest, a jej uwieńczeniem stała się Eucharystia.

Ojciec Święty udzielił sakramentu chrztu i bierzmowania 
36 katechumenom z 17 krajów świata.
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ty zadasz  
śmierć śmierci

1. „Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4).
Czy jeszcze nie za wcześnie 
ogłaszać zmartwychwstanie Tego, 
który spoczywa w grobie?
O świcie przybędą tutaj niewiasty 
i wtedy usłyszą: „Powstał 
z martwych” (por. Mk 16,1-6).
Teraz jeszcze trwa oczekiwanie. 
Kościół cały skupiony przy grobie 
swego Mistrza – a równocześnie 
przejęty tajemnicą Jego Godziny, 
która zbliża się ku końcowi.
Wigilia paschalna.
2. Czyż Chrystus sam nie wezwał 
nas do tej wigilii? Czyż nie 
powiedział jeszcze w Ogrójcu „nie 
mogliście czuwać ze Mną? Nie 
mogliście czuwać jednej godziny?” 
(por. Mt 26,40).
Wtedy – zda się – apostołowie 
jeszcze nie pojęli, czym jest ta 
godzina… dlaczego to wezwanie?
Teraz Kościół cały jest z Tobą, 
o Chryste! Wyraża to tak wspaniale 
św. Paweł: „razem z Tobą jesteśmy 
pogrzebani” (por. Rz 6,4). Nie 
tylko czuwamy przy Twoim grobie, 
ale jesteśmy „zanurzeni w Twojej 
śmierci” (por. tamże, w. 3).
Zanurzeni przez chrzest. Ten 
chrzest, ten sakrament oznacza 
początek nowego życia. Jesteśmy 
„razem z Tobą pogrzebani, abyśmy 
razem z Tobą wkroczyli w nowe 
życie” (por. tamże, w. 4).
Właśnie taka jest „Twoja Godzina” 
(por. J 13,1), która w ciągu tej Nocy 
zbliża się do swego szczytu.
3. Czuwamy. Jesteśmy razem 

z Tobą ukrzyżowani: „dawny nasz 
człowiek jest ukrzyżowany wraz 
z Tobą, abyśmy już więcej nie byli 
w niewoli grzechu” (por. Rz 6,6).
„Kto umarł wraz z Tobą 
– stał się wolny od grzechu” (por. 
tamże, w. 7).
Stał się wolny, podobnie jak niegdyś 
stali się wolni synowie i córki Izraela 
w noc pierwszej Paschy, kiedy 
czuwali przy drzwiach zamkniętych, 
a drzwi były namaszczone krwią 
baranka.
Podobnie i my czuwamy przy 
zamkniętych odrzwiach Twego 
grobu, przy grobowym kamieniu, 
który cały jest przeniknięty śmiercią 
Bożego Baranka. On gładzi grzechy 
świata. Kto „zanurzony jest w Jego 
śmierci”, staje się wolny od grzechu, 
od pierworodnego dziedzictwa 
pierwszego Adama, „wkracza 
w nowe życie, jak Chrystus” (por. 
tamże, w. 4).
4. Czuwamy przeto. Pojęliśmy, jaką 
ma moc Twoja Godzina. Czuwanie 
nasze nie jest tylko obecnością. 
Nie jest tylko rozpamiętywaniem. 
Jest pełnią liturgii. Jesteśmy więc 
„złączeni w jedno z Tobą przez 
śmierć podobną do Twojej śmierci” 
(por. tamże, w. 5).
W ciągu tej nocy bowiem, u kresu 
Twojej Godziny, Ty zadasz śmierć 
śmierci! O mors, ero mors tua!
Będziemy więc z Tobą „złączeni 
w jedno” przez zmartwychwstanie. 
Ku chwale Ojca.
5. Takie jest orędzie naszej 
paschalnej wigilii. To orędzie Kościół 

tej nocy ogłasza całemu światu. 
Ogłasza tu, na śladach Apostołów. 
Ogłasza na tylu miejscach ziemi.
Zwiastujemy wam radość wielką, 
a to jest „alleluja”.
„Alleluja” naszej paschalnej wigilii. 
Zanim nadejdzie świt, i niewiasty, 
które przyjdą do grobu, odnajdą 
kamień odwalony i usłyszą: 
„Powstał z martwych”.
6. Jakże radujemy się z tego, że 
w tej paschalnej wigilii bierzecie 
udział wy, drodzy bracia i siostry, 
katechumeni, którzy tej nocy macie 
przyjąć chrzest.
Witamy was serdecznie we 
wspólnocie Chrystusowego 
Kościoła, zgromadzonych 
z różnych narodów i ludów, jakie 
„są pod słońcem” (por. Dz 2,5): 
z Wysp Zielonego Przylądka, 
Korei, Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Ekwadoru, Francji, Niemiec, 
Japonii, Anglii Włoch, Jugosławii, 
Portugalii, Singapuru, Syrii, 
Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, 
Węgier i Związku Radzieckiego. 
Zgromadzonych przez wiarę mocą 
Ducha Ożywiciela,
Jakże się radujemy z waszej 
obecności u zdrojów 
Zbawicielowych.
W tę Noc Kościół przysposabia 
zdrój chrzcielny dla wszystkich, 
którzy mają się „odrodzić z wody 
i Ducha Świętego” (por. J 3,5). Dla 
wszystkich, którzy pragną „umrzeć 
dla grzechu” (por. Rz 6,10), aby 
„żyć dla Boga w Chrystusie Jezusie” 
(por. tamże, w. 11). […]
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Polscy pielgrzymi przywieźli Ojcu Świętemu 
prawdziwy przysmak… sękacz.

W audiencji uczestniczyli wierni z diecezji siedleckiej, płockiej, opolskiej i gdańskiej 
oraz siostry pallotynki z Lublina, a także pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych.
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Watykan, Plac św. Piotra, Wielkanoc, Msza św.
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Watykan, Plac św. Piotra, Msza św., orędzie wielkanocne
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poczyna się w łonie matki. Niech 
nie gaśnie we współczesnym 
człowieku pełen szacunku zachwyt 
w obliczu tajemnicy miłości, 
która towarzyszy człowiekowi 
w momencie jego przyjścia na 
świat! Prosimy Cię o to, Panie 
żyjących! Spraw, by ludzie wieku 
technologii nie sprowadzali siebie 
do roli przedmiotów, ale szanowali 
niezbywalną i należną godność 
człowieka, już od chwili jego 
poczęcia. Spraw, by w tym, co 
odnosi się do narodzin i śmierci, 
odrzucili logikę produkowania 
i w harmonii z Bożym planem 
żyli zgodnie z jedyną właściwą 
im logiką: wzajemnego 
obdarowywania się osób 
w kontekście miłości wyrażającej 
się poprzez ów język ciała, który od 
samego początku jest z woli Boga 
przypieczętowaniem daru.
7. Spraw, Panie, by ludzie 
zawsze otaczali szacunkiem 
transcendentną godność drugiego 
człowieka: ubogiego czy głodnego, 
więzionego, dotkniętego chorobą, 
umierającego, zranionego na 
ciele lub na duszy, nękanego 
wątpliwościami czy ulegającego 
pokusie desperacji. Człowiek 
zawsze pozostaje dzieckiem 
Bożym, ponieważ Bóg, kiedy 
daje, nie żałuje daru. Wszystkim 
ofiarowywane jest przebaczenie 
i zmartwychwstanie. Każdy 
zasługuje na szacunek i wsparcie. 
Zasługuje na miłość. […]

By ludzie wieku 
technologii 
nie sprowadzali 
siebie do roli 
przedmiotów

[…] Ty jesteś Panem życia, Ty 
– współistotny Ojcu, który jest 
życiem samym wraz z Tobą 
w Duchu Świętym, który jest samą 
Miłością – a właśnie Miłość to 
Życie! W Twojej, o Chryste, śmierci 
– śmierć okazała się bezbronna 
wobec Miłości. I zwyciężyło życie. 
Mors et vita duello conflixere 
mirando Dux vitae mortuus 
– regnat vivus.
5. Ty, któryś zmartwychwstał 
i żywy królujesz na wieki, pozostań 
u boku człowieka, współczesnego 
człowieka, który na wiele 
sposobów jest kuszony podstępnie 
przez śmierć i jej ponure wdzięki. 
Spraw, by ponownie ujrzał życie 
jako dar, który we wszystkich 
swoich przejawach jest wyrazem 
miłości Ojca: kiedy przepełnia 
odrodzonych w wodzie Chrztu 
lub daje o sobie znać w każdej 
cząstce ciała, które się porusza, 
oddycha i raduje; kiedy wyraża 
się w ogromnej różnorodności 
świata zwierząt lub przyodziewa 
ziemię w drzewa, zioła i kwiaty. 
Każda forma życia ma w Twoim 
Ojcu swoje niewyczerpane 
źródło. Od Niego nieustannie 
bierze swój początek i ku Niemu 
zmierza niezawodnie: ku Niemu, 
który jest hojnym dawcą każdego 
doskonałego daru (por. Jk 1,17).
6. W Bogu ma swój początek 
w sposób szczególny życie każdej 
ludzkiej istoty, którą On sam 
kształtuje na swój obraz, kiedy 
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was… z mego powodu” – rzekł 
Jezus. „Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie” (Mt 5,11 n.). 
Błogosławiona jest również filozof 
Edyta Stein. Pochodziła z rodziny 
żydowskiej osiadłej we Wrocławiu; 
jako siostra Teresa Benedykta od 
Krzyża przeżyła kilka lat w karmelu 
kolońskim. Uwierzyła w Jezusa, 
Jezusa Mesjasza, Zbawiciela, 
Wyzwoliciela świata. W Nim 
poszukiwała ostatecznego sensu 
swego życia i znalazła go. Swoje 
życie i śmierć rozumiała jako udział 
w krzyżu Jezusa. Jak Jezus, oddała 
się bez reszty Ojcu niebieskiemu 
i Jego miłości. Została zamordowana 

jako Żydówka-katoliczka 
w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau, gdzie 
zamordowano również mego 
rodaka, o. Maksymiliana Kolbe.
Jako arcybiskup Krakowa często 
przystawałem przed murem śmierci 
w tym obozie i chodziłem pośród 
ruin krematoriów Brzezinki. Zawsze 
zadawałem sobie pytanie: Gdzie 
leżą granice nienawiści – granice 
unicestwiania ludzi przez ludzi 
– granice okrucieństwa? 
Edyta Stein powiedziała: „Nienawiść 
nigdy nie będzie miała na świecie 
ostatniego słowa!”.
Gdy przybędę do was we czwartek, 
świadkowie przeszłości staną się 

dla nas znakami nadziei. Będą 
nam przypominać o naszym 
chrześcijańskim powołaniu do 
dawania świadectwa o Chrystusie, 
o naszym obowiązku wobec życia 
i o tym, że życie każdego człowieka 
jest warte życia.
Dlatego proszę was, żebyśmy 
poświęcili wszystkie nasze siły 
trosce o człowieka, o jego ziemską 
pomyślność i zbawienie wieczne. 
Tych zaś, którzy wraz ze mną 
wierzą w Boga, naszego Ojca 
w niebiosach, proszę, by połączyli 
się ze mną w modlitwie o pokój 
i pojednanie.
Już dziś błogosławię wam wszystkim 
z całego serca.

Drodzy Bracia i Siostry!
W najbliższy czwartek po raz 
drugi przybędę do waszego 
kraju jako Biskup Rzymu. Cieszy 
mnie to bardzo. Przybywam 
jako Następca Apostoła Piotra, 
któremu Jezus powiedział: „Ty 
ze swej strony utwierdzaj twoich 
braci!” (Łk 22,32). Wiarę, którą 
otrzymaliśmy od naszych rodziców, 
musimy nieustannie umacniać 
na nowo. Również Następca św. 
Piotra potrzebuje wiary wspólnot, 
ażeby umocnić się w swojej wierze 
i w swym posługiwaniu dla Kościoła. 
Gdy znajdę się pośród was, 
wspólnie wyznamy naszą wiarę.
Odwiedzę niektóre miasta waszego 

kraju, między innymi Kolonię, 
Monachium i Münster. Wiążę z tymi 
miastami imiona świadków wiary: 
z Münster – kardynała von Galena, 
którego słusznie nazwano „Lwem 
z Münster”. W czasach narodowego 
socjalizmu świadomie występował 
w obronie życia oraz przeciw 
uśmiercaniu chorych psychicznie.
W Monachium dokonam 
beatyfikacji o. Ruperta Mayera, 
odważnego wyznawcy wiary, 
przykładnego kapłana i apostoła 
miłości bliźniego; w ten sposób 
zostanie postawiony wiernym jako 
wzór do naśladowania i czczenia.
„Błogosławieni jesteście, gdy 
ludzie wam urągają i prześladują 

Świadkowie przeszłości  
staną się dla nas  
znakami nadziei

Jan Paweł II powitał gości z Bawarii 
w Auli Błogosławieństw.

Bawarska orkiestra dęta hucznie świętowała 60. urodziny 
kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
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Jan Paweł II wita Marię Ratzinger. Joseph Ratzinger 
urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn.

Ojciec Święty sam próbował niełatwej sztuki 
gry na rogu alpejskim (Alpenhorn).

Na urodziny kardynała przybyło aż 700 pielgrzymów z jego rodzinnego regionu, 
wśród których był bp. Karl Lehmann oraz siostra kardynała, Maria Ratzinger.
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Watykan, 60. urodziny kard. Josepha ratzingera
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Kard. Ratzinger odprawił Mszę św. w swoim 
kościele tytularnym  Santa Maria Consolatrice, 

a następnego dnia w Bazylice św. Piotra.

Ojciec Święty osobiście złożył życzenia dostojnemu jubilatowi, prefektowi 
Kongregacji Nauki Wiary, jednemu ze swych najbliższych współpracowników.
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[…] Wraz z zagarnięciem władzy 
przez hitlerowski narodowy 
socjalizm nastąpił fatalny 
zwrot, w wyniku którego partia 
polityczna, opętana szaleństwem 
nieludzkiego rasizmu, 
przekształciła się stopniowo 
w totalitarną ideologię, a nawet 
w namiastkę religii. Następstwem 
tego była zaostrzająca się, coraz 
bardziej otwarta walka z wiarą 
chrześcijańską i z Kościołem 
katolickim, wbrew uroczystym 
gwarancjom i zobowiązaniom 
podpisanym w konkordacie 
z Rzeszą.
2. W obliczu tego dramatycznego 
rozwoju wypadków, wiodącego 

do bezlitosnych prześladowań 
ludzi inaczej myślących, również 
wielu wierzących i kapłanów, 
Kościół i Episkopat niemiecki 
znalazły się pod ciśnieniem 
wielkiej odpowiedzialności. 
Jakkolwiek na ogół biskupi 
niemieccy na czas dostrzegli 
wielkie błędy i zagrożenia 
związane z nowym ruchem, 
i coraz częściej ostrzegali przed 
nim wiernych, to przecież 
możliwości ich działania 
wciąż się zawężały. Wskutek 
konsekwentnego wypierania religii 
z życia publicznego i nasilających 
się ingerencji w życie Kościoła 
doszło w końcu do tego, że 

jedyną bronią biskupów stały 
się protesty oraz intensywne 
pouczanie i oświecanie wiernych. 
Myślimy tu o odważnych 
kazaniach i deklaracjach licznych 
przedstawicieli hierarchii, a także 
o brzemiennym w następstwa 
liście pasterskim Episkopatu 
holenderskiego. Jednocześnie 
kształtowała się coraz 
silniejsza solidarność pomiędzy 
katolikami i ewangelikami, 
pasterzami i świeckimi, którzy 
opierając się na wspólnej 
podstawie chrześcijańskiej 
wiary przeciwstawiali się 
antychrześcijańskiej  
ideologii. […]

Przeciwstawiali się 
antychrześcijańskiej 
ideologii

Druga papieska wizyta w Republice Federalnej 
Niemiec rozpoczęła się od Kolonii, Bonn i Münster.

W katedrze w Münster Ojciec Święty spotkał 
się z chorymi i ich opiekunami.

Na lotnisku w Kolonii powitał Ojca Świętego 
prezydent Richard von Weizsäcker.
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[…] Cała droga życiowa Edyty Stein 
naznaczona była niestrudzonym 
poszukiwaniem prawdy 
i rozświetlona błogosławieństwem 
Chrystusowego Krzyża. […]
Jej własne życiowe koleje i jej 
własna droga krzyżowa są jak 
najgłębiej związane z losem 
narodu żydowskiego. W swojej 
modlitwie wyznaje Zbawicielowi, 
że wie o tym, „iż to Jego krzyż 
został teraz nałożony na naród 
żydowski”; i wszyscy, którzy są 
w stanie to zrozumieć, „powinni 
wziąć ten krzyż dobrowolnie 
na siebie w imieniu wszystkich. 
Ja chciałabym to uczynić, On 
powinien by mi tylko pokazać 

jak”. Równocześnie otrzymuje 
wewnętrzną pewność, że Bóg 
wysłuchał jej modlitwy. Im 
częściej można było widzieć na 
ulicach swastyki, tym mocniej 
osadzał się krzyż w jej życiu. Kiedy 
jako siostra Teresa Benedykta 
od Krzyża wstąpiła do karmelu 
w Kolonii, by mieć jeszcze głębszy 
udział w Krzyżu Chrystusowym, 
wiedziała, że została „zaślubiona 
Panu w znaku krzyża”. W dniu 
swojej pierwszej profesji zakonnej 
czuła się, według jej własnych 
słów, „jak oblubienica Baranka”. 
Była przekonana, że niebieski 
Oblubieniec wprowadzi ją głęboko 
w tajemnicę Krzyża. […]

Ze swoim narodem i za swój naród 
poszła siostra Teresa Benedykta 
od Krzyża na zagładę wraz ze swą 
siostrą Różą. Nie przyjmuje jednak 
cierpienia i śmierci tylko biernie, 
łączy je świadomie z przebłagalnym 
czynem ofiarniczym naszego 
Odkupiciela Jezusa Chrystusa. „Już 
teraz przyjmuję z radością śmierć, 
którą Bóg dla mnie przeznaczył, 
z całkowitym podaniem się Jego 
najświętszej woli”, napisała kilka 
lat wcześniej w swym testamencie. 
„Proszę Pana, żeby zechciał przyjąć 
moje cierpienie i umieranie ku swej 
chwale i uwielbieniu, za wszystkie 
intencje… świętego Kościoła”. Pan 
wysłuchał tej jej prośby. […]

Przyjmuję z radością  
śmierć, którą Bóg  
dla mnie przeznaczył

W Kolonii na stadionie Mügersdorf Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein, 
siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża, straconą w Auschwitz w 1942 r.

Jan Paweł II sprawował Eucharystię także w Essen na Parkstadion, w Monachium na 
Olympiastadion, w gotyckiej katedrze w Augsburgu i przed romańską katedrą w Spirze.

Trasa pielgrzymki biegła przez 10 miast, 
Ojciec Święty wygłosił 22 przemówienia.
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Niech się zaprze 
samego siebie

[…] Ośrodki dziejów świata 
i historii zbawienia nie znajdują 
się w ruchliwych metropoliach 
polityki, gospodarki, pieniądza 
i ziemskiej potęgi. Prawdziwymi 
ośrodkami historii są ciche miejsca 
ludzkiej modlitwy. Tutaj dochodzi 
do szczególnie bliskiego zetknięcia 
się świata ziemskiego i świata 
nadprzyrodzonego, do spotkania 
Kościoła pielgrzymującego na 
ziemi z wiecznym i zwycięskim 
Kościołem w niebie. Tutaj dzieją 
się rzeczy większe i ważniejsze 
dla życia i śmierci niż w wielkich 
stolicach, gdzie ludzie sądzą, że 
trzymają rękę na pulsie epoki 
i obracają kołem historii. […]
Nawracajcie się! Słuchajcie 
przesłania! Jakież to jednak słowo 

najczęściej pojawia się obecnie na 
ustach ludzi? Jakie słowo najsilniej 
określa ich myślenie i działanie? 
Jest to małe słówko: Ja! Co ja 
z tego będę miał? Jaką mi to 
przyniesie korzyść? Co mnie to 
obchodzi? Takie sobie zadajemy 
pytania. Odnoszenie wszystkiego 
do siebie opanowało prywatne 
i publiczne życie ludzi. Czyż 
„samourzeczywistnienie” nie jest 
jednym z najbardziej ulubionych 
i najczęściej powtarzanych słów 
naszego czasu? Przede wszystkim 
chciałbym odnaleźć samego siebie, 
siebie samego rozwijać.
Jednakże w Ewangelii Chrystusa 
czytamy takie zdanie: „Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, 
straci je; a kto straci swe życie 
z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je” (Mk 8,34). W jaki 
sposób uwięziony w swoim 
„ja” człowiek może zrozumieć 
to wezwanie Chrystusa i pójść 
za nim? Jest on niezdolny 
do porzucenia siebie, do 
wyrzeczenia się samego siebie. 
Nie ma czasu dla bliźniego 
ani dla Boga, chleba dla 
łaknącego, miejsca dla wygnańca 
i szukającego schronienia. Nie 
ma w nim miłości. „Nawróćcie 
się i uwierzcie w Ewangelię!” 
Otwórzmy się znów na to 
orędzie! […]

Potrzebna jest 
wspaniałomyślność 
serca

[…] Kardynał von Galen 
nieustraszenie głosił słowo Boże. 
Jednocześnie żył tym, co głosił. 
Jego życie było świadectwem 
Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Otrzymany od Boga czas poświecił 
na służbę Panu i Mistrzowi 
oraz powierzonym swej opiece 
wiernym. Jako siedemdziesiąty 
następca biskupa-założyciela, 
świętego Ludgera, został 
pasterzem Münster i odważnie 
kierował tą diecezją w mrocznym 
dla Niemiec czasie, gdy ludzie 
bezbożni i pyszni ogłosili się 
najwyższą instancją decydującą 
o ludzkim życiu, co pociągnęło za 
sobą krew, śmierć i zniszczenie.

2. Biskup Klemens August był 
człowiekiem wiary. Niezachwianie 
trwał w wierze świętego Kościoła. 
Tak, jak wasze dęby, które mocno 
zakorzenione w ziemi opierają się 
burzom, wasz pasterz pozostał 
nieugięty wobec nawałnic swego 
czasu.
Wiara, to nie najnowsza 
wiadomość, o której dziś się 
pisze, a nazajutrz zapomina. Nie 
jest to też teoria, którą każdy 
może dostosować do własnych 
potrzeb zależnie od chwili. Wiara 
nie została wymyślona przez nas, 
ani przez nas wynaleziona. Jest 
ona wielkim darem Bożym, który 
Jezus Chrystus powierzył swojemu 

Kościołowi. W Liście do Rzymian 
św. Paweł mówi: „Wiara rodzi się 
z tego, co się słyszy, tym zaś, co 
się słyszy, jest słowo Chrystusa” 
(10,17). Wierzący znajduje 
oparcie w Jezusie Chrystusie, 
żyjącym nadal w swym Kościele 
poprzez wieki, aż do skończenia 
świata. […]
Ażeby móc powiedzieć: wierzę – 
ja wierzę, potrzebna jest gotowość 
do wyrzeczeń, do poświęcenia 
siebie samego; potrzebna jest 
wspaniałomyślność serca. Przed 
tym, kto ma taką odwagę, 
rozstępują się ciemności. Ten, kto 
wierzy, znalazł już światło, które 
wskaże mu pewną drogę. […]

Jan Paweł II modlił się i zapalił świecę przed  cudownym 
wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem w sanktuarium Kevelaer.

Podczas liturgii Słowa w Münster Ojciec Święty wspomniał bohaterskiego 
biskupa z czasów II wojny światowej – kard. Klemensa Augusta von Galena.
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[…] 5. Zasada, której ojciec 
Rupert Mayer pozostawał 
przez całe życie wierny, brzmi: 
„Chrystus punktem centralnym 
naszego życia. Rozwiązań 
pośrednich nie ma”. Tym, czym 
był, chciał być całkowicie. Ta jego 
determinacja w naśladowaniu 
Chrystusa zaprowadziła go na 
drogę świętości. Zgodnie z dewizą 
zakonu: „Wszystko dla większej 
chwały Bożej”, chodziło mu 
przede wszystkim o chwałę Bożą, 
a tym samym o prawa Boga. „Pan 
Bóg ma pierwsze prawo do nas” 
– mawiał. I wiedział, że przez to 
walczy również o prawa i godność 
człowieka. […]
[…] Mówi nam też, na czym 
święte życie polega: nie wymaga 

ono „żadnej nadzwyczajnej pracy, 
żadnych nadzwyczajnych przeżyć 
religijnych, żadnych objawień, lecz 
jednego tylko: heroicznej cnoty”. 
To znaczy: trzeba dzień w dzień 
wiernie i niezłomnie pełnić wolę 
Boga i żyć Jego obecnością; 
winien to czynić każdy osobiście, 
a także w rodzinie. […]
[…] Uświęcać swoje życie 
oznacza również: czuć się 
współodpowiedzialnym za życie 
publiczne i przyczyniać się 
do kształtowania go w duchu 
Chrystusowym. Dla żadnego 
chrześcijanina nie może być 
obojętne, co się dzieje na 
świecie. Mężczyźni, kobiety i moi 
młodzi przyjaciele, wzywam was 
wszystkich: podobnie jak Rupert 

Mayer, brońcie praw Bożych 
i czci Bożej również w życiu 
publicznym. Nie pozwalajcie, 
aby dechrystianizacja dalej się 
szerzyła. Bądźcie solą ziemi 
i nieście światło Bożej prawdy 
we wszystkie dziedziny życia. 
Jest to służba, którą winni 
jesteśmy światu. Nie można 
obejść się bez Boga! Wzorem 
naszego Błogosławionego 
miejcie też serce zwłaszcza 
dla ubogich, żyjecie w kraju, 
który należy do najbogatszych 
w świecie. Niech posiadanie nie 
zobojętnia waszego serca na 
niedolę potrzebujących pomocy 
i zepchniętych na margines 
waszego społeczeństwa i w całym 
świecie. […]

Niech posiadanie  
nie zobojętnia waszego serca

Ojciec Święty koncelebrował Mszę św. m.in. z kard. Friedrichem Wetterem, abp. Monachium 
i Fryzyngii oraz kard. Agostino Casarolim, kard. Jean-Marie Lustigerem, kard. Pablo Muñoz 
Vegą i gen. jezuitów, o. Peterem-Hansem Kolvenbachem.
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Mimo niezbyt sprzyjającej pogody (w Augsburgu padał nawet deszcz 
ze śniegiem) na Jana Pawła II cierpliwie i wytrwale oczekiwali wierni.

Modlitwa przed grobem bł. Ruperta 
Mayera, kapłana i misjonarza, 

więźnia obozu w Sachsenhausen.
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Nigdy 
nie ustawajmy 
na drodze 
ku wspólnemu 
Ojcu

[…] Jeśli chcemy być posłuszni 
poleceniu Pana i dawać o Nim 
świadectwo, musimy czynić 
wszystko, aby coraz bardziej 
stanowić jedno. Możemy tutaj 
zaufać Duchowi Świętemu. 
Duch prawdy może wprowadzić 
we wszelką prawdę; Duch 
miłości może przezwyciężyć 
każdy podział. Od dnia tamtej 
Pięćdziesiątnicy działa On wśród 
nas. Dziękujemy za wszystkie łaski 
jedności, jakimi nas już obdarzył. 
Prośmy o przebaczenie, że łaski te 
w niedostatecznym tylko stopniu 
nas ogarniają, ożywiają i poruszają. 
Dziękujmy za wszystkie kroki, które 
w ostatnich latach przybliżyły nas 
ku większej jedności. Szczególne 
podziękowanie winni jesteśmy tym, 
którzy intensywnie angażują się 
w dialog ekumeniczny i zabiegają 
o to, aby w miarę sił pomóc 
w przezwyciężeniu podziałów, 
które prowadziły do wzajemnych 

potępień. Naszą wdzięczność za 
rzetelną i odpowiedzialną pracę 
Komitetowi do spraw dialogu, 
ustanowionemu po mojej pierwszej 
podróży pasterskiej, wyraźmy tym, 
że na miarę naszych kompetencji 
poważnie i możliwie szybko 
przestudiujemy i ocenimy wyniki tej 
pracy i postaramy się doprowadzić 
do możliwego kościelnego 
konsensusu.
W naszym dążeniu do osiągnięcia 
jedności wszystkich chrześcijan 
winniśmy być wolni od sceptycyzmu, 
nigdy nie ustawajmy na drodze 
ku wspólnemu Ojcu; jest to 
również najprostsza droga ku sobie 
wzajemnie. Starajmy się o wspólne 
świadectwo, gdziekolwiek to tylko 
możliwe. Im więcej podejmujemy 
prób, tym więcej odkrywamy 
dalszych możliwych kroków ku 
pełnej jedności; im bardziej stajemy 
się jedno, tym lepszymi możemy być 
świadkami Pana. […]

W nabożeństwie ekumenicznym w katolickiej katedrze św. Ulryka i św. Afry wzięli udział m.in grekoprawosławny metropolita 
Niemiec, przewodniczący Niemieckiej Rady Kościołów, luterański biskup Bawarii oraz przedstawiciel „Freikirchen”.
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Europa  
duchowo 
zjednoczona

[…] 5. Katedra w Spirze, 
niegdyś największa świątynia 
chrześcijańskiego Zachodu, 
jest związana z dziejami tego 
kontynentu tak ściśle, jak mało 
która budowla Europy. W ciągu 
ponad 900 lat swego istnienia 
była świadkiem okresów wielkiego 
rozwoju wspólnej kultury 
europejskiej w dziedzinie wiary, 
wiedzy i sztuki. Ale przeżywała też 
czasy nie kończących się wojen 
z ich zniszczeniami, czasy Europy 
rozdartej. Katedra ta była zatem 
świadkiem wielkości chrześcijańskiej 
Europy, a zarazem jej zawinionych 
upadków. Zawierające się w niej 
bogate dziedzictwo ludzkie 
i duchowe raz jeszcze jawi się jako 
przestroga dla nas, mieszkańców 
Europy dzisiejszej i przyszłej. 
Tylko wówczas, kiedy uznamy 
niezniszczalną wartość naszej 
naprawdę wielkiej chrześcijańskiej 
przeszłości i użyjemy jej do 
wypełnienia dzisiejszych zadań, 
będziemy w stanie – jako Europa 
duchowo zjednoczona – ogłosić 
światu wyzwalające przesłanie, 
które pozwoli ludziom i narodom 
z nadzieją patrzeć w przyszłość, 
pomoże im kształtować ją na 
miarę człowieka i pomyślnie 
przetrwać próby. Jakich kamieni 
do budowania takiej przyszłości 
dostarcza nam dziedzictwo tej 
katedry?
6. Dziedzictwo tej katedry jest 
przede wszystkim wołaniem o nową 
transcendencję europejskiego życia 
duchowego, o nowe zakorzenienie 
ludzkich serc i umysłów w tym 
najwyższym Bycie i początku, który 
nazywamy Bogiem i do którego my, 
chrześcijanie, winniśmy modlić się 

jako do naszego miłującego Ojca 
i sprawiedliwego sędziego. […]
7. Ostatnim wielkim 
budowniczym katedry w Spirze 
był św. Otto, późniejszy biskup 
Bambergu. Wiadomo o nim, 
że pośredniczył w Gnieźnie 
w zawieraniu pokoju między 
Polakami a Meklemburczykami 
i Pomorzanami. Jednocześnie 
w ciągu kilku lat doprowadził 
obydwa te plemiona do 
chrześcijaństwa, przy czym 
kierował się zasadą, że misje nie 
mogą być prowadzone gwałtem 
i przemocą. To od niego pochodzi 
wspaniała dewiza: „Bóg pragnie 
służby nie z przymusu, ale z wolnej 
woli”.
[…] Na głównym portalu katedry 
czytamy wykute w brązie 
wezwanie Chrystusa z modlitwy 
arcykapłańskiej: Ut unum sint 
– „Aby stanowili jedno!” Gdy 
rozpoczynano w 1030 roku 
budowę katedry, Rzym i Bizancjum, 
Kościoły wschodni i zachodni 
były jeszcze zjednoczone. Kiedy 
jednak w trzydzieści lat później 
konsekrowano tę świątynię, rozłam 
między bratnimi Kościołami stał się 
już smutną rzeczywistością. Pięćset 
lat później w sali ratuszowej tego 
miasta, w cieniu wieży katedralnej, 
odbyło się posiedzenie sejmu 
Rzeszy, na którym zwolennicy 
ruchu reformacyjnego Marcina 
Lutra wygłosili swój słynny 
sprzeciw, swoje Protestatio. 
Od tego czasu nazywają się 
protestantami.
Cierpienie rozdartego 
chrześcijaństwa jest cierpieniem 
tej świątyni. […] Z tego 
czcigodnego miejsca wspólnej 

europejskiej historii wznosimy 
przede wszystkim gorącą 
modlitwę o rychłe zjednoczenie 
z Kościołem prawosławnym, 
podziwiając zarazem i uznając 
jego wierność Chrystusowi oraz 
odwagę w wyznawaniu wiary 
mimo przeciwności, jakie ci nasi 
bracia i siostry musieli znosić 
w przeszłości i znoszą jeszcze 
dzisiaj.
9. Umiłowani bracia chrześcijanie! 
Niejeden z was pomyśli sobie 
może w tym momencie: 
chrześcijańskie korzenie Europy, 
pokój w świecie, wolność religii, 
powtórne zjednoczenie chrześcijan 
– wszystko to są ważne i wielkie 
wyzwania naszych czasów; ale 
co ja sam mogę uczynić w tych 
sprawach? Czy mogę wnieść tu 
jakiś osobisty wkład? Odpowiadam 
na to: tak, ty sam możesz zrobić 
coś konkretnego; bo każde słuszne 
rozwiązanie, każde udane podjęcie 
problemu zaczyna się zawsze od 
pojedynczego człowieka. Chociaż 
szerszy zakres skuteczności 
indywidualnych wysiłków 
wymaga ich zjednoczenia, 
pozostaje faktem, że wielkoduszne 
„tak” wypowiedziane przez 
pojedynczego człowieka 
i wiernie przezeń realizowane 
w jego własnym życiu, może 
wywołać i skutecznie wspierać 
rzeczywiste przemiany ku dobru, 
zarówno w życiu społecznym, jak 
i kościelnym. […]

„[...] Tylko myśl i działanie przepełnione  
żywą wiarą mogą przyczynić się  

do ukształtowania chrześcijańskiej Europy, 
która będzie początkiem i zarazem  

ośrodkiem światowego pokoju.”
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Dobry Pasterz  
jest „bramą 
owiec”

1. „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja jestem bramą 
owiec” (J 10,7).
Tak mówi o sobie Chrystus.
W dzisiejszą, czwartą niedzielę 
okresu wielkanocnego czytamy ten 
zapis Janowej Ewangelii, w której 
Jezus nazywa siebie „dobrym 
pasterzem” (J 10,11).
Dobry Pasterz jest „bramą owiec”.
On „poniósł nasze grzechy na 
drzewo [krzyża], abyśmy przestali 
być uczestnikami grzechów, a żyli 
dla sprawiedliwości: zostaliśmy 
uzdrowieni Krwią Jego ran” 
(por. 1 P 2,24).
Tę naukę głosi apostoł Piotr żywym 
słowem świadka, przemawiając 
w dniu Pięćdziesiątnicy, i tę samą 
wykłada w swym pierwszym Liście.
Chrystus jest „bramą owiec”, 
albowiem przez ofiarę swego 
Krzyża wprowadził nas 
w nowe życie. A to nowe życie 
w Bogu zostało potwierdzone 
Zmartwychwstaniem.
2. Kościół żyje wiarą w tajemnicę 
paschalną Chrystusa. Z tej wiary 
rodzi się świadomość nowego 
życia, życia Bożego, do którego 
wprowadza wszystkich, którzy 
należą do owczarni dobrego 
Pasterza.
Świadomość ta wyraża się 
w sposób szczególnie uroczysty 
i szczególnie radosny, gdy dane 
jest Kościołowi dawać świadectwo 
o świętości swych synów 
i córek. […]

Ojciec Święty beatyfikował 
abp. Mediolanu, Andrzeja Karola Ferrari, 
kanadyjskiego biskupa Ludwika Zéfiryna 
Moreau oraz założycielkę Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek od Opatrzności, 
Benedyktę Cambiagio-Frasinello.
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Dzięki 
szczególnej 
intuicji Ojca Pio

 
 
 
 
 
 

1. [...]  Z wielkim wzruszeniem 
nawiedzam jeszcze raz to miejsce, 
które odwiedziłem tak dawno, bo 
w 1947 r., kiedy rozpoczynano 
budowę tego szpitala. Cieszę 
się, że widzę to nowoczesne 
urzeczywistnienie myśli, którą 
proroczo wypowiedział Ojciec Pio: 
„Ma to być szpital-miasto, urządzone 
pod względem technicznym 
i klinicznym na najwyższym poziomie, 
a jednocześnie z zachowaniem 
zasad ascetycznych żywotnego 
franciszkanizmu. Ma to być miejsce 
modlitwy i nauki, gdzie ludzki rodzaj 
będzie się odnajdywał w Chrystusie 
Ukrzyżowanym jak jedna trzoda 
pod jednym pasterzem”. I to 
miasto nadal wzrasta. Jest to 
„miasteczko miłości”, zbudowane 
obok sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej, które – wedle woli Ojca 
Pio – nosi znaczącą nazwę: Dom Ulgi 
w Cierpieniu.
2. Ulga w cierpieniu! W tym 
miło brzmiącym wyrażeniu 
streszczają się istotne wymiary 
chrześcijańskiej miłości, owej 
braterskiej miłości, o której 
uczył Chrystus, a która – przez 
Niego wcielona w życie – winna 
być wyróżniającym rysem Jego 
uczniów; chodzi o taką miłość, 
która wyrażona w czynnej 
postawie, zwłaszcza wobec 
potrzebujących, jest nierozdzielnym 
motywem wiarygodności orędzia 
Prawdy, Miłości i Zbawienia, 
które chrześcijanin ma obowiązek 
głosić światu. To dzieło, za które 
Ojciec Pio tak się modlił i o które 
tak zabiegał, jest zdumiewającym 
świadectwem chrześcijańskiej 
miłości.
Dzięki szczególnej intuicji Ojca Pio 
to dzieło jednoczy wiedzę i służbę 
chorym z wiarą i modlitwą: wiedza 
medyczna nieustannie postępuje 
naprzód w zwalczaniu choroby; 

wiara i modlitwa, uwzględniając 
postęp medycyny, przemieniają 
i wynoszą wartość cierpienia. 
Dlatego tu na ziemi medycyna 
pozostanie w jakiejś mierze 
potrzebą ludzkiego życia.
3. Z tego względu – według 
wielkiego planu Ojca Pio – istotne 
znaczenie dla pobytu w tym 
szpitalu miało i ma staranie się 
o zdrowie ciała, ale także i staranie 
się o samowychowanie do 
miłości, zmierzającej do przyjęcia 
cierpienia po chrześcijańsku. A to 
może stać się przede wszystkim 
wówczas, gdy posłudze chorym 
będzie towarzyszyło świadectwo 
miłości, okazywane przez personel 
lekarski, pomocniczy i kapłański. 
W taki sposób winna tworzyć się 
prawdziwa i dobrze rozumiana 
wspólnota, oparta na miłości 
do Chrystusa: winna to być 
wspólnota, która dokonuje dzieła 
zbratania tych, którzy troszczą się 
o chorych i tych, którzy są leczeni. 
„Każdy – mówił w 1957 r. Ojciec 
Pio – przebywający w szpitalu, 
lekarze, kapłani niech będą 
jakby zbiornikami miłości, która 
będzie tym obfitsza w jednym, 
im bardziej będzie się udzielać 
innym”. Takie było życzenie Ojca 
Pio i niech zawsze pozostaje ono 
podstawowym założeniem tej 
pięknej instytucji!
Zapewniając o mojej serdecznej 
bliskości przy chorych, 
przebywających w tym Domu, 
życzę, by zawsze byli coraz 
większymi dobroczyńcami dla 
klimatu miłości i solidarności, 
opartych na wierze i modlitwie. 
„W każdym chorym – mówił Ojciec 
Pio – znajduje się Jezus, który cierpi, 
w każdym ubogim jest Jezus, który 
niedomaga, w każdym chorym 
i ubogim są dwa oblicza Jezusa, 
który cierpi i niedomaga”. […]

Spotkanie z chorymi i pracownikami Domu Ulgi 
w Cierpieniu, który powstał z inicjatywy o. Pio.

W 1987 r. placówka miała ponad 900 łóżek, 16 oddziałów i 3 szkoły  
medyczne. Ojciec Święty poświęcił 6 kamieni węgielnych pod nowe oddziały.
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Foggia, Msza św., 24 maja 1987
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Monte Sant’Angelo, Sanktuarium św. Michała Archanioła, 24 maja 1987
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Na trasie pielgrzymki znalazły się 
Manfredonia, Foggia, San Severo, Lucera, 
Troia, Bovino, Ascoli Satriano i Cerignola.

Ojciec Święty nawiedził Sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano.  
Pielgrzymowali tu m.in. święci Tomasz z Akwinu, Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Asyżu.
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Z domu niewoli  
do ziemi  
obiecanej

[…] 2. „Weźmijcie Ducha 
Świętego”. Ten Dar, którym jest 
Duch Święty, łączy się z Misją. 
Chrystus mówi: „którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane” (J 20,23). Pojednanie 
z Bogiem przez krew Syna jest 
odkupieniem. Odkupienie owocuje 
łaską odpuszczenia. Komu 
odpuszcza się grzech, ten rodzi się 
zarazem do nowego życia w Bogu. 
Duch Święty jest sprawcą tego 
życia w każdym z nas. Jest ukrytym 
szafarzem świętości człowieka, jego 
zjednoczenia z Bogiem: z Ojcem 
w Synu. Apostołowie otrzymują 
to Boże szafarstwo dla Kościoła 
jako władzę sakramentalną. Ich 
władza związana jest ściśle z Ofiarą 
Krzyża. Ta władza podlega wprost 
mocy Ducha Prawdy: Pocieszyciela. 
„Weźmijcie Ducha Świętego”,
3. Od tamtego wieczoru upływa 
dzisiaj pięćdziesiąt dni. Od 
północy rozpoczyna się święto 
Pięćdziesiątnicy, organicznie 
zespolone ze świętem Paschy.
W ciągu tych pięćdziesięciu 
dni Jezus zmartwychwstały 
przygotowywał apostołów 
na spotkanie z Darem Ojca 
i Syna. Czynił to sam do dnia 
Wniebowstąpienia, a potem polecił 
im wrócić do wieczernika i trwać 
na modlitwie w oczekiwaniu 
przyjścia „drugiego Pocieszyciela” 
(por. J 14,16).
Ten dzień nadchodzi. Już się 
rozpoczął. Za kilka godzin objawi 

się wobec świata, że apostołowie 
otrzymali Ducha Świętego; 
że przyjęli Dar, który z wielką 
mocą działa w nich i przez nich. 
Świadkami tego będą nie tylko 
mieszkańcy Jerozolimy, ale 
także przybysze z różnych stron. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
wymienia nazwy tych krajów 
ówczesnego świata, do których 
zaraz i pierwszego dnia doszło 
orędzie zbawienia. Jako słowo 
i jako sakrament. I orędzie to trafiło 
na grunt podatny. Duch, który 
działał w świadectwie apostołów, 
zwłaszcza w słowach Piotra, działał 
również w sercach słuchaczy.
4. Oto dane było apostołom 
wyznać wobec wszystkich, że 
„Jezus Chrystus jest Panem” 
(por. 1 Kor 12,3; Flp 2,11). Ten, 
który został skazany na śmierć 
i ukrzyżowany, objawił się jako 
Pan nieba i ziemi w swoim 
zmartwychwstaniu. Nie jest Panem 
podobnym do któregokolwiek 
z panujących tej ziemi. Jest Panem 
zbawienia wiecznego.
To właśnie głosił Piotr w dniu 
Pięćdziesiątnicy. O tym 
apostołowie dawali świadectwo. 
To Duch Święty sprawił naprzód 
w nich, a z kolei w uczestnikach 
jerozolimskiego wydarzenia. 
Tak. Duch Święty. „Nikt bowiem 
nie może – bez pomocy Ducha 
Świętego – powiedzieć: ,Panem 
jest Jezus’” (por. 1 Kor 12,3). 
Ani powiedzieć, ani przyjąć 
tego słowa zbawienia. Jedno 

i drugie sprawia Duch Prawdy.
5. Tak więc od dnia Pięćdziesiątnicy 
zaczyna płynąć przez dzieje ludów 
i narodów zbawcze słowo Ewangelii. 
Zaczyna się pochód Ludu Bożego 
Nowego Przymierza. Podobnie 
jak w noc paschalną rozpoczął się 
pochód Izraela z domu niewoli 
do ziemi obiecanej. W dniu 
Pięćdziesiątnicy jerozolimskiej 
rodzi się Kościół: Izrael nowego 
Przymierza. I rozpoczyna się pochód 
wiary, nadziei i miłości poprzez 
wszystkie pokolenia ludzkości, który 
trwa już blisko dwa tysiące lat.
U początku tego pochodu wiary 
znajduje się jerozolimski wieczernik 
i apostołowie zgromadzeni w nim 
wraz z Maryją, Matką Chrystusa.
Ona wcześniej jeszcze, przeszło 
trzydzieści lat przedtem, 
otrzymała Ducha Świętego. Stało 
się to wówczas, kiedy przyjęła 
zwiastowanie anioła: Duch Święty 
zstąpi na Ciebie […], a to, co się 
z Ciebie narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym (por. Łk 1,35).
„Nikt nie może bez pomocy Ducha 
Świętego powiedzieć: ,Panem jest 
Chrystus’”. Maryja pierwsza doznała 
tej pomocy. Pierwsza przyjęła 
Jezusa jako Syna swego dziewictwa. 
Pierwsza też przyjęła przez wiarę 
prawdę o Jego królowaniu na wieki: 
„królestwu Jego nie będzie końca” 
(Łk 11,33).
I z tą wiarą szła przy boku 
Jezusa przez wszystkie lata Jego 
ziemskiego życia, aż pod krzyż na 
Golgocie. […]

W bibliotece prywatnej z prezydentem Stanów Zjednoczonych, 
Ronaldem Reaganem i jego żoną Nancy.
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[…] Chociaż odpowiedzialność 
za misje spoczywa na wszystkich 
członkach Kościoła i choć 
każdy z nich jest równocześnie 
„podmiotem” i „przedmiotem” 
misji, to zasady i sposoby tego 
uczestnictwa są zróżnicowane 
w zależności od zajmowanego 
miejsca i funkcji pełnionej 
wewnątrz Kościoła, oraz od 
rodzaju sprawowanej posługi 
i osobistych charyzmatów. Dary 
Boże są różnorodne, lecz zawsze 
obfite; jeden nie wyklucza 
drugiego, a wszystkie dopełniają 
się wzajemnie, mając za cel 
jedyną komunię i misję. My zaś 
wezwani jesteśmy do tego, by je 
rozpoznać i z ewangeliczną rozwagą 

ukazać ich wartość w odniesieniu 
do obiektywnych wymogów 
i wyjątkowych sytuacji, które mogą 
pojawić się w naszych czasach. […]
Przypomnę tu jeszcze […] 
wolontariat. Ta wartościowa 
forma zaangażowania stanowi 
poważny wkład w misję Kościoła, 
ułatwiając mu drogę ewangelizacji; 
jest posługą świeckich chrześcijan, 
którzy poświęcają kilka lat życia na 
współpracę służącą bezpośrednio 
wzrostowi krajów będących na 
drodze rozwoju.
I tak, obok działalności na rzecz 
rozwoju człowieka, prowadzonej 
wspólnie z innymi siłami 
społecznymi, jako chrześcijanie 
starają się o to, aby ich braciom nie 

zabrakło tej pełni rozwoju religijnego 
i moralnego, którą osiąga się tylko 
wówczas, gdy nastąpi całkowite 
otwarcie na łaskę Bożą. Kierując się 
wiarą i ewangeliczną miłością, stają 
się oni świadkami miłości i służą 
całemu człowiekowi, człowiekowi 
będącemu istotą cielesną i duchową.
Pragnę w związku z tym, by 
z okazji synodu wiele Kościołów 
partykularnych odkryło tę 
formę współpracy misyjnej 
i podjęło odpowiednie kroki, 
aby rozpoznano i udzielono 
pomocy tym powołaniom, które 
z pewnością wiele osób chętnie 
podejmie z gotowością do czynnego 
włączenia się w życie innych 
wspólnot. […]

uwierzyła 
pierwsza

[…] 2. Przeżywając dziś na 
nowo tajemnicę pojawienia się 
Kościoła na horyzoncie dziejów, 
odczuwamy żywotność i zapał 
wiecznej młodości, która po 
dwudziestu stuleciach nadal 
przenika mistyczne Ciało 
Chrystusa. Patrzymy na czas, który 
przyjdzie, podejmując najwyższe 
zobowiązanie pozostawione przez 
Nauczyciela: „będziecie moimi 
świadkami […] aż po krańce ziemi” 
(Dz 1,8).
Dziewica Matka staje przed 
nami, dyskretna i stanowcza, 
w blasku swego duchowego 
piękna, jako przewodniczka, 
wspomożycielka i szczególny 
wzór. Przede wszystkim jako wzór 
„posłuszeństwa wiary”.
[…] W nowym Ludzie Bożym 
Maryja „uwierzyła pierwsza” 
(Redemptoris Mater, 26). Jej 
„pielgrzymka wiary” rozpoczęła się 
w chwili zwiastowania anielskiego 
i przebiegała poprzez wydarzenia 
Wcielenia i Odkupienia. Było to 
wewnętrzne pielgrzymowanie 
duszy, a zarazem pielgrzymka 
zewnętrzna, związana z życiem 
Jej boskiego Syna. Właśnie 
dlatego poprzedza nas Ona „na 
tej drodze-pielgrzymce Kościoła 
poprzez przestrzeń i czas, 
a bardziej jeszcze poprzez dzieje 
ludzkich dusz” (tamże, 25) […].

Wolontariat – wartościowa 
forma zaangażowania

W 1740 r. pątnik napadnięty przez psy modlił się przed freskiem na murach 
Castel di Leva i  został ocalony. Odtąd przybywają tu licznie pielgrzymi.

Ojciec Święty odwiedził rzymskie Sanktuarium 
Madonny del Divino Amore. 
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[…] 3. Na tej polskiej ziemi, którą 
po raz trzeci ucałowałem przy 
powitaniu, żyje naród, który 
jest moim narodem. Żyją ludzie, 
którzy wyrastają z tego samego 
dziejowego pnia, z którego i mnie 
dane było wyrosnąć.
W tym momencie pragnę 
rozszerzyć moje serce tak, jak tylko 

mnie stać, ażeby tych wszystkich 
ludzi żyjących na mojej ojczystej 
ziemi ogarnąć nowym zrywem 
jednoczącej miłości.
Wszystkich i każdego, kobietę 
i mężczyznę, rodziny, młodzież, 
starców doświadczonych życiem. 
I dzieci – również i te, które jeszcze 
żyją tylko pod sercem swoich 
matek. Wszystkie środowiska 
społeczne i zawodowe. Ludzi 
pracy fizycznej i zawodowej. 
Ludzi kultury. Kapłanów i rodziny 
zakonne tak męskie, jak i żeńskie. 
Tych, którzy żywią i bronią. 
Wszystkich bez żadnego wyjątku.
Wszystkich Polaków, którzy żyją na 
ojczystej ziemi. I wszystkich poza 
jej granicami – gdziekolwiek się 
znajdują.
Każdy człowiek żyjący na 
polskiej ziemi, każdy, który 
z niej wyrasta – pozostaje 
w Chrystusie Odkupicielu drogą 
Kościoła. Kongres Eucharystyczny 

uświadamia nam to w sposób 
szczególny.
4. Eucharystia jest związana 
z ziemią. Wnosimy w nią za 
każdym razem chleb i wino jako 
symbol wszystkich darów ziemi 
– darów Stwórcy, oraz owoc pracy 
człowieka.
Od pierwszej przeto chwili 
naszego spotkania, które wiąże 
się z Kongresem Eucharystycznym 
w Polsce, pragnę podjąć ten dar 
ojczystej ziemi i ojczystego trudu, 
gdziekolwiek on się dopełnia 
i wypowiedzieć nad nim słowa 
błogosławieństwa.
O ziemio polska! Ziemo trudna 
i doświadczona! Ziemio piękna! 
Ziemio moja! Bądź pozdrowiona.
I bądźcie pozdrowieni wy, Rodacy, 
którzy znacie radość i gorycz 
bytowania na tej ziemi. Zapraszam 
was do wspólnoty – do tej 
wspólnoty, którą przez pokolenia 
kształtuje Chrystus. […]

Zapraszam  
was do 
wspólnoty,  
którą przez 
pokolenia 
kształtuje 
Chrystus

Wśród gości w warszawskiej katedrze była 
też Matka Teresa z Kalkuty.

Po spotkaniu z siostrami klauzurowymi, powitaniu biskupów, kapituły warszawskiej  
i duchowieństwa Ojciec Święty pozdrowił także tych, którzy licznie zgromadzili się poza murami katedry.

W powitaniu na lotnisku Okęcie uczestniczył Przewodniczący 
Rady Państwa, gen. Wojciech Jaruzelski.
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Warszawa, II Krajowy Kongres Eucharystyczny, 8 czerwca 1987
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Mszą św. w kościele Wszystkich Świętych Jan Paweł II zainaugurował 
2. Krajowy Kongres Eucharystyczny. W koncelebrze uczestniczyło 28 kapłanów.

W rezydencji prymasa odbyło się spotkanie z 24 przedstawicielami  
Kościołów chrześcijańskich skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W przemówieniu powitalnym prymas kard. Józef Glemp wspomniał kard. Stefana Wyszyńskiego, 
którego ciało zostało kilka dni wcześniej przeniesione do nowej kaplicy w katedrze św. Jana.



35. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Polska, 8-14 czerwca 1987

161
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[…] Na każdym z wydziałów 
uniwersytetu katolickiego, nawet 
na najbardziej przyrodniczych 
i „świeckich”, trud umysłu 
poszukującego prawdy musi 
i powinien być zespolony 
z wiarą, która także w tych 
dziedzinach znajduje swoje 
potwierdzenie i pogłębienie. Taki 
jest profil posoborowego Kościoła 
i współczesnego katolicyzmu. 
Równocześnie uniwersytet 
katolicki jest żywym świadectwem 
w stosunku do tych wszystkich, 
którzy chcieliby religię umieścić 
w obrębie świata irracjonalnego.
Tej wzajemnej otwartości wiary 
i rozumu ludzkiego służy na naszej 
ziemi Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
wnosząc swój wkład do skarbca 
polskiej nauki i kultury, zdobywając 
także uznanie na świecie, o czym 
świadczy jego bogata współpraca 
z podobnymi ośrodkami nauki 
w Europie i poza nią.

Nieoceniona jest jego rola 
jako wychowawcy inteligencji 
katolickiej w naszej Ojczyźnie 
w duchu wartości chrześcijańskich, 
humanistycznych i narodowych. 
Warto też dodać, że duża liczba 
członków Episkopatu Polski 
zawdzięcza swoją formację 
intelektualną i duchową 
KUL-owi. […]
Rola, atrakcyjność Katolickiego 
Uniwersytetu wiąże się z nadzieją, 
że tu znajdzie się prawdziwa 
wspólnota łącząca profesorów, 
pracowników, administracyjnych 
i fizycznych, wspólnota 
studentów – świadectwo żywego 
chrześcijaństwa; że autentyczna 
katolicka rodzina uniwersytecka 
jest miejscem nie tylko prawdy 
naukowej, ale i prawdy życia, 
przez przełamywanie różnych 
form słabości i zła, różnych form 
przeczenia prawdzie w życiu 
osobistym, we wzajemnym 

odnoszeniu się do innych, jak 
i w powierzchowności badań, 
lub podejmowaniu przedmiotu 
dociekań nie według kryteriów 
poszukiwania prawdy, ale wedle 
pozanaukowych motywów 
koniunkturalnych.
[…] Trzeba wreszcie podkreślić,  
że profil KUL-u w poważnej  
mierze jest wyznaczony przez 
źródło jego egzystencji, jakim 
jest ofiarność katolickiego 
społeczeństwa naszego  
Narodu. […]
Dzięki tej ofiarności wiernych 
KUL jest własnością katolickiego 
Narodu i katolickiego Kościoła, 
które mają słuszne prawo 
oczekiwać, by był on na 
służbie dobra człowieka, na 
służbie sprawy Kościoła, wedle 
określonych przez niego zasad. 
Wszystkim przyjaciołom tego 
uniwersytetu wyrażam tutaj 
szczególną wdzięczność. […]

trud umysłu 
poszukującego 
prawdy musi 
i powinien być 
zespolony z wiarą

[…] „Wszystko” to pojęcie bliskie 
temu, co mieści się w wyrażenia 
universitas. Universitas to 
szczególne środowisko nastawione 
na poznanie „wszystkiego”. 
Podmiotowej universitas 
odpowiada przedmiotowe 
universum.
Nastawienie to, to dążenie, jest 
ściśle związane z człowiekiem 
wszystkich czasów, z samą naturą 
ludzkiego umysłu. […] Umysł 
ludzki jest poniekąd „wszystkim” 
(św. Tomasz). Wszystko bowiem, 
co w jakikolwiek sposób istnieje, 
jest zadane ludzkiemu poznaniu, 
a więc ludzkiemu umysłowi. 
Wszystko, co w jakikolwiek sposób 
istnieje – czyli cała rzeczywistość, 
cała zróżnicowana rzeczywistość. 
Umysł ludzki jest ku tej 
rzeczywistości zwrócony, zarówno 
pod kątem jej powszechności 
– „wszystko”, jak i pod kątem 
zróżnicowania.
Instytucje, które noszą 
nazwę uniwersytetu (polskie: 
wszechnica), głoszą samym 
imieniem tę podstawową 
prawdę o człowieku. O ludzkim 
poznaniu. Cała rzeczywistość 
jest zadana człowiekowi pod 
kątem prawdy. Uniwersytet mówi 
równocześnie o szczególnym 
„zadłużeniu” człowieka wobec 
całej zróżnicowanej rzeczywistości. 
Jest to zadłużenie przez prawdę. 
Człowiek winien jest światu 
prawdę. Przez poznanie prawdy 
o świecie, rzeczywistości, 

o Stwórcy i o stworzeniu, człowiek 
spłaca ten dług, a równocześnie 
urzeczywistnia samego siebie. 
Usprawiedliwia swoją „rozumność” 
w całym wszechświecie. […]
4. Jeśli Ewangelista mówi 
o Chrystusie: „Ojciec dał Mu 
wszystko w ręce”, zdanie to 
odzwierciedla ową odwieczną 
relację pomiędzy Bogiem i światem 
na gruncie dziejów człowieka.
„Stwarzając człowieka na 
swój obraz i podobieństwo, 
Ojciec w sposób szczególny 
„dał wszystko” Synowi. Można 
powiedzieć: dał – i zadał. Zadał 
Mu celowość widzialnego świata 
w człowieku. Zadał Mu zbawienie 
człowieka: „dał Mu w ręce”. Zadał 
Mu, Synowi, grzech zalegający 
dzieje człowieka „od początku”. 
Zadał Mu odkupienie świata.
[…] Tak więc wyrażenie 
„wszystko”, tak bardzo istotne dla 
natury i posłannictwa wszystkich 
na świecie uniwersytetów, 
nabiera zupełnie nowego 
znaczenia wówczas, gdy to 
„wszystko” rozumiemy w relacji 
do Trójjedynego Boga. W relacji 
do tajemnicy Stworzenia 
i Odkupienia. W relacji do 
Chrystusa. W relacji do Eucharystii.
5. W ten sposób, dotykamy też 
samej specyfiki uniwersytetu 
katolickiego. Uniwersytet 
z tym przymiotnikiem posiada 
wszystkie cechy uniwersytetów 
w ogóle, uczestniczy w tym 
samym odniesieniu do 

zróżnicowanej rzeczywistości, 
do „wszystkiego”, w tej samej 
odpowiedzialności za prawdę 
w uprawianiu nauki, w badaniach 
i metodach badawczych oraz w jej 
przekazywaniu, czyli w nauczaniu, 
w dydaktyce.
Równocześnie przymiotnik 
„katolicki” wskazuje na to, 
że cały ten poznawczy trud 
uniwersyteckiej wspólnoty 
jest równocześnie organicznie 
odniesiony do tego, co pochodzi 
ze słowa Bożego Objawienia. 
Związany z wiarą – wyznawaną 
i nauczaną przez Kościół. […]
Uniwersytet Lubelski powstał 
i istnieje pod hasłem Deo et 
Patriae. Słowa te mówią o służbie. 
O służbie Bogu i Kościołowi 
oraz Narodowi i Ojczyźnie. 
Myślę, że istnieje jakieś tertium 
comparationis, które pozwala 
przybliżyć z pewną pokorą 
niespełna siedemdziesięcioletnią 
historię KUL-u do przeszło 
sześćsetletniej historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Miłość prawdy w służbie 
człowiekowi. Kształtowanie 
świadomości i postawy narodowej 
poprzez rzetelną służbę prawdzie. 
Fakt, że ta uczelnia jest jedynym 
uniwersytetem katolickim na 
wielkim obszarze krajów, które 
w systemie sprawowania władzy 
i organizacji społecznej przyjmują 
jako oficjalną materialistyczną 
ideologię marksistowską, jest 
bardzo wymowny.

Na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Ojciec Święty spotkał się z profesorami i studentami.
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Chroń nas  
przed egoizmem 

[…] Chrystus jest nieustannym 
wyzwaniem. Takim wyzwaniem 
stał się dla apostołów, dla Pawła 
z Tarsu. Dla tylu, tylu ludzi, którzy 
przeszli przez to miasto, przez tę 
ziemię.
I dla nas. Dla nas jest On też 
wyzwaniem. Nie możemy 
poddawać się upadkowi ducha, 
depresjom. Nie może zdominować 
nas frustracja – duchowa czy 
społeczna.
Przecież „ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus” (Ga 5,1). I stale 
wyzwala. Na całej ziemi 
rozbrzmiewa orędzie tego 
wyzwolenia w Chrystusie. Żyją 
nim społeczeństwa niejednokrotnie 
bardzo doświadczone. […]
8. Patrzę na Kraków. Mój Kraków, 

miasto mojego życia. Miasto 
naszych dziejów. I powtarzam 
słowa modlitwy, która codziennie 
wraca na moje wargi:
„Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać” – słowa wielkiego 
Piotra Skargi […]. Teraz, kiedy 
tyle sił potrzeba Narodowi, aby 
zachować wolność, prosimy Cię, 
Boże: napełnij nas mocą Twojego 
Ducha. Uspokój serca, dodaj 
ufności w Twoją miłość… Wzbudź 
w Narodzie chęć do cierpliwej 
walki o zachowanie pokoju 
i wolności. Spraw, abyśmy co dzień 
stawali się zdolni własnymi rękami 
i społeczną solidarnością, wpatrzeni 
w tajemnice Twojego Krzyża, 
budować naszą wspólną przyszłość.

Boże, niech Duch Święty zmienia 
oblicze naszej ziemi i umacnia Twój 
lud… Niech nam pomaga zachować 
Twoje królestwo w życiu osobistym 
i rodzinnym, w życiu narodowym, 
społecznym, państwowym.
Chroń nas przed egoizmem 
indywidualnym, rodzinnym, 
społecznym. Nie pozwól, żeby 
mocniejszy gardził słabszym. 
Broń nas przed nienawiścią 
i uprzedzeniem wobec ludzi innych 
przekonań. Naucz nas zwalczać 
zło, ale widzieć brata w człowieku, 
który źle postępuje i nie odbierać 
mu prawa do nawrócenia. Naucz 
każdego z nas dostrzegać własne 
winy, byśmy nie zaczynali dzieła 
odnowy od wyjmowania źdźbła 
z oka brata. […]

Przypatrzcie się, 
bracia, powołaniu 
waszemu

[…] Święci są po to, ażeby 
świadczyć o wielkiej godności 
człowieka. Świadczyć 
o Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym „dla nas i dla 
naszego zbawienia”, to znaczy 
równocześnie świadczyć o tej 
godności, jaką człowiek ma wobec 
Boga. Świadczyć o tym powołaniu, 
jakie człowiek ma w Chrystusie.
4. Karolina Kózkówna była 
świadoma tej godności. Świadoma 
tego powołania.
Żyła z tą świadomością i dojrzewała 
w niej. Z tą świadomością oddała 
wreszcie swoje młode życie, kiedy 
trzeba było je oddać, aby obronić 
swą kobiecą godność. Aby obronić 

godność polskiej, chłopskiej 
dziewczyny. „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądają” (por. Mt 5,8).
[…] Poprzez postać Karoliny, 
błogosławionej córki tego Kościoła, 
przypatrujcie się, bracia i siostry, 
powołaniu waszemu poprzez 
wszystkie pokolenia, które Boża 
Opatrzność związała z waszą 
ziemią nadwiślańską, podkarpacką, 
równinną, podgórską i górzystą… 
z tą piękną ziemią. Z tą trudną 
ziemią.
Ziemia ta przyjęła w siebie 
ewangeliczne orędzie ośmiu 
Błogosławieństw jako światło 
Bożego przeznaczenia człowieka. 

Jako światło tego dziedzictwa, 
które jest naszym udziałem 
w Jezusie Chrystusie.
[…] „Królewski szczep Piastowy” 
(M. Konopnicka, Rota): synowie 
i córki tego szczepu, tu od Wisły 
do Karpat, trwajcie przy tym 
dziedzictwie! Do was należy 
królestwo niebieskie!
Trwajcie, jak trwały pokolenia.
Jak święci pustelnicy nad 
Dunajcem, jak Stanisław Biskup, 
który „żyje pod mieczem”, jak 
Karolina, która w naszym stuleciu 
dała świadectwo Chrystusowi: 
świadectwo życia przez śmierć.
Trwajcie przy tym świętym 
dziedzictwie […]

Na Błoniach powitał Ojca Świętego metropolita 
krakowski, kard. Franciszek Macharski.

Msza św. beatyfikacyjna na osiedlu „Falklandy” 
zgromadziła ponad 2 mln wiernych.
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Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
(por. Mt 28,19 ).
Powiedział, sięgając do kresu 
czasów. Sięgając poprzez dzieje 
ludów i narodów. Powiedział 
w mocy tej miłości, która idzie 
z każdym człowiekiem przez dzieje 
– aż do końca.
Jadwigo, odpowiedz tej miłości!
[…] To miejsce, na którym się 
spotykamy, przemawiało do 
całych pokoleń. Zaklęta w nim jest 
najgłębsza i najrdzenniejsza treść 
Ewangelii, wpisana w dzieje naszej 
Ojczyzny przed sześciuset laty. 
Bardzo, bardzo pragnąłem być tutaj 
właśnie w tym roku – 1987, kiedy 
nasi bracia Litwini, współtwórcy 
swoich i naszych dziejów obchodzą 
w Wilnie i całym kraju sześćsetną 
rocznicę chrztu swego narodu.
[…] 6. Wiele skarbów kryje 
w sobie Katedra Wawelska. 
Dane mi było przez szereg 
lat być jej gospodarzem 

i pierwszym sługą. Wśród tych 
skarbów Krzyż królowej Jadwigi 
pozostaje miejscem szczególnego 
świadectwa.
Strzeżcie tego skarbu w sposób 
szczególny, tak jak strzegły 
pokolenia. Zwracam się do 
wszystkich krakowian, przede 
wszystkim do mego następcy na 
stolicy św. Stanisława oraz do 
czcigodnej kapituły metropolitalnej. 
[…]
7. Kiedy zaś na tym miejscu się 
znajdujemy, wówczas w sposób 
szczególny unaocznia się i to 
jeszcze wielkie dzieło Jadwigi, 
którym jest uczelnia teologiczna, 
przez wiele wieków Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w ostatnich 
czasach – odbudowana jako 
Akademia Papieska.
Nie trzeba chyba jeszcze dłużej 
udowadniać, że ta uczelnia 
świadczy o naszych dziejach, 

należy do dziedzictwa Kościoła 
i polskiej kultury. Czy może jej nie 
być w Krakowie?
[…] Bądź pozdrowiony Krzyżu 
Chrystusa!
Gdziekolwiek znajduje się twój 
znak, Chrystus daje świadectwo 
swojej Paschy: owego „przejścia ze 
śmierci do życia”. I daje świadectwo 
miłości, która jest mocą życia 
– miłości, która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony Krzyżu, 
gdziekolwiek się znajdujesz, 
w polach, przy drogach, na 
miejscach, gdzie ludzie cierpią 
i konają… na miejscach, gdzie 
pracują, kształcą się i tworzą…
Na każdym miejscu, na piersi 
każdego człowieka, mężczyzny czy 
kobiety, chłopca czy dziewczyny… 
i w każdym ludzkim sercu, tak jak 
w sercu Jadwigi, Pani Wawelskiej.
Bądź pozdrowiony Krzyżu 
Chrystusa.
Ave Crux!

Krzyż  
królowej Jadwigi

[…] 3. W Katedrze Wawelskiej 
znajduje się miejsce wielkiego 
zwycięstwa Chrystusa w sercu 
ludzkim.
Czy ty także, Jadwigo, nie 
powinnaś „oddać” swojej miłości za 
tę Miłość?
Jak może w tobie „trwać miłość 
Boga” (por. 1 J 3,17), gdybyś 
zamknęła twoje serce do samej 
tylko „ludzkiej miłości?”. Tej miłości 
pięknej, żywionej od dziecka – 
miłości, do której po ludzku miałabyś 
prawo, która mogła stać się twoją 
życiową drogą i powołaniem…
A jednak…

Co ci mówi ten Chrystus 
z wysokości swojego wawelskiego 
krzyża? Przedziwna jest Jego 
„władza” nad sercem człowieka. 
Skąd się bierze ta władza? Jaką ma 
moc, On, wyniszczony, skazany 
na swoją krzyżową agonię na 
tylu miejscach świata? Poprzez 
tę agonię, poprzez wyniszczenie, 
poprzez obraz skrajnej słabości, 
hańby i nędzy, przemawia moc: jest 
to moc miłości „aż do końca”.
4. Jadwigo, ty jeszcze nie 
umiłowałaś „aż do końca”. Kres 
twojej miłości leży dalej, poza 
granicami tego, co tutaj, na zamek 

wawelski, na polski tron, przyniosło 
twoje dziewczęce serce.
Kres twojej miłości leży dalej. Bóg 
cię postawił w pośrodku ludów 
i narodów. Powołał cię, abyś 
ogarnęła swym sercem ich losy, 
ich dążenia, ich zmagania. Abyś 
odgadła Boże zamiary w stosunku 
do Polski, do Litwy, do ziem 
ruskich.
Chrystus, którego krzyżowa agonia 
została utrwalona w wawelskim 
krucyfiksie, to Ten sam, który 
powiedział do apostołów: „Idźcie 
na cały świat, nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię 

11 czerwca Ojciec Święty modlił się na  
cmentarzu Rakowickim przy grobie rodziców i brata.

Jan Paweł II nawiedził Katedrę Wawelską przy śpiewie „Bogurodzicy”, zatrzymał się też przy 
kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego, gdzie kiedyś modliła się bł. Jadwiga, późniejsza święta.
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Zjednoczenie 
osób, mężczyzny 
i kobiety, 
i zarazem 
zjednoczenie 
z Bogiem

[…] Sakrament Małżeństwa 
wyrasta z eucharystycznego 
korzenia. Wyrasta z Eucharystii 
i do niej prowadzi. Ludzka miłość 
„aż do śmierci” musi się głęboko 
zapatrzeć w tę miłość, jaką 
Chrystus do końca umiłował. Musi 
tę Chrystusową miłość – poniekąd 
– uczynić swoją, ażeby sprostać 
treściom małżeńskiej przysięgi: 

„ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że cię 
nie opuszczę aż do śmierci”.
3. Z tej przysięgi buduje się 
szczególna jedność: wspólnota 
osób. Communio personarum. 
Jest to jedność – zjednoczenie 
serc i ciał. Jedność – zjednoczenie 
na służbie życiodajnej miłości. 
Zjednoczenie osób, mężczyzny 
i kobiety, i zarazem zjednoczenie 
z Bogiem, który jest Stwórcą 
i Ojcem. Zjednoczenie obojga 
w Chrystusie, w orbicie tej 
oblubieńczej miłości, jaką On 
– Odkupiciel świata – obdarza 
Kościół, a w tym Kościele każdego 
człowieka. Wszyscy wszakże 
jesteśmy odkupieni za cenę Jego 
Krwi. […]
7. Nie ma skuteczniejszej drogi 
odrodzenia społeczeństw, jak ich 
odrodzenie przez zdrowe rodziny.
A rodzina, która „jest 
pierwszą szkołą cnót 

społecznych, potrzebnych 
wszelkim społeczeństwom” 
(Deklaracja o wychowaniu 
chrześcijańskim, 3), jest dziś 
bardzo zagrożona. Wiemy to 
wszyscy. Jest zagrożona od 
zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, 
by o tym zagrożeniu, o własnym 
losie mówili, pisali, wypowiadali 
się przez filmy czy środki 
przekazu społecznego nie tylko 
ci, którzy – jak twierdzą – „mają 
prawo do życia, do szczęścia 
i samorealizacji”, ale także ofiary 
tego obwarowanego prawami 
egoizmu. Trzeba, by mówiły 
o tym zdradzone, opuszczone 
i porzucone żony, by mówili 
porzuceni mężowie. By mówiły 
o tym pozbawione prawdziwej 
miłości, ranione u początku życia 
w swej osobowości i skazane na 
duchowe kalectwo dzieci, dzieci 
oddawane ustawowo instytucjom 
zastępczym. […]

Przed wzniesionym już budynkiem seminarium diecezji szczecińsko-kamieńskiej 
Ojciec Święty oglądał makietę przedstawiającą cały kompleks.

Z wmurowaniem kamienia węgielnego 
czekano jednak na Papieża.

Na Mszę św. dla rodzin odprawioną na Jasnych Błoniach przybyło ponad 700 tys. 
wiernych. Uczestniczący w Eucharystii małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.
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Solidarność  
musi iść  
przed walką

Morze mówi człowiekowi 
o potrzebie szukania się 
nawzajem. O potrzebie spotkania 
i współpracy. O potrzebie 
solidarności. Międzyludzkiej 
i międzynarodowej.
Jakże doniosły jest fakt, że to 
właśnie słowo „solidarność” 
zostało wypowiedziane tutaj, 
nad polskim morzem. Że zostało 
wypowiedziane w nowy sposób, 
który równocześnie potwierdza 
jego odwieczną treść.
Czyż przyszłość człowieka na 
całej ziemi, pośród wszystkich 
lądów i mórz nie przemawia za 
potrzebą tej właśnie treści? Czy 
świat – wielka i stale rosnąca 
rodzina ludzka – może trwać 
i rozwijać się wśród rosnących 
przeciwieństw Zachodu względem 
Wschodu? Północy względem 
Południa? A tak właśnie jest 
podzielony i zróżnicowany nasz 
współczesny świat.
Czy przyszłość, lepsza przyszłość, 
może wyrosnąć z narastania 
różnic i przeciwieństw na drodze 
wzajemnej walki? Walki systemu 
przeciw systemowi, narodu przeciw 
narodowi – wreszcie: człowieka 
przeciw człowiekowi!
W imię przyszłości człowieka 
i ludzkości trzeba było 
wypowiedzieć to słowo 
„solidarność”. Dziś płynie ono 
szeroką falą poprzez świat, który 
rozumie, że nie możemy żyć 
wedle zasady „wszyscy przeciw 
wszystkim”, ale tylko wedle zasady 
„wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy 
dla wszystkich”.
4. To słowo zostało wypowiedziane 
tutaj, w nowy sposób i w nowym 

kontekście. I świat nie może o tym 
zapomnieć. To słowo jest waszą 
chlubą, ludzie polskiego morza. 
Ludzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, 
którzy żywo macie w pamięci 
wydarzenia lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Nie możemy 
w świecie współczesnym iść 
dalej naprzód, popędzani 
imperatywem zawrotnych zbrojeń, 
bo to oznacza perspektywę wojen 
i samozniszczenia. Właśnie: nie 
tylko wzajemnego zniszczenia. 
Zbiorowego samozniszczenia.
I nie możemy iść dalej naprzód 
– nie może być mowy o żadnym 
postępie, jeżeli w imię społecznej 
solidarności nie będą respektowane 
do końca prawa każdego 
człowieka. Jeżeli nie znajdzie 
się w życiu społecznym dość 
przestrzeni dla jego talentów 
i inicjatywy. A nade wszystko dla 
jego pracy.
Tu, nad brzegiem Bałtyku, 
wypowiadam więc i ja to słowo, 
tę nazwę „solidarność”, ponieważ 
należy ono do stałego przesłania 
społecznej nauki Kościoła. W tym 
duchu przemawiali ojcowie 
i teologowie. Stąd się zrodziły 
encykliki społeczne ostatniego 
stulecia, a w czasach ostatnich 
nauczanie soboru oraz obu 
współczesnych Papieży, Jana 
i Pawła, między innymi również 
Janowa encyklika o pokoju Pacem 
in terris.
Solidarność musi iść przed 
walką. Wówczas ludzkość może 
przetrwać. I może przetrwać 
i rozwijać się każdy naród 
w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co 
to znaczy solidarność? Solidarność 

to znaczy sposób bytowania 
w wielości ludzkiej, na przykład 
narodu, w jedności, w uszanowaniu 
wszystkich różnic, wszystkich 
odmienności, jakie pomiędzy 
ludźmi zachodzą, a więc jedność 
w wielości, a więc pluralizm, to 
wszystko mieści się w pojęciu 
solidarności. Sposób bytowania 
ludzkiej wielości, mniejszej 
lub większej, całej ludzkości, 
poszczególnego narodu, bytowania 
w jedności godnej człowieka.
Powiedziałem: solidarność musi 
iść przed walką. Dopowiem: 
solidarność również wyzwala 
walkę. Ale nie jest to nigdy 
walka przeciw drugiemu. Walka, 
która traktuje człowieka jako 
wroga i nieprzyjaciela – i dąży 
do jego zniszczenia. Jest to 
walka o człowieka, o jego prawa, 
o jego prawdziwy postęp: walka 
o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. 
Wtedy bowiem to życie ludzkie na 
ziemi staje się „bardziej ludzkie”, 
kiedy rządzi się prawdą, wolnością, 
sprawiedliwością i miłością. […]
5. Wymowa morza. Przemawia 
ono bez słów. Przemawia językiem 
bezkresnej dali. Przemawia także 
językiem głębi.
[…] Człowiek współczesnej 
cywilizacji zagrożony jest 
chorobą powierzchowności, 
niebezpieczeństwem spłycenia. 
Trzeba pracować dla odzyskania 
głębi – tej głębi, która właściwa 
jest ludzkiej istocie. Tej głębi, 
która wyzywa jego umysł i serce, 
podobnie jak morze wyzywa. 
Jest to właśnie głębia prawdy 
i wolności, sprawiedliwości i miłości. 
Głębia pokoju. […]



35. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Polska, 8-14 czerwca 1987

171

gdańsk, Bazylika Mariacka, spotkanie z chorymi, 12 czerwca 1987
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Na spotkanie z Ojcem Świętym do Bazyliki Mariackiej przybyło 
ok. 600 chorych, 130 osób na wózkach.

Jan Paweł II udzielił sakramentu chorych 10 osobom.  
W bazylice byli obecni również lekarze, pielęgniarki i farmaceuci.
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gdańsk, modlitwa pod pomnikiem Ofiar grudnia 1970, 12 czerwca 1987
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Częstochowa, homilia podczas Mszy św. i Apel Jasnogórski, 12 i 13 czerwca 1987

175

35. zagraniczna pielgrzymka apostolska, Polska, 8-14 czerwca 1987

174

trudny  
dar wolności

[…] Chrystus mówi. Mówi 
w Kanie Galilejskiej do sług: 
„napełnijcie stągwie wodą i 
zanieście przełożonemu wesela” 
(por. J 2,8). Mówi tym pierwszym 
znakiem, który zrodził wiarę Jego 
uczniów.
[…] Mówi sobą! On sam jest 
pełnią objawienia Boga Żywego. 
On sam jest „pełnią czasów” 
(Ga 4,4) ludzkiego zbawienia. 
On jeden mógł się zwracać 
wołaniem „Abba” – bo On 
jeden jest Synem: przedwiecznie 
zrodzonym i jednorodzonym.
I tylko za Jego sprawę, za sprawę 
tajemnicy paschalnej swego Syna, 
Ojciec „wysyła Ducha Świętego 
do serc naszych” (por. Ga 4,6). 
Zstąpienie zaś Ducha, który jest 
Duchem Syna, do serc ludzkich, 
sprawia, że i my jesteśmy synami. 
Otrzymaliśmy bowiem „przybrane 
synostwo” (Ga 4,5).
Syn Boga uczynił nas synami 
Bożymi. To jest owoc – dojrzały 
owoc – tej miłości, którą nas 
umiłował: miłości „aż do końca” 
(por J 13,1).
4. „Nie jesteś już niewolnikiem, 
lecz synem” woła Apostoł 
(Ga 4,7). Być synem – to znaczy 
być wolnym.
Niegdyś krew wielkanocnego 
baranka na odrzwiach domów 
izraelskich w Egipcie była znakiem 
wyzwolenia: wezwania do 
wolności.
Znakiem tego wezwania jest 
jeszcze bardziej Krew Chrystusa 
na Krzyżu – i Eucharystia na 
ołtarzach całego świata.
Dar wolności. Trudny dar 
wolności. Tylko ten, kto jest 
wolny, może – także – stać się 
niewolnikiem.
Dar wolności. Trudny dar wolności 
człowieka, który sprawia, że 

wciąż bytujemy pomiędzy dobrem 
a złem. Pomiędzy zbawieniem 
a odrzuceniem.
Wolność wszakże może przerodzić 
się w swawolę. A swawola 
– jak wiemy również z naszych 
własnych dziejów – może omamić 
człowieka pozorem „złotej 
wolności”.
Co krok jesteśmy świadkami, 
jak wolność staje się zaczynem 
różnorodnych „niewoli” 
człowieka, ludzi, społeczeństw. 
Niewola pychy i niewola chciwości, 
i niewola zmysłowości, i niewola 
zazdrości, niewola lenistwa… 
i niewola egoizmu, nienawiści…
Człowiek nie może być prawdziwie 
wolny, jak tylko przez miłość. 
Miłość Boga nade wszystko 
i miłość ludzi: braci, bliźnich, 
rodaków… Tego właśnie 
uczy nas Chrystus, który do 
końca umiłował. O tym mówi 
Eucharystia – najświętsze 
dziedzictwo przybranych dzieci 
Bożych.
5. Pani Jasnogórska! Nie 
przestawaj z nami przebywać! 
Nie przestawaj powtarzać nam 
tych słów z Kany Galilejskiej: 
„Cokolwiek wam rzecze, 
to czyńcie”.
Nie przestawaj wskazywać na 
Twojego Syna. Nie przestawaj 
przybliżać nas do Sakramentu 
Jego Ciała i Krwi.
To wszakże z Ciebie wziął to Ciało 
i tę Krew, które za nas złożył 
w ofierze Golgoty.
Niech trwa na polskiej ziemi to 
eucharystyczne wychowanie 
ludzkiej wolności z pokolenia na 
pokolenie.
Szczególnie w tym pokoleniu na 
nowo zagrożonym zwątpieniem. 
Bądź nadal naszą Matką 
i Wychowawczynią. […]

Nie niszcz  
siebie!

[…] Trzeba więc, aby Apel 
Jasnogórski nadal rozbrzmiewał. 
Aby mówił Maryi od nas: 
„jestem, pamiętam, czuwam”. 
Aby przyzywał Jej obecności […] 
Maryjo, Królowo Polski, bądź 
z nami, czuwaj nad każdym 
człowiekiem, nad każdą kobietą 
i nad każdym mężczyzną, nad 
każdym dzieckiem już poczętym 
w łonie matki!
Czuwaj! Czuwaj nad każdym 
sumieniem. I ucz nas czuwać! Ucz 
czuwać wszystkie sumienia na tej 
ziemi ojczystej. Niech nie poddają 
się słabości! Niech nie ulegają 
łatwiźnie! Niech nie stają się winni 
straszliwych grzechów. Niech 
żyją ze świadomością wszystkich 
Bożych przykazań, a zwłaszcza 
tego, które mówi: „nie zabijaj!”.
Nie zabijaj dziecka poczętego 
w łonie matki! i nie niszcz siebie!
Wszyscy znamy ten nałóg, 
który tak wiele nam zaszkodził 
w przeszłości, a który dzisiaj zdaje 
się znowu potęgować.
Mówię więc do każdego i do 
każdej: nie niszcz siebie! Nie 
wolno ci niszczyć siebie, bo nie 
żyjesz tylko dla siebie. Kiedy 
więc degradujesz siebie przez 
nałóg, to równocześnie niszczysz 
drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, 
twoim dzieciom. Osłabiasz 
społeczeństwo, które liczy na 
twoją trzeźwość, zwłaszcza 
przy pracy.
Modlimy się co dzień: „nie 
wódź nas na pokuszenie”. Nie 
wolno kusić! Nie wolno igrać ze 
złem! Nie wolno „sprzedawać” 
człowieka za zysk doraźny 
i niegodziwy, zdobywany 
na ludzkich słabościach 
i wadach! […]

Ojciec Święty mówił włókniarkom o powołaniu kobiet, na które składają się 
troska o dom, rodzinę, dzieci, trwałość małżeństwa i uczciwa praca.
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Jan Paweł II przeszedł przez halę produkcyjną, rozmawiając 
z pracującymi przy maszynach kobietami.

W jednej z hal spotkał się z 400 
przedstawicielkami pracownic.

Ojciec Święty spotkał się z włókniarkami z Zakładu Przemysłu Bawełnianego 
im. Obrońców Pokoju – najstarszego zakładu włókienniczego w Polsce.

W „Uniontexie” pracowało 6000 ludzi, z czego 3200 to 
kobiety. Skierowały one zaproszenie do Papieża już w 1983 r.
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Warszawa, przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, 14 czerwca 1987
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„ludzkie”, na rzecz Boga, który 
– w świetle założeń i przesłanek 
systemu materialistycznego – jest 
tylko „tworem” człowieka.
Może to być wyzwanie 
destruktywne. Ale – po latach 
doświadczeń – nie możemy nie 
stwierdzić, że może to również 
być wyzwanie mobilizujące do 
podejmowania wysiłków, do 
szukania nowych rozwiązań, 
i w tym sensie poniekąd twórcze. 
Świadczy o tym wymownie 
Sobór Watykański II. Kościół 
podjął wyzwanie. Odczytał 
w nim jeden z opatrznościowych 
„znaków czasu”. A poprzez ten 
„znak” z nową głębią i mocą 
przekonania dał świadectwo 
prawdzie o Bogu, o Chrystusie 
i o człowieku. W poprzek 
wszelkim redukcjonizmom 
natury epistemologicznej czy 
też systemowej, wbrew całej 
materialistycznej dialektyce.

Czytamy w Gaudium et spes: 
„Tajemnica człowieka wyjaśnia się 
naprawdę dopiero w tajemnicy 
Słowa Wcielonego… Chrystus… 
objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi i okazuje mu 
najwyższe jego powołanie” (22).
Tak więc: człowiek, „istota 
nieznana”, jak się wyraził 
współczesny przyrodnik, Alexis 
Carrel – jest także tajemnicą. 
A nade wszystko jest osobą, 
jest podmiotem swych czynów. 
Podmiotem moralności. 
Podmiotem dziejów. Nie tylko: 
„odbiciem panujących stosunków 
społeczno-ekonomicznych”. Nie 
tylko epifenomenem materii, 
ekonomii. Także i w stosunku do 
niej jest podmiotem i twórcą. 
Chyba, że zostanie pozbawiony 
swej podmiotowości i twórczej 
inicjatywy w tej dziedzinie 
– jakże ważnej dla życia ludzi, 
społeczeństw, narodów. […]

5. W ostatnich latach władze 
PRL wystąpiły z propozycję 
nawiązania formalnych stosunków 
dyplomatycznych ze Stolicą 
Apostolską. […]
Stosunki pomiędzy Stolicą 
Apostolską a Polską mają długą 
historię. […] Mają charakter 
międzynarodowy, natomiast nie 
międzypaństwowy. Podmiotem 
nie jest tu Państwo Watykańskie, 
ale Stolica Apostolska. Odpowiada 
to zarazem całokształtowi tej 
posługi, jaką Biskup Rzymu 
spełnia względem wszystkich 
Kościołów lokalnych. Chodzi 
więc także o umocnienie więzi 
z Episkopatem kraju, z którym 
stosunki takie zostają zawierane. 
[…] w wypadku społeczeństwa, 
takiego jak Polska, gdzie katolicy 
stanowią wiadomą większość 
obywateli, uwydatnia się przez 
te stosunki jeszcze bardziej więź 
z Narodem. […]

Wbrew całej 
materialistycznej 
dialektyce

[…] 3. Niełatwa jest ta polska 
ziemia, nasza Ojczyzna. Można 
powiedzieć, że na przestrzeni 
swoich tysiącletnich dziejów 
nie przestawała być ziemią 
wielorakiego wyzwania.
To wyzwanie w pewnych 
okresach przynosiło jej wielkość 
i sławę. W innych – łączyło 
się z cierpieniem, co więcej: 
z zagrożeniem, czasami wręcz 
śmiertelnym. Wiadomo, że przez 
blisko sto dwadzieścia pięć lat 
imię Polski nie tylko nie widniało 
na politycznej mapie Europy, ale 
próbowano wykorzenić samą 
polskość z serc i z języka jej synów 
i córek.

Wyzwania dziejowe dokonują się 
przez ludzi. My o tym doskonale 
wiemy. Równocześnie jednak 
wierzymy, że poprzez to, co czynią 
ludzie, urzeczywistnia się jakieś 
„wyzwanie” Opatrzności, która 
rządzi światem. Pismo Święte 
mówi nam na różnych miejscach 
także o tym, jak „złoto próbuje się 
w ogniu”. Podobne do tego są też 
„próby”, przez które przechodzą 
ludzie i społeczeństwa.
4. Wiek dwudziesty stał się 
w dziejach Kościoła również, 
może zwłaszcza na ziemi polskiej 
– czasem nowego wyzwania.
Po tysiącu lat chrześcijaństwo 
w Polsce musiało podjąć to 

wyzwanie, jakie zawiera się 
w ideologii dialektycznego 
materializmu, gdzie wszelka religia 
zostaje zakwalifikowana jako 
czynnik alienujący człowieka.
Znamy to wyzwanie. 
Doświadczyłem go tu, na polskiej 
ziemi. Kościół doświadcza go na 
różnych miejscach ziemi. Nie jest 
to wyzwanie jedyne, jest jednak 
bardzo głębokie. Religia, wedle 
antropologii materialistycznej 
współczesnej, ma być czynnikiem, 
który pozbawia człowieka 
pełni jego człowieczeństwa. 
Człowiek przez religię sam się 
jej pozbawia, zrzekając się tego, 
co immanentnie i integralnie 

Papież wskazywał na wzory, m.in.: biskupa Michała Kozala, męczennika Dachau i spotkając się 
z synem Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, która w Auschwitz odmówiła zabijania niemowląt.

Ojciec Święty, przemieszczając się z miasta do miasta, modlił się także na pokładach samolotów, m.in. 
z kard. Franciszkiem Macharskim, prymasem Józefem Glempem oraz biskupem Tadeuszem Gocłowskim. 
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Warszawa, modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, 14 czerwca 1987
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Nagrobek w kształcie kurhanu zaprojektował Jerzy Kalina. Otacza go różaniec z polnych kamieni ułożonych w zarys granic 
Polski. W centrum mogiły leży krzyż różańca. Łącznik ma kształt Orła w Koronie z Matką Bożą Jasnogórską na piersi.

Ostatnim punktem pielgrzymki było nawiedzenie grobu ks. Jerzego 
Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
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rzym, Bazylika św. Piotra, Msza św. beatyfikacyjna, homilia
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stawiać czoło trudnym dla 
Kościoła sytuacjom. Jedyną jego 
troską było zawsze zbawienie 
powierzonych mu dusz.
I jeśli umiał wyjść zwycięsko 
ze wszystkich prób, jeśli cieszył 
się tak wielkim szacunkiem, to 
dzięki cnotom praktykowanym 
w sposób niezwykły, świadczy 
o tym owocność jego pracy 
duszpasterskiej na tak 
wielu polach: od gorliwego 
wykonywania posłannictwa 
kapłańskiego, po wypełnianie 
delikatnych zadań powierzonych 
mu przez Stolicę Apostolską; 
od nauczania, zmierzającego do 
szerzenia chrześcijańskiej kultury 
i sprawiedliwości społecznej, 
po osobiste zaangażowanie 
w służbę najbiedniejszym 
i najbardziej potrzebującym. 
Chciałbym zwłaszcza 
przypomnieć gorliwość, z jaką 
sam praktykował i propagował 

życie zakonne, odnawiając 
Zgromadzenie Księży Marianów 
i zakładając Zgromadzenie 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
oraz Służebnic Jezusa 
w Eucharystii. Jego duchowi 
synowie i córki, licznie dziś 
tutaj reprezentowani, przejęli 
od niego cenne dziedzictwo 
świętości i oddania Kościołowi 
oraz braciom. Bogactwo to 
rodziło się z intensywnego 
życia wewnętrznego, poprzez 
które pozostawał nieustannie 
zjednoczony z Bogiem.
Nowy Błogosławiony, który 
w sposób heroiczny starał się 
być „wszystkim dla wszystkich”, 
głęboko świadomy swej 
pasterskiej misji, prawdziwy 
apostoł jedności oddany bez 
reszty głoszeniu Ewangelii 
i dziełu uświęcenia dusz, jest 
w sposób szczególny wspaniałym 
wzorem biskupa. […] 

Oto najkrótsze streszczenie 
życia i powołania arcybiskupa 
Jerzego. W ciągu pięćdziesięciu 
sześciu lat starał się być godnym 
Chrystusa. Dlatego brał swój 
krzyż – a były to krzyże 
wielorakie, Jakie w tamtych 
przełomowych czasach 
wypadało mu brać i nieść 
– brał więc te krzyże i szedł za 
Chrystusem. I gotów był – na 
różne sposoby – „tracić swoje 
życie dla Chrystusa”, świadczą 
o tym jego czyny i słowa, cała 
jego pasterska posługa. Nie 
szukał siebie, nie „chciał znaleźć 
swojego życia”. Był gotów 
wielokrotnie je „stracić”. Właśnie 
dlatego znalazł je w tej pełni, 
w jakiej człowiek może znaleźć 
życie w Chrystusie. Idąc za Nim 
i prowadząc innych drogą Jego 
Ewangelii. Drogą, która jest 
owocem i konsekwencją chrztu 
„zanurzającego w Chrystusie”. […]

Sługa  
i apostoł  
Jezusa Chrystusa

[…] 4. Drodzy nasi Bracia i Siostry 
z Litwy! Biskup Rzymu, który 
– jako Następca św. Piotra – jest 
wyrazem i sługą jedności całego 
Kościoła, w dniu dzisiejszym 
najserdeczniej was pozdrawia 
i przekazuje wam w tej Eucharystii 
braterski pocałunek pokoju. […] 
prosimy wszechmogącego Boga, 
ażeby „uczynił was godnymi swego 
wezwania, aby z mocą udoskonalił 
w was wszelkie pragnienie dobra 
oraz czyn [płynący z] wiary. Aby 
w was zostało uwielbione imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa 
– a wy w Nim” (2 Tes 1,11-12).
5. Dziś pragniemy dziękować 
za wszystkich, którzy stali się 
przed sześciu wiekami sługami 
i szafarzami tajemnic Bożych 
wśród waszych praojców.
Równocześnie zaś dziękujemy 
za to, że Chrzest Litwy wydaje 
swe zbawcze owoce w naszym 
stuleciu, czego wyrazem jest 
postać błogosławionego waszego 
rodaka, którego właśnie w dniu 
dzisiejszym dane mi jest wynieść 
do chwały ołtarzy.
Arcybiskup Jerzy Matulaitis-
Matulewicz […] jest szczególnym 
darem dla Kościoła i narodu na 
Litwie na tegoroczny Jubileusz.
Prawdziwy „sługa i apostoł Jezusa 
Chrystusa” (2 P 1,1), gorliwy 
i niestrudzony w wypełnianiu 
kapłańskiej posługi na własnej 
ziemi ojczystej, w Polsce, 
w Rzymie i na innych miejscach, 
był pasterzem pełnym męstwa 
i inicjatywy, zdolnym w sposób 
roztropny i w duchu poświęcenia 

Msza św. beatyfikacyjna została odprawiona w 600. rocznicę Chrztu Litwy. 
W koncelebrze uczestniczyli przedstawiciele episkopatów Europy.
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Jan Paweł II mówił o analogii, jaka istnieje pomiędzy wakacyjnym 
„wędrowaniem” i „oddychaniem” a duchową drogą chrześcijanina.

Dostojnego gościa witała góralska muzyka. Na spotkanie 
przybyli także pieszo skauci ze wschodniego Tyrolu.

Ojciec Święty spotkał się przy ognisku z młodzieżą Akcji Katolickiej z diecezji Treviso oraz 
Belluno-Feltre. Zebrani wysłuchali gawędy Papieża i wspólnie śpiewali pieśni ludowe i religijne.
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Val Visdende, Msza św. dla leśników, homilia, 12 lipca 1987
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troska  
o ziemię

[…] Wiadomo, jak pilną sprawą jest 
dzisiaj upowszechnianie postawy 
szacunku wobec zasobów naszej 
planety. Jest to zadanie wszystkich, 
gdyż ziemia, na której żyjemy, 
coraz wyraźniej ujawnia swoją 
wewnętrzną jednolitość, tak że 
problemy związane z zachowaniem 
jej dziedzictwa dotyczą wszystkich 
bez wyjątku ludów. Ochrona 
i rozwój lasów w każdym rejonie 
świata posiada podstawowe 
znaczenie dla utrzymywania 
i przywracania w przyrodzie 
niezbędnej życiowej równowagi. 
Należy podkreślać to zwłaszcza 
dziś, gdy coraz bardziej paląca 
staje się potrzeba zdecydowanej 

interwencji wszędzie tam, gdzie 
spotykamy się z działaniami, które 
prowadzą do niepokojących form 
zanieczyszczenia środowiska. 
Każdy człowiek ma obowiązek 
wystrzegać się takich inicjatyw 
i czynów, które mogłyby przynosić 
szkodę środowisku naturalnemu, 
a ponieważ cała flora odgrywa 
niezastąpioną rolę w zachowaniu 
równowagi w przyrodzie, 
koniecznej do życia we wszystkich 
jego wymiarach, jej ochrona 
i poszanowanie staje przed ludźmi 
jako szczególnie pilna potrzeba.
Troska o ziemię, o to, by 
„przynosiła plony i stawała się 
godnym mieszkaniem dla całej 

rodziny ludzkiej” (Gaudium et spes, 
57), jest moralnym obowiązkiem 
chrześcijanina.
6. Proszę Boga za was wszystkich, 
pracownicy leśni, a także was, 
mężczyźni i kobiety gór, z pasją 
kultywujący trwałe tradycje 
tych ziem, aby w waszych 
wspólnotach zawsze powstało 
żywe bezcenne dziedzictwo waszej 
rodzimej kultury. Ludzie gór 
potrafią kontemplować przyrodę, 
a równocześnie posiadają głęboki 
zmysł religijny, który, przenikając 
we wszystkie sfery ich życia, 
pogłębia w nich pracowitość, ducha 
poświęcenia, przywiązanie do 
rodziny i do własnej ziemi. […]

Sześciodniowe wakacje Papieża miały charakter prywatny. Ojciec Święty spacerował 
po górach, modlił się i kontemplował, nie zabrakło jednak spotkań z ludźmi.

Jan Paweł II odwiedził cmentarz w Longarone, gdzie 
spoczywa 2018 ofiar obsunięcia się góry w 1963 r.

Na Mszy św. dla leśników przed górskim kościółkiem Matki Boskiej Śnieżnej (1300 m n.p.m.)  
zgromadziło się ponad 30 tys. wiernych, m.in. pielgrzymów z Bawarii i Austrii.
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Sprawy  
naszej  
ojczystej 
ziemi

Dzisiaj wspominamy św. 
Augustyna, wielkiego Ojca 
Kościoła, zwłaszcza na 
Zachodzie. Dziękujemy Bogu 
za to światło, które za jego 
posługą opromieniło Kościół 
w pierwszym tysiącleciu i nadal 
opromienia, również w naszych 
czasach. Równocześnie, przy 
końcu sierpnia, modlimy się 
za wszystkie sprawy naszej 
ojczystej ziemi i naszego narodu. 
Miesiąc sierpień w przeszłości 
dalszej i bliższej jest szczególnie 
nasycony tymi sprawami 

trudnymi, doniosłymi, o których 
nie wolno nam zapominać. 
W czasie mojej pielgrzymki 
do Polski mówiłem o tym na 
wielu miejscach, zwłaszcza 
na Wybrzeżu: w Szczecinie, 
w Gdyni i Gdańsku. Sprawy, 
które wówczas poruszyłem, 
polecam w sposób szczególny 
Pani Jasnogórskiej, Królowej 
Polski i wraz z wami obejmuję je 
modlitwą. Niech Bóg błogosławi 
Ojczyznę naszą i ochrania 
wszystkie dobre dzieła naszego 
narodu.

Kolejne w tym roku spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty. Podczas wizyty w Polsce Ojciec Święty 
żartował, że pod względem podróży apostolskich może ona konkurować z Papieżem.
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uSA, Nowy Orlean, przemówienie do katolików murzyńskich, 12 września 1987
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Odważne  
osoby  
przyjęły 
przykazania 

[…] Kościół Stanów Zjednoczonych 
wyróżnia się liczbą diakonów, 
których setki są członkami 
murzyńskiej wspólnoty katolickiej. 
Jako głosiciele Ewangelii, słudzy 
Chrystusa, wy drodzy bracia, 
wypełniacie wszystkie trzy formy 
posługi kapłańskiej. […] 
Również w przeszłości 
– która dzięki łasce Boga 
nigdy już nie powróci – kiedy 
wasz lud znajdował się pod 
jarzmem niewoli, odważne 
osoby przyjęły przykazania 
Ewangelii i poświęciły się życiu 
religijnemu. […] Dziś murzyńscy 
duchowni dają Kościołowi 
i społeczeństwu świadectwo, 
głosząc królestwo Boże światu 
znajdującemu się w pętach 
konsumpcjonizmu, bezrozumnego 
poszukiwania przyjemności 
i indywidualizmu pozbawionego 
odpowiedzialności. […] 
Wspominając dzisiaj tych, 
którzy w chrześcijańskim duchu 
opowiedzieli się przeciwko 
przemocy, uznając pokój za 
jedyne skuteczne rozwiązanie 
pozwalające na zachowanie 
godności ludzkiej, nasza myśl 
nieuchronnie zdąża ku wielebnemu 
Martinowi Lutherowi Kingowi 
Jr., ku opatrznościowej roli, jaką 
odegrał on w walce o polepszenie 
sytuacji murzyńskich obywateli 
amerykańskich i w konsekwencji 
całego amerykańskiego 
społeczeństwa. […] 

Pielgrzymka rozpoczęła się od Miami, 
Columbii, Nowego Orleanu i San Antonio.

Na trasie podróży towarzyszyła swemu Rodakowi Polonia amerykańska. Papież 
przemawiał do niej m.in. w ogrodzie rezydencji biskupiej w San Antonio i w Detroit.
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technologia 
nie uczy nas, 
jak postępować

[…] Kalifornia była zawsze 
symbolem nadziei i obietnicy 
dla milionów ludzi, którzy nadal 
tu przybywają, by znaleźć 
ognisko domowe dla siebie 
i swoich rodzin. Dzisiaj lud 
Kalifornii odgrywa ważną rolę 
w kształtowaniu kultury Stanów 
Zjednoczonych, które mają 
tak głęboki wpływ na resztę 
świata. Wasz stan wyróżnia się 
także w badaniach naukowych 
i technologii, mających na celu 
poprawę jakości życia ludzkiego 
i pokonanie przeszkód na drodze 
do wolności i postępu.
Jednak, pośród tych licznych 

błogosławieństw, którymi 
możecie cieszyć się w tym stanie, 
jakże pięknym i kwitnącym, 
wiem, że wspomnienie Maryi 
jako Matki Bolesnej może 
jeszcze zabrzmieć bolesną nutą 
w waszych sercach. Jest tak, 
ponieważ my wszyscy, w pewien 
sposób, doświadczamy w naszym 
życiu bólu i cierpienia. Żaden 
postęp gospodarczy, naukowy 
czy społeczny – jak wielki by nie 
był – nie zdoła wyeliminować 
naszej słabości wobec grzechu 
i śmierci. Przeciwnie, postęp 
oferuje nowe możliwości tak dla 
zła, jak i dobra. Technologia, 

na przykład, zwiększa nasze 
możliwości, lecz nie uczy nas, jak 
słusznie postępować. Zwiększa 
nasze zdolności wyboru, lecz to 
my musimy wybrać pomiędzy 
dobrem a złem. Ponadto 
cierpienie moralne, męki fizyczne 
i psychiczne są częścią każdej 
ludzkiej egzystencji. Przesłanie 
ewangeliczne nie jest z pewnością 
wrogiem ludzkiego postępu 
ani naszego dążenia do lepszej 
jakości ziemskiego życia, ale 
nawet tajemnica paschalna nie 
pozwala nam uniknąć ludzkiego 
bólu i cierpienia. […] 

Stwórca 
jednakowo 
obdarował 
wszystkie ludy

[…] 4. Już czas pomyśleć 
o teraźniejszości i o przyszłości. 
[…] Od samego początku Stwórca 
jednakowo obdarował wszystkie 
ludy. To oczywiste, że stereotypy, 
uprzedzenia, bigoteria i rasizm 
naruszają ludzką godność, 
która jest owocem działania 
stwórcy i którą należy szanować 
w całej jej różnorodności 
i niepowtarzalności. Zachęcam 
was, należących do różnych 
plemion i narodów ze wschodu, 
południa, zachodu i północy, 
abyście strzegli i utrzymywali 
przy życiu wasze kultury, języki, 
wartości i obyczaje, których 
tak skutecznie strzegliście 
w przeszłości i które stanowią 
trwały fundament na przyszłość. 
[…] Jezus mówi o Słowie 
Bożym jako o ziarnie, które 
pada na żyzny grunt i wydaje 
plon (por. Mt 13,4 i n.). Ziarno 
to zostało już dawno zasiane 
w sercach wielu z was. I wydało 
już plon, który ma ogromną siłę 
działania: to owoc świętości. 
Najsłynniejszym przykładem 
świętości chrześcijańskiej wśród 
Indian Ameryki Północnej jest 
Kateri Tekakwitha, którą siedem 
lat temu miałem okazję ogłosić 
„błogosławioną” i wskazać ją 
całemu Kościołowi i całemu 
światu, jako godny naśladowania 
przykład chrześcijańskiego 
życia. […]

Ojciec Święty sprawował Eucharystię m.in. na Arizona State w Phoenix, Los Angeles 
Coliseum, Dodger Stadium w Los Angeles oraz Candlestick Park w Monterey.
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uSA, Monterey, Msza św. dla rolników i robotników, homilia, 17 września 1987
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Praktyczny  
ateizm

[…] Czyż nie jesteśmy często 
dzisiaj świadkami tego, że 
w bogatych społeczeństwach, 
obfitujących w dobrobyt, 
z łatwością akceptuje się 
permisywizm i relatywizm 
moralny? A tam, gdzie podważa 
się porządek moralny, Bóg jest 
zapominany, zaś problemy 
o fundamentalnym znaczeniu 
zepchnięte na drugi plan. 
W takich sytuacjach praktyczny 
ateizm szybko przenika do życia 
publicznego i prywatnego. 
[…] W tych ostatnich 
latach XX wieku, u progu 
trzeciego tysiąclecia ery 
chrześcijańskiej, część ludzkiej 
rodziny – ta najbardziej 
rozwinięta z ekonomicznego 
i technologicznego punktu 
widzenia – ma szczególną 
pokusę aby, jak być może nigdy 
przedtem, naśladować dawny 
wzór wszelkiego grzechu: 
pierworodny bunt wyrażony 
tymi słowami: „Nie będę służył”. 
Pokusę próby zbudowania świata 
dla siebie samych, zapominając 
Stwórcę, jego zamysł i jego czułą 
opatrzność. Ale prędzej czy 
później musimy zrozumieć, że 
zapominanie Boga, udawanie, że 
Bóg umarł, prowadzi do śmierci 
człowieka i całej cywilizacji. 
Jest zagrożeniem egzystencji 
jednostek, wspólnot i całych 
społeczeństw. […]

Na spotkanie z Papieżem oczekiwały różne grupy, m.in. wspólnota katolików 
murzyńskich, osoby kierujące środkami masowego przekazu, chorzy na AIDS, 
przedstawiciele laikatu, Indianie. Ojciec Święty odwiedził liczne świątynie, m.in. Bazylikę  

St. Mary w Phoenix, katedrę św. Vibiany, kościół św. Fernanda 
w Los Angeles oraz katedrę St. Mary w San Francisco.

„[...] Połączmy się z Matką 
Bożą w Jej pielgrzymce wiary. 
Nauczmy się cnoty współczucia 
od Tej, której serce przebił 
u stóp krzyża miecz.”
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Czas 
pogodzenia

[…] Troska o wasze życie jako 
rdzennych mieszkańców tej 
ziemi nie wyklucza w żaden 
sposób waszego otwarcia na 
jak najszerszą wspólnotę. Jest 
czas pogodzenia, nowych relacji 
wzajemnego poszanowania 
i współpracy, by osiągnąć 
naprawdę słuszne rozwiązanie 
jeszcze nie wyjaśnionych 
problemów. […]
Drodzy przyjaciele Indianie, 
Inuici i Metysi, apeluję do was, 
szczególnie do młodych, abyście 
brali na siebie odpowiedzialność 
i oddawali wasz talent dla 
budowania Kościoła pośród 
waszego ludu: proszę wszystkich 
starszych, wodzów i rodziców, by 
zachęcali i wspierali powołania do 
kapłaństwa i do życia duchowego. 
W ten sposób Kościół będzie 
coraz bardziej harmonizował 
z waszą kulturą, ewangelizując 
i umacniając wasze wartości 
i tradycyjne obyczaje. 
7. Przybyłem do was dzisiaj, 
drodzy bracia i siostry, by 
głosić wam Jezusa Chrystusa, 
który jest waszym przyjacielem 
i waszym Zbawcą. W Jego 
imieniu, z miłością dobrego 
pasterza, powtarzam słowa 
drugiego czytania: „Sprawujcie 
się w sposób godny Ewangelii 
Chrystusowej” (Flp 1,27). 
W ten sposób Chrystus będzie 
uwielbiony we wszystkich 
waszych uczynkach (por. 
Flp 1,20), a Jego pokój zapanuje 
w waszych sercach. […]

W Fort Simpson ornat Ojca Świętego 
nawiązywał do stroju Indian Dene.
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Chwały 
błogosławionych 
dostępują świeccy

[…] Dzieci naszego wieku, jakże 
trudnego, ale jakże wspaniałego 
zarazem, Marcel, Pierina 
i Antonia mieli udział w godzinie 
Syna Bożego, pozostając 
ściśle z Nim zjednoczeni 
w świecie. Ze wzruszeniem 
i radością przedstawiamy ich 
całemu chrześcijańskiemu 
światu i wszystkim ludziom 
dobrej woli jako „szlachetną 
winorośl” (Iz 5,2), którą 
Boski Gospodarz uprawiał 
w naszych czasach z pomocą 
ich rodzin i stowarzyszeń, do 
których należeli, a zwłaszcza 
Akcji Katolickiej i J.O.C. 
(chrześcijańskiego stowarzyszenia 
młodzieży), poprzez pracę 
w domu i w fabryce, poprzez 
męczeństwo.
Szczególnej wymowy nabiera 
ta okoliczność, że w pierwszą 
niedzielę synodu, poświęconego 
życiu i posłannictwu świeckich, 
chwały błogosławionych 
dostępują właśnie świeccy. 
Przedstawiamy tych „wiernych 
świeckich” jako młodych 
i odważnych „obywateli 
Kościoła i świata”, członków 
nowej ludzkości, wolnych 
i odrzucających wszelką przemoc 
budowniczych w pełni ludzkiej 
cywilizacji, jako profetyczny znak 
Kościoła trzeciego tysiąclecia, 
który jest „solą” świata również 
dzięki obecności w nim świętych 
ludzi świeckich. […]

W Auli Pawła VI – z pielgrzymami przybyłymi na beatyfikację 
męczenników – Marcela Callo, Pieriny Morosini i Antoni Mesiny.

Dary przywiezione przez 
wiernych z okazji beatyfikacji.

Na 250. rocznicę kanonizacji św. Wincentego à Paulo przybyło 
ponad 20 tys. osób, w tym misjonarze, siostry szarytki, członkowie 
zakonów i stowarzyszeń powstałych z inspiracji świętego. Msza św. koncelebrowana przez Ojca Świętego wraz 

z 38 kardynałami, 4 patriarchami i 158 biskupami rozpoczęła 
7. Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów.
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