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Symbolika WielkanocyŚ
więta Wielkanocne, obcho-
dzone na pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa 
nacechowane są radością, 
a w swojej symbolice na-

wiązują do narodzin nowego życia. 
W koszyczku świątecznym, a później 
na bogato przystrojonym stole powin-
ny znaleźć się tradycyjne pokarmy 
i potrawy, mające szczególne znacze-
nie tego uroczystego dnia. Nie przy-
padkowo trafiają one na wielkanocny 
stół, każdy z nich bowiem jest waż-
nym symbolem wiary chrześcijańskiej. 

Niedziela Palmowa, nazywa-
na również Kwietną albo Wierzbną, 
obchodzona jest uroczyście w całej 
Polsce. Głównym atrybutem święta 
są palmy. Te najbardziej okazałe są 
w Lipnicy Murowanej koło Wiśnicza, 
w Tokarni koło Myślenic i w Rabce. 
Wyróżniają się niekiedy kilkunasto-
metrową wysokością. Do ich wyro-
bu służą długie pędy wikliny lub na-
wet pnie cienkich drzewek, na których 
upina się wierzbowe gałązki z bazia-
mi, gałęzie sosny, czasem też buksz-
panu. Dekorują je papierowe wstążki 
i kwiaty. Piękne, wysokie palmy, bo-
gato przystrojone spotkać można rów-
nież na Kurpiach. W Polsce północno–
wschodniej, także na Podlasiu, palmy 
są krótkie, małe, zrobione z barwio-
nych suchych trawek i nieśmiertelni-
ków układanych na drewnianym pęcie 
w skomplikowane wzory. Palma zosta-
ła wprowadzona do liturgii kościelnej 
w XI wieku na pamiątkę triumfalnego 
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zwy-
czaj święcenia palm znany jest w Pol-
sce od średniowiecza. 

Dawniej wierzono, że poświęcona 
palma chroni ludzi, zwierzęta, domy 
i pola przed czarami, ogniem i wszel-
kim złem. Rolnicy umieszczali krzyży-
ki zrobione z poświęconych palm na 
swych polach. Wierzyli, że ochronią je 
przed suszą, szkodnikami czy grado-
biciem. Gałązkami palmowymi próbo-
wano także ujarzmić burzę. 

W wielu miejscowościach Polski 
organizowane są konkursy na naj-
piękniejszą palmę. Najbardziej zna-
ny jest konkurs w Lipnicy Murowa-
nej, ale również w Elblągu, Będzinie, 
Gilowicach. 

Wielki Czwartek od dawien daw-
na uważany był przez Słowian za dzień 
zaduszny. Wierzono, że w porze prze-
sileń astronomicznych przenikają się 
wszystkie trzy sfery „kosmosu”: zie-
mia, niebo i podziemie. Dzięki temu 
żywych odwiedzają dusze zmarłych, 
a żywi mogą z nimi nawiązać kontakt. 
Stąd w przygotowaniach do Wielkiej 
Nocy mamy także akcenty zadusz-
ne. Palono ognie, by dusze mogły się 
ogrzać, zostawiano im jedzenie, by 
mogły się posilić. W tym czasie nie na-
leżało piec chleba i prząść, bo można 
było „wprząść” duszę w nitkę. Należa-
ło także uważnie siadać, by nie przy-
siąść niechcący zbłąkanej duszy. 

Wielki Czwartek to dzień upamięt-
niający ostatnią wieczerzę Pana Jezu-
sa z uczniami, podczas której Chry-
stus ustanowił sakrament kapłaństwa 

i Eucharystii. Wieczorem odprawiana 
jest uroczysta Msza Święta Wieczerzy 
Pańskiej przypominająca te wydarze-
nia i rozpoczynająca Święte Triduum 
Paschalne. Nabożeństwo kończy prze-
niesienie Najświętszego Sakramen-
tu do kaplicy adoracji, tzw. ciemnicy.

Wielki Piątek to najsmutniejszy 
dzień w roku – kiedy wspominamy 
śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Tego 
dnia w symbolicznym grobie umiesz-
cza się monstrancję z Hostią, okry-
tą białym, przezroczystym welonem. 
W dawnej Polsce do wyposażenia gro-
bów arystokracja i bogaci mieszcza-
nie fundowali lub wypożyczali różne 
akcesoria. Dawali w ten sposób czę-
sto upust swojej próżności chwaląc się 
zamożnością. Zwyczaj kwestowania 
przy Bożych grobach barwnie opisuje 
między innymi Bolesław Prus w„Lal-
ce”. Na wsiach groby urządzano „na 
ludowo”: dużo kwiatów i światła, ki-
limki, itp. 

To jedyny dzień w roku, kiedy 
w kościołach nie odprawia się Mszy 
świętej. Wielki Piątek to dzień hoł-
du dla Krzyża i Grobu Pańskiego. 
W rzymskim Koloseum odprawiana 
jest uroczysta Droga Krzyżowa pro-
wadzona przez Papieża. Nabożeństwo 
to jest transmitowane i oglądane przez 
Chrześcijan na całym świecie. 

Dawniej w Wielki Piątek odbywa-
ły się pochody zakapturzonych po-
kutników. Ci, na znak pokuty, głośno 
lamentując biczowali się na oczach 
tłumów.

Wielka Sobota jest dniem nadziei 
i modlitewnego oczekiwania na Zmar-
twychwstanie spoczywającego w gro-
bie Pana. W tym dniu udajemy się 
do kościoła, aby poświęcić pokarmy 

przeznaczone na stół wielkanocny. 
Niegdyś księża jeździli do domów 
wiernych, aby tam poświęcić pokarmy 
spożywane w czasie Niedzieli Zmar-
twychwstania. Na przełomie XVIII 
i XIX wieku zaniechano tego zwycza-
ju. Dziś obrzędu święcenia pokarmów 
dokonuje w kościele kapłan albo dia-
kon. Odmawia modlitwy, błogosławi 
złożone pokarmy i kropi je święconą 
wodą, po czym pokarm ten staje się 
tzw. święconką. Zawartość koszycz-
ka ze święconką różni się w zależno-
ści od rejonu Polski. W skład święcon-
ki wchodzi zwykle baranek z ciasta, 
czekolady lub cukru. Ma on symbo-
lizować Chrystusa i Jego zwycięstwo. 
W koszyczku znajdują się również:

Chleb – jest pokarmem podstawo-
wym, niezbędnym do życia. Święci się 
go dla upamiętnienia cudownego na-
karmienia przez Jezusa rzeszy słucha-
jących Go ludzi. Codziennie prosimy 
Boga w Modlitwie Pańskiej o chleb po-
wszedni. W tradycji chrześcijańskiej 
chleb jest bardzo wymownym sym-
bolem. W Eucharystii bowiem postać 
chleba ma Ciało Pańskie, które jest po-
karmem dla naszych dusz. Jeżeli pie-
czono kilka odmian chleba, do kosza 
wkładano po dużej kromce każdego 
z nich. Poświęca się także cały chle-
bek wielkanocny, specjalnie w tym 
celu pieczony.

Jajko – jest symbolem odradzają-
cego się życia, zwycięstwa nad śmier-
cią. Tę symbolikę rozpowszechnili 
w Polsce niemieccy zakonnicy. Wy-
wodzi się ona z dawnego zakazu spo-
żywania jaj podczas Wielkiego Po-
stu. Jajka na stół powracały ponownie 
w Wielkanoc. Wierzono, że pisan-
ki chronią dom przed nieszczęściem. 

Zwyczaj wykonywania pisanek się-
ga X w. W różnych częściach regio-
nu nazywały się one inaczej np. pisę-
ka, piska, pisa, malowanka, kraszanka, 
krasanka, kraska. Jaja jednokolorowe 
nazywano byczkami. Pierwsze Pisan-
ki sprzed 4 tysięcy lat odkryto w wy-
kopaliskach z Persji. Pisanki były zna-
ne w starożytnej Mezopotamii, Grecji 
i Egipcie. Na terenie Polski odnale-
ziono najstarszą pisankę z X wieku na 
Ostrówku w Opolu. Pierwsze pisanki 
powstawały przez rysowanie (dawniej: 
pisanie) na skorupce gorącym rozto-
pionym woskiem, a następnie zanu-
rzenie jajka w barwniku. Jako narzę-
dzi do pisania używano szpilek, igieł, 
kozików, szydeł, słomek i drewienek. 

Sól – ten potrzebny minerał nie 
tylko dodaje potrawom smaku, ale 
jest symbolem zachowania od zepsu-
cia i ma właściwości oczyszczające. 
Chleb i sól są jakby kwintesencją ży-
cia i w polskich zwyczajach najczęściej 
występują razem. Oznaczają prosto-
tę życia. Wita się też nimi dostojnych 
gości. Sól to minerał życiodajny, daw-
niej posiadający moc odstraszania 
wszelkiego zła. To także oczyszcze-
nie i ochrona przed zepsuciem. Stąd 
twierdzenie o „soli ziemi”, jak w Ka-
zaniu na Górze powiedział Chrystus 
o swoich uczniach.

Wędlina – kiełbasa i produkty mię-
sne to symbol dostatku. Mięsa z regu-
ły pod koniec zimy już prawie nie było, 
w okresie Wielkiego Postu jadano je 
rzadko, bądź wcale, więc jego pobło-
gosławienie miało zapewnić obfitość 
w nadchodzącym roku. 

Chrzan – to symbol wszelkiej siły 
i fizycznej krzepy. Współdziałając z in-
nymi potrawami podkreśla ich smak.

Ciasto – to symbol umiejętno-
ści i doskonałości. Reprezentowane 
jest głównie przez wielkanocne baby 
i mazurki. 

Zajączek w wielu kulturach, po-
cząwszy od starożytności, kojarzony 
był z płodnością, przyrodą, odrodze-
niem, ruchliwością oraz tchórzliwo-
ścią. Dopiero w XVII wieku połączono 
ten symbol ze Świętami Wielkanoc-
nymi. Do Polski zwyczaj ten dotarł 
z Niemiec na początku XX wieku. Za-
jączek jest raczej rekwizytem niż bo-
haterem obrzędu. 

Warto pamiętać, że dobór potraw 
w koszyku nigdy nie był przypadko-
wy. Od wieków każdy Boży dar był 
symbolem uznawanym przez ludową 
i chrześcijańską tradycję. Zestaw tych 
darów się zmieniał, ograniczano tak-
że ich ilość. 

Wielkanocna Niedziela – to 
dzień Zmartwychwstania Pańskie-
go. Wczesnym rankiem odbywa się 
Msza św. – rezurekcja. Najświęt-
szy Sakrament zabiera się z Grobu 
Pańskiego i trzykrotnie w uroczystej 
procesji obnosi wokół kościoła, przy 
biciu dzwonów i śpiewie pieśni wiel-
kanocnych. Kiedyś rozpoczęciu mszy 
rezurekcyjnej towarzyszył huk armat. 
Dzisiaj – czasami wybuchy petard. 
Rezurekcja odprawiana jest o godz. 
6 rano. Po rezurekcji chrześcijanie 
zasiadają do uroczystego, wielka-
nocnego śniadania. Według tradycji 
wielkanocny stół należy nakryć bia-
łym obrusem i udekorować buksz-
panem. Na łące z zielonej rzeżuchy 
powinien leżeć baranek z czerwoną 
chorągiewką, na której widnieje złoty 
krzyż. Na stole nie może zabraknąć 
wazonu z baziami, pierwszymi wio-
sennymi kwiatami oraz gałązkami 
zieleni. Koniecznie musi także zna-
leźć się talerz z pisankami. Na stole 
podczas świąt powinny pojawić się 
wszystkie te potrawy, których nam 
brakowało podczas trwania Wielkie-
go Postu. Do tradycji wielkanocnej 
należy także pieczenie babek wielka-
nocnych i mazurków.

W Wielkanocny Poniedziałek od-
wieczny zwyczaj nakazywał, by wraz 
z brzaskiem zacząć śmigus–dyngus. 
Zostać oblaną to raczej nic przyjem-
nego, ale spędzić cały dyngus w su-
chym ubraniu, to wg zwyczaju jeszcze 
gorzej. Woda to nośnik życia, nale-
ży więc polewać nią tego, kto to życie 
może dać. Pannę oblewano, by była 
z niej dobra mężatka i matka. 

Z drugim dniem świąt związany 
jest także zwyczaj chodzenia po śmigu-
ście. Tzw. śmiguśnicy odwiedzali go-
spodarstwa składając domownikom 
życzenia. Uderzali przy tym kijami 
w podłogę. Takim kijem gospodarz 
wypędzał później bydło na pierwszy 
wiosenny wypas. 

Pod Krakowem do dziś zachowa-
ła się również tradycja tzw. chodzenia 
z ogródkiem – skrzynką lub pudełkiem 
wyłożonym mchem i ubranym buksz-
panem; w środku znajdowała się fi-
gurka Zmartwychwstałego Chrystusa. 

SABINA MIODOŃSKA
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S
yn Boży przyszedł na nasz 
świat, aby zmartwychwstać 
– uważnie się przygląda-
jąc możemy to zobaczyć 
w każdej chwili Jego ziem-

skiego życia. Przyszedł, aby wyzwo-
lić tych, którzy żyli przedtem (1 P 
3,19; 4,6) i tych, którzy kiedykol-
wiek pojawią się na tej ziemi. Pro-
mienie zmartwychwstania można 
zobaczyć we wszystkim, co przeżył 
Jezus Chrystus – Zbawiciel.

Prawdą naszej wiary jest nie tyl-
ko przyjęcie całym sercem prawdzi-
wości zmartwychwstania Chrystusa 
jako niewątpliwego faktu historycz-
nego, nie tylko też ufność, że wszy-
scy ostatecznie zmartwychwstanie-
my. Od samego początku Kościół 
naucza, że jest to również pewność, 
iż poprzez udzielaną przez Chrystu-
sa łaskę uświęcającą mamy już teraz 
konkretny udział w Zmartwychwsta-
niu we wszystkich wydarzeniach na-
szego życia. Moc Zmartwychwstania 
podnosi nas z każdej śmierci, jakiej 
doświadczamy.

Współczesny pisarz, Bertold 
Brecht napisał: „Można wbić komuś 
nóż w brzuch, komuś odebrać chleb, 
nie wyleczyć kogoś z choroby, za-
mknąć w złym mieszkaniu, zamęczyć 
pracą, popchnąć do samobójstwa, po-
prowadzić na wojnę. Tylko niektóre 
z tych rzeczy zakazane są w naszym 
państwie”. Zmartwychwstanie jest 
źródłem nowego życia w każdym ta-
kim zagrożeniu, wyzwala ze wszyst-
kich niebezpieczeństw, jakich teraz 
doświadczamy. Nie ma już panowa-
nia jakiejkolwiek śmierci! Zwycięży-
ła wolność, jaką ma od chwili stwo-
rzenia każdy człowiek!

Chrześcijanie opowiadają się 
po stronie życia wszędzie tam, gdzie 
jest ono zagrożone czy odbierane: 
niosą pomoc w codzienności, pró-
bują wpłynąć na realną poprawę wa-
runków życia, niosą nadzieję. 

To wszystko dlatego, że Życie 
ma dla wszystkich ufających Zbaw-
cy ostatnie słowo!

Jak w Różańcu
Rozważanie każdej z dwudziestu 

tajemnic Różańca Świętego moż-
na by nazwać tłumaczeniem życia: 
Otrzymujemy konkretne wskazówki, 
jak się zachować, gdy coś nas zaska-
kuje, widzimy w Maryi odpowiedź 
na pytanie jak „po Bożemu” współ-
pracować z łaską, z każdym darem 
otrzymywanym od Pana Boga.

Przyjrzyjmy się wybranym wy-
darzeniom opisanym w Ewangelii, 
których nie wybrano do Różańca: 
i w nich znajdziemy tłumaczenie ży-
cia, i w nich mamy pomoc przydat-
ną w naszej codzienności.

Droga Świętej Rodziny 
do Betlejem (Łk 2,1nn)

Izraelici nauczeni przez Proroków 
Starego przymierza każdy spis lud-
ności traktowali jako występek prze-
ciw Bogu: jeśli zarządził go król Izra-
ela, to spis był znakiem jego pychy, 

a jeśli król obcy, to spis był znakiem 
niewoli, w jaką popadli Izraelici.

Józef z Maryją poddali się zarzą-
dzeniu obcego władcy, ale wcale nie 
było to uznanie jego panowania, tyl-
ko zaniesienie tajemnicy Zmartwych-
wstania do królewskiego miasta: 
przecież z Betlejem pochodził król 
Dawid i tam właśnie miał się naro-
dzić zapowiadany najpotężniejszy 
Władca Świata.

Nadanie Imienia Jezus (Łk 2,21)
Najświętsza Maryja ze świętym 

Józefem nadają Synowi Imię Jezus, 
to znaczy „Jahwe – Bóg jest Zbawie-
niem. Spełnia się słowo Obietnicy 
– nadchodzi Zbawca. Świątynia Je-
rozolimska, a teraz każda świątynia 
chrześcijańska jest znakiem Obecno-
ści Boga wśród ludu, pośród Nowe-
go Izraela, tutaj odnajdujemy praw-
dę o Jezusie, który podpowiada nam 
drogi prowadzące do Zmartwych-
wstania. W świątyni „Bóg przycho-
dzi z pomocą Swemu ludowi”.

Ucieczka do Egiptu (Mt 
2,13–15)

Czyżby Bóg uciekał przed ludźmi? 
Przed szalonym królem, który poza-
bijał już członków swojej rodziny?

Na ostateczne zwycięstwo Pana 
Boga trzeba poczekać. Nie jest 
to czas potrzebny Bogu, tylko lu-
dziom. Bóg przygotowuje serca lu-
dzi do zrozumienia Jego Woli. Święta 
Rodzina udająca się do Egiptu po-
wtarza też dzieje Izraela – z Egip-
tu Naród Wybrany szedł do Zie-
mi Obiecanej, z Egiptu przybędzie 
Ten, który jest Obietnicą. Herod 
w tym czasie umrze, naród umoc-
ni się w tęsknocie, chociaż nie-
które serca ludzkie będą podatne 
na przyjęcie Dobrej Nowiny. Nowi-
ny o Zmartwychwstaniu.

Czterdziestodniowy post 
Jezusa na pustyni (Mt 4,1–11)

Jezus uczy Swoich uczniów, 
że wszystko, co ważne powinno być 
poprzedzone modlitwą. Uczy każdego 
człowieka, że wszystkie decyzje trze-
ba polecić Ojcu w niebie, mieć czas, by 
postępowanie skonfrontować z Jego 
Wolą. Zwycięstwo nad szatanem, nad 
jego pokusami, jest zapowiedzią osta-
tecznego zwycięstwa Chrystusa.

Powołanie Apostołów (Mt 10 
i par.)

Aby prawdę o Zmartwychwstaniu 
zaniesiono na krańce świata, zostali 
wezwani uczniowie. Rybacy, celnik, 
pasterze, potem ludzie różnych za-
wodów, różnego wieku, różnych ras 
i wzięci z różnych kultur. Nie chodzi-
ło Jezusowi o to, którzy z nich najle-
piej się do tego nadają, chodziło o to, 
czy będą Go słuchać, czy będą pew-
ni, że nie siebie, a Jego mają głosić.

Każdy, kto wysłuchał Dobrej No-
winy jest wezwany, by swoim życiem, 
swą radością i pogodą ducha poka-
zywać, że Jezus zwyciężył zło, a nam 
pomaga dając siłę i nadzieję.

Wieczorna rozmowa Jezusa 
z Nikodemem (J 3,1–21)

Święty Jan opisuje wieczorne od-
wiedziny szanowanego faryzeusza, 
Nikodema, u Jezusa. Niektórzy ko-
mentatorzy zapewniają, że było zwy-
czajem mężczyzn w Izraelu spo-
tykanie się wieczorami, kiedy już 
wypełniono wszystkie obowiązki 
dnia, kiedy można bez pośpiechu 
zadumać się nad tym, co najważ-
niejsze. Inni dodają, że może też Ni-
kodem nie chciał być widziany u Je-
zusa, że chciał zachować dyskrecję. 
Na pewno jednak Jezus wyjaśnia Ni-
kodemowi istotę życia ludzi wolnych, 
mówi o śmierci koniecznej do tego, 
aby żyć na nowo.

Prawdopodobnie słowa Jezusa nie 
przekonały uczciwego faryzeusza, 
ale stały się fundamentem jego wiary, 
obudzonej po Zmartwychwstaniu.

Warto słuchać, warto czytać 
Ewangelię, gdy upłynie stosowny 
czas ta wiedza pomoże budować 
wieżę wiary, której żaden przeciw-
nik nie zwycięży.

Jezus odrzucony w Nazarecie 
(Mt 13,53nn)

Gdy Jezus wprost powiedział 
w nazaretańskiej synagodze, że jest 
spełnieniem proroctw, to oni zaczęli 
sobie przypominać chwile jego dzie-
ciństwa, pracy u boku Józefa, space-
rów u boku Matki, czy kontaktów to-
warzyskich ze współmieszkańcami. 
Zwyczajne człowieczeństwo Jezusa 
utrudniło im zrozumienie prawdy 
o niepojętej miłości Boga do czło-
wieka. Zwykłe ciało, jakie przyjął 
Syn Boży, było i jest wywyższeniem 
godności człowieka, potwierdzeniem 
mądrości stworzenia. Dozna zawo-
du człowiek szukający Boga i Jego 
znaków tam, gdzie dzieje się coś nie-
zwykłego, ten który szuka sensacji.

Ale też nie przeszkodzi Bogu 
ten, kto nie chce Go zrozumieć. 
Gdy chcieli Jezusa strącić ze skały, 
On przeszedł pośród nich.

Bóg działa, ma moc, ale może ją 
przyjąć tylko ten, kto odczyta dzia-
łanie Stwórcy i Zbawiciela tak jak 
została podana, a nie tak, jakbyśmy 
chcieli Bogu dyktować.

I można tak dalej, można zasta-
nawiać się, jak o Zmartwychwsta-
niu mówi każde ze słów zapisanych 
w Ewangeliach, również w innych 
Księgach Biblii. Można przyglądać się 
uzdrowieniom i wskrzeszeniom, które 
są ujawnieniem mocy Bożej, można 
słuchać przypowieści i pouczeń, które 
są dowodem Jego mądrości.

Można też skorzystać z „mecha-
nizmu rozumienia”, jaki podpowia-
da „metodologia różańcowa”, czyli 
rozważać poszczególne nauki i fak-
ty podczas odmawiania Pozdrowie-
nia Anielskiego.

To wszystko jednak ma służyć 
przyjęciu Zmartwychwstania w na-
szym życiu. Abyśmy chodzili droga-
mi Zmartwychwstania i aby innych 
do tego zachęcić.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Promienie zmartwychwstania

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
oświeca drogi codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem i pomaga 
czynić życie szczęśliwym.  

Obfitych Łask i Błogosławieństw od 
Chrystusa Zmartwychwstałego oraz 

pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych 
z radosnym „Alleluja” wszystkim 

Czytelnikom, Firmom współpracującym 
z naszym wydawnictwem

życzy redakcja Szlaku Wiary
Kraków, Wielkanoc 2019 r.
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C
zy możliwe jest życie bez 
trosk? Tego nikt nie obie-
cał. Co zatem jest treścią 
obietnic Pana Jezusa? Ży-
cie pełne poczucia bezpie-

czeństwa, życie w jasno określonym 
celu, życie z niepodważalną moty-
wacją i nieustannie dostępnym źró-
dłem siły. Czyli piękne, możliwe tu, 
na ziemi i prowadzące bezpośred-
nio do Serca Jezusa, czyli do szczę-
ścia wiecznego.

Dowody na istnienie 
szczęścia

Od kiedy tylko ludzie wpadli 
na pomysł przeprowadzania ankiet, 
to dość regularnie pojawiają się ta-
kie badania, mniej czy bardziej na-
ukowe, w których ludzkość szuka 
tych, którym się udało w życiu. Fa-
scynują osoby o szczególnych uzdol-
nieniach, zachwycają wspaniałe wy-
stępy, koncerty, rekordy. Powiemy 
jednak: „to dla wybranych”, mało kto 
ma takie talenty. Ale nic „nie prze-
bije” relacji osób, które opowiada-
ją o swoim szczęściu mimo braku 
szczególnych uzdolnień.

Kilka lat temu Katolicka Agencja 
Informacyjna przeprowadziła do-
brze zorganizowane badanie na te-
mat świętości życia w codzienności. 
Oto niektóre wypowiedzi:

J  Świętość codziennego życia 
to umiejętność radzenia w tru-
dach życia codziennego, powie-
rzanie trosk, kłopotów, radości 
Panu Bogu, chwalenie Pana przez 
wykonywanie z miłością codzien-
nych obowiązków; oddawanie 
Bogu osób, które stawia na dro-
dze naszego życia, realizowanie 
przykazania miłości na co dzień.

J  „Świętość życia codziennego jest 
dla mnie wtedy, gdy wola Boża 
i moja wola działają równolegle 
do siebie. Każdego dnia, w każdej 
chwili, mamy do czynienia z wy-
borem – objąć wolę Boga obja-
wioną w codziennych okoliczno-
ściach, lub stawić opór i walczyć 
z Jego uświęcającą pracą w na-
szych duszach; wybór decyduje 
o naszym losie.

J  Dla mnie świętość życia codzien-
nego zaczyna się o świcie, kiedy 
wstaję z łóżka. Zaczynam BYĆ, 

aby w pełni uczestniczyć w pro-
cesji Życia, ofiarować ludzkości 
coś wartościowego, aby zobaczyć, 
czy rzeczywiście mogę dziś wyko-
rzystać mój prawdziwy potencjał.

J  Świętość jest zagadką, na którą 
odpowiedzi można udzielić do-
piero z perspektywy całego ży-
cia. Każdy dzień to czas dany mi 
osobiście. Po pierwsze, staram się 
o uświęcenie czasu przez osobiste 
zawierzenie się Bogu w osobistej 
modlitwie, w sakramentach, w Li-
turgii Godzin. Po drugie, radością 
serca jest podejmowanie zaanga-
żowań stałych, już rozeznanych, 
jak i aktywność „spontaniczną”.

J  Świętość jest to więc przede 
wszystkim kierowanie się Ośmio-
ma Błogosławieństwami, które 
są dla nas swoistą zasadą życia. 
Świętość ta polega także na pod-
noszeniu się z każdego upadku 
i wytrwałym kroczeniu do Króle-
stwa Niebieskiego.

Ludzie, którzy to pisali są szczę-
śliwi, bo wiedzą, że szczęście, tak 
samo jak świętość, to nie jednora-
zowy stan, nie pojedynczy, wyrwa-
ny z życia fakt, ale DROGA. Droga 
– wydawałoby się – bez końca, ale 
to nieprawda. Na końcu tej drogi 
stoi Miłosierny Pan Jezus z otwar-
tymi ramionami i składa Ojcu dzięk-
czynienie za każde ludzkie staranie, 
za każdą decyzję, w której czło-
wiek przyjmie Jego łaskę. A jakie 
to łaski? Wytrwałość i cierpliwość, 
zwłaszcza do samego siebie, pogo-
da ducha i gotowość służenia za-
równo radą, jak i pomocą wszędzie 
tam, gdzie to jest możliwe. Trzeba 
dodać do tej listy łaskę przebacze-
nia i łaskę odwagi, łaskę podnosze-
nia się po każdej nieudanej próbie 
i łaskę ufności, bo przecież Pan nie 
zawiedzie.

Gdzie najlepiej widać 
świętość życia?

Szukając osób, które nam wska-
zują świętość życia, oczywiście za-
czniemy od naszego Mistrza sprzed 
dwóch tysięcy lat. Jezus Chrystus 
okazywał szczególną wrażliwość wo-
bec cierpiących: uzdrawiając i po-
cieszając, niosąc nadzieję i poucze-
nie. Ludzie biegli do Niego często 

jeszcze nie wiedząc, że On potrafi 
zaradzić nie tylko cierpieniom prze-
mijającym. Dopiero ci, którzy za-
trzymali się, by Go posłuchać, usły-
szeli Błogosławieństwa i inne nauki. 
Jeśli słuchali Go dalej, to dowiedzie-
li się, że nie o to chodzi, by szukać 
smutków i prześladowań, ale że na-
wet w takich cierpieniach można 
być szczęśliwym, wybaczając i ofia-
rowując swój ból w intencji innych. 
A ci, którzy wytrwali do końca usły-
szeli prawdę o Bożym Miłosierdziu 
– przecież słowa ustanawiające sa-
krament pokuty i pojednania zapi-
sane są dopiero w relacjach ze spo-
tkań uczniów ze Zmartwychwstałym 
(por. J 20,23).

Patrzymy potem na świętych, 
na ludzi wskazanych przez Kościół 
jako przykład. Słuchamy chętnie 
o służbie i przebaczeniu. Ale to, cze-
go oni dokonali, jest dostępne dla 
każdego. Nie trzeba czekać na mor-
dercę czy innego rozbójnika, by wy-
baczyć dziecku czy współmałżon-
kowi. Nie trzeba wypatrywać okazji 
do heroizmu, by pomóc osobie sa-
motnej, wychowującej dzieci czy słu-
żącej niepełnosprawnej matce czy 
dziadkowi.

Świętości życia uczą siostry w La-
skach (Ośrodek dla Niewidomych) 
i w Mocarzewie (Zespół Szkół i Pla-
cówek Specjalnych). Takich miejsc 
jest oczywiście bardzo wiele, ale 
przecież świętość życia zauważa każ-
da osoba, która przyjmuje nowe ży-
cie i każda, która idzie z pomocą 
tym, którzy sami sobie nie poradzą. 
A ci, którzy okazują szacunek oso-
bom sędziwym? Nie tylko ksiądz ka-
pelan, który siedzi przy łóżku pani 

po raz szósty powtarzającej swoje 
grzechy, bo nie pamięta, co powie-
działa przed chwilą, ale też każda 
opiekunka wymieniająca z uśmie-
chem prześcieradło, bo przecież oso-
ba, która je zabrudziła, nie panuje 
nad swoim ciałem.

A może warto częściej uświadamiać 
sobie, że osoby potrzebujące są nam 
potrzebne, aby się nauczyć bezinte-
resownej miłości? Aby zrozumieć, 
że nieskończenie większa jest cierpli-
wość Pana Boga do każdego z nas?

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Pełne miłości, szczęśliwe życie
Gdy Pan Jezus nauczał – jak zapewne wszyscy pamiętamy 

– o Swojej owczarni, to powiedział między innymi: Ja przyszedłem 
po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).

Kilka rozdziałów później, cytując słowa Zbawiciela o wzajemnej 
miłości, święty Jan dodaje: Jeśli będziecie zachowywać moje przykaza-
nia, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przyka-
zania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was  była i aby radość wasza była pełna (J 15,10–11).

Jeśli tylko sobie przypomnimy, że chcemy być szczęśliwi, powin-
niśmy wracać do tej niezawodnej recepty.

Modlitwa o świętość życia
(świętego Tomasza z Akwinu)

(fragmenty)
Pozwól mi, litościwy Boże, bym do tego, co się Tobie podo-

ba, wytrwale dążył, bym tego roztropnie dociekał, to uczciwe za 
prawdę uznał i doskonale wykonał na chwałę Imienia Twego. (...) 

Daj, Panie, Boże mój, by mię powodzenia i niepowodzenia 
nie osłabiały na duchu przez wynoszenie się lub przez zniechę-
cenie. (…)

Uczyń mnie, Panie, Boże mój, posłusznym bez oporu, ubogim 
bez przygnębienia, czystym bez zepsucia, cierpliwym bez szemra-
nia, pokornym bez udawania, wesołym bez roztrzepania, poważ-
nym bez przytłaczania, ruchliwym bez lekkomyślności, bojącym się 
Ciebie bez zwątpienia, szczerym bez dwoistości, czyniącym dobrze 
bez zarozumiałości, wpływającym na poprawę bliźniego bez wy-
wyższania siebie, budującym go słowami i przykładem bez obłudy. 
Daj, mi, Panie Boże, serce tak doskonale czujne, by się nie dało 
odwieść od Ciebie żadną ciekawością; serce szlachetne, które 
by się oparło niegodnym uczuciom, ciągnącym mnie ku cofa-
niu się w moich postanowieniach; serce stałe, nie dające się za-
łamać żadnym utrapieniem; serce wolne, niedające się zwycię-
żyć naciskowi uczuć. (…) Amen.
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Na
 przystanku stoją licealiści. 
Rozmawiają o wierze. Jedna 
z dziewcząt mówi poważnie: 
– Ja to bym chciała być wierzą-
ca, ale tak, jak nasza katechet-

ka, a nie jak moja babcia! – Czemu? – Bo sio-
stra Beata jest zawsze pogodna, a jak babcia 
mówi o wierze, to ma minę męczennicy przed 
ścięciem, a jak się modli, to terroryzuje rodzinę!

Radość wiary
Radość naszej wiary wynika w sposób jed-

noznaczny z tego, że Pan Bóg kocha każdego 
człowieka, powołał go do życia i przeznaczył 
do wiecznego szczęścia u Jego boku. Piotr, Ja-
kub i Jan po doświadczeniu na Górze Przemie-
nienia byli wpatrzeni w Jezusa, poza Nim nie 
widzieli świata, wszystko inne wobec Jego Oso-
by straciło wartość. Z niechęcią wrócili do świa-
ta, ale już wiedzieli „jaki smak” mają Chrystu-
sowe Obietnice.

Radość wiary, która polega na świadomości 
celu życia, można przeżywać wśród utrapień, 
a nawet każdy ciężar – zjednoczony z Męką Je-
zusa – przybliża nas do radości wiecznej.

Ludzie pełni radości
Święty Paweł Apostoł napisał:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powta-

rzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim 
ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest 
blisko! O nic się już zbytnio n ie troskajcie, ale 
w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie 
Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, bę-
dzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Je-
zusie (Flp 4,4–7).

Czy takie we zwanie jest w ogóle realne? Czy 
możliwe do wypełnienia dla człowieka przy zdro-
wych zmysłach? I to do tego w sytuacjach, które 
z radością w ogóle się nie kojarzą?

Przywołajmy konkretne osoby, wszystkie te-
raz mają udział w Radości Wiecznej, u boku 
Zbawiciela. Ich życie, gdy jeszcze byli na tej zie-
mi, pośród nas, to doskonałe ilustracje wspo-
mnianego przez świętego Pawła dziwnego chrze-
ścijańskiego zadania.

Taka była Pani Ewelina, mówiła, że jej serce 
– jak mawiała – jest „nie do pary” z resztą or-
ganizmu, który – znów jej słowa – „popsuł się 
zbyt wcześnie”.

Pani Ewelina
To pierwsza osoba, która mi się kojarzy, kie-

dy mówimy o radości.
 Gdy poznałem Panią Ewelinę, miała już po-

nad 80 lat i wiedziałem, że od niemal trzydziestu 
nie wstaje z łóżka. Chodziłem do niej z Komu-
nią Świętą i z podziwem szybko zauważyłem, jak 
wielką radość miała na twarzy, gdy przyjmowała 
Eucharystię. Tego nie da się grać, tak często i tak 
głęboko. To było w jej sercu, które – jak mawia-
ła – jest „nie do pary” z resztą organizmu, który 
– znów jej słowa – „popsuł się zbyt wcześnie”. 
Rzeczywiście cierpiała na jakąś formę postępu-
jącego reumatyzmu, który i bolał, i usztywniał 
jej stawy. Coraz mniej się ruszała i wymagała 
coraz pełniejszej opieki. Ale – tu następne zdzi-
wienie: nigdy nie brakowało ludzi, którzy aż się 
palili, by jej usłużyć. Głównie były to dziewczę-
ta z Duszpasterstwa Akademickiego, ale przy-
chodzili też chłopcy, gdy trzeba było więcej siły, 
przychodzili też starsi, gdy chcieli się umocnić. 
Właśnie – to ta jej tajemnica: każdy przychodził, 
bo czuł, że więcej dostaje niż daje. TO TA JEJ 
RADOŚĆ!!! Mówiła niekiedy, że lekarze dali 
jej papier na kwaśną minę, ale ona z tego prawa 

nie lubi korzystać. Często dowcipkowała, pa-
miętała prawie wszystkie kawały, nie lubiła tyl-
ko żartów wulgarnych. Na to nawet miała swo-
ją radę. Powtarzała, zwłaszcza chłopakom: Nie 
opowiadaj sprośnych żartów, bo ci się wszyst-
kie w dniu ślubu przypomną. Nie mówiła wiele 
o Panu Bogu, ale Nim żyła. Umiała Go wskazać, 
gdy ktoś z przychodzących miał jakiś lęk w sobie 
czy smutek na twarzy. I każdy jej wierzył, bo wi-
dział po jej życiu, wiedzieliśmy też, że jak bar-
dzo boli, to ona każdą minutę ofiarowuje Panu 
Jezusowi Ukrzyżowanemu w intencji nawróce-
nia zatwardziałych grzeszników. Oni pewnie te-
raz ją tam noszą w niebie.

Ojciec Tadeusz
Księdza Tadeusza Fedorowicza można było 

poznać w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach 
pod Warszawą. Czy to chodził na spacer po le-
sie i wsłuchiwał się w głosy ukochanych i do-
skonale znanych ptaków, czy już potem kiedy 
jeździł na wózku – zawsze miał pogodną minę 
i zawsze był gotów to mówienia czegoś wesołe-
go. Poza chwilami, kiedy ktoś mówił mu o złu, 
wtedy szczerze się smucił, ale też łatwo dostrze-
gał jakieś dobro, o które „można się zaczepić” 
i które daje nadzieję na znalezienie Woli Bożej.

Pośród napisanych przez niego „błogosła-
wieństw” znajdujemy doskonałą radę: „Błogosła-
wieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie, 
nie przestaną nigdy się bawić”. On tę umiejęt-
ność posiadł w stopniu chyba doskonałym, miał 
doskonały dystans wobec samego siebie. Tylko 
o grzechu mówił bardzo poważnie. Bo to zło, 
którego nie wolno lekceważyć.

Pani Hanna (dzisiaj błogosławiona 
Hanna Chrzanowska)

Kiedy ją poznałem podczas wakacji, miałem 
kilka lat. Tak się złożyło, że u Państwa Nędzów 
w Roztokach za Kościeliskiem wspólnie spędzali-
śmy wakacje. Znajomi mówili, że to przyjaciółka 
ks. kardynała Karola Wojtyły, co było już oczywi-
ste na jej pogrzebie. Znał ją chyba cały Kraków, 
bo jako pielęgniarka służyła chorym. 

Ale myśmy Panią Hannę Chrzanowską widzie-
li z zupełnie „niesłużbowej” strony. Zawsze miała 

pogodne oblicze, nigdy nie nakrzyczała na nas, 
choć bywaliśmy hałaśliwi. Dlatego jak czasami 
prosiła, żeby być trochę ciszej, bo chciałaby odpo-
cząć lub się pomodlić, to chodziliśmy na palcach.

Nikogo nie dziwiło, że chorzy za nią przepa-
dali, bo niosła nie tylko ulgę fizyczną, dawała też 
coś, czym była napełniona – prawdziwą chrze-
ścijańską radość.

Łukasz
Poznałem go rok przed jego śmiercią, nie 

miał jednej nogi i miał niespełna 14 lat. Nowo-
twór wtedy na chwilę się zatrzymał, ale po kilku 
miesiącach znów zaczął niszczyć ciało. Gdy już 
było bardzo źle, kazał sobie przynosić codzien-
nie Komunię Świętą. Wszyscy wierzyli w jego 
słowa, gdy mówił, że Eucharystia daje mu siłę. 
Jego dyspozycje były jasne i zdecydowane, ale 
też trochę zaskakujące. Kilka dni przed śmier-
cią zadysponował, że jego pogrzeb ma być od-
prawiany w szatach koloru białego, a oszczęd-
ności, które zgromadził w skarbonce, Mama 
ma przeznaczyć na dobre perfumy, których 
ma użyć podczas pogrzebu. I jeszcze w ostat-
niej dobie życia, doskonale wiedząc, że gaśnie, 
Babcię poprosił o przygotowanie ulubionego 
tortu orzechowego, bo „już chyba nie trzeba 
pilnować diety”.

Są miliony ludzi, którzy wcielają w życie na-
kaz Radości. To po prostu skutek zaufania Panu 
Bogu i Jego obietnicom. To również skutek od-
różniania rzeczy ważnych od drobiazgów, bo to, 
co nieistotne nie jest warte ludzkiego smutku, 
a to, co ważne jest pod opieką Pana Boga.

Jestem pewien, że znamy wiele osób, które 
można by dołączyć do listy, którą powyżej roz-
począłem. Przypominanie sobie tych, którzy wie-
dzieli, jak ważna jest bliska przyjaźń z Panem Je-
zusem, daje wspaniałe owoce, wtedy nam jest 
po prostu łatwiej.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI
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Obowiązek radości w wierze

Radości waszej nikt wam nie 
zdoła odebrać 

(J 16,22)
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P
ochodzę z rodziny wierzącej 
i praktykującej, wychowa-
nej w klimacie gościnności, 
otwartości na drugiego czło-
wieka. Najpiękniejsze moje 

wspomnienia z tamtych lat dotyczą 
wspólnego przygotowania do Uro-
czystości Bożego Narodzenia, Zmar-
twychwstania Pańskiego oraz przeży-
wania tego czasu w rodzinnym gronie. 
Okres świąteczny był związany z róż-
nymi tradycjami– również regional-
nymi, które wyzwalały w nas radość, 
a także umożliwiały uczestnictwo we 
wspólnej modlitwie.

Wzrastałam w środowisku wiej-
skim, otoczona pięknem przyrody, po-
śród lasów i widoków gór. W moim 
sąsiedztwie mieszkały rodziny wielo-
dzietne, dlatego tak mile wspominam 
tamte lata, tak bogate w doświadcze-
nia związane z obchodzeniem różnych 
uroczystości okolicznościowych, pracy 
przy sianokosach, żniwach, czy wykop-
kach. Jestem bardzo wdzięczna Panu 
Bogu za te doświadczenia. 

Od najmłodszych lat byłam osobą 
bardzo ruchliwą, z tego też powodu 
wpadałam w różne tarapaty i bolesne 
doświadczenia. Przykładem może być 
wypadek samochodowy, który prze-
żyłam, przebita gwoździem noga, po-
gryzienie przez dużego psa, wypadek 
w szkole z powodu, którego znala-
złam się w szpitalu, a następnie nosze-
nie kołnierza ortopedycznego. Po-
szukiwanie przygód towarzyszyło mi 
od dzieciństwa. 

Lubiłam jazdę konną, jazdę na mo-
torze jako osoba towarzysząca, a moim 
ulubionym zajęciem było sprawianie 
innym różnych drobnych radości. Pan 
Bóg postawił na mojej drodze osoby 
starsze, potrzebujące , którym mogłam 
ofiarować pomoc.

Dzisiaj z perspektywy tylu lat widzę 
jak Pan chronił mnie w swojej Opatrz-
ności i czuwał nade mną. 

 Codzienny kontakt z przyrodą na-
pełniał mnie spokojem, w momentach 
dla mnie trudnych lubiłam przeby-
wać na samotności, często spaceru-
jąc po lesie. Piękno otaczającego mnie 
krajobrazu wyzwalało w moim sercu 
spontaniczną modlitwę, myśli kiero-
wałam do Pana zastanawiając się, jaki 
On jest, skoro wszystko co uczynił jest 
takie piękne.

Pierwsze myśli o życiu zakonnym 
pojawiły się w wieku 15– stu lat, 
a ich źródłem było doświadczenie, pod 
wpływem którego otwarła się dla mnie 
przestrzeń dotąd nie znana. Uczestni-
cząc we Mszy Świętej niedzielnej go-
rąco prosiłam Pana o pomoc w zdaniu 
egzaminów do szkoły średniej. Odczu-
wałam lęk i bardzo potrzebowałam 
wsparcia. Dodatkowo był to trudny 
okres związany z różnymi przeżycia-
mi osobistymi i rodzinnymi. W klima-
cie wewnętrznego cierpienia i zmaga-
nia się o zaufanie doświadczyłam łaski 
bliskości Pana, poczułam żywą obec-
ność Boga. Temu przeżyciu nie mo-
głam zaprzeczyć, ani od niego uciec. 
Uczestniczyłam już w tylu Mszach 
Świętych, a ta dla mnie była szcze-
gólnym darem od Pana, to spotka-
nie zaowocowało nową gorliwością, 
żarliwością serca, oraz pragnieniem 
codziennej Komunii Świętej. Zrozu-
miałam jak jestem mała, jak mały jest 
człowiek wobec Potęgi Boga, wobec 
całego stworzenia, a Pan Bóg kocha 
nas tak czule. Moje zmartwienia, oba-
wy miały już inny rozmiar. Wiedzia-
łam, że jest Ktoś Wielki, że mogę się 

na Nim oprzeć. Pan to Tajemnica Nie-
wypowiedzianego Piękna. 

O szczęściu, które nosiłam w ser-
cu nie rozmawiałam. To był mój se-
kret, natomiast czerpałam z tego do-
świadczenia radość. Rozpoczęłam 
naukę w nowej szkole– czteroletnim 
Technikum Odzieżowym w Bobo-
wej. Mieszkałam w internacie, dlate-
go dysponowałam czasem na modli-
twę oraz codzienne uczestnictwo we 
Mszy Świętej. Moją ulubioną modli-
twą był Różaniec, „ Tajemnica Szczę-
ścia”, oraz nabożeństwo do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, odprawiane 
w tamtejszym kościele.

Byłam bardzo dobra w biegach 
na długie dystansy, brałam więc udział 
w zawodach sportowych. Z koleżanka-
mi wyjeżdżałyśmy na nocne czuwania 
do Sióstr Dominikanek w Białej Niż-
nej, w miesiącach letnich spotykałyśmy 
się z naszą grupą i organizowałyśmy 
ogniska, wyjazdy na zbiór borówek. 
Pracowałyśmy przy zbiorze jabłek, tru-
skawek. W ykorzystywałyśmy wszyst-
kie możliwości pracy zarobkowej do-
stępne dla nas. 

W drugiej klasie szkoły średniej 
podczas Misji parafialnych oglądałam 
film o św. Franciszku z Asyżu. Za-
chwyciłam się tą postacią i jego drogą 
do Pana Boga. Pragnienie życia zakon-
nego wciąż we mnie wzrastało pomi-
mo zaangażowania w różne sprawy. 
Zastanawiałam się nad sobą, pytałam 
Pana jaką drogę mam obrać po ukoń-
czeniu szkoły, i przychodziło delikat-
ne natchnienie, nie narzucający się głos 
zapraszający mnie do refleksji nad ob-
raniem stanu życia zakonnego. Kiedy 
myślę o tamtych latach i doświadcze-
niach zadziwia mnie delikatność i cier-
pliwość Pana Boga, Jego Miłość, któ-
ra tak bardzo szanuje naszą wolność. 
Przecież tak łatwo zagłuszyć w sobie 
głos powołania, ulec lękowi i niepew-
ności, która wiąże się z decyzją wstą-
pienia do klasztoru. Wiem to z własne-
go doświadczenia. 

W czwartej klasie w lutym postano-
wiłam pojechać z koleżankami na reko-
lekcje do Krakowa do Sióstr Miłosier-
dzia, z intencją wstąpienia do klasztoru 
czynnego, którego charyzmatem jest 
opieka nad chorymi i starszymi osoba-
mi. Pamiętam, że to był piątek. Byłam 
już przygotowana na sobotni wyjazd, 
a tu nagle niespodzianka. Doznałam 
tak mocnego bólu kręgosłupa, że z tru-
dem mogłam się poruszać. Z mojego 
wyjazdu i planów nic nie wyszło. Nie 
rozumiałam tego doświadczenia, by-
łam przekonana, że to Pan pomieszał 
mi plany. Czułam niezadowolenie, roz-
czarowanie i smutek. Do tego momen-
tu starałam się szukać mojego miejsca 
, od tego doświadczenia zawierzyłam 
Panu Bogu troskę o znalezienie dla 
mnie wspólnoty. Byłam pewna tylko 
jednego– nie wstąpię do klasztoru klau-
zurowego ze względu na mój tempera-
ment. Zbliżający się koniec roku i cze-
kający mnie egzamin dojrzałości oraz 
przeżycia związane z oczekiwaniem 
na Bożą odpowiedź, to wszystko wpro-
wadzało mnie w napięcie, wzmagało we 
mnie potrzebę oparcia na Bogu.

Po zdaniu Matury i ukończeniu 
szkoły nadszedł czas podjęcia najtrud-
niejszej decyzji. Co wybrać, czy wstąpić 
do klasztoru czy podjąć pracę w swo-
im zawodzie ? Czego pragnie Bóg ? 
Jak mam to rozeznać? Jedynie mo-
dlitwa płynąca prosto z serca była dla 
mnie siłą, ponieważ tą decyzję musia-
łam podjąć sama, potrzebowałam prze-
konania, że to jest odpowiedni moment 
na zrealizowanie mojego pragnienia. 

W takich chwilach podejmowa-
nia ważnych decyzji przychodzą róż-
ne myśli, jedne o zabarwieniu pozy-
tywnym, drugie negatywnym. Rodzi 
się lęk, pytanie o wytrwałość. Bardzo 
ważne jest jasne określenie wartości, 
którymi chcę się kierować i pytanie 
o sens i motywację mojej decyzji. Sta-
wanie przed Panem w postawie uniże-
nia, w prostocie serca z całym bogac-
twem i bagażem swoich doświadczeń 

i przeżyć. Pielęgnowanie i wzmacnia-
nie pięknych pragnień, które rodzą się 
pod wpływem łaski Bożej i natchnie-
nia Ducha Świętego.

Nadszedł lipiec, postanowiłam od-
ważnie realizować swój zamiar. Boża 
Opatrzność w sposób bardzo pro-
sty posługując się folderem wskazała 
miejsce mojego wstąpienia. Nie posia-
dałam dużej wiedzy na temat Zakonu 
Sióstr Bernardynek, jedynie świado-
mość, że siostry są Zakonem o ducho-
wości franciszkańskiej. Sposób w jaki 
Pan mnie podprowadził do tej wspól-
noty przekonała mnie do podjęcia dal-
szych kroków. Kiedy przyjechałam 
do sióstr odczułam w sercu przeko-
nanie, że to jest mój nowy dom, miej-
sce, którego szukam. Towarzyszyła mi 
radość i uczucie szczęścia. Poprosiłam 
o przyjęcie mnie do klasztoru. Siostry 
zaproponowały udział w rekolekcjach 
powołaniowych, które się rozpoczy-
nały. Wracałam do domu z bijącym 
sercem, radość mieszała się z lękiem. 
Czekała mnie rozmowa z mamą, tata 
pracował za granicą. Rodzina nic nie 
wiedziała o moich zamiarach. Dodat-
kowo nie wyobrażałam siebie w Zako-
nie klauzurowym, natomiast Pan Bóg 
prowadził mnie w zupełnie przeciw-
nym kierunku od mojego . Wreszcie 
nadszedł moment rozmowy z mamą. 
Opowiedziałam o moich zamiarach, 
o chęci uczestnictwa w rekolekcjach, 
o pragnieniu wstąpienia do klasztoru. 
Mama była zaskoczona, według niej 
to nie był odpowiedni czas na moje 
odejście. Rozpoczynające się żniwa, 
związana z tym okresem praca, brak 
taty. Byłam najstarsza, miałam wtedy 
19 lat, moje młodsze rodzeństwo nie 
mogło mnie zastąpić. Byłam świadoma 
w jakiej sytuacji zostawiam mamę, jak 
ona mnie potrzebuje– to było bardzo 
trudne. Prosiłam Pana o siły i odwagę, 
o opiekę nad całą rodziną, a zwłasz-
cza mamą. Doświadczyłam trudnych 
chwil, a zarazem pięknych. Pan Bóg 
daje Pokój w takich sytuacjach i głę-
bokie przekonanie o swojej niezawod-
nej Opatrzności. Z zaufaniem powie-
rzyłam Panu wszystkie trudności i lęki, 
wierząc, w że On nie opuści tych, któ-
rych kocham.

Przyjechałam do sióstr w piątek, 
po tygodniu wróciłam do domu z wia-
domością, że w niedzielę wstępuję 
do klasztoru. Miałam tylko jeden dzień 
na przygotowanie potrzebnych rzeczy. 
Rodzice boleśnie przeżyli moją decyzję, 
myślę, że nie mieli czasu, aby oswoić 
się z wyborem takiej drogi. Teraz ro-
dzice i rodzeństwo cieszą się i wspie-
rają mnie modlitwą.

Obecnie jestem we wspólnocie 
Sióstr Bernardynek w Krakowie. Roz-
poczęłam 26 rok życia w klasztorze. 

Kiedy wstępowałam na drogę ży-
cia zakonnego miałam 19 lat. Moją 
jedyną motywacją było pragnienie ży-
cia z Bogiem w takiej właśnie for-
mie. To co najbardziej pociągało mnie 
w Panu to jego Piękno, które starałam 
się odkrywać na różne sposoby: roz-
ważając Słowo Boże, czytając księgę 
przyrody oraz z osobistego doświad-
czenia Pana. Pan Bóg To Tajemnica 

Niepojętej Doskonałości, Piękna, któ-
re jest zawsze świeże. 

Czasami zastanawiam sią jak moż-
na wytłumaczyć sens życia kontem-
placyjnego klauzurowego, ukazać jego 
piękno, wartość. Wiara umożliwia nam 
odsłonięcie i dotknięcie tej tajemni-
cy. Przez wiarę możemy doświadczyć 
spotkania z Niewidzialnym, a przecież 
Żyjącym Bogiem. Wiara otwiera nam 
drogę do poznania rzeczywistości nad-
przyrodzonej, podprowadza do Tajem-
nicy, którą jest Bóg. To Pan pierwszy 
powołuje, od Niego wychodzi inicjaty-
wa. Dla tego, który zostaje zaproszo-
ny do podjęcia stanu życia zakonnego 
wybór Boży również pozostaje tajem-
nicą. Może się pojawić pytanie: dlacze-
go ja Panie , przecież nie zasługuję, jest 
tyle lepszych …

Duch Święty uzdalnia każdego 
powołanego do dawania pozytyw-
nej odpowiedzi, jednak decyzja nale-
ży do nas. 

 Bóg jest Miłością, więc wszystko, 
co czyni wypływa z Miłości i ku Miło-
ści zmierza. Jesteśmy stworzeni z Mi-
łości, i powołani do Miłości. Mówiąc 
o Panu Bogu naszym ludzkim językiem 
możemy sobie pomóc bardziej Go po-
znać, a przez poznanie więcej się Nim 
zachwycić i wzrastać w pełnym zaufa-
niu i zawierzeniu. Tak rozumie sens po-
wołania kontemplacyjnego, jako odpo-
wiedź na Miłość Boga, który pragnie 
mojego zaufania i powierzenia swojego 
życia, powierzenia siebie Jego Mądro-
ści, Wiedzy. Pan Bóg posiada doskona-
łą wiedzę o każdym stworzeniu, Jego 
Miłujące Serce wyznacza nam cele i za-
dania do spełnienia na tej ziemi. On wie 
gdzie przygotował glebę dla swojej ro-
ślinki, gdzie ona rozkwitnie, i kto bę-
dzie się karmił jej owocami. To Pan jest 
ogrodnikiem, my potrzebujemy się tyl-
ko otworzyć na Jego obecność, i wpa-
trywać się w Niego jak w słońce. Wszy-
scy potrzebujemy ziemskiego słońca, 
bez niego marniejemy. O ile bardziej 
tego niebieskiego Słońca, którym jest 
Jezus Chrystus– nasz Zbawiciel. 

 Powołanie to przede wszystkim dar 
Łaski, a wraz z nią potrzebne zdolno-
ści do wykonania powierzonej misji. 
Myślę, że najważniejsze jest odnale-
zienie swojej drogi powołania, dawa-
nia Bogu pozytywnej odpowiedzi i tro-
ska o wierne wypełnianie Jego Świętej 
Woli. Bo to jest Miłość. Nie jest ważne 
jaki rodzaj powołania otrzymuję, po-
nieważ wszystko co pochodzi z Woli 
Bożej, ze źródła Jego Miłości jest Pięk-
ne, daje poczucie bezpieczeństwa, Po-
kój serca, a przede wszystkim jest miłe 
Bogu. Odnaleźć to właściwe powoła-
nie przeznaczone dla mnie, a w tym 
powołaniu odnaleźć siebie, dawać sie-
bie dzieląc się tymi darami, tym bogac-
twem, które otrzymuje od Pana– to jest 
przygoda. Życie staje się ciekawe, na-
biera smaku, ponieważ odkrywamy 
i doświadczamy działania Boga w nas, 
w naszym otoczeniu. 

 Pan Bóg pragnie naszego piękna, 
chce, aby człowiek cieszył się z godno-
ści, którą został obdarowany, aby siebie 
szanował. Wzrastał w poczuciu swo-
jej wartości. Naszym wewnętrznym 
pięknem jest Jego Łaska, Jego obec-
ność i Świętość. 

Życzę wszystkim, którzy poszuku-
ją swojej drogi powołania, wewnętrz-
nej determinacji , odwagi i wytrwało-
ści. Niech Pan Jezus, nasz Zbawiciel 
stanie się dla Was Światłem we wszyst-
kich ciemnościach i mrokach.

S. EWELINA OSFB

Tajemnica powołania
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We w p ro w a d z o n e j 
przed paru laty po-
prawce do Msza-
łu Rzymskiego zo-
baczyliśmy osobę 

świętego Józefa, Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny – jego imię 
stoi obok imienia swej Małżonki 
w modlitwach eucharystycznych. 
Jaki jest powód tego ponownego od-
krycia trochę zapomnianego wcze-
śniej wspaniałego Opiekuna Pana 
Jezusa? Odkrywamy powtórnie 
jego cnoty: czystość, odwagę, po-
korę, zasłuchanie w Głos Pana Boga, 
wierność, cierpliwość, uczciwość, 
posłuszeństwo.

Jest patronem rodzin, małżon-
ków i życia poczętego, ojców i kobiet 
w ciąży, rzemieślników i bezrobot-
nych, patronem dobrej śmierci. Jest 
też patronem Kościoła Powszechne-
go, obu Ameryk, wielu krajów, re-
gionów, miast i diecezji. Można też 
śmiało nazwać świętego Józefa pa-
tronem miłości.

Postać Świętego
Świętego Józefa poznajemy oczy-

wiście w Biblii. Wprawdzie mówi się 
o nim, że „jest osobą, której żadne sło-
wo nie zostało zapisane”, ale wiemy 
o nim całkiem sporo. Pochodził z rodu 
Dawida. Pracował jako cieśla, czyli 
wykonywał prace stolarskie przydatne 
w każdym gospodarstwie domowym.

Zapisano, że był prawym i spra-
wiedliwym człowiekiem. Niektórzy 
bibliści z tych słów wyprowadzają 
wniosek, że był młody, bo nie na-
zwano by sprawiedliwym mężczyzny, 
który był kawalerem po 18 roku ży-
cia. Takie były zwyczaje. Inni doda-
ją możliwość, wcale nie wykluczo-
ną przez znane nam teksty, że mógł 
być wdowcem.

Znaną i wartą polecenia książkę 
o świętym Józefie Jan Dobraczyński 
zatytułował „Cień Ojca” – ten ty-
tuł doskonale oddaje pokorę, a jed-
nocześnie wspaniałe posłuszeństwo 
Woli Bożej.

Opierając się na starożytnych po-
daniach, w ikonografii często przed-
stawiany jest jako starzec – być 
może dla podkreślenia stateczno-
ści, opanowania i wierności Boże-
mu nakazowi.

Ksiądz Ignacy Soler, jezuita, 
w artykule opublikowanym przez 
Katolicką Agencję Informacyjną wy-
mienił powody, dla których święty 
Józef jest tak „wszechstronnym pa-
tronem. Zapoznajmy się z nimi:

Ojcostwo św. Józefa – patron oj-
ców i mężów

Małżeństwo z Maryją – patron 
rodzin

Mistrz życia wewnętrznego – pa-
tron modlitwy

Wychowanie w rodzinie – patron 
wychowawców

Patron Kościoła – patron nowych 
powołań

Uświęcenie pracy – patron lu-
dzi pracy

Życie codzienne – pa-
tron świętości życia

Nauczanie papieża 
Franciszka – patron ubo-
gich i uchodźców

Media masowe-
go przekazu – patron 
internetu

Nadzieja niebios – pa-
tron dobrej śmierci

 

Cichy wspomożyciel
W wielu sanktuariach 

świętego Józefa powta-
rza się często słowa: 
„Masz problem? – idź 
do Józefa”.

Zebraliśmy wypowie-
dzi niektórych świętych 
na temat omawianego 
patrona, warto się z nimi 
zapoznać.

„Każdy musi wiedzieć, 
że po Matce Bożej, św. 
Józef jest ze wszystkich 
świętych najukochańszy 
Bogu. Ma on dzięki temu 
wielką siłę Pana w sobie 
i może uzyskać łaski dla 
swoich wyznawców”.

ŚW. ALFONS LIGUORI, 

założyciel Redemptorystów

„Obrałam sobie za 
orędownika i patrona 
chwalebnego św. Józe-
fa, usilnie jemu się polecając. I po-
znałam jasno, że (…) Ojciec ten 
mój i Patron wybawił mnie i więcej 
mi dobrego uczynił, niż sama pro-
sić umiałam. Nie pamiętam, bym 
kiedykolwiek aż do tej chwili pro-
siła go, o jaką rzecz, której by mi 
nie wyświadczył. Jest to rzecz zdu-
miewająca, jak wielkie rzeczy Bóg 
mi uczynił za przyczyną tego chwa-
lebnego Świętego, z ilu niebezpie-
czeństw na ciele i na duszy mnie 
wybawił... Chciał nas Pan przez 
to upewnić, że jak był mu poddany 
na ziemi opiekunowi i mniemane-
mu ojcu swojemu, który miał pra-
wo Mu rozkazywać – tak i w nie-
bie czyni wszystko, o cokolwiek 
on Go prosi”.

ŚW. TERESA Z AVILA, karmelitanka

„Błogosławiona Dziewica była 
dzieckiem i św. Józef wiedział o tym 
doskonale, ale on także wiedział, 
że była ona święta, czysta i aniel-
ska, i nie mógł sobie wyobrazić Jej 
winnej popełnienia grzechu, dlatego 
też pozostawił Ją osądowi Bożemu. 
Dlaczego tak uczynił? Nowy Testa-
ment jasno o tym mówi, ponieważ 
był on człowiekiem sprawiedliwym 
(Mt 1,19). Człowiek sprawiedliwy, 
kiedy nie może znaleźć wytłuma-
czenia czynów lub intencji kogoś, 

kogo bardzo poważa i szanuje, nie 
potępia go, lecz pozostawia sądo-
wi Bożemu”.

ŚW. FRANCISZEK SALEZY (XVI W), 

biskup Genewy

„Bóg wybrał Józefa na małżon-
ka Maryi właśnie po to, by zapew-
nić Jezusowi możliwie najlepszą oj-
cowską opiekę”.

ŚW. JAN PAWEŁ II

Z objawień prywatnych
W objawienia prywatne nie mu-

simy wierzyć. Nie ma jednak żad-
nych przeciwwskazań, by się z nimi 
zapoznać. 

O ukrytym życiu Świętego Ob-
lubieńca Maryi możemy poczytać 
w dziele „Mistyczne Miasto Boże”, 
napisanym według objawień mi-
stycznych Sługi Bożej Marii z Agre-
dy. Maria żyła w Hiszpanii w XVII 
wieku. Od najmłodszych lat do-
świadczała mistycznych przeżyć. 
Po śmierci ojca, wraz z matką i sio-
strą wstąpiła do klasztoru Sióstr 
Franciszkanek od Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny (koncepcjonistek) w Agredzie. 
W czasie licznych wizji Najświęt-
sza Maryja Panna opowiedziała jej 

Naturalne farbowanie

Z iołowa Odżywka Koloryzująca 
Venita Henna Color, której głów-

nym składnikiem są  sproszkowane 
liście naturalnej Henny, głęboko od-
żywia i  wzmacnia włosy po  każdym 
zastosowaniu. Dzięki dodatkowi 
barwników kosmetycznych nadaje 
włosom pełen blasku kolor i  znako-
micie pokrywa siwe włosy. 
25 g/ ok. 5 zł.

B alsam Koloryzujący Venita Hen-
na Color z ekstraktem z natural-

nej Henny łączy nowoczesną tech-
nologię z tradycją. Jest bardzo łatwy 
w stosowaniu i znakomicie odświeża 
spłowiały kolor, odrosty, a  także tu-
szuje siwe włosy. Nie zawiera amo-
niaku i utleniaczy.
75 g/ ok. 8,50 zł.
Venita Henna Color to naturalna 
alternatywa dla farb do włosów.

Święty Józef Opiekun Pana Jezusa i Kościoła
o całym swoim życiu 
i najbliższych osobach.

W tych objawieniach 
Maryja miała powiedzieć 
mistyczce:

„Mój oblubieniec Józef 
zajmuje bardzo wysokie 
miejsce pomiędzy święty-
mi i książętami niebiański-
mi, jednak ani ty nie jesteś 
zdolna opisać jego wiel-
kiej świętości, ani śmier-
telnicy nie zdołają jej po-
znać, dopóki nie dostąpią 
oglądania Oblicza Boże-
go. Dopiero wtedy, zdzi-
wieni, zrozumieją tę ta-
jemnicę i będą chwalić 
Pana. W dzień ostatecz-
ny, gdy nastąpi sąd nad 
wszystkimi ludźmi, nie-
szczęśliwi potępieńcy będą 
gorzko płakali, że nie znali 
tego potężnego i skutecz-
nego środka zbawienia, ja-
kim jest wstawiennictwo 
św. Józefa; będą żałowali, 
że nie używali tego spo-
sobu aby przebłagać spra-
wiedliwego Najwyższego. 
Nikt z dzieci świata nie 
zna przywilejów i łask, ja-
kich Pan udzielił memu 
świętemu oblubieńcowi, 
ani potęgi jego wstawien-
nictwa u Majestatu Bo-
skiego i u mnie. Zapew-
niam cię, moja ukochana 
córko, że jest on w niebie 
jednym z najbliższych po-
wierników Pana i że wiele 
może zdziałać w celu od-

wrócenia od grzeszników kar sprawie-
dliwości Bożej! 

(…) We wszystkich potrzebach 
zwracaj się do niego i jego pośred-
nictwa, staraj się zjednać mu licz-
nych czcicieli, albowiem o cokolwiek 
mój oblubieniec prosi w niebie, tego 
Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie 
i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł 
udzielić ludziom przez pośrednic-
two św. Józefa, byleby tylko ludzie 
chcieli z tego skorzystać”.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Starożytna modlitwa 
do świętego Józefa:

O, święty Józefie, którego opieka 
przed tronem Boga jest tak wspaniała, 
mocna i natychmiastowa, powierzam 
Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez 
Twoje potężne wstawiennictwo i wy-
proś mi u Twojego Boskiego Syna 
wszelkie duchowe błogosławieństwa, 
żebym – poddany Twojej niebiańskiej 
mocy – mógł złożyć moje dziękczy-
nienie i hołd najbardziej kochające-
mu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmę-
czę się kontemplowaniem Ciebie. 
A w Twoich ramionach zasypia Je-
zus. Nie ośmielę się zbliżyć do Cie-
bie, kiedy On spoczywa na Twoim 
sercu. Uściskaj Go mocno w moim 
imieniu, ucałuj Jego drogocenną gło-
wę i poproś Go, by odwzajemnił ten 
pocałunek, kiedy będę wydawał moje 
ostatnie tchnienie. Święty Józefie, 
patronie odchodzących dusz, módl 
się za mnie. Amen.

Obraz świętego Józefa w Sanktuarium św. Józefa w Krakowie

Msze święte 

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30

Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30

Siostry Bernardynki Ul. Poselska 21, 31-002 Kraków

Tel. 12 422 22 46 www.bernardynki.com
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40. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II   
Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi

Jan Paweł II w znacz-
ny sposób przyczynił się do 
upadku sowieckiego impe-
rium, a wyjątkowym wyzwa-
niem dla komunistycznego 
reżimu stała się pierwsza piel-
grzymka, Papieża-Polaka do 
swej ojczyzny. Władze PRL 
stanęły bowiem przed dyle-
matem, którego efekt stawiał 
ich zawsze w niekorzystnym 
świetle. Nie mogli nie dopu-
ścić do przyjazdu Jana Paw-
ła II, gdyż naraziliby się na 
kompromitację w oczach mię-
dzynarodowej opinii publicz-
nej, nie wspominając o moż-
liwych reakcjach w Polsce. Z 
kolei przyjęcie Ojca Święte-
go oznaczało entuzjastycz-
ne jego przyjęcie w rzekomo 
ateistycznym kraju, jakim była 
PRL, co wykazałoby klęskę 
wieloletniej walki z Kościo-
łem. Wybrano zatem wariant 
drugi, ale za wszelką cenę sta-
rano się ograniczyć i utrudnić 
jej zorganizowanie.

Kilka zakonnic, starsze pa-
nie i twarz Ojca Świętego – 
tyle mógł zobaczyć ktoś, kto 
pamiętnego czerwca 1979 r. 
oglądał w telewizji polskiej 
transmisje ze spotkań z Janem 
Pawłem II. Nie znaczy to wca-
le, że telewizyjne kamery nie 
obejmowały wielotysięcznych 
tłumów, jakie przybywały, by 
zobaczyć i posłuchać Ojca 
Świętego. Ale ówczesne wła-
dze bardzo zadbały o to, by 
wszelkie uroczystości z udzia-
łem Papieża pokazywać tak, 
by ludziom oglądającym je 
w telewizji wydawało się, że 
liczba uczestniczących w nich 
osób jest niewielka. 

„Wielkie to wydarzenie dla 
narodu polskiego i duże kom-
plikacje dla nas” – miał po-
wiedzieć do żony przywódca 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej Edward Gierek 
na wieść o wyborze kardyna-
ła Karola Wojtyły na Papieża. 
Problemem dla partii była też 
pierwsza wizyta Ojca Świę-
tego w Ojczyźnie, mówiono 
wprost: „Wolelibyśmy, żeby 
nie przyjeżdżał”.

Pielgrzymka Papieża Jana 
Pawła II do Polski doszła jed-
nak do skutku. Miała miejsce 
w 1979 roku i trwała od 2 do 
10 czerwca. Wizyta ta prze-
biegała pod hasłem „Gaude 
Mater Polonia”, co oznacza 
„Raduj się Polsko – Matko 
Moja”. 

Pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II do ojczyzny odby-
ła się rok po objęciu ponty-
fikatu. Episkopat Polski dłu-
go negocjował jej organizację 
i program ze stroną rządową. 
Władze zamierzały utrzymać 
pełną kontrolę nad przebiegiem 

papieskiej wizyty. Utrudnienia 
administracyjne, liczne zakazy 
i nakazy nie na wiele się jednak 
zdały. Tłumy wiernych zarów-
no na trasach przejazdu Jana 
Pawła II, jak i na papieskich 
mszach, entuzjazm, z jakim Po-
lacy witali Ojca Świętego, ka-
zania wielokrotnie przerywane 
oklaskami – wszystko to ozna-
czało klęskę komunistycznej 
propagandy. 

Dla wierzących uczestni-
czących czynnie w uroczy-
stościach wizyta Papieża była 
przede wszystkim wielkim na-
rodowym i religijnym świę-
tem. Miała duże znaczenie nie 
tylko dla wolności Kościoła 

w Polsce, lecz także pośred-
nio przyczyniła się do od-
zyskania przez Polskę i jej 
obywateli pełnych swobód 
demokratycznych. 

Trasa papieskiej pielgrzym-
ki prowadziła przez osiem róż-
nych miast: Warszawę, Gnie-
zno, Częstochowę, Kraków, 
Kalwarię Zebrzydowską, Wa-
dowice, Oświęcim i Nowy Targ.

2-3 czerwca, Warszawa
Na lotnisku przywitał Pa-

pieża przewodniczący Rady 
Państwa Henryk Jabłoński, 
w Belwederze I sekretarz 
PZPR Edward Gierek. Go-
spodarzem wizyty ze strony 

kościelnej był kard. Stefan 
Wyszyński. Na placu Zwy-
cięstwa w Warszawie Oj-
ciec Święty wygłosił jedną ze 
swych najsłynniejszych ho-
milii: I wołam, ja, syn polskiej 
ziemi, a zarazem ja, Jan Pa-
weł II, papież, wołam z całej 
głębi tego tysiąclecia, wołam 
w przeddzień święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystki-
mi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi!Tej ziemi!

3 czerwca, Gniezno
Jan Paweł II odprawia 

mszę św. na Wzgórzu Lecha. 
Czyż Chrystus tego nie chce, 

czy Duch Święty tego nie roz-
rządza, ażeby ten papież Po-
lak, papież Słowianin, wła-
śnie teraz odsłonił duchową 
jedność chrześcijańskiej Eu-
ropy, na którą składają się 
dwie wielkie tradycje: Zacho-
du i Wschodu? Tak. Chrystus 
tego chce. Duch Święty tak 
rozrządza, ażeby to zostało po-
wiedziane teraz, tutaj w Gnieź-
nie – mówi Papież. 

4-6 czerwca, 
Częstochowa

Na Jasnej Górze Papież za-
trzymuje się najdłużej, uczest-
niczy w otwarciu konferencji 
Episkopatu Polski, ale przede 
wszystkim spotyka się z wier-
nymi. W homilii podczas 
Mszy św. dla pielgrzymów 
Papież zwraca uwagę na rolę 
Jasnej Góry w dziejach Pol-
ski, mówi: Jeśli jednakże chce-
my dowiedzieć się, jak płyną te 
dzieje w sercach Polaków, trze-
ba przyjść tutaj. Trzeba przyło-
żyć ucho do tego miejsca. Trze-
ba usłyszeć echo życia całego 
narodu w Sercu jego Matki 
i Królowej!

Na Jasnej Górze Papież 
mówił także o wolności: Sło-
wo niewola, które nas zawsze 
boli, w tym jednym miejscu nas 
nie boli; w tym jednym odnie-
sieniu napełnia nas wolnością, 
radością posiadania wolności. 
Tu zawsze byliśmy wolni. 

6 czerwca, Kraków
W katedrze wawelskiej Pa-

pież spotyka się z duchowień-
stwem. Kieruje słowo: Tak jak 
dawniej, tak i teraz codziennie 
modlę się za moją umiłowaną 

archidiecezję: za rodziny, para-
fie, dekanaty, zgromadzenia za-
konne męskie i żeńskie, za semi-
narium krakowskie i wszystkie 
seminaria duchowne w Krako-
wie, za tę uczelnię teologiczną, 
która jest dziedzicem najstar-
szego w Polsce Wydziału Teo-
logicznego, który zawdzięczamy 
błogosławionej Jadwidze Królo-
wej, za radę kapłańską, za Ku-
rię Metropolitalną, za kapitułę 
– strażniczkę Wawelu, za Sy-
nod Archidiecezji i Metropolii, 
za wszystkich i za każdego. 

7 czerwca, Kalwaria 
Zebrzydowska

Ojciec Święty modli się 
i rozmyśla w sanktuarium 
Męki Pańskiej. Oczekiwane 
przez wiernych przemówie-
nie Papież rozpoczął od słów: 
Nie wiem po prostu jak dzięko-
wać Bożej Opatrzności za to, 
że dane mi jest jeszcze raz na-
wiedzić to miejsce. Kalwaria 
Zebrzydowska, sanktuarium 
Matki Bożej i Dróżki. Nawie-
dzałem je wiele razy, począw-
szy od moich lat chłopięcych 
i młodzieńczych. Nawiedzałem 
je jako kapłan. Szczególnie 
często nawiedzałem sanktu-
arium kalwaryjskie jako arcy-
biskup krakowski i kardynał...

Niech z tego miejsca do 
wszystkich, którzy mnie słu-
chają tutaj albo gdziekolwiek, 
przemówi proste i zasadnicze 
papieskie wezwanie do mo-
dlitwy. A to jest wezwanie naj-
ważniejsze. Najistotniejsze orę-
dzie! – dodał Papież. 

7 czerwca, Wadowice
W rodzinnym mieście Pa-

pież spotyka się z dawnymi 
przyjaciółmi. Przywitał się 
z mieszkańcami tymi oto sło-
wami: Z wielkim wzruszeniem 
przybywam dzisiaj do tego mia-
sta, w którym się urodziłem 
– do parafii, w której zostałem 
ochrzczony i przyjęty do wspól-
noty Kościoła Chrystusowego 
– do środowiska, z którym zwią-
załem się przez osiemnaście lat 
mojego życia, od urodzenia do 
matury. Kiedy patrzę na ten ry-
nek, to prawie każdy szczegół 
łączy się tu dla mnie ze wspo-
mnieniem najwcześniejszego 
okresu życia. 

7 czerwca, 
Oświęcim-Brzezinka

Szczególnie ważkie słowa 
padły podczas wizyty na tere-
nie byłego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz, gdzie Pa-
pież modlił się w celi, w której 
śmiercią głodową zmarł Świę-
ty o. Maksymilian Maria Kol-
be i zatrzymał się przy tabli-
cach z napisami w językach 
polskim, rosyjskim i hebraj-
skim. Nigdy jeden naród nie 
może rozwijać się za cenę 
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   do Polski: 2 – 10 czerwca 1979 r.
drugiego, za cenę jego znie-
wolenia, uzależnienia, za cenę 
jego eksploatacji i za cenę jego 
śmierci – mówił do zebranego 
wokół rampy obozowej milio-
na wiernych, którzy słuchali 
go w kompletnej, przejmującej 
ciszy – Na miejscu tak straszli-
wego podeptania człowieczeń-
stwa, godności ludzkiej – zwy-
cięstwo człowieka!

8 czerwca, Nowy Targ
Zwracając się do młodych, 

Jan Paweł II wspomniał o war-
tości odpoczynku: Ducho-
wy odpoczynek człowieka (...) 
musi prowadzić do odnalezie-
nia w sobie i wypracowania 
w sobie owego nowego stwo-
rzenia, o którym mówi św. Pa-
weł. Dalej dodaje: ‚Odpocząć’ 
– napisał kiedyś Norwid – to 
znaczy ‚począć na nowo’. Otóż 
duchowy odpoczynek człowie-
ka – jak słusznie wyczuwają to 
tak liczne środowiska młodych – 
musi prowadzić do odnalezienia 
i wypracowania w sobie owego 
„nowego stworzenia”, o którym 
mówi św. Paweł. Droga do tego 
wiedzie poprzez słowo Boże od-
czytywane i celebrowane z wiarą 

i miłością, poprzez uczestnictwo 
w sakramentach, a nade wszyst-
ko w Eucharystii.

9–10 czerwca, Kraków
Papież celebruje mszę 

w Nowej Hucie, odwiedza 
grób rodziców i brata na 
cmentarzu Rakowickim. 

Pielgrzymkę kończy msza 
w 900. rocznicę męczeń-
skiej śmierci św. Stanisława. 

Podczas wspomnianej Mszy 
na Błoniach krakowskich Pa-
pież prosił rodaków, by pa-
miętali o swoim dziedzictwie, 
nie odcinali się od chrześci-
jańskich korzeni, nie odrzuca-
li Chrystusa. Świadkami tego 
wystąpienia, określonego póź-
niej jako „bierzmowanie dzie-
jów” było ponad milion osób. 
Ojciec Święty powiedział: Mu-
sicie być mocni, drodzy bracia 

i siostry! Musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! Musi-
cie być mocni mocą wiary! Mu-
sicie być wierni! Dziś tej mocy 
bardziej wam potrzeba niż w ja-
kiejkolwiek epoce dziejów. Mu-
sicie być mocni mocą nadziei, 
która przynosi pełną radość 
życia i nie dozwala zasmucać 
Ducha Świętego!

Do historii przeszły też dow-
cipne dialogi z młodzieżą, jakie 

Papież prowadził z okna domu 
arcybiskupów krakowskich 
przy Franciszkańskiej 3: Ja idę 
spać, a wy róbcie, co chcecie. 
Czy to ładnie, żeby przez osiem 
miesięcy nikt nie zauważył, że 
zaginął jeden obywatel Krako-
wa i nikt go nie szukał – żarto-
wał Jan Paweł II. Najważniej-
szym jednak posłaniem Papieża 
do młodzieży były słowa wypo-
wiedziane w kościele na Skałce: 

Wy macie przenieść ku przy-
szłości to całe olbrzymie do-
świadczenie dziejów, któremu 
na imię „Polska”. Tego trudu 
się nie lękajcie.

(AGA), JT-Ć

Redakcja wybrała kilka prze-
mówień i homilii Jana Pawła II 
z pierwszej pielgrzymki do Oj-
czyzny. Dostępne są na kolej-
nych stronach czasopisma.
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Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! 
Umiłowani Rodacy,
Drodzy Bracia i Siostry,
Uczestnicy eucharystycznej 
Ofiary, która sprawuje się 
dziś w Warszawie na placu 
Zwycięstwa

1. Razem z wami pragnę wy-
śpiewać pieśń dziękczynie-

nia dla Opatrzności, która pozwa-
la mi dziś jako pielgrzymowi stanąć 
na tym miejscu.

Pragnął – wiemy, że bardzo go-
rąco pragnął – stanąć na ziemi pol-
skiej, przede wszystkim na Jasnej 
Górze, zmarły niedawno papież 
Paweł VI. Pierwszy po wielu stule-
ciach papież–pielgrzym. Do koń-
ca życia nosił to pragnienie w swo-
im sercu i z nim zszedł do grobu. 
I oto czujemy, że pragnienie to było 
tak potężne i tak głęboko uzasad-
nione, że przerosło ramy jednego 
pontyfikatu i – w sposób po ludzku 
trudny do przewidzenia – realizuje 
się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej 
Opatrzności za to, że dała Pawłowi 
VI tak potężne pragnienie. Dzięku-
jemy za cały ten styl papieża–piel-
grzyma, jaki zapoczątkował wraz 
z Soborem Watykańskim II. Gdy 
bowiem Kościół cały uświadomił so-
bie na nowo, iż jest Ludem Bożym 
– Ludem, który uczestniczy w po-
słannictwie Chrystusa, Ludem, któ-
ry z tym posłannictwem idzie przez 
dzieje, który „pielgrzymuje”, papież 
nie mógł dłużej pozostać „więźniem 
Watykanu”. Musiał stać się na nowo 
Piotrem pielgrzymującym, tak jak 
ten pierwszy, który z Jerozolimy 
przywędrował poprzez Antiochię 
do Rzymu, aby tam dać świadec-
two Chrystusowi i przypieczętować 
je swoją krwią.

Dzisiaj dane mi jest wypełnić 
to pragnienie zmarłego papieża Paw-
ła VI wśród was, umiłowani syno-
wie i córki mojej Ojczyzny. Kiedy 
bowiem – z niezbadanych wyroków 
Bożej Opatrzności po śmierci Pawła 
VI i po kilkutygodniowym zaledwie 
pontyfikacie mojego bezpośrednie-
go poprzednika Jana Pawła I – zo-
stałem głosami kardynałów wezwany 
ze stolicy św. Stanisława w Krako-
wie na stolicę św. Piotra w Rzymie, 
zrozumiałem natychmiast, że moim 
szczególnym zadaniem jest spełnie-
nie tego pragnienia, którego Paweł 
VI nie mógł dopełnić na milenium 
chrztu Polski.

Jako więc wasz rodak, syn pol-
skiej ziemi, a zarazem jako papież–
pielgrzym witam was wszystkich! 
Witam najdostojniejszego Prymasa 
Polski. Witam wszystkich obecnych 
tutaj arcybiskupów, biskupów, pa-
sterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. 

Pozwólcie, że pośród naszych go-
ści powitam w sposób szczególny 
kardynała–arcybiskupa Santo Do-
mingo. To tam wypadało mi skie-
rować pierwsze kroki papieskiego 
pielgrzymowania w miesiącu stycz-
niu. Tam po raz pierwszy ucałowa-
łem ziemię, na której stanęła kiedyś 
stopa Krzysztofa Kolumba, po której 
przeszły stopy tylu głosicieli Ewange-
lii, a wśród nich także i naszych ro-
daków i polskich żołnierzy. Dzisiaj, 
wspólnie z wami, tego świadka mo-
jej pierwszej papieskiej podróży wi-
tam w Warszawie.

Czyż moja pielgrzymka do Oj-
czyzny w roku, w którym Kościół 
w Polsce obchodzi dziewięćsetną 
rocznicę śmierci św. Stanisława, nie 
jest zarazem jakimś szczególnym 
znakiem naszego polskiego piel-
grzymowania poprzez dzieje Ko-
ścioła – nie tylko po szlakach na-
szej Ojczyzny, ale zarazem Europy 
i świata? Odsuwam tutaj na bok 
moją własną osobę – niemniej mu-
szę wraz z wami wszystkimi stawiać 
sobie pytanie o motyw, dla którego 
właśnie w roku 1978 (po tylu stule-
ciach ustalonej w tej dziedzinie tra-
dycji) został na rzymską stolicę św. 
Piotra wezwany syn polskiego na-
rodu, polskiej ziemi. Od Piotra, jak 
i od wszystkich apostołów Chry-
stus żądał, aby byli Jego „świad-
kami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” 
(Dz 1,8).

Czyż przeto nawiązując do tych 
Chrystusowych słów, nie wolno nam 
wnosić zarazem, że Polska stała się 
w naszych czasach ziemią szcze-
gólnie odpowiedzialnego świadec-
twa? Że właśnie stąd – z Warsza-
wy, a także z Gniezna, z Jasnej 
Góry, z Krakowa, z całego tego hi-
storycznego szlaku, który tyle razy 
nawiedzałem w swoim życiu i któ-
ry w tych dniach znów będę miał 
szczęście nawiedzić, że właśnie stąd 
ze szczególną pokorą, ale i ze szcze-
gólnym przekonaniem trzeba gło-
sić Chrystusa? Że właśnie tu, na tej 
ziemi, na tym szlaku, trzeba sta-
nąć, aby odczytać świadectwo Jego 
Krzyża i Jego Zmartwychwstania? 
Ale, umiłowani rodacy – jeśli przy-
jąć to wszystko, co w tej chwili 
ośmieliłem się wypowiedzieć – jak-
żeż ogromne z tego rodzą się zada-
nia i zobowiązania! Czy do nich na-
prawdę dorastamy?

2. Dane mi jest dzisiaj, na pierw-
szym etapie mojej papieskiej 

pielgrzymki do Polski, sprawować 
Najświętszą Ofiarę w Warszawie, 
na placu Zwycięstwa. Liturgia so-
botniego wieczoru, w przeddzień 
Zesłania Ducha Świętego przenosi 
nas do wieczernika w Jerozolimie, 

w którym nazajutrz apostołowie 
– zgromadzeni wokół Maryi, Mat-
ki Chrystusa – mają otrzymać Du-
cha Świętego. Otrzymają Ducha, 
którego Chrystus im wyjednał przez 
krzyż, aby w mocy tego Ducha mo-
gli wypełnić Jego polecenie. „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem” (Mt 28,19–20). W takich 
słowach Chrystus Pan przed swym 
odejściem ze świata przekazał apo-
stołom swe ostatnie polecenie, swój 
„mandat misyjny”. I dodał: „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni aż do skończenia świata” (Mt 
28,20).

Dobrze się stało, że moja piel-
grzymka do Polski, związana z dzie-
więćsetną rocznicą męczeńskiej 
śmierci św. Stanisława, wypadła 
w okresie Zesłania Ducha Święte-
go oraz uroczystości Trójcy Prze-
najświętszej. W taki bowiem sposób 
mogę, dopełniając jakby pośmiert-
nie pragnienia Pawła VI, przeżyć raz 
jeszcze tysiąclecie chrztu na ziemi 
polskiej i wpisać tegoroczny Stani-
sławowy jubileusz w to tysiąclecie, 
z którego wzięły początek całe dzie-
je narodu i Kościoła. Właśnie uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego 
oraz Trójcy Przenajświętszej szcze-
gólnie nas przybliża do tego począt-
ku. W apostołach, którzy otrzymują 
Ducha Świętego w dzień Zielonych 

Świąt, są już niejako duchowo obec-
ni wszyscy ich następcy, wszyscy 
biskupi, również ci, którym od ty-
siąca lat wypadło głosić Ewange-
lię na ziemi polskiej. Również ten 
Stanisław ze Szczepanowa, który 
swoje posłannictwo na stolicy kra-
kowskiej okupił krwią przed dzie-
więcioma wiekami.

I są w tych apostołach i wo-
kół nich – w dniu Zesłania Ducha 
Świętego – zgromadzeni nie tylko 
przedstawiciele tych ludów i języ-
ków, które wymienia księga Dzie-
jów Apostolskich. Są wokół nich już 
wówczas zgromadzone różne ludy 
i narody, które przyjdą do Kościo-
ła poprzez światło Ewangelii i moc 
Ducha Świętego w różnych epo-
kach, w różnych stuleciach. Dzień 
Zielonych Świąt jest dniem narodzin 
wiary i Kościoła również na naszej 
polskiej ziemi. Jest to początek prze-
powiadania wielkich spraw Bożych 
również w naszym polskim języ-
ku. Jest to początek chrześcijaństwa 
również w życiu naszego narodu: 
w jego dziejach, w jego kulturze, 
w jego doświadczeniach.

3. Kościół przyniósł Polsce 
Chrystusa – to znaczy klucz 

do rozumienia tej wielkiej i podsta-
wowej rzeczywistości, jaką jest czło-
wiek. Człowieka bowiem nie można 
do końca zrozumieć bez Chrystu-
sa. A raczej: człowiek nie może sie-
bie sam do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. Nie może zrozumieć ani 
kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego powoła-
nie i ostateczne przeznaczenie. Nie 
może tego wszystkiego zrozumieć 
bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można 
wyłączać z dziejów człowieka w ja-
kimkolwiek miejscu ziemi. Nie moż-
na też bez Chrystusa zrozumieć dzie-
jów Polski – przede wszystkim jako 
dziejów ludzi, którzy przeszli i prze-
chodzą przez tę ziemię. Dzieje lu-
dzi! Dzieje narodu są przede wszyst-
kim dziejami ludzi. A dzieje każdego 
człowieka toczą się w Jezusie Chry-
stusie. W Nim stają się dziejami 
zbawienia.

Dzieje narodu zasługują na wła-
ściwą ocenę wedle tego, co wniósł 
on w rozwój człowieka i człowie-
czeństwa, w jego świadomość, ser-
ce, sumienie. To jest najgłębszy nurt 
kultury. To jej najmocniejszy zrąb. 
To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co na-
ród polski wniósł w rozwój człowie-
ka i człowieczeństwa, co w ten roz-
wój również dzisiaj wnosi, nie sposób 
zrozumieć i ocenić bez Chrystu-
sa. „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr 
go żaden nie obalił, bo korzeń jego 
jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kaza-
nia sejmowe). Trzeba iść po śladach 
tego, czym – a raczej kim – na prze-
strzeni pokoleń był Chrystus dla sy-
nów i córek tej ziemi. I to nie tylko 
dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, 
którzy Go wyznawali wiarą Kościo-
ła. Ale także i dla tych, pozornie sto-
jących opodal, poza Kościołem. Dla 
tych wątpiących, dla tych sprzeci-
wiających się.

 Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzie-
je narodu rozumieć poprzez każdego 
człowieka w tym narodzie – to rów-
nocześnie nie sposób zrozumieć 
człowieka inaczej jak w tej wspól-
nocie, którą jest jego naród. Wia-
domo, że nie jest to wspólnota je-
dyna. Jest to jednakże wspólnota 
szczególna, najbliżej chyba związa-
na z rodziną, najważniejsza dla dzie-
jów duchowych człowieka. Otóż nie 
sposób zrozumieć dziejów narodu 
polskiego – tej wielkiej tysiącletniej 
wspólnoty, która tak głęboko sta-
nowi o mnie, o każdym z nas – bez 
Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten 
klucz dla zrozumienia naszego naro-
du, narazilibyśmy się na zasadnicze 
nieporozumienie. Nie rozumieliby-
śmy samych siebie. Nie sposób zro-
zumieć tego narod u, który miał prze-
szłość tak wspaniałą, ale zarazem tak 
straszliwie trudną – bez Chrystu-
sa. Nie sposób zrozumieć tego mia-
sta, Warszawy, stolicy Polski, która 
w roku 1944 zdecydowała się na nie-
równą walkę z najeźdźcą, na wal-
kę, w której została opuszczona 
przez sprzymierzone potęgi, na wal-
kę, w której legła pod własnymi gru-
zami, jeśli się nie pamięta, że pod 
tymi samymi gruzami legł również 
Chrystus–Zbawiciel ze swoim krzy-
żem sprzed kościoła na Krakow-
skim Przedmieściu. Nie sposób zro-
zumieć dziejów Polski od Stanisława 

„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi    
Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej 

na Placu Zwycięstwa – Warszawa, 
2 czerwca 1979
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   oblicze ziemi. Tej Ziemi!”
na Skałce do Maksymiliana Kolbe 
w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży 
do nich tego jeszcze jednego i tego 
podstawowego kryterium, któremu 
na imię Jezus Chrystus.

Tysiąclecie chrztu Polski, któ-
rego szczególnie dojrzałym owo-
cem jest św. Stanisław – tysiąclecie 
Chrystusa w naszym wczoraj i dzi-
siaj – jest głównym motywem mo-
jej pielgrzymki, mojej dziękczynnej 
modlitwy wspólnie z wami wszyst-
kimi, drodzy rodacy, których Jezus 
Chrystus nie przestaje uczyć wiel-
kiej sprawy człowieka. Z wami, dla 
których Chrystus nie przestaje być 
wciąż otwartą księgą nauki o czło-
wieku, o jego godności i jego pra-
wach. A zarazem nauki o godności 
i prawach narodu.

Księże Prymasie! Pragnę tę Naj-
świętszą Ofiarę wspólnie z braćmi 
biskupami i kapłanami złożyć we 
wszystkich intencjach, które Wasza 
Eminencja wymienił na początku.

W dniu dzisiejszym na tym placu 
Zwycięstwa w stolicy Polski proszę 
wielką modlitwą Eucharystii wspól-
nie z wami, aby Chrystus nie prze-
stał być dla nas otwartą księgą ży-
cia na przyszłość. Na nasze pol-
skie jutro.

4. Stoimy tutaj w pobliżu Grobu 
Nieznanego Żołnierza. W dzie-

jach Polski – dawnych i współczesnych 
– grób ten znajduje szczególne pokry-
cie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu 
to miejscach ziemi ojczystej padał ten 
żołnierz. Na ilu to miejscach Europy 
i świata przemawiał swoją śmiercią, 
że nie może być Europy sprawiedliwej 

bez Polski niepodległej na jej mapie? 
Na ilu to polach walk świadczył opra-
wach człowieka wpisanych głęboko 
w nienaruszalne prawa narodu, ginąc 
„za wolność naszą i waszą”? „Gdzie 
są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie 
ma! Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie 
na niebie!” (Artur Oppman, Pacierz 
za zmarłych).

Dzieje Ojczyzny napisane przez 
Grób jednego Nieznanego 
Żołnierza.

Przyklęknąłem przy tym grobie, 
wspólnie z Księdzem Prymasem, 
aby oddać cześć każdemu ziarnu, 
które – padając w ziemię i obumie-
rając w niej – przynosi owoc. Czy 
to będzie ziarno krwi żołnierskiej 
przelanej na polu bitwy, czy ofia-
ra męczeńska w obozach i więzie-
niach. Czy to będzie ziarno cięż-
kiej, codziennej pracy w pocie czoła 
na roli, przy warsztacie, w kopalni, 
w hutach i fabrykach. Czy to bę-
dzie ziarno miłości rodzicielskiej, 
która nie cofa się przed daniem 
życia nowemu człowiekowi i po-
dejmuje cały trud wychowawczy. 
Czy to będzie ziarno pracy twór-
czej w uczelniach, instytutach, bi-
bliotekach, na warsztatach narodo-
wej kultury. Czy to będzie ziarno 
modlitwy i posługi przy chorych, 
cierpiących, opuszczonych. Czy 
to będzie ziarno samego cierpie-
nia na łożach szpitalnych, w kli-
nikach, sanatoriach, po domach: 
„wszystko, co Polskę stanowi”. 
Skąd przychodzą te słowa? Księ-
że Prymasie, tak głosi Akt milenij-
ny, złożony przez ciebie i Episkopat 

Polski na Jasnej Górze: „wszystko, 
co Polskę stanowi”.

To wszystko w rękach Bogaro-
dzicy – pod krzyżem na Kalwarii 
i w wieczerniku Zielonych Świąt.

To wszystko: dzieje Ojczyzny, 
tworzone przez każdego jej syna 
i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym 
pokoleniu, i w przyszłych – choćby 
to był człowiek bezimienny i niezna-
ny, tak jak ten żołnierz, przy którego 
grobie stoimy... To wszystko: i dzie-
je ludów, które żyły wraz z nami 
i wśród nas, jak choćby ci, których 
setki tysięcy zginęły w murach war-
szawskiego getta.

To wszystko w tej Eucharystii 
ogarniam myślą i sercem i włączam 
w tę jedną jedyną Najświętszą Ofia-
rę Chrystusa na placu Zwycięstwa.

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

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

JAN PAWEŁ II
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KRAKÓW
AL. POKOJU 4
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/417 11 18

KRAKÓW
UL. STRADOMSKA 15
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/429 00 17

KRAKÓW
UL. WESTERPLATTE 1
/KOŁO DWORCA/
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/422 21 37

KRAKÓW
UL. GALLA 24
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/636 03 04

KRAKÓW
UL. SENATORSKA 27
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/421 64 81

KRAKÓW
UL. STRZELCÓW 15
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/413 66 13

KRAKÓW
UL. WIDOK 31
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12/410 58 58

KRAKÓW
OS. NIEPODLEGŁOŚĆI 2
PN. – PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/641 25 75

KRAKÓW
UL. NAŁKOWSKIEGO 1
PN.–PT. 7–19 
TEL. 12/626 09 03

KRAKÓW
OS. SZKOLNE 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/644 06 90

KRAKÓW
UL. UJASTEK 3
/CENTRUM MEDYCZNE/
PN.–PT. 7–20, 
SB. 8–15,
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/680 00 43

KRAKÓW
OS. NA LOTNISKU 5
/KOŁO D.H. WANDA/
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/648 02 57

KRAKÓW
UL. ALEKSAND.RY 3B
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 518 262 961

KRAKÓW
OŚ. KALINOWE 12 B
PN.–PT. 7–21; 
SOB. 8–16; ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/648 06 25

KRAKÓW
OS. TEATRALNE 16
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 60 33

KRAKÓW
UL. MEHOFFERA 17/9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/636 69 63

KRAKÓW
UL. RUSZNIKARSKA 14/1
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/633 77 21

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
PN.–PT. 7–22, SB.–ND. 
ŚW. 8–22, 12/387 36 40

KRAKÓW
OS. GÓRALI 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 60 20

KRAKÓW
OS. BOH. WRZEŚNIA 26 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/645 00 03

KRAKÓW
OS. TYSIĄCLECIA 42
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/648 33 36

KRAKÓW
OS. CENTRUM C9, LOK. 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 145

KRAKÓW
UL. MIŁKOWSKIEGO 23
PN.–PT. 8–20, 
SB. 8–15, ND. 9–15, 
TEL. 12/266 72 48

KRAKÓW
UL. GEN. NILA 14
/GABINETY LEKARSKIE/
PN.–PT. 8–20, SB. 8–15
TEL. 12/661 01 77

KRAKÓW
UL. BATOREGO 3,
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20
TEL. 12/634 51 30

KRAKÓW
OŚ. KOLOROWE 21
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 76 22

KRAKÓW
UL. ŁĄKOWA 17, PN.–PT. 
7–21; SB., ND. 8–17, ŚW. 
8–15 TEL. 12/413 81 07

KRAKÓW
UL. BIAŁORUSKA 10 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 12 655–11–96

KRAKÓW
UL. OŚWIECENIA 21/9A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 12 649–63–55 

KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 27
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 12 654–34–11

KRAKÓW
UL. MORAWSKIEGO 8
PN–PT 7–21, SB. 8–15 
TEL. 12 427–13–17

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 387–14–19

KRAKÓW
UL. DŁUGA 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8-15
TEL. 12 681-61-95

KRAKÓW
UL. PŁK. FRANCESCO 
NULLO 42/U4
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 202 –05–81

KRAKÓW
UL. SKAWIŃSKA 9
/NAPRZECIWKO SZPITALA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/430 50 08

KRAKÓW
OS. DYWIZJONU 303 
62F/LU4
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 12 312-81-15

KRAKÓW
UL. POR. HALSZKI 1K
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654-20-20

BEŁCHATÓW
UL. KACZYŃSKICH 12
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–21
TEL. 44 733-12-21 W.10

BEŁCHATÓW
UL. CZAPLINIECKA 123
PN.–PT. 7–21, 
SB. NIEDZ. 8–21
TEL. 42 632-80-12

BĘDZIN
UL. MAŁACHOWSKIEGO 62
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8 – 15
TEL. 32 265 20 64

BIELSKO BIAŁA
UL. 11 LISTOPADA 11
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33/815 70 14

BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA  
WIELKIEGO 37
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/613 90 87

BOCHNIA 
UL. TRUDNA 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 14 611 60 07

BRZESKO
UL. KOŚCIUSZKI 70,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 663–28–63

BYTOM
UL. ORZEGOWSKA 52A
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 32/281 97 06

CHORZÓW 
UL. WOLNOŚCI 62
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 32 246 20 53

CIESZYN
UL. KOLEJOWA 16,
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15 
TEL. 33 853–10–31 

CHRZANÓW
AL. HENRYKA 21
PN–PT 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 32 645–14–83

CZECHOWICE–
DZIEDZICE 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI  10, 
PN–PT 8–16
TEL. 503–789–953

CZECHOWICE–
DZIEDZICE 
UL. TRAUGUTTA 20, 
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 212–43–18

DĄBROWA 
GÓRNICZA
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–21; 
SB. 8–15
TEL. 535 306 608

DĄBROWA 
GÓRNICZA
UL. PIŁSUDSKIEGO 92
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 609 306 608

DĄBROWA 
TARNOWSKA
UL. SZPITALNA 2 /
NAPRZECIWKO SZPITALA 
POWIATOWEGO/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 154, 
32–260–14–71

DĘBICA
UL. KRAKOWSKA 91 
/SZPITAL/ PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 14/680 84 32

DĘBICA
UL. RYNEK 5,
PN.–PT. 7–210 SB. 8–15 
TEL. 14 687–62–91 

GLIWICE 
UL. KOZIELSKA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 516–995–301

GLIWICE 
UL. OPOLSKA 18
PN.–PT. 7–18, SB. 9–13
TEL. 32 270-40-60

GLIWICE 
UL. ZYGMUNTA 
STAREGO 22
PN.–PT. 8–21, 
SB. NIEDZ. 8–20
TEL. 32 332-04-12

GORLICE 
UL. MICKIEWICZA 32
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 352–29–67

JAROSŁAW
UL. GRUNWALDZKA 11
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/621 71 11

JAROSŁAW
UL. KOMBATANTÓW 20
PN.–PT. 7–21, SB.,
ND.,ŚW. 8–21
TEL. 16 621-79-31

JASŁO
UL. KOŚCIUSZKI 21
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 517–012–887

JAWORZNO 
UL. H. SIENKIEWICZA 10
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518–146–333

KATOWICE
UL. KRZYWOUSTNEGO 2 
(OS. 1000–LECIA)
PN. – PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 514 259 831, 
32–702–53–75

KATOWICE
UL. CEGLANA 35
PN.–PT. 8–18, SB. 9–14
TEL. 32 209-55-84

KIELCE
UL. ŻELAZNA 43
PN.–PT. 7.30–20; SB. 8–15
TEL. 41/36 64 799

KNURÓW
UL. ŁOKIETKA 1 B
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 516–995–221

KRAŚNIK 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 814–652–875

KROSNO
UL. MICKIEWICZA 31/3
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 13/42 00 171

KROSNO
UL. MAGURÓW 4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 432-16-29

KROSNO
UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 32A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 438-37-64

KRZESZOWICE
UL. KRAKOWSKA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 258-01-44

LIMANOWA
UL. PIŁSUDSKIEGO 61
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 33 74 581

ŁAŃCUT
UL. PIŁSUDSKIEGO 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 17 226–13–27

MIECHÓW
UL. SZPITALNA 3
/SZPITAL POWIATOWY/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 503 795 331

MIECHÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 10B 
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 798–226–201

MIELEC 
AL. NIEPODEGŁOŚCI 11 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 535 045 800

MIŃSK MAZOWIECKI 
UL. KOŚCIUSZKI 14/U–2
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 25 661–40–21

MYSŁOWICE 
UL. GEN. JERZEGO 
ZIĘTKA 59A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513-046-305

MYŚLENICE
UL. M. REJA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/372 67 62

MYŚLENICE
UL. SZPITALNA 3A
PN. – PT. 7–22, 
SB. 7–15
TEL. 531 199 649

NISKO 
UL. SANDOMIERSKA 31
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 15 841 38 95

NOWY SĄCZ
AL. WOLNOŚCI 37A
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21 
TEL. 18/442 38 30
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drowych
Nocy życzyżyczy

NOWY SĄCZ
UL. PONIATOWSKIEGO 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/473–13–45

NOWY TARG
UL. KOLEJOWA 19
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/267 26 48

NOWY TARG
UL. KOWANIEC 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513 905 331

NOWY TARG
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 18 266–54–95

OLEŚNICA
UL. LUDWIKOWSKA 10
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 71/396 83 71

OLKUSZ
UL. KRÓLA KAZIMIERZA 
WLKIEGO 60, 
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21, 
TEL. 32/622 94 67

OLKUSZ
UL. SKWER 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/611 01 49

OLKUSZ
UL. ORZESZKOWEJ 22
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 531 919 800

OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI 
OS. OGRODY 10A/4U
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 41 262–92–54

OŚWIĘCIM
UL. NOJEGO 1 D
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 33 846 48 40

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. WYSZYŃSKIEGO 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 179, 
32–288–72–58

PIASECZNO
UL. POWSTAŃCÓW 
WARSZAWY 21 
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 22–727–13–63

PROSZOWICE
UL. 3–MAJA 23/2
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/386 00 21

PRZEMYŚL
UL. WYBRZEŻE 
MARSZAŁKA F. FOCHA 31
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 16/679 39 02

PRZEMYŚL
UL. JAGIELLOŃSKA 12
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/676 85 29

PSZCZYNA
UL. DWORCOWA 36
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32/447 01 22

PYSKOWICE
UL. SZOPENA 9 
PN.–PT.: 7–21, SB.: 8–15:
TEL. 32 666–40–89

RUDA ŚLĄSKA
UL. KAROLA GODULI 13/1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 32 240 26 02

RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15  
TEL. 32 243–51–35

RYBNIK
UL. ENERGETYKÓW 46
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 510 797 922

RYBNIK
UL. BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH 3
PN.–PT. 7–21 
TEL. 32 422–40–49

RZESZÓW
PL. WOLNOŚCI 16/2
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21, 
TEL. 17/85 22 124

RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 23
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 786 855 698

RZESZÓW
UL. OKULICKIEGO 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 17 863–68–38

RZESZÓW
UL. OFIAR KATYNIA 4
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 17–863–67–13

RZESZÓW
AL. T. REJTANA 20
PN–PT 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 518–193–218

RZESZÓW
UL. JABŁOŃSKIEGO 2/4, 
PN.-PT. 8-20, SB. 8-12
TEL. 17 862 62 08

SANDOMIERZ
UL. POR. TADEUSZA 
KRÓLA 1/8 
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 15 832 35 05 

SANOK
UL. JAGIELOŃSKA 58
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 13– 466–35–81

SEROCK
UL. PUŁTUSKA 53D
PN.–PT. 7–20, 
SB. NIEDZ. 8–15
TEL. 22 768-38-35

SIEDLCE
UL. PUŁASKIEGO 14
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15, 
TEL. 25 755–31–84

SIEDLCE
UL. RYNKOWA 17
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 25 644–42–22

SIEMIANOWICE 
ŚLASKIE
UL. ŚWIRCZEWSKIEGO 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 32/20 90 235

SIEMIANOWICE 
ŚLASKIE
UL. WŁADYSŁAWA 
ANDERSA 1A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 228-28-89

SOSNOWIEC
UL. MODRZEJOWSKA 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 32 296–20–20

SOSNOWIEC
UL. KISIELEWSKIEGO 6
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 32– 269–70–11

SOSNOWIEC
PL. MEDYKÓW 1
PN.–PT. 7.30–19, SB. 8–15
TEL. 32 294-30-27

STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 100
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 15 843–93–40

STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 2C
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 842-51-32

STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 70
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 41/252 73 68

STRZELCE OPOLSKIE
UL. RYNEK 4/2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 77 418 50 56

ŚWIECIE
UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 126
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 762 448

ŚWIĘTOCHŁOWICE
UL. BYTOMSKA 15–17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/241 07 75

TARNOBRZEG
UL. MONIUSZKI 1
PN.–PT. 7–21,  SB. 8–15; 
TEL. 15–823–34–95 

TARNOWSKIE GÓRY
UL. KRAKOWSKA 10
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 32 285 80 01 

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 14 627–74–27

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 49
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15 
TEL. 14 627–33–51

TARNÓW
UL. LWOWSKA 70
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 14 621–93–14

TARNÓW
UL. LWOWSKA 32 A
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21, 
TEL. 14/626 00 03

TARNÓW
UL. M. CURIE–
SKŁODOWSKIEJ 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/631 02 80

TARNÓW
UL. BITWA O WAŁ 
POMORSKI 6F,
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15 
TEL. 14 630–42–20

TUCHÓW
UL. SZPITALNA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 14 652–05–20

TYCHY
UL. ROMANA 
DMOWSKIEGO 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/217 81 21

WADOWICE
PL. KOŚCIUSZKI 22
PN.–PT. 7–20, 
SB. 8–15
TEL. 33/879 16 29
WARSZAWA
UL. ODKRYTA 44A
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 22/781 71 74

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21,  SB. 8–15 
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 36
PN.-PT. 8-15, SB. 8-15
TEL. 22 822 21 74

WARSZAWA
UL. ODYŃCA  69
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 22 844 11 07

WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ 98
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 22 649 26 27

WARSZAWA 
UL. PUŁAWSKA 71/43
PN.–PT. 7–21,  
SB. 8–15 
TEL. 537 009 301, 
22–737–18–41
WARSZAWA
UL. ZBARASKA 5A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 22 613–00–48

WARSZAWA
UL. SKIERNIEWICKA 21/8C
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 631–07–21

WARSZAWA
UL. RASZYŃSKA 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 821–05–89

WARSZAWA
UL. PRZY AGORZE 28
PN-PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 834 55 02

WARSZAWA
UL. KOSZYKOWA 78
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 22 621-10-22

WARSZAWA
UL. SZASERÓW 128
PN.–PT. 7–20, SB. ND. 8–17
TEL. 22 612-22-85

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/278 52 54
WIELICZKA
UL. SZPUNARA 20 A
PN–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/251 15 61

WROCŁAW
UL. DOBRZYŃSKA 21/23
PN–PT. 7–21, 
SB. – ND. 8–15
TEL. 786 855 697, 
71–337–59–91

ZABRZE
UL. DWORCOWA 3
PN.–PT. 7–21; SOB. 8–15 
TEL. 32 271 80 96

ZAKOPANE
UL. NOWOTARSKA 79A,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/200 15 25

ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 1/SZPITAL/ 
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15 
TEL. 84/611 13 42

ZAMOŚĆ
AL. JANA PAWŁA II 19
/PRZYCHODNIA SPEC. 
„PULS”/ 

PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 165

ZAWIERCIE
UL. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH 8 
PN.–PT. 7–21; 
SB., ND., 
ŚW. 8–21
TEL. 32/672 19 64

ZGORZELEC 
UL. STEFANA 
BATOREGO 16
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 75 771-32-31

ZŁOTORYJA 
PL. REYMONTA 8A
PN.-PT. 7-21
SB. 8-15
TEL. 76 878-23-32

ŻYWIEC
OS. PARKOWE 9
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 33/864 31 78

ŻYWIEC
OŚ. 700–LECIA 9
PN.–PT. 7–21, 
SB. 7–21, ND. 9–18
TEL. 33/864 61 36

PIASECZNO, UL. FABRYCZNA 32

WARSZAWA, UL. KIJOWSKA 11/7

WARSZAWA, UL. SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 3

WARSZAWA, UL. BOGUSŁAWSKIEGO 19

WARSZAWA, UL. ZĄBKOWSKA 22/24/26

WARSZAWA, UL. HALLERA 9 LOK. 138

PUŁAWY, UL. C.K. NORWIDA 9

KRAKÓW, UL. WYSŁOŁUCHÓW 50

KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. RYNEK 1

SKAWINA, UL. OGRODY 6D/1

SKAWINA, UL. OGRODY 1B

SANDOMIERZ, UL. MACIEJOWSKIEGO 17

WKRÓTCE OTWARCIE:



Wasza Eminencjo, 
Umiłowany Prymasie Polski!

1. B óg zapłać za słowa powita-
nia skierowane do mnie na tym 

miejscu, po drodze do Gniezna. Oto 
pole, błonie szerokie, na którym stanę-
liśmy wspólnie, ażeby rozpocząć piel-
grzymkę lub jak to mówi współcze-
sny polski pisarz: rozpocząć „pąć”. 
Ma nas ona poprowadzić do Gnie-
zna, a z Gniezna przez Jasną Górę ku 
Krakowowi, tak jak ściele się szlak hi-
storii narodu, a zarazem szlak naszych 
świętych patronów: Wojciecha i Stani-
sława, zespolonych w trosce o chrze-
ścijańskie dziedzictwo tej ziemi wokół 
Bogarodzicy z Jasnej Góry.

Tu na tym rozległym błoniu witam 
ze czcią samo gniazdo piastowskie, 
początek dziejów Ojczyzny, a rów-
nocześnie kolebkę Kościoła, w któ-
rym praojcowie zjednoczyli się jedno-
ścią wiary z Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym.

Witam tę więź! Ze czcią ją witam 
głęboką, bo sięga ona samego począt-
ku dziejów, a po tysiącu lat dalej trwa 
nienaruszona.

Pozwólcie, że zrobię dygresję. Roz-
czytywałem się w dziele Antoniego 
Gołubiewa o Bolesławie Chrobrym. 
I kiedy teraz staję tu, na tym błoniu, 
wyrasta mi przed oczyma duszy może 
ta piastowska puszcza, a może już wła-
śnie błonie. A na tym błoniu jest św. 
Wojciech, przemawiający do naszych 
praojców. A może na tym błoniu Bo-
lesław Chrobry, wykuwający granice 
naszej pierwotnej państwowości, Bo-
lesław Chrobry jednoczy to pierwsze, 
piastowskie gniazdo Polaków ze Sto-
licą Świętą... Po tysiącach lat zosta-
ła wokół puszcza i jeziora, jak wtedy. 
I to błonie. Niech będzie błogosławio-
ny Bóg, że możemy po tysiącleciu spo-
tkać się tutaj znowu! Witam tę więź! 
Bogu dziękuję, że po tysiącu lat trwa 
niewzruszona! I dlatego też pozdra-
wiam tutaj – wraz z najdostojniejszym 
Prymasem Polski również arcybisku-
pa poznańskiego, metropolitę i bi-
skupów: szczecińsko–kamieńskiego, 
koszalińsko–kołobrzeskiego (a Ko-
łobrzeg to brzmi tysiącleciem), gdań-
skiego (a Gdańsk to brzmi Wisłą i Bał-
tykiem i naszym „oknem na świat”), 
pelplińskiego i włocławskiego, a wraz 
z nimi biskupów pomocniczych tychże 
stolic. Witam duchowieństwo wszyst-
kich diecezji należących do wspólno-
ty metropolitalnej prymasowskiego 
Gniezna. Dostojne kapituły, seminaria 
duchowne, uczelnię akademicką Po-
znania. Witam rodziny zakonne mę-
skie i żeńskie. Witam wszystkich tak 
licznie tutaj zgromadzonych. Wszy-
scy razem jesteśmy „królewskim ka-
płaństwem” i rodzajem wybranym, 
Ludem Bożym (por. 1 P 2,9). Wszy-
scy też razem stanowimy „królewski 
szczep Piastowy”, jak głosi nasza oj-
czysta pieśń. Wszystkich witam i niko-
go nie pomijam. Również przedstawi-
cieli władz terenowych, przedstawicieli 
służby porządkowej i milicji. Wszyst-
kich! Królewski szczep Piastowy!

2. Drodzy bracia i siostry! Ro-
dacy moi!

Pragnę, ażeby moje pielgrzymowa-
nie po ziemi polskiej we wspólnocie 
z wami wszystkimi stało się żywą ka-
techezą – dopełnieniem tej katechezy, 

którą zapisały w dziejach całe poko-
lenia naszych przodków i praojców. 
Niech to będzie katecheza całych dzie-
jów Kościoła i Polski, a równocześnie 
katecheza naszych czasów. Dobrze, 
że te słowa wypowiadam wobec me-
tropolity poznańskiego, który od 20 lat 
przewodniczy Komisji Katechetycznej 
Episkopatu.

Podstawowym zadaniem Kościoła 
jest katechizować. Wiemy o tym do-
skonale nie tylko na podstawie prac 
ostatniego Synodu Biskupów, ale tak-
że na podstawie naszych rodzimych 
doświadczeń. Wiemy, ile w tym dzie-
le wiary wciąż na nowo uświadamia-
nej, wciąż na nowo wprowadzanej 
w życie każdego pokolenia, zależy 
od wspólnego wysiłku rodziców, ro-
dziny, parafii, duszpasterzy, kapłanów, 
katechetów i katechetek, sióstr zakon-
nych, środowiska, środków przeka-
zu, zwyczajów i obyczajów. Bo prze-
cież i mury, i wieże kościelne, i krzyże 
przydrożne, i obrazy święte na ścia-
nach domów i izb – wszystko to w ja-
kiś sposób katechizuje. I od tej wielkiej, 
syntetycznej katechezy życia: prze-
szłości i teraźniejszości – zależy wiara 
przyszłych pokoleń.

I otóż – pragnę dzisiaj stanąć wraz 
z wami tu, w tym piastowskim „Gnieź-
dzie”, w tej kolebce Kościoła – tu, 
gdzie zaczęła się przed tysiącem z górą 
lat katecheza na polskiej ziemi.

I pragnę pozdrowić stąd wszyst-
kie wspólnoty Kościoła na ziemi pol-
skiej, w których ta katecheza odbywa 
się dziś. Wszystkie zespoły kateche-
tyczne w kościołach, kaplicach, salach 
i salkach... barakach, i pozdrowić stąd 
całą młodą Polskę, wszystkie polskie 
dzieci i całą młodzież, was wszystkich, 
skupionych w tych zespołach, groma-
dzących się w tych punktach wytrwale, 
systematycznie... Wypowiadam to sło-
wo: młoda Polska i serce moje zwraca 
się do wszystkich polskich dzieci, za-
równo do tych, które znajdują się tu-
taj w tej chwili, jak też do wszystkich, 
które żyją na polskiej ziemi.

Nikt z nas nie może nigdy zapo-
mnieć tych słów Pana Jezusa: „Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie 

i nie przeszkadzajcie im” 
(Łk 18,16). Pragnę być 
żywym echem tych słów 
Zbawiciela wobec was, 
drogie dzieci polskie, 
w tym zwłaszcza roku, 
który na całym świecie 
obchodzony jest jako rok 
dziecka.

Myślą i sercem ogar-
niam te maleństwa jesz-
cze w ramionach ojców 
i matek. Oby nigdy nie 
zabrakło tych miłujących 
ramion rodzicielskich dla 
was. Oby jak najmniej 
było na ziemi polskiej 
społecznego sieroctwa 
dzieci. Można podziwiać 
domy dziecka. Ale żaden 
dom dziecka nie zastąpi 
domu rodzinnego, rodzi-
cielskich ramion!

Niech wszystkie dzie-
ci mają łatwy przystęp 
do Chrystusa w latach 
przedszkolnych. Niech 
przygotowują się z ra-
dością do Jego przyję-
cia w Eucharystii. „Niech 

wzrastają w latach i w mądrości, i w ła-
sce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,52), 
tak jak On sam, Chrystus, wzrastał 
w domu nazaretańskim.

A kiedy tak wzrastają w latach, gdy 
od dzieciństwa dochodzą do lat mło-
dzieńczych, niech nikt z nas, drodzy 
bracia i siostry, nie stanie się wobec 
nich winien tego zgorszenia, o któ-
rym Pan Jezus mówi w słowach tak 
bardzo surowych. Pomyślmy czasem 
o tych słowach. Niech pomagają nam 
z tym większą gorliwością i odpowie-
dzialnością podejmować wielkie dzie-
ło wychowania i katechizacji.

3. Ksiądz Prymas pozdrowił mnie 
tutaj w imieniu Polski zawsze 

wiernej. Pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem tej wierności, jej zasad-
niczym warunkiem na przyszłość jest 
właśnie ta młodzież, te polskie dzie-
ci, a przy nich rodzice i duszpaste-
rze, i siostry – katecheci i katechetki 
– zgromadzeni, zespoleni w codzien-
nym dziele katechezy na całej ziemi 
polskiej.

Niech Bóg błogosławi was wszyst-
kich tak, jak kiedyś błogosławił pra-
ojców, Mieszków i Bolesławów, 
tu na szlakach Poznania i Gniezna 
– tak niech błogosławi was.

Przyjmijcie znak tego błogosła-
wieństwa z rąk papieża–pielgrzyma, 
który was nawiedza, z rąk Pryma-
sa Polski i wszystkich tutaj obecnych 
arcypasterzy.

Odmówmy „Anioł Pański”, bo zbli-
ża się godzina południowa... 

Przemówienie do młodzieży 
zgromadzonej na Wzgórzu 
Lecha 

1. Dobrze, moi drodzy! Przyjmuję 
zamówienie społeczne. Widać, 

że się rozumiemy od pierwszego sło-
wa. Skoro jestem w tym kraju, trze-
ba mówić językiem tego kraju. I pra-
gnę powiedzieć wam krótko na temat, 
o którym w Gnieźnie musi się coś po-
wiedzieć, na temat Bogurodzicy.

Przedtem parę słów na temat au-
tora. Wiadomo, autor nie jest zna-
ny. Tradycja przypisuje pochodzenie 

Bogurodzicy św. Wojciechowi – więc 
na temat św. Wojciecha... Ale jeszcze 
wpierw mówić będę od siebie.

Poprzednik naszego umiłowane-
go Prymasa, kardynał August Hlond 
kiedyś, w związku z uroczystością św. 
Wojciecha, w latach między I a II woj-
ną światową – nie pamiętam dokład-
nie, w którym roku – odwiedzał Pra-
gę, i w czasie uroczystego zebrania, 
zaproszony na podium, powiedział tyl-
ko jedno zdanie: „Kiedy nadejdą owe 
Pentecostes Slavae” – Zielone Świątki 
Słowian... Myślę, że to, co tutaj dzisiaj 
przeżywamy, jest jakimś echem słów 
tego wielkiego prymasa Polski niepod-
ległej, Polski dwudziestolecia, Polski 
okupacyjnej.

Przytaczam je ze czcią dla tego, kto 
te słowa wypowiedział, a zarazem dla 
tego, kto jest autorem, jeżeli nie Bo-
gurodzicy, to przynajmniej inspiracji, 
z której wzięła ona początek.

Moi drodzy, Bogurodzica jest naj-
starszym pomnikiem polskiej litera-
tury. Historia literatury pozwala nam 
ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej 
pieśni–orędzia na wiek XV. Mówię: 
pieśni–orędzia, ponieważ „Boguro-
dzica” jest nie tylko pieśnią. Jest rów-
nocześnie wyznaniem wiary, jest pol-
skim symbolem, polskim Credo, jest 
katechezą, jest nawet dokumentem 
chrześcijańskiego wychowania. Głów-
ne prawdy wiary i zasady moralności 
weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. 
Jest dokumentem życia. Jakub Wujek, 
który pochodził z wielkopolskiego Wą-
growca, najstarszy polski biblista, tłu-
macz Pisma Świętego, nazywał ją „ka-
techizmem polskim”.

Śpiewamy ją zawsze z głębokim 
przejęciem, z uniesieniem, pamięta-
jąc, że śpiewano ją w momentach uro-
czystych i decydujących. A czytamy ją 
z wielkim wzruszeniem. Trudno czy-
tać inaczej te prastare wersety, jeśli się 
pomyśli, że wychowywały się na nich 
pokolenia naszych praojców. Boguro-
dzica jest nie tylko zabytkiem kultury. 
Ona dała kulturze polskiej podstawo-
wy, pierwotny zrąb.

2. Czym jest kultura? Kultura jest 
wyrazem człowieka. Jest po-

twierdzeniem człowieczeństwa. Czło-
wiek ją tworzy – i człowiek przez 
nią tworzy siebie. Tworzy siebie we-
wnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, 
woli, serca. I równocześnie człowiek 
tworzy kulturę we wspólnocie z in-
nymi. Kultura jest wyrazem między-
ludzkiej komunikacji, współmyślenia 
i współdziałania ludzi. Powstaje ona 
na służbie wspólnego dobra – i sta-
je się podstawowym dobrem ludzkich 
wspólnot.

Kultura jest przede wszystkim do-
brem wspólnym narodu. Kultura pol-
ska jest dobrem, na którym opiera się 
życie duchowe Polaków. Ona wyod-
rębnia nas jako naród. Ona stanowi 
o nas przez cały ciąg dziejów. Stano-
wi bardziej niż siła materialna. Bardziej 
nawet niż granice polityczne. Wiado-
mo, że naród polski przeszedł przez 
ciężką próbę utraty niepodległości, 
która trwała z górą sto lat – a mimo 
to pośród tej próby pozostał sobą. Po-
został duchowo niepodległy, ponie-
waż miał swoją kulturę. Więcej jesz-
cze. Moi kochani: wiemy, że w okresie 
najtragiczniejszym, w okresie rozbio-
rów, naród polski tę swoją kulturę 

ogromnie jeszcze ubogacił i pogłę-
bił, bo tylko tworząc kulturę, można 
ją zachować.

3. Kultura polska od początku 
nosi bardzo wyraźne znamio-

na chrześcijańskie. To nie przypadek, 
że pierwszym zabytkiem, świadczą-
cym o tej kulturze, jest Bogurodzica.

Chrzest, który w ciągu całego mile-
nium przyjmowały pokolenia naszych 
rodaków, nie tylko wprowadzał ich 
w tajemnicę śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa, nie tylko czynił dzieć-
mi Bożymi przez łaskę, ale znajdował 
stale bogaty rezonans w dziejach my-
śli, w twórczości artystycznej, w po-
ezji, muzyce, dramacie, plastyce, ma-
larstwie i rzeźbie.

I tak jest do dzisiaj. Inspiracja 
chrześcijańska nie przestaje być głów-
nym źródłem twórczości polskich arty-
stów. Kultura polska stale płynie sze-
rokim nurtem natchnień mających 
swoje źródło w Ewangelii. To przy-
czynia się zarazem do gruntownie 
humanistycznego charakteru tej kul-
tury – to czyni ją tak głęboko, tak au-
tentycznie ludzką, „...albowiem – jak 
pisze Mickiewicz w Księgach piel-
grzymstwa polskiego – cywilizacja, 
prawdziwie godna człowieka, musi 
być chrześcijańska”. W dziejach kultu-
ry polskiej odzwierciedla się dusza na-
rodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona 
nieustającą szkołą rzetelnego i uczci-
wego patriotyzmu. Właśnie dlatego też 
umie stawiać wymagania, umie pod-
trzymywać ideały, bez których trudno 
człowiekowi uwierzyć w swoją god-
ność i siebie samego wychować. 

Moi Drodzy, 

4. Te słowa mówi do was czło-
wiek, który swoją duchową 

formację zawdzięcza od początku 
polskiej kulturze, polskiej literaturze, 
polskiej muzyce, plastyce, teatrowi 
– polskiej historii, polskim tradycjom 
chrześcijańskim, polskim szkołom, 
polskim uniwersytetom.

Mówiąc do was, młodych, w ten 
sposób, pragnę przede wszystkim 
spłacić dług, jaki zaciągnąłem wo-
bec tego wspaniałego dziedzictwa du-
cha, jakie zaczęło się od Bogurodzicy. 
Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć 
przed wami z tym dziedzictwem, jako 
wspólnym dobrem wszystkich Pola-
ków, a zarazem z wybitną cząstką eu-
ropejskiej i ogólnoludzkiej kultury. 
I proszę was:

Pozostańcie wierni temu dziedzic-
twu! Uczyńcie je podstawą swojego 
wychowania! Uczyńcie je przedmio-
tem szlachetnej dumy! Przechowajcie 
to dziedzictwo! Pomnóżcie to dzie-
dzictwo! Przekażcie je następnym 
pokoleniom! 

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień... 

Światłości młodych polskich su-
mień, przyjdź! Przyjdź i umocnij 
w nich tę miłość, z której się kiedyś 
poczęła pierwsza polska pieśń Bo-
gurodzica: orędzie wiary i godności 
człowieka na naszej ziemi! Polskiej, 
słowiańskiej ziemi!

JAN PAWEŁ II

Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na błoniach w Gębarzewie - Gniezno, 3 czerwca 1979
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Homilia w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry - Częstochowa, 4 czerwca 1979

1. „Panno Święta, co Jasnej bro-
nisz Częstochowy...”

Przychodzą na myśl te słowa po-
ety, wieszcza, który w inwokacji Pana 
Tadeusza wyraził to, co znajdowa-
ło się w jego sercu i znajduje we 
wszystkich chyba polskich sercach. 
„...Co Jasnej bronisz Częstochowy...” 
– pisał Mickiewicz, przemawiając ję-
zykiem wiary, a zarazem językiem 
tradycji narodowej. Tradycja ta sięga 
już prawie sześciuset lat, czyli cza-
sów królowej Jadwigi, błogosławionej 
Pani Wawelskiej, początków dynastii 
jagiellońskiej. Obraz jasnogórski stał 
się jednak wyrazem dawniejszej jesz-
cze tradycji, starszego jeszcze języka 
wiary w naszych dziejach. Odzwier-
ciedliła się w nim cała treść Boguro-
dzicy, którą wczoraj rozważaliśmy 
w Gnieźnie, wspominając misję św. 
Wojciecha i sięgając do samego po-
czątku Ewangelii na polskiej ziemi.

Ta, która przemawiała pieśnią 
na ustach praojców, przemówiła 
w swoim czasie tym Wizerunkiem, 
poprzez który wyraziła się Jej macie-
rzyńska obecność w życiu Kościo-
ła i Ojczyzny. Jej macierzyńska tro-
ska o każdą duszę, o każde dziecko, 
o każdą rodzinę, o każdego człowieka, 
który żyje na tej ziemi, który pracuje, 
walczy, ginie na polach bitew, zostaje 
skazany na zagładę, który zmaga się 
z sobą, zwycięża, a czasem przegrywa, 
któremu wypada nieraz opuścić ojczy-
sty zagon, idąc na obczyznę, na emi-
grację, który... który... każdy...

Przyzwyczaili się Polacy wszyst-
kie niezliczone sprawy swojego ży-
cia, różne jego momenty ważne, roz-
strzygające, chwile odpowiedzialne, 
jak wybór drogi życiowej czy powo-
łania, jak narodziny dziecka, jak ma-
tura, czyli egzamin dojrzałości, jak 
tyle innych... wiązać z tym miejscem, 
z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się 
ze wszystkim przychodzić na Jasną 
Górę, aby mówić o wszystkim swojej 
Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma 
swój Obraz, swój Wizerunek, jeden 
z najbardziej znanych i najbardziej 
czczonych na całym świecie – ale któ-
ra tutaj w jakiś szczególny sposób jest. 
Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła – uczy Sobór. 
Jest obecna dla każdego i dla wszyst-
kich, którzy do Niej pielgrzymują... 
choćby tylko duszą i sercem, choćby 
tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli 
inaczej nie mogą.

Przyzwyczaili się do tego Polacy.
Przyzwyczaili się ich pobratym-

cy, sąsiedzi z różnych narodów. Co-
raz więcej przybywa tu ludzi z ca-
łej Europy i spoza Europy. Kardynał 
Prymas w takich oto słowach mówił 
w czasie Wielkiej Nowenny o znacze-
niu częstochowskiego sanktuarium 
w życiu Kościoła. Pytał: „Co się sta-
ło na Jasnej Górze? Dotąd nie je-
steśmy w stanie dobrze na to odpo-
wiedzieć. Stało się coś więcej, niż 
zamierzaliśmy (O tak, stało się coś 
więcej, niż zamierzaliśmy!)... Okaza-
ło się, że Jasna Góra jest wewnętrz-
nym spoidłem życia narodu, jest siłą, 
która chwyta głęboko za serce i trzy-
ma naród cały w pokornej a mocnej 
postawie wierności Bogu, Kościołowi 
i jego hierarchii. Dla wszystkich nas 
była to wielka niespodzianka, że po-
tęga Królowej Polski jest w narodzie 
aż tak wspaniała”.

Cóż więc dziwnego, że i ja tu dziś 
przybywam. Przecież zabrałem z sobą 
z Polski na stolicę św. Piotra w Rzy-
mie ten polski nawyk, ten „święty na-
wyk” Polaków, wypracowany wiarą 
całych pokoleń, potwierdzony do-
świadczeniem chrześcijańskim tylu 
stuleci, ugruntowany w mojej wła-
snej duszy.

2. Bywał tutaj wielokrotnie papież 
Pius XI – oczywiście nie jako 

papież, ale jeszcze jako Achilles Rat-
ti, pierwszy nuncjusz w Polsce po od-
zyskaniu niepodległości, któremu tak 
wiele zawdzięczamy.

Kiedy po śmierci Piusa XII zo-
stał wybrany na Stolicę Piotrową 
papież Jan XXIII, pierwsze słowa, 
jakie po konklawe skierował do Pry-
masa Polski, były związane z Jasną 
Górą. Wspominał swoją tutaj daw-
niejszą obecność jako delegat apo-
stolski w Bułgarii, a nade wszystko 
prosił o stałą modlitwę do Matki Bo-
żej w intencji swoich nowych zadań. 
Prośba ta była codziennie spełnia-
na na Jasnej Górze, nie tylko w cza-
sie pontyfikatu Jana XXIII, ale także 
jego następców.

Wszyscy wiemy, jak bardzo pra-
gnął tutaj przybyć w pielgrzymce pa-
pież Paweł VI, tak bardzo związa-
ny z Polską początkami swojej pracy 
w warszawskiej nuncjaturze. Papież, 
który tak wiele uczynił dla unormo-
wania życia kościelnego w Polsce, 
zwłaszcza gdy chodzi o jej obecne 
ziemie zachodnie i północne. Pa-
pież naszego milenium. Właśnie 
na milenium chciał tutaj stanąć jako 

pielgrzym obok wszystkich synów 
i córek narodu.

I darujcie, że dołączę wspomnie-
nie. Nigdy nie zapomnę tego dnia 3 
maja roku milenijnego na Jasnej Gó-
rze, kiedy pod portretem nieobecnego 
Pawła VI wypadło mi, jako metropoli-
cie krakowskiemu, celebrować mile-
nijną Eucharystię jasnogórską, nigdy 
tego nie zapomnę!

Kiedy Bóg odwołał do siebie pa-
pieża Pawła VI w uroczystość Prze-
mienienia Pańskiego w roku ubie-
głym, kardynałowie ustalili konklawe 
na dzień 26 sierpnia – czyli wła-
śnie wtedy, gdy w Polsce, a przede 
wszystkim na Jasnej Górze obcho-
dzono uroczystość Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Wiadomość o wyborze 
nowego papieża Jana Pawła I mógł bi-
skup częstochowski podać już w cza-
sie wieczornej Mszy św. związanej 
z tą uroczystością na Jasnej Górze.

A cóż mam o sobie powiedzieć 
ja, któremu po trzydziestotrzydnio-
wym pontyfikacie Jana Pawła I wy-
padło z niezbadanych wyroków Bożej 
Opatrzności przejąć po nim dziedzic-
two i sukcesję apostolską na stoli-
cy św. Piotra w dniu 16 październi-
ka 1978 roku? Cóż mam powiedzieć 
ja, pierwszy po 455. latach papież 
wezwany na stolicę rzymską spo-
za Włoch? Cóż mam powiedzieć 
ja, Jan Paweł II, pierwszy w dzie-
jach Kościoła i Ojczyzny papież–
Polak, papież–Słowianin? Powiem 
więc, że w owym dniu 16 paździer-
nika, który kalendarz liturgiczny Ko-
ścioła w Polsce wiąże ze św. Jadwigą, 
myślałem przede wszystkim o dniu 

26 sierpnia: o poprzednim konkla-
we i poprzednim wyborze, doko-
nanym w uroczystość Matki Bożej 
Jasnogórskiej.

Nie muszę już nawet mówić, 
że tak jak Jan XXIII, Paweł VI, Jan 
Paweł I liczę na modlitwę u stóp Ja-
snogórskiego Wizerunku. Powołanie 
syna polskiego narodu na Stolicę Pio-
trową zawiera w sobie oczywistą więź 
z tym świętym miejscem. Z tym sank-
tuarium wielkiej nadziei – że mogę 
powtórzyć tylko: Totus Tuus...

3. I oto dzisiaj znowu tutaj je-
stem z wami wszystkimi, 

drodzy bracia i siostry. Z wami, 
umiłowani rodacy. Z tobą, Księże 
Prymasie Polski, z tobą, niezłomny 
orędowniku, z tobą, rzeczniku wiel-
kiej, niezłomnej nadziei, która wy-
tryska z dziejów tej doświadczonej 
Ojczyzny, z wami, bracia arcybisku-
pi i biskupi, z całym Episkopatem, 
do którego przynależałem przez peł-
nych dwadzieścia lat jako wasz brat, 
biskup, arcybiskup i metropolita kra-
kowski, jako kardynał. Tyle razy tutaj 
przybywaliśmy razem! Jakże się cie-
szę, drodzy bracia, że dzisiaj znowu 
jesteśmy tutaj razem! Że jesteśmy 
tutaj razem, drogi metropolito kra-
kowski, mój następco, metropolito 
wrocławski, metropolito poznański, 
drodzy moi bracia biskupi, wszyscy 
po kolei, jak was pamiętam po imie-
niu, tak jak was codziennie wymie-
niam w modlitwie po Komunii św. 
Wszyscy i każdy! Jakaż to radość, 
że dzisiaj znowu jestem z wami: bra-
cia, bracia!

I jeszcze pozwólcie mi wyrazić 
i tę radość, że są tutaj i goście nasi, 
goście tegorocznej uroczystości. 
Przybyli z różnych stron świata, na-
wet z bardzo daleka. Najdalsi chy-
ba z Japonii, tak bliskiej nam przez 
błogosławionego Maksymiliana. Ale 
także i z Ameryki Łacińskiej, z wy-
spy świętego Dominika. Z Brazylii 
biskupi, nasi rodacy!

Ale i z bliska, z Europy, z są-
siedztwa, od zachodu i od południa: 
i z Niemiec, i z Jugosławii. To tyle, 
co mogę rozpoznać pod tymi paraso-
lami, a kogo nie rozpoznałem, to do-
damy później!

A teraz pozwólcie, że jeszcze jed-
ną radość wyrażę. Cieszę się z tego, 
że może mi w tej podróży towa-
rzyszyć i tu, na Jasnej Górze, być 
z nami, prosekretarz stanu, arcybi-
skup Agostino Casaroli, który dobrze 
zna to miejsce i dobrze zna tę dro-
gę do Polski. I drogę z Rzymu ku 
Wschodowi, ku całemu Wschodo-
wi! Przecież był wyrazem tej niestru-
dzonej troski papieża Pawła VI o cały 
europejski Wschód i cały Wschód!

I raduję się również z tego, że jest 
tutaj dzisiaj w moim towarzystwie 
inny wytrwały podróżnik i pielgrzym 
do naszej ziemi ojczystej i na Jasną 
Górę, arcybiskup Luigi Poggi. Wiem, 
że Matka Najświętsza była dla nie-
go również natchnieniem w tej samej 
wielkiej i trudnej sprawie, której słu-
żył i służy z woli Stolicy Apostolskiej.

Są tu jeszcze, moi drodzy, inni 
goście z Rzymu, którzy przyby-
li ze mną: powiem wam ich na-
zwiska, żebyście sobie zapamięta-
li, bo są tu pierwszy raz: arcybiskup 
Mart~nez i biskup Martin.

Musi wszystkich biskupów świa-
ta urzec Jasna Góra!

Moi drodzy, i tak mi się powie-
działa znowu taka niekrótka wstaw-
ka i już widzę, jak będą na mnie 
krzyczeć, że znowu dzisiaj prze-
dłużyłem kazanie... No, cóż zrobić 
z tym polskim, słowiańskim papie-
żem, co zrobić? 

Kochany Księże Prymasie! 
Wprowadziłeś, ty, niestrudzo-

ny sługo Ludu Bożego, ty, niestru-
dzony, niezmordowany miłośni-
ku i służebniku Pani Jasnogórskiej, 
wprowadziłeś w program swojego 
prymasowskiego pasterzowania od-
wiedziny papieża w Polsce.

Księże Prymasie! Pozwól mi tyl-
ko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci 
się spełnia – i ja za to Bogu dzięku-
ję – że ci się spełnia ten punkt twe-
go odważnego, bohaterskiego pro-
gramu, duszpasterzowania w Polsce 
i w świecie współczesnym!

Bóg zapłać! Bóg zapłać! Będzie-
my powoli wracać do toku naszych 
rozważań, ale trudno nie podzięko-
wać Matce Bożej za te chwile ser-
decznej, szczerej radości, która jest 
udziałem całego Ludu Bożego, któ-
ra jest wyrazem jego proroczej mi-
sji. To jest profetyczna radość! Bóg 
wam zapłać! 

Drodzy Bracia i Siostry, 
umiłowany Episkopacie 
Polski, z naszym wspaniałym 
Prymasem na czele! 

Tyle razy przybywaliśmy tutaj!
Stawaliśmy na tym świętym miej-

scu, przykładaliśmy niejako czujne 
pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak 
bije serce Kościoła i serce Ojczy-
zny w Sercu Matki. Jasna Góra jest 
przecież nie tylko miejscem piel-
grzymek Polaków z Polski i całego 
świata. Jasna Góra jest sanktuarium 
narodu. Trzeba przykładać ucho 
do tego świętego miejsca, aby czuć, 
jak bije serce narodu w Sercu Matki. 
Bije zaś ono, jak wiemy, wszystki-
mi tonami dziejów, wszystkimi od-
głosami życia. Ileż razy biło jękiem 
polskich cierpień dziejowych! Ale 
również okrzykami radości i zwy-
cięstwa! Można na różne sposoby 
pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostat-
nich stuleci, można je interpreto-
wać wedle wielorakiego klucza. Je-
śli jednakże chcemy dowiedzieć się, 
jak płyną te dzieje w sercach Po-
laków, trzeba przyjść tutaj. Trze-
ba przyłożyć ucho do tego miejsca. 
Trzeba usłyszeć echo życia całego 
narodu w Sercu jego Matki i Kró-
lowej! A jeśli bije ono tonem niepo-
koju, jeśli odzywa się w nim troska 
i wołanie o nawrócenie, o umocnie-
nie sumień, o uporządkowanie życia 
rodzin, jednostek, środowisk, trze-
ba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono 
z miłości matczynej, która po swo-
jemu kształtuje dziejowe procesy 
na polskiej ziemi.

Jeszcze jedno słowo do was, dro-
dzy ojcowie paulini, stróże Jasnej 
Góry! Niech dzień dzisiejszy jesz-
cze raz wam ukaże, jakiego strze-
żecie skarbu! Jak go macie strzec! 
Niech wam Maryja pomaga w tym 
wielkim posługiwaniu!

Dokończenia na str. 16
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Powiedziałem o procesie dziejo-
wym, który toczy się w sercach Pola-
ków. Ostatnie dziesięciolecia potwier-
dziły ten dziejowy proces i wzmogły 
go. W tym czasie dokonało się tutaj 
oddanie Polski Niepokalanemu Ser-
cu Maryi 8 września 1946 roku. Pro-
wadzili wtedy Lud Boży nasi wiel-
cy poprzednicy: kardynał August 
Hlond i kardynał Adam Stefan Sa-
pieha. W dziesięć lat później odno-
wione zostały na Jasnej Górze ślu-
by Jana Kazimierza (1656 – 1956) 
w 300 lat od chwili, kiedy ten król 
po okresie „potopu” ogłosił Boga-
rodzicę Królową Polskiej Korony. 
Równocześnie zaś prawie, w 1656, 
w katedrze lwowskiej Maryja zosta-
ła nazwana uroczyście przez monar-
chę, przez władcę tej ziemi Królową 
Korony Polskiej. Jesteśmy dziedzi-
cami tego tytułu i wielkich ślubów! 
Od 1956 rozpoczęła się Wielka No-
wenna przed tysiącleciem chrztu Pol-
ski. I oto w roku polskiego milenium, 
3 maja 1966 roku, tutaj, na tym miej-
scu zostaje wypowiedziany ustami 
Prymasa Polski jasnogórski Akt Od-
dania w macierzyńską niewolę Boga-
rodzicy za wolność Kościoła w Polsce 
i świecie współczesnym. Ten histo-
ryczny Akt zostaje wypowiedziany 
wobec nieobecnego tutaj ciałem, ale 
obecnego duchem papieża Pawła VI, 
jako szczególne świadectwo wiary 
żywej i mężnej, takiej, jakiej ocze-
kują i jakiej potrzebują nasze czasy. 
Jest to Akt Oddania w macierzyń-
ską niewolę.

Mówi on o niewoli. Znaczenie sło-
wa „niewola” tak dotkliwe dla nas, 
Polaków, kryje w sobie podobny para-
doks, jak słowa Ewangelii o własnym 

życiu, które trzeba stracić, ażeby je 
zyskać (por. Mt 10,39).

Wolność jest wielkim darem Bo-
żym. Trzeba go dobrze używać.

Miłość stanowi spełnienie wol-
ności, a równocześnie do jej isto-
ty należy przynależeć – czyli nie być 
wolnym, albo raczej być wolnym 
w sposób dojrzały! Jednakże tego 
„nie–bycia–wolnym” w miłości ni-
gdy nie odczuwa się jako niewoli, nie 
odczuwa jako niewoli matka, że jest 
uwiązana przy chorym dziecku, lecz 
jako afirmację swojej wolności, jako 
jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej 
wolna! Oddanie w niewolę wskazu-
je więc na „szczególną zależność”, 
na świętą zależność i na „bezwzględ-
ną ufność”. Bez tej zależności świętej, 
bez tej ufności heroicznej, życie ludz-
kie jest nijakie! Tak więc słowo „nie-
wola”, które nas zawsze boli, w tym 
jednym miejscu nas nie boli. W tym 
jednym odniesieniu napełnia nas uf-
nością, radością posiadania wolności! 
Tutaj zawsze byliśmy wolni!

Jeszcze o tym Akcie 
jasnogórskim:

Słowa tego Aktu, wypowiedzia-
ne językiem polskich dziejowych 
doświadczeń, polskich cierpień, ale 
i polskich zwycięstw, miały swój pro-
fetyczny wydźwięk właśnie w owym 
momencie dziejów Kościoła i świa-
ta. Właśnie po zakończeniu Soboru 
II Watykańskiego, który – jak słusz-
nie uważamy – otworzył nowy okres 
tych dziejów. Zapoczątkował nową 
epokę, nowe, pogłębione rozumienie 
człowieka, jego „radości i nadziei, ale 
równocześnie jego smutku i trwogi”, 
jego zagrożeń, jak głoszą pierwsze 
słowa konstytucji pastoralnej Sobo-
ru Gaudium et spes. Kościół pragnie 

wychodzić na spotkanie człowieka 
współczesności i przyszłości, świado-
my jego wielkiej godności, jego wspa-
niałego powołania w Chrystusie... 
Kościół pragnie odpowiadać na od-
wieczne i współczesne zarazem py-
tania ludzkich serc i ludzkich dziejów 
– i w tym celu dokonał na Soborze 
dzieła gruntownego poznania sie-
bie, swojej natury, swojej misji, swo-
ich zadań.

W dniu 3 maja 1966 roku Epi-
skopat Polski dodaje do tego funda-
mentalnego dzieła Soboru swój Akt 
jasnogórski: oddanie w macierzyń-
ską niewolę Bogarodzicy za wol-
ność Kościoła w świecie i w Polsce. 
Jest on wołaniem serca i woli, woła-
niem całego chrześcijańskiego jeste-
stwa osoby i wspólnoty o pełne prawo 
do głoszenia zbawczej misji, o mi-
sji tej wszechstronną skuteczność, 
o jej nowe zakorzenienie w idącej 
(i już obecnej) epoce dziejów świata 
– przez Maryję! Jest to zarazem ja-
kieś na wskroś oryginalne odczytanie 
tej prawdy o obecności Bogarodzicy 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak 
głosi VIII rozdział konstytucji Lumen 
gentium. Odczytanie na wielką mia-
rę wedle tradycji świętych – takich 
jak Bernard z Clairvaux, jak Grignon 
de Montfort, jak Maksymilian Kolbe.

4. Papież Paweł VI przyjął owoc 
polskiego milenium z Jasnej 

Góry. Świadczy o tym jego bulla 
znajdująca się przy wizerunku Czar-
nej Madonny, a dzisiaj tutaj złożona, 
przy ołtarzu eucharystycznym. Dzi-
siaj jego niegodny następca pragnie 
dokonać tego ponownie, pragnie 
ponownie przyjąć ten Akt Oddania, 
przybywając na Jasną Górę naza-
jutrz po uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego, kiedy w całej Polsce 
obchodzi się święto Matki Kościoła. 
Wiele razy Paweł VI posługiwał się 
tym wezwaniem. Ale dzisiaj po raz 
pierwszy papież obchodzi to świę-
to, wyrażając wraz z wami, czcigod-
ni i drodzy bracia, wdzięczność dla 
swego wielkiego poprzednika, któ-
ry od czasów Soboru zaczął Mary-
ję wzywać tym tytułem: Matka Ko-
ścioła. I tak Ją też nazwał w swoim 
Credo Ludu Bożego.

Ten tytuł pozwala nam wniknąć 
w całą tajemnicę Maryi, od chwi-
li Niepokalanego Poczęcia poprzez 
Zwiastowanie, Nawiedzenie i Betle-
jem aż do Kalwarii. Ten tytuł pozwa-
la nam wszystkim odnaleźć się – tak 
jak to przypomina dzisiejsza liturgia 
– w wieczerniku, gdzie apostołowie 
wspólnie z Maryją, Matką Chrystu-
sa, trwają na modlitwie, oczekując 
po wniebowstąpieniu Pana na speł-
nienie się obietnicy: na przyjście Du-
cha Świętego, ażeby mógł narodzić 
się Kościół! W narodzinach Kościo-
ła uczestniczy w sposób szczególny 
Ta, której zawdzięczamy narodzenie 
Chrystusa.

Kościół raz narodzony w wieczer-
niku Zielonych Świąt, stale się ro-
dzi w tym wieczerniku. Rodzi się, 
aby stawać się naszą duchową matką 
na podobieństwo Matki Słowa Przed-
wiecznego. Rodzi się, ażeby znaleźć 
w sobie, wciąż znajdować w sobie 
znamiona i moc tego macierzyństwa 
– macierzyństwa Bogarodzicy – któ-
remu zawdzięczamy, że „zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywi-
ście nimi jesteśmy” (1 J 3,1). Przenaj-
świętsze bowiem ojcostwo Boga sa-
mego posłużyło się w swej zbawczej 
ekonomii tym dziewiczym macierzyń-
stwem swojej pokornej Służebnicy, 
aby dokonać w synach ludzkich dzie-
ła boskiej wolności.

Kiedy więc – drodzy rodacy, 
czcigodni i umiłowani bracia w bi-
skupstwie, pasterze Kościoła w Pol-
sce oraz wy, dostojni goście – jestem 
z wami tutaj, w dniu dzisiejszym, 
pozwólcie, że jako następca św. Pio-
tra zawierzę z tą samą żywą wiarą, 
z tą samą heroiczną nadzieją, z jaką 
czyniliśmy to w pamiętnym dniu 3 

maja polskiego milenium, Kościół 
cały Matce Chrystusa. Pozwólcie, 
że przyniosę tutaj to, co niedawno 
czyniłem w rzymskiej bazylice San-
ta Maria Maggiore, a potem w Mek-
syku w sanktuarium w Guadalupe 
– te same tajemnice serc, te same 
bóle i cierpienia epoki kończącego 
się drugiego tysiąclecia od narodze-
nia Chrystusa, te same wreszcie na-
dzieje i oczekiwania...

Pozwólcie, że wszystko to tutaj 
zawierzę! Pozwólcie, że wszystko 
to zawierzę w nowy sposób! Jestem 
człowiekiem zawierzenia. Nauczy-
łem się nim być tutaj! Amen. 

JAN PAWEŁ II

Kontemplacyjny zakon franciszkański
SIÓSTR BERNARDYNEK przyjmuje

Kandydatki pragnące oddać się na wyłączną 
służbę Bogu w klauzurze poprzez nieustanną 

modlitwę, adorację Jezusa – Hostii, 
pracę i ofiarę za Kościół i braci w świecie.

Jeśli pociąga Cię taki charyzmat, napisz  na adres: 

Siostry Bernardynki
ul. Poselska 21, 31-002 Kraków

Tel. 12/422-22-46, e-mail: bernardynki.krakow@interia.pl

Słowo do chorych zgromadzonych przed katedrą - 
Częstochowa, 6 czerwca 1979

Moi drodzy Chorzy, Bracia i Siostry! 

Cieszę się, że was tutaj spotykam. Już wczoraj przemawiałem z Ja-
snej Góry do chorych z całej Polski, ale najtrudniej jest w tym wielkim 
zgromadzeniu ludzi znaleźć się wam - no, bo nie macie sił. Bogu dzię-
ki, że można jeszcze przemówić na falach eteru, albo napisać, żebyście 
byli przekonani, że nawet jeśli was nie ma w tym wielkim zgromadze-
niu, to macie w nim zawsze szczególną cząstkę, najważniejszy udział, 
ponieważ wy wszyscy w swoich cierpieniach w szczególny sposób od-
zwierciedlacie tajemnicę Krzyża Chrystusowego i jego moc. Dlatego 
właśnie św. Paweł napisał, że „dopełniam w moim ciele to, czego nie 
dostaje cierpieniom Chrystusa”, tak jak gdyby Pan Jezus najwięcej was 
potrzebował, jak gdyby najwięcej z waszej strony oczekiwał dopełnie-
nia swych cierpień dla odkupienia świata, dla zbawienia człowieka, dla 
nawrócenia człowieka, dla zwycięstwa dobra nad złem. I dlatego też 
wy jesteście wszędzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, waż-
ni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota. Może na swoje życie nie 
patrzycie w ten sposób, bo wiecie, widzicie, jakie to życie jest niedołęż-
ne, jak sobie nie możecie z nim sami poradzić, czasem się ruszyć nie 
możecie, jesteście bezsilni, bezradni. Taka jest ludzka prawda - a rów-
nocześnie to, co mówi nam Pan Jezus, co mówi św. Paweł, w co wie-
rzy Kościół, jest jak gdyby odwrotnością tego, co mówi nasze i wasze 
ludzkie doświadczenie. Jesteście bezcenni.

Ja przed chwilą przemawiałem tu do kapłanów; powiedziałem im na 
końcu: Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największymi pomocnika-
mi, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna na 
zewnątrz - do tego są niezdolni - ale ofiara, którą składają z cierpie-
nia, modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam daje, niż jakakol-
wiek inna ludzka pomoc czy też aktywność. Powiedziałem im, że ta-
kie jest moje przekonanie. Ja się zawsze tym kierowałem i tym kieruję.

Zawsze się z tym samym orędziem, z tą samą myślą zwracam wszę-
dzie do chorych i dzisiaj korzystam z tej sposobności, że spotykam tu-
taj was zgromadzonych - i to wam raz jeszcze powtarzam. Przyjmijcie 
tę ewangelię cierpienia. Przyjmijcie ją waszym sercem, waszym życiem, 
waszym sumieniem, każdym waszym bólem. Przyjmijcie ją, wyznajcie 
ją i wspierajcie kapłanów, biskupów i mnie również.

Wspierajcie nas - o to was proszę.

Teraz wam pobłogosławię osobno, wam tu zgromadzonym i poprzez 
was wszystkim chorym w Częstochowie, w diecezji i w całej Polsce. 

Dokończenia ze str. 15

Homilia w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry - Częstochowa, 4 czerwca 1979
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1. Nie wiem po prostu, jak dzię-
kować Bożej Opatrzności za 

to, że dane mi jest jeszcze raz na-
wiedzić to miejsce. Kalwaria Ze-
brzydowska: sanktuarium Matki 
Bożej – i dróżki. Nawiedzałem je 
wiele razy, począwszy od lat moich 
chłopięcych i młodzieńczych. Na-
wiedzałem je jako kapłan. Szcze-
gólnie często nawiedzałem sanktu-
arium kalwaryjskie jako arcybiskup 
krakowski i kardynał. Przybywa-
liśmy tu wiele razy z kapłanami, 
koncelebrując przed Matką Bożą... 
czasem pełne prezbiterium Kościo-
ła krakowskiego, zwłaszcza w mo-
mentach ważnych. Ostatnie takie 
spotkanie było zapowiedziane na je-
sień ubiegłego roku, ale na nie już 
nie wróciłem z Rzymu...

Przybywaliśmy też w dorocznej 
pielgrzymce sierpniowej. Tego kal-
warianie i pielgrzymi bardzo pilno-
wali: „Czy kardynał jest, czy go nie 
ma?” – a jeżeli zdarzyło się, że go 
nie było raz i drugi, to mu to zawsze 
wypomnieli.

Usprawiedliwiałem się i jesz-
cze dziś się usprawiedliwię: ser-
cem spieszyłem tutaj na te zwłasz-
cza główne uroczystości: pogrzebu 
Matki Bożej, Wniebowzięcia – ale 
to są dni, które w Polsce miały 
ogromną konkurencję. Tym bardziej 
jednak się cieszę, że mogłem przy-
być tutaj dzisiaj i że mogłem także 
zobaczyć tych apostołów dwuna-
stu, którzy stoją na tamtej trybu-
nie i z których pierwszy jest Piotr.

Przybywaliśmy tu także w piel-
grzymkach stanowych na wiosnę 
i w jesieni.

Jednakże najczęściej przybywa-
łem tutaj sam, tak żeby nikt nie wie-
dział, nawet kustosz klasztoru. Kal-
waria ma to do siebie, że się można 
łatwo ukryć. Więc przychodziłem 
sam i wędrowałem po dróżkach 
Pana Jezusa i Jego Matki, rozpa-
miętywałem Ich najświętsze tajem-
nice. To jest zupełnie przedziwna 
rzecz – te dróżki... ale o tym jesz-
cze powiem. A prócz tego poleca-
łem Panu Jezusowi przez Maryję 
sprawy szczególnie trudne i sprawy 
szczególnie odpowiedzialne w ca-
łym moim posługiwaniu biskupim, 
potem kardynalskim. Widziałem, 
że coraz częściej muszę tu przy-
chodzić, bo po pierwsze spraw ta-
kich było coraz więcej, a po drugie 
– dziwna rzecz – one się zwy-
kle rozwiązywały po takim moim 
nawiedzeniu na dróżkach. Mogę 
wam dzisiaj powiedzieć, moi dro-
dzy, że prawie żadna z tych spraw, 
które czasem niepokoją serce bi-
skupa, a w każdym razie pobudza-
ją jego poczucie odpowiedzialności, 
nie dojrzała inaczej, jak tutaj, przez 
domodlenie jej w obliczu wielkiej 

tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kry-
je w sobie.

2. Jest to tajemnica, którą wy 
dobrze znacie: wy, ojcowie 

i bracia bernardyni, stróżowie tego 
sanktuarium, i wy, tutejsi miesz-
kańcy i parafianie, i sąsiedzi – ja też 
się do nich zaliczałem od młodości, 
bo Wadowice niedaleko od Kalwarii 
– i wreszcie wy, rozliczni pielgrzy-
mi, którzy tutaj przybywacie w róż-
nych porach i w różnych grupach, 
z całej Polski, zwłaszcza z Podkar-
pacia – ale nie tylko: bo i ze Ślą-
ska i z Lubelszczyzny, już nawet 
dokładnie nie wiem skąd – z ca-
łej Polski, z jednej i drugiej strony 

Tatr... Te góry słyszały przez wie-
ki nie tylko polskie, ale i słowackie 
śpiewy. Kalwaria ma w sobie coś ta-
kiego, że człowieka wciąga. Co się 
do tego przyczynia? Może i to na-
turalne piękno krajobrazu, który 
stąd się roztacza u progu polskich 
Beskidów. Z pewnością ono nam 
przypomina także o Maryi, która 
– by odwiedzić Elżbietę – „udała się 
w okolicę górzystą”. Nade wszyst-
ko jednakże to, co tutaj człowieka 
stale pociąga na nowo, to właśnie 
owa tajemnica zjednoczenia Matki 
z Synem i Syna z Matką. Tajemni-
ca ta opowiedziana jest plastycznie 
i szczodrze poprzez wszystkie ka-
plice i kościółki, które rozłożyły się 

wokół centralnej bazyliki. Jeżeli tak 
się jeszcze nie nazywa, to niech się 
już teraz tak nazywa. Nadaję bo-
wiem temu wspaniałemu sanktu-
arium tytuł bazyliki mniejszej. Wie-
my, że w tej bazylice króluje obraz 
Matki Bożej Kalwaryjskiej, uko-
ronowany 15 sierpnia 1887 roku 
przez kardynała Albina Dunajew-
skiego, biskupa krakowskiego, ko-
ronami papieża Leona XIII. Zbliża 
się więc setna rocznica tej korona-
cji i na pewno będziecie się do tego 
stulecia serdecznie przygotowywać. 
Niech to przygotowanie, ewentu-
alnie nowenna będzie przeżywa-
na przez was głęboko i niech was 
– co jest celem Kalwarii – jesz-
cze bardziej przybliży do tajemnic 
Matki i Syna, tak mocno przeży-
wanych i rozważanych na tym świę-
tym miejscu.

Tajemnica zjednoczenia Matki 
z Synem i Syna z Matką na dróż-
kach Męki Pańskiej, a potem na szla-
ku Jej pogrzebu od kaplicy Zaśnięcia 
do „grobku Matki Bożej”. A wresz-
cie: tajemnica zjednoczenia w chwale 
na dróżkach Wniebowzięcia i Uko-
ronowania. Wszystko to, rozłożone 
w przestrzeni i czasie, wśród tych gór 
i wzgórz, omodlone przez tyle serc, 
przez tyle pokoleń, stanowi szcze-
gólny rezerwuar, żywy skarbiec wia-
ry, nadziei i miłości Ludu Bożego tej 
ziemi. Zawsze, kiedy tu przychodzi-
łem, miałem świadomość, że zanu-
rzam się w tym właśnie rezerwuarze 
wiary, nadziei i miłości, które na-
niosły na te wzgórza, na to sanktu-
arium, całe pokolenia Ludu Boże-
go ziemi, z której pochodzę, i że ja 
z tego skarbca czerpię. Nawet nie-
wiele dodając od siebie – czerpię... 
I zawsze też miałem tę świadomość, 
że owe tajemnice Jezusa i Maryi, któ-
re tu rozważamy, modląc się za ży-
wych lub za zmarłych, są istotnie nie-
zgłębione. Stale do nich powracamy 
i za każdym razem nie mamy dość. 
Zapraszają nas one, aby tu wrócić 
na nowo – i na nowo się w nie za-
głębić. W tych tajemnicach wyrażo-
ne jest zarazem wszystko, co składa 
się na nasze ludzkie, ziemskie piel-
grzymowanie, na „dróżki” dnia po-
wszedniego. Co za wspaniała zresz-
tą nazwa – trudno znaleźć w innych 
językach jakiekolwiek słowo, które 
by temu odpowiadało... Wszystko to, 
co składa się na te dróżki ludzkiego 
dnia powszedniego, zostało przejęte 
przez Syna Bożego i za pośrednic-
twem Jego Matki jest człowiekowi 
wciąż oddawane na nowo: wycho-
dzi z życia i wraca do życia ludzkie-
go. Ale oddawane już jest w nowej 
postaci, jest prześwietlone nowym 
światłem, bez którego życie ludz-
kie nie ma sensu, pozostaje w ciem-
ności. „Kto idzie za Mną, nie będzie 

chodził w ciemnościach, lecz będzie 
miał światło życia” (J 8,12).

Oto jest owoc mojego wielolet-
niego pielgrzymowania po kalwa-
ryjskich dróżkach. Owoc – którym 
z wami się dzielę. 3. A jeśli do cze-
go pragnę was zachęcić i zapalić, 
to abyście nie przestawali nawie-
dzać tego sanktuarium.

Więcej jeszcze – chcę wam po-
wiedzieć wszystkim, a zwłaszcza 
młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi 
szczególnie sobie upodobali to miej-
sce): nie ustawajcie w modlitwie. 
Trzeba się zawsze modlić, a ni-
gdy nie ustawać (por. Łk 18,1), 
powiedział Pan Jezus. Módlcie się 
i kształtujcie poprzez modlitwę swo-
je życie. „Nie samym chlebem żyje 
człowiek” (Mt 4,4) i nie samą do-
czesnością, i nie tylko poprzez za-
spokajanie doczesnych – material-
nych potrzeb, ambicji, pożądań, 
człowiek jest człowiekiem... „Nie 
samym chlebem żyje człowiek, ale 
wszelkim słowem, które pochodzi 
z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym 
słowem, słowem Bożym, trzeba „nie 
ustawać w modlitwie!” Może to być 
nawet modlitwa słów...

Niech z tego miejsca do wszyst-
kich, którzy mnie słuchają tutaj albo 
gdziekolwiek, przemówi proste i za-
sadnicze papieskie wezwanie do mo-
dlitwy. A jest to wezwanie najważ-
niejsze. Najistotniejsze orędzie!

W pierwszą zaraz niedzielę 
po rozpoczęciu nowego pontyfika-
tu prosiłem, żeby mnie zawieźli he-
likopterem na Mentorellę, w pobli-
żu Rzymu. I tam też uważałem za 
swoje pierwsze zadanie, pasterskie 
i papieskie, wygłosić takie orędzie 
o modlitwie. To jest zawsze pierw-
sze, podstawowe, najważniejsze. 
I tu powtarzam – nie te same sło-
wa, ale tę samą sprawę.

I niech także sanktuarium kal-
waryjskie nadal skupia pielgrzy-
mów, niech służy archidiecezji kra-
kowskiej i całemu temu rejonowi, 
który tradycyjnie ściąga tutaj z za-
chodu i wschodu, z południa i pół-
nocy, niech służy całemu Kościoło-
wi w Polsce. Niech tutaj dokonuje 
się wielkie dzieło duchowej odno-
wy mężczyzn i kobiet, młodzieży 
męskiej i młodzieży żeńskiej, służ-
by liturgicznej ołtarza – wszystkich.

Wszystkich też, którzy tutaj przy-
bywać będą, proszę, by modlili się 
za jednego z kalwaryjskich pielgrzy-
mów, którego Chrystus wezwał tymi 
samymi słowami co Szymona Piotra. 
Wezwał go poniekąd z tych wzgórz 
i powiedział: „Paś baranki moje, paś 
owce moje” (por. J 21,15–16).

I o to proszę, proszę, abyście się 
za mnie tu modlili, za życia mojego 
i po śmierci. Amen. 

JAN PAWEŁ II

Proszę, abyście się za mnie tu modlili, 
za życia mojego i po śmierci.”

Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej – Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979

„Tutaj moje serce 
zostało na zawsze”

Jan Paweł II
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Przemówienie do mieszkańców Wadowic - Wadowice, 7 czerwca 1979

Drodzy Wadowiczanie, 
a także sąsiedzi, którzy dzisiaj 

przybyliście do Wadowic! 

Z wielkim wzruszeniem przy-
bywam dzisiaj do tego miasta, 
w którym się urodziłem – do pa-
rafii, w której zostałem ochrzczo-
ny i przyjęty do wspólnoty Kościo-
ła Chrystusowego – do środowiska, 
z którym związałem się przez osiem-
naście lat mojego życia, od urodze-
nia do matury.

Kiedy patrzę na ten rynek, to pra-
wie każdy szczegół łączy się tu dla 
mnie ze wspomnieniem najwcze-
śniejszego okresu życia.

Pragnę podziękować wam za wa-
sze powitanie i zarazem ze swej stro-
ny serdecznie pozdrowić i powitać 
wszystkich. Od tamtych czasów, 
kiedy mieszkałem w Wadowicach, 
minęło już sporo lat, i środowisko 
tutejsze w znacznej mierze uległo 
zmianie. Pozdrawiam więc nowych 
dzisiejszych wadowiczan, ale czynię 
to z myślą o dawnych: o tym poko-
leniu, które między pierwszą a dru-
gą wojną światową przeżywało tu-
taj młodość. Myślą i sercem wracam 
nie tylko do domu, w którym się uro-
dziłem, obok kościoła, ale również 
do szkoły podstawowej, tu w rynku, 
i z kolei do gimnazjum wadowickie-
go im. Marcina Wadowity, do które-
go uczęszczałem.

Dzisiaj, o ile wiem, Wadowice po-
siadają więcej szkół średnich. Wtedy 
to gimnazjum imienia Marcina Wa-
dowity, do którego potem dołączyło 
się żeńskie, imienia Michaliny Mo-
ścickiej, było szkołą o bardzo dużym 
zasięgu terytorialnym. Mieliśmy ko-
legów i z Kalwarii, i z Andrychowa, 
i z Zatora, i z Suchej, bo tam nie było 
szkół średnich, a teraz wszędzie są. 
Pamiętam też, że to stare i zasłużo-
ne wadowickie gimnazjum, jedno 
z najstarszych w rejonie Polski, ob-
chodziło swoje stulecie w roku ty-
siąclecia chrztu Polski. To pamiętam. 
Myślą i sercem wracam też do mo-
ich rówieśników, kolegów i koleża-
nek, zarówno z lat szkoły podstawo-
wej, jak może bardziej jeszcze z lat 
szkoły średniej, bo te trwały dłużej. 
Ja jeszcze należałem do tego poko-
lenia, które chodziło do ośmiokla-
sowego gimnazjum. Wracam też 
wspólnie z tymi moimi rówieśnika-
mi do naszych rodziców, do naszych 
nauczycieli i do naszych profeso-
rów. Już mało kto z nich żyje. Nie-
którzy spośród moich rówieśników, 
tych zwłaszcza, z którymi zdawali-
śmy wspólnie maturę w roku 1938, 
jeszcze tutaj przebywają – tych po-
zdrawiam szczególnie serdecznie. 
Dziękuję im również za to, że kie-
dy wybuchła sprawa z nowym pa-
pieżem 16 października w ubiegłym 
roku i Wadowice przeżyły wówczas 
najazd dziennikarzy, ci moi kole-
dzy, a zwłaszcza ks. prałat Zacher, 
dali o mnie świadectwo lepsze, niż 
na to zasługiwałem. Myślę też o in-
nych rówieśnikach, kolegach, kole-
żankach, którzy rozeszli się po świe-
cie, przede wszystkim po Polsce 
– myślę, że i oni dowiedzą się o na-
szym spotkaniu.

Wiadomo, jak wiele dla rozwo-
ju ludzkiej osobowości i charakte-
ru znaczą pierwsze lata życia, lata 

dziecięce, a potem mło-
dzieńcze. Te właśnie lata 
łączą się dla mnie niero-
zerwalnie z Wadowica-
mi, z tym miastem, które 
nosiło wówczas dumny 
herb – „królewskie, wol-
ne miasto Wadowice”... 
A także i z tą okolicą. 
Z rzeką Skawą, z pa-
smami Beskidów. Dlate-
go tak bardzo pragnąłem 
przybyć tutaj, aby razem 
z wami Bogu podzięko-
wać za wszelkie dobro, 
jakiego tutaj doznałem. 
Modlitwa moja zwraca 
się ku wielu zmarłym, 
poczynając od moich ro-
dziców, a także brata 
starszego i siostry, któ-
rej nie znałem, ponieważ 
zmarła przed moim na-
rodzeniem. Ich pamięć 
łączy się dla mnie rów-
nież z tym miastem.

Po ludzku pragnę wy-
razy mojej wdzięczności 
złożyć na ręce księdza 
prałata Edwarda Zache-
ra, który był moim pro-
fesorem religii w gim-
nazjum wadowickim, 
który z kolei przemawiał 
na moich prymicjach ka-
płańskich, na moich prymicjach bi-
skupich, arcybiskupich i kardynal-
skich tu, w wadowickim kościele, 
i wreszcie przemówił także dzisiaj 
na tym nowym etapie drogi mojego 
życia, która niczym innym nie da się 
wytłumaczyć, tylko niezmierzonym 
Bożym miłosierdziem oraz niezwy-
kłą opieką Bogarodzicy, Matki Nie-
ustającej Pomocy.

Kiedy patrzę wstecz, wi-
dzę, jak droga mojego życia po-
przez środowisko tutejsze, poprzez 

parafię, poprzez moją rodzinę, pro-
wadzi mnie do jednego miejsca, 
do chrzcielnicy w wadowickim ko-
ściele parafialnym. Przy tej chrzciel-
nicy zostałem przyjęty do łaski Bo-
żego synostwa i wiary Odkupiciela 
mojego, do wspólnoty Jego Kościo-
ła w dniu 20 czerwca 1920 roku. 
Chrzcielnicę tę już raz uroczyście 
ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu 
Polski jako ówczesny arcybiskup kra-
kowski. Potem uczyniłem to po raz 
drugi, jak przypomniał ksiądz prałat, 

na 50 rocznicę mojego 
chrztu, jako kardynał, 
a dzisiaj po raz trzeci 
ucałowałem tę chrzciel-
nicę, przybywając z Rzy-
mu jako następca św. 
Piotra.

I mogłem jeszcze raz 
spojrzeć w oblicze Mat-
ki Nieustającej Pomocy 
w Jej wadowickim ob-
razie. A was wszystkich 
proszę, abyście przed 
wizerunkiem tej Matki 
otaczali mnie nieustan-
ną modlitwą.

Bardzo serdecznie 
pozdrawiam wszystkie 
siostry zakonne, które 
tu widzę. Za moich cza-
sów były tylko nazare-
tanki; nawet tam zacho-
dziłem w takim wieku, 
kiedy się jeszcze o czło-
wieku mówi „maluch”. 
Teraz wiem, że są jesz-
cze i siostry albertynki, 
i widzę tutaj prezentki, 
ale to chyba już przybyłe 
w pielgrzymce... Księży 
wszystkich pozdrawiam 
serdecznie, wszystkich 
księży i wadowickich, 
i przybyłych. Wielu księ-
ży przeszło przez Wado-

wice, bo parafia duża, zawsze było 
księży kilku. Zawsze też z rozrzew-
nieniem wspominam zmarłych tu-
tejszych kapłanów, zwłaszcza śp. ks. 
prałata Leonarda Prochownika, który 
tu wiele lat był proboszczem, moich 
katechetów zmarłych, śp. ks. Pawelę, 
ks. Rosponda, ks. Włodygę. Wspomi-
nam – wspominam wszystkich.

Jeżeli chodzi o orkiestrę – to Wa-
dowice mają znakomitą orkiestrę. 
I to orkiestrę cywilną. Przed woj-
ną była tutaj również znakomita 

orkiestra, ale była to Orkiestra Dwu-
nastego Pułku Piechoty, o czym już 
młodsze pokolenie na pewno nic nie 
wie. Ale my, starsi, wiemy: Pułk Zie-
mi Wadowickiej, 12 Pułk Piechoty...

No, moi kochani, proszę was 
na koniec o to, żebyście nie przesta-
wali się tutaj modlić za mnie przed 
tą Matką Boską Nieustającej Pomo-
cy, bo papież – kto jak kto, ale pa-
pież! – to nieustającej pomocy szcze-
gólnie potrzebuje.

W ogóle róbcie wszystko, co się 
da, ażebyście się tego papieża nie 
musieli wstydzić przed światem 
– i koniec... Do tego wizerunku, 
zwłaszcza jako studenci gimnazjum, 
ciągnęliśmy zawsze przed lekcjami 
i po lekcjach. Nie wiem, czy dzisiaj 
jest ten sam zwyczaj...

To tyle, moi drodzy. Tyle tych 
wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy 
musielibyśmy wejść w różne szcze-
góły i znów mogliby dziennikarze, 
a jest ich tu niemało, snuć różne do-
mysły. Tymczasem te sprawy ludz-
kiego serca, ludzkiej młodości, trze-
ba przede wszystkim Bogu zostawić, 
który na różne sposoby prowadzi 
człowieka, działa w nim i na róż-
nych miejscach, w różnych momen-
tach życia go powołuje.

Pragnę tylko raz jeszcze najgorę-
cej wam podziękować za to tak licz-
ne zgromadzenie i za wszystko, czym 
mnie Wadowice obdarzyły w latach 
mojej młodości. Pragnę podziękować 
za to dzisiejsze zgromadzenie, tak 
wspaniale zorganizowane. Na pew-
no i władze administracyjne miasta 
włożyły w to wiele wysiłku wspólnie 
z księdzem prałatem i władzami ko-
ścielnymi. Jestem za to wdzięczny. 
I myślę, że dobrze, iż tak się stało, 
bo znowu was z powodu dzisiejsze-
go spotkania opiszą przed światem 
z mojej winy... 

JAN PAWEŁ II

www.mhd.org.pl
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1. „To jest zwycięstwo nasze 
– wiara nasza” (por. 1 J 5,4).

Te słowa z Listu św. Jana przycho-
dzą mi na myśl i cisną się do serca, 
gdy staję wraz z wami na tym miej-
scu, na którym dokonało się szcze-
gólne zwycięstwo człowieka przez 
wiarę. Przez wiarę, która rodzi mi-
łość Boga i bliźnich: jedną miłość, mi-
łość „największą” – taką, która goto-
wa jest „życie położyć za brata swego” 
(por. J 15,13; 10,11). A więc zwycię-
stwo przez miłość, która ożywia wiarę 
aż do granic ostatecznego świadectwa.

To zwycięstwo przez wiarę i mi-
łość odniósł w tym miejscu człowiek, 
któremu na imię Maksymilian Maria, 
nazwisko: Kolbe, „z zawodu” (jak pi-
sano o nim w rejestrach obozowych): 
ksiądz katoli cki, z powołania: syn św. 
Franciszka, z urodzenia: syn pro-
stych, pracowitych, bogobojnych lu-
dzi, włókniarzy z okolic Łodzi, z łaski 
Bożej i osądu Kościoła: błogosławiony.

To zwycięstwo przez wiarę i mi-
łość odniósł ów człowiek w tym miej-
scu, które było zbudowane na za-
przeczeniu wiary – wiary w Boga 
i wiary w człowieka – i na radykal-
nym podeptaniu już nie tylko miłości, 
ale wszelkich oznak człowieczeństwa, 
ludzkości; w tym miejscu, które było 
zbudowane na nienawiści i na pogar-
dzie człowieka w imię obłąkanej ide-
ologii; w tym miejscu, które było zbu-
dowane na okrucieństwie. Miejsce, 
do którego prowadzi wciąż jeszcze 
brama z szyderczym napisem Arbe-
it macht frei, rzeczywistość bowiem 
była radykalnym zaprzeczeniem tre-
ści tego napisu.

W tym miejscu straszliwej kaźni, 
która przyniosła śmierć czterem mi-
lionom ludzi z różnych narodów, o. 
Maksymilian Kolbe odniósł duchowe 
zwycięstwo, podobne do zwycięstwa 
samego Chrystusa, oddając się do-
browolnie na śmierć w bunkrze gło-
du – za brata. Ten brat żyje do dzi-
siaj na polskiej ziemi i jest wśród nas.

Czy tylko on jeden – Maksymi-
lian Kolbe – odniósł zwycięstwo, któ-
re odczuli natychmiast współwięźnio-
wie i do dzisiaj odczuwa je Kościół 
i świat? Zapewne wiele zostało tu od-
niesionych podobnych zwycięstw, jak 
choćby – śmierć w krematorium obo-
zowym siostry Benedykty od Krzyża, 
karmelitanki, w świecie Edyty Stein, 
z zawodu – filozof, znakomita uczen-
nica Husserla, która stała się ozdo-
bą współczesnej niemieckiej filozo-
fii, a pochodziła z żydowskiej rodziny 
zamieszkałej we Wrocławiu. Nie chcę 
zatrzymać się na tych dwóch nazwi-
skach, gdy stawiam sobie pytanie, czy 
tylko on jeden, czy tylko ona jedna?... 
Ile tutaj odniesiono podobnych zwy-
cięstw? Odnosili je ludzie różnych wy-
znań, różnych ideologii, zapewne nie 
tylko wierzący.

Pragniemy ogarnąć uczuciem 
najgłębszej czci każde z tych zwy-
cięstw, każdy przejaw człowieczeń-
stwa, które było zaprzeczeniem sys-
temu systematycznego zaprzeczania 
człowieczeństwa.

Na miejscu tak straszliwego po-
deptania człowieczeństwa, godności 
ludzkiej – zwycięstwo człowieka!

Czyż ktoś na świecie może się jesz-
cze dziwić, że papież, który tu, na tej 
ziemi urodził się i wychował, papież, 
który przyszedł na Stolicę Piotrową 

z Krakowa, z tej archidiecezji, na te-
renie której znajduje się obóz oświę-
cimski, że ten papież pierwszą ency-
klikę swego pontyfikatu zaczął od słów 
Redemptor hominis – i że poświęcił 
ją w całości sprawie człowieka, god-
ności człowieka, zagrożeniom czło-
wieka – prawom człowieka wresz-
cie! Niezbywalnym prawom, które 
tak łatwo mogą być podeptane i uni-
cestwione... przez człowieka! Wystar-
czy ubrać go w inny mundur, uzbroić 
w aparat przemocy, w środki znisz-
czenia, wystarczy narzucić mu ideolo-
gię, w której prawa człowieka są pod-
porządkowane wymogom systemu... 
podporządkowane bezwzględnie, tak 
że faktycznie nie istnieją.

2. Przybywam tu dzisiaj jako piel-
grzym. Wiadomo, że nie raz 

tutaj bywałem... bardzo wiele razy! 
Wiele razy schodziłem do celi śmierci 
Maksymiliana Kolbe, wiele razy klę-
kałem pod murem zagłady i przecho-
dziłem wśród rozwalonych kremato-
riów Brzezinki. Nie mogłem tutaj nie 
przybyć jako papież.

Przybywam więc do tego szczegól-
nego sanktuarium, w którym naro-
dził się – mogę powiedzieć – patron 
naszego trudnego stulecia, podobnie 
jak dziewięć wieków temu narodził się 
pod mieczem na Skałce Stanisław, pa-
tron Polaków.

Ale przybywam nie tylko po to, 
żeby czcić patrona naszego stulecia. 
Przybywam, ażeby razem z wami, bez 
względu na to, jaka jest wasza wiara, 
jeszcze raz popatrzeć w oczy sprawie 
człowieka.

Oczywiście, że przybywam, aby się 
modlić wspólnie z wami wszystkimi, 
którzy tu dziś jesteście – i wspólnie 
z całą Polską – i wspólnie z całą Eu-
ropą. Chrystus chce, abym stawszy się 
następcą Piotra świadczył przed całym 
światem o tym, co jest wielkością czło-
wieka naszych czasów – i co jest jego 
nędzą. Co jest jego klęską i co jest jego 
zwycięstwem.

Przychodzę więc i klękam na tej 
Golgocie naszych czasów, na tych 
mogiłach w ogromnej mierze 

bezimiennych, jak gigantyczny grób 
nieznanego żołnierza. Klękam przy 
wszystkich po kolei tablicach Brzezin-
ki, na których napisane jest wspomnie-
nie ofiar Oświęcimia w następujących 
językach: polskim, angielskim, bułgar-
skim, cygańskim, czeskim, duńskim, 
francuskim, greckim, hebrajskim, ji-
disz, hiszpańskim, flamandzkim, 
serbsko–chorwackim, niemieckim, 
norweskim, rosyjskim, rumuńskim, 
węgierskim, włoskim.

Zatrzymam się wraz z wami, 
drodzy uczestnicy tego spotkania, 
na chwilę przy tablicy z napisem w ję-
zyku hebrajskim. Napis ten wywołuje 
wspomnienie narodu, którego synów 
i córki przeznaczono na całkowitą eks-
terminację. Naród ten początek swój 
bierze od Abrahama, który jest „ojcem 
wiary naszej” (por.Rz 4,12 ), jak się 
wyraził Paweł z Tarsu. Ten to naród, 
który otrzymał od Boga Jahwe przy-
kazanie „Nie zabijaj”, w szczególnej 
mierze doświadczył na sobie zabija-
nia. Wobec tej tablicy nie wolno niko-
mu przejść obojętnie.

I jeszcze jedna tablica – wybra-
na... Tablica z napisem w języku ro-
syjskim. Nie dodaję żadnego komen-
tarza. Wiemy, o jakim narodzie mówi 
ta tablica. Wiemy, jaki był udział tego 
narodu w ostatniej straszliwej wojnie 
o wolność ludów. I wobec tej tablicy 
nie wolno nam przejść obojętnie.

I wreszcie tablica w języku polskim. 
Polaków zginęło czasu ostatniej woj-
ny sześć milionów: jedna piąta część 
narodu. Jeszcze jeden etap wiekowych 
zmagań się tego narodu, mojego naro-
du, o podstawowe swoje prawa wśród 
narodów Europy. Jeszcze jeden głośny 
krzyk o prawo do własnego miejsca 
na mapie Europy. Jeszcze jeden bole-
sny rozrachunek z sumieniem współ-
czesnej ludzkości. Wybrałem trzy ta-
blice. Należałoby zatrzymać się przy 
każdej i tak też uczynimy.

3. Oświęcim jest rozrachunkiem 
z sumieniem ludzkości poprzez 

te tablice, które świadczą o ofiarach, 
jakie poniosły narody. Oświęcim jest 
miejscem, którego nie można tylko 

zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach 
pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą 
granice nienawiści.

Oświęcim jest świadectwem woj-
ny. To wojna niesie z sobą ów niepro-
porcjonalny przyrost nienawiści, znisz-
czenia, okrucieństwa. A jeśli nie da się 
zaprzeczyć, że objawia również inne 
możliwości ludzkiej odwagi, bohater-
stwa, patriotyzmu, to jednak rachunek 
strat przeważa. Coraz bardziej prze-
waża – im bardziej wojna staje się roz-
grywką wyrachowanej techniki znisz-
czenia. Za wojnę są odpowiedzialni nie 
tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywo-
łują, ale również ci, którzy nie czynią 
wszystkiego, co leży w ich mocy, aby 
jej przeszkodzić.

Niech mi wolno będzie na tym 
miejscu powtórzyć słowa, które wypo-
wiedział Paweł VI wobec Organizacji 
Narodów Zjednoczonych: „Wystarczy 
przypomnieć, że krew milionów lu-
dzi, że niesłychane i niezliczone cier-
pienia, że daremne masakry i straszli-
we ruiny sankcjonują ten układ, który 
łączy was taką przysięgą, jaka winna 
zmienić przyszłą historię świata: nigdy 
więcej wojny, nigdy więcej wojny! Po-
kój, tylko pokój winien kierować losa-
mi narodów i całej ludzkości!”.

Jeśli jednakże to wielkie woła-
nie Oświęcimia, krzyk umęczonego 
tu człowieka ma przynieść owoce dla 
Europy (a także dla świata), trzeba 
wyciągnąć wszystkie słuszne konse-
kwencje z Deklaracji Praw Człowieka, 
jak do tego wzywał Jan XXIII w en-
cyklice Pacem in terris. Czytamy tam 
między innymi: „Deklaracja ta uro-
czyście przyznaje wszystkim bez wy-
jątku ludziom godność osoby ludzkiej, 
potwierdza prawo każdego człowieka 
do swobodnego poszukiwania praw-
dy, do zachowania norm moralności, 
do pełnienia sprawiedliwości, do wy-
magania warunków życia godnych 
człowieka: są to prawa powszechne, 
nienaruszalne i niezbywalne” (n. 144).

A ja wróciłbym jeszcze do mą-
drości starego mistrza, Pawła Włod-
kowica, rektora krakowskiego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w XV w., 
który głosił, iż trzeba zabezpieczyć 

następujące prawa narodów: do ist-
nienia, do wolności, do niepodległo-
ści, do własnej kultury, do godziwego 
rozwoju. „Gdzie mocniej działa siła 
niż miłość – pisze Włodkowic – tam 
szuka się tego, co stanowi własny in-
teres, a nie Jezusa Chrystusa, i stąd 
łatwo odstępuje się od reguły prawa 
Bożego. (...) Wszelkie jednak prawo 
potępia tych, którzy napadają na pra-
gnących żyć w pokoju: tak prawo na-
turalne, które głosi: „Czyń drugiemu 
to, czego sam pragniesz!”, jak i prawo 
Boskie, które potępia wszelką grabież 
zakazem: „Nie kradnij”, a zabrania 
przemocy przykazaniem: „Nie zabi-
jaj!”” (Saeventibus).

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

Przykazanie to konkretyzuje się 
także w poszanowaniu drugiego, po-
szanowaniu jego osobowości, jego 
sumienia; konkretyzuje się w dialogu 
z drugim, umiejętności poszukiwa-
nia i uznania tego, co może być dobre 
i pozytywne także w kimś, kto wyznaje 
idee różniące się od naszych; a nawet 
w kimś, kto w dobrej wierze – błądzi...

Nigdy jeden naród nie może roz-
wijać się kosztem drugiego, nie może 
rozwijać się za cenę drugiego, za cenę 
jego uzależnienia, podboju, zniewole-
nia, za cenę jego eksploatacji, za cenę 
jego śmierci. To są myśli Jana XXIII, 
Pawła VI o pokoju w świecie współ-
czesnym. Słowa te wypowiada zaś 
ich niegodny następca. Ale mówi je 
równocześnie syn narodu, który do-
znał w swych dziejach, dalszych i bliż-
szych, wielorakiej udręki od drugich. 
Pozwólcie jednak, że nie wymienię 
tych drugich po imieniu – pozwólcie, 
że nie wymienię... Stoimy na miejscu, 
na którym o każdym narodzie i o każ-
dym człowieku pragniemy myśleć jako 
o bracie. A jeżeli w tym, co powiedzia-
łem, była także gorycz – moi drodzy 
bracia i siostry, nie powiedziałem tego, 
żeby kogokolwiek oskarżać – powie-
działem po to, żeby przypomnieć.

Mówię bowiem nie tylko ze wzglę-
du na tych, którzy polegli w czterech 
milionach ofiar na tym olbrzymim 
polu; mówię w imieniu wszystkich 
narodów, których prawa są zapozna-
wane i gwałcone. Mówię, bo obowią-
zuje mnie, obowiązuje nas wszyst-
kich – prawda. Mówię, bo obowiązuje 
mnie, obowiązuje nas wszystkich tro-
ska o człowieka.

I dlatego proszę wszystkich, którzy 
mnie słuchają, ażeby skupili się, ażeby 
skupili wszystkie siły w trosce o czło-
wieka. Tych zaś, którzy słuchają mnie 
z wiarą w Jezusa Chrystusa, proszę, 
ażeby skupili się w modlitwie o pokój 
i pojednanie.

Moi drodzy bracia i siostry, nie 
mam już nic więcej do powiedzenia.

Przychodzą mi tylko na myśl sło-
wa Suplikacji: 

„Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a nieśmiertelny!...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
...i wojny,
wybaw nas, Panie!” Amen. 

JAN PAWEŁ II

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego - Oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979
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Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! 

1. „Od Bałtyku po gór szczy-
ty...”, „...po Tatr szczyty”. 

Od tych słów rozpoczął swoje po-
zdrowienie mój następca na stoli-
cy św. Stanisława w Krakowie. Ja 
za to pozdrowienie dziękuję i razem 
z nim pozdrawiam wszystkich tu-
taj zgromadzonych, a zwłaszcza na-
szych dostojnych gości.

Moi drodzy, w tej mojej piel-
grzymce po Polsce dane mi jest 
dzisiaj zbliżyć się do gór. Właśnie 
do tych Tatr, które od stuleci sta-
nowiły granicę Polaków na połu-
dniu. Była to granica najbardziej za-
mknięta i najbardziej obronna: wojen 
tu nie prowadziliśmy. Była to równo-
cześnie granica najbardziej otwarta 
i przyjazna. Poprzez tę granicę pro-
wadziły drogi ku sąsiadom, ku po-
bratymcom. Jeszcze nawet w czasie 
ostatniej okupacji drogi te najbar-
dziej bywały przetarte dla uchodź-
ców, którzy tędy podążali na po-
łudnie, aby z kolei przedrzeć się 
do wojska polskiego, które wal-
czyło za wolność Ojczyzny poza jej 
granicami.

Pragnę więc serdecznie powitać 
tych wszystkich naszych pobratym-
ców od południa. Ta granica przy-
jazna i otwarta, nie tylko od naszej, 
ale i od ich strony, powinna by dzi-
siaj sprawić, żeby tu byli obecni. A je-
śli ich nie ma – to im powiecie, jak 
przyjdą, żeśmy tutaj o nich pamięta-
li. I wspominali. I za nich się szcze-
gólnie modlili, bo są nam drodzy.

Pragnę jednak szczególnie ser-
decznie powitać same te strony, 
z którymi tak mocno byłem zawsze 
związany, i wszystkich, którzy tu-
taj przybyli z Podhala i z Podkar-
pacia, może nawet i z diecezji prze-
myskiej, wszystkich, którzy żyją 
w górach i u podnóża gór. Pozwól-
cie, że odwołam się do dawnego są-
siedztwa i powitam was wszystkich, 
tak jak zwykłem był witać wówczas, 
gdy sam byłem metropolitą krakow-
skim, a to przecież jeszcze niedaw-
ne czasy.

2. Tu, na tym miejscu, w No-
wym Targu, pragnę mówić 

o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj 
szczególnie piękna i bogata w kra-
jobrazy. Człowiekowi potrzebne jest 
to piękno krajobrazu – i dlatego też 
nic dziwnego, że ciągną tutaj lu-
dzie z różnych stron Polski, a także 
i spoza Polski. Ciągną latem i zimą. 
Szukają odpoczynku. Pragną od-
naleźć siebie w obcowaniu z przy-
rodą. Pragną odzyskać siły w zdro-
wym wysiłku fizycznym, w marszu, 

w podejściu, we wspinaczce, w zjeź-
dzie narciarskim. Ej, łza się w oku 
kręci...

Jest też ten kraj gościnny terenem 
wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie 
tylko siły ciała przychodzą tu krzepić 
ludzie, ale też siły ducha. Bóg wam 
zapłać, żeście na to dzisiejsze spo-
tkanie przynieśli tutaj Matkę Bo-
ską Ludźmierską. Bóg wam zapłać, 
zwłaszcza Bóg zapłać proboszczowi 
ludźmierskiemu, który łatwo tego 
skarbu z kościoła nie wydaje.

Matka Boska zawsze jest podob-
na do ludzi ze swojego domu. Kiedy 
teraz patrzyłem w Meksyku na Mat-
kę Boską z Guadalupe, Matkę Bo-
ską Indian, przychodziła mi na myśl 
najbardziej Matka Boska Ludźmier-
ska, bo to taka prawdziwa Gaździ-
na podhalańska.

3. Ta piękna ziemia jest równo-
cześnie i ziemią trudną. Ka-

mienistą. Górską. Nie tak urodzajną, 
jak równiny nad Wisłą. I dlatego też 
od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej 
ziemi niech mi będzie wolno odwo-
łać się do tego, co zawsze było bliskie 
polskiemu sercu: umiłowanie ziemi 
i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, 
że kryje się w tym nie tylko sprawa 
serca, wątek uczuciowy, ale także 
wielki problem społeczno–ekono-
miczny. Strony tutejsze szczególnie 
dobrze znają ten problem, bo wła-
śnie stąd, gdzie był największy nie-
dostatek ziemi i często wielka bieda, 
emigrowali ludzie, daleko poza Pol-
skę i poza ocean. Tam szukali pra-
cy i chleba – i znajdowali je. Dzi-
siaj pragnę im wszystkim, po całym 
świecie – a zwłaszcza w Ameryce: 
tam ich najwięcej – gdziekolwiek są, 
powiedzieć „Szczęść Boże”. Niech 
nie zapominają Ojczyzny, rodziny, 
Kościoła, modlitwy – wszystkiego, 
co stąd wynieśli. Bo chociaż musie-
li emigrować z braku dóbr material-
nych, to przecież wynieśli stąd wiel-
kie bogactwo i dziedzictwo duchowe. 
Niech pilnują, aby stawszy się mate-
rialnie bogatymi, duchowo nie zubo-
żeli. Aby stawszy się Amerykanami, 
nie przestali być góralami. Ani oni, 
ani ich dzieci, ani wnuki.

To jest, moi drodzy, wielkie, pod-
stawowe prawo człowieka: prawo 
do pracy, a także prawo do ziemi. 
Chociaż rozwój ekonomii prowa-
dzi nas w innym kierunku, chociaż 
postęp upatruje się w uprzemysło-
wieniu, czyli w tzw. industrializacji, 
chociaż pokolenie współczesne ma-
sowo opuszcza wieś i pracę na roli 
– to przecież prawo do ziemi nie 
przestaje być podstawą zdrowej eko-
nomii i socjologii. Nie będę tego roz-
wijał. Przy odwiedzinach wypada, 
abym przede wszystkim składał ży-
czenia – więc wam życzę, z całego 
serca życzę mojej Ojczyźnie, ażeby 
to, co było siłą Polaków nawet w naj-
trudniejszych okresach dziejów: oso-
bisty związek z ziemią, nie przestało 
nią być również i w naszym uprze-
mysłowionym pokoleniu. Niech bę-
dzie w cenie praca na roli, w cenie 
i w poszanowaniu. I niech nigdy nie 
braknie w Polsce chleba i pożywienia.

4. To życzenie łączy się z na-
stępnym. Ziemię dał Stwór-

ca człowiekowi, aby „czynił ją sobie 

poddaną” – i na tym panowaniu 
człowieka nad ziemią oparł pod-
stawowe prawo człowieka do ży-
cia. Prawo do życia łączy się z po-
wołaniem rodzinnym i rodzicielskim 
człowieka: „...mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy 
się z żoną swoją tak ściśle, że sta-
ją się jednym ciałem” (Rdz 2,24). 
I tak jak ziemia z opatrznościowe-
go ustanowienia Stwórcy przynosi 
plon, podobnie też to zjednoczenie 
w miłości dwojga osób: mężczyzny 
i kobiety, owocuje nowym życiem 
ludzkim. To życiodajne zjednocze-
nie osób uczynił Stwórca pierwszym 

sakramentem, a Odkupiciel po-
twierdził ów odwieczny sakrament 
miłości i życia i nadał mu nową god-
ność, wyciskając na nim pieczęć 
swojej świętości. Prawo człowieka 
do życia związane jest z ustanowie-
nia Stwórcy oraz z mocy Chrystu-
sowego Krzyża z sakramentalnym 
i nierozerwalnym małżeństwem.

Życzę więc, drodzy rodacy, przy 
tych moich odwiedzinach, aże-
by to święte prawo nie przestało 
kształtować życia na ziemi polskiej: 
i tu, na Podtatrzu, na Podkarpaciu, 
i wszędzie. Słusznie mówi się, że ro-
dzina jest podstawową komórką 

życia społecznego. Jest podstawową 
ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest 
rodzina, zależy naród, bo od tego 
zależy człowiek. Więc życzę, ażeby-
ście byli mocni dzięki zdrowym ro-
dzinom. Rodzina Bogiem silna. I ży-
czę, ażeby człowiek mógł się w pełni 
rozwijać w oparciu o nierozerwalną 
więź małżonków – rodziców, w kli-
macie rodziny, którego nic nie jest 
w stanie zastąpić. I życzę, i modlę 
się o to stale, ażeby rodzina polska 
dawała życie, żeby była wierna świę-
temu prawu życia. Jeśli się naruszy 
prawo człowieka do życia w tym 
momencie, w którym poczyna się 
on jako człowiek pod sercem mat-
ki, godzi się pośrednio w cały ład 
moralny, który służy zabezpiecze-
niu nienaruszalnych dóbr człowie-
ka. Życie jest pierwszym wśród tych 
dóbr. Kościół broni prawa do życia 
nie tylko z uwagi na majestat Stwór-
cy, który jest tego życia pierwszym 
Dawcą, ale równocześnie ze wzglę-
du na podstawowe dobro człowieka.

5. Teraz jeszcze pragnę zwró-
cić się do młodzieży, któ-

ra szczególnie umiłowała te strony 
i tutaj szuka nie tylko fizycznego 
wytchnienia, ale także duchowego 
odpoczynku. „Odpocząć” – napi-
sał kiedyś Norwid – to znaczy „po-
cząć na nowo”. Otóż duchowy od-
poczynek człowieka – jak słusznie 
wyczuwają to tak liczne środowiska 
młodych – musi prowadzić do od-
nalezienia i wypracowania w so-
bie owego „nowego stworzenia”, 
o którym mówi św. Paweł. Droga 
do tego wiedzie poprzez słowo Boże 
odczytywane i celebrowane z wia-
rą i miłością, poprzez uczestnictwo 
w sakramentach, a nade wszyst-
ko w Eucharystii. Droga do tego 
wiedzie poprzez zrozumienie i re-
alizację wspólnoty, czyli komunii 
z ludźmi, która rodzi się z Komunii 
z Chrystusem, z Eucharystii. Droga 
do tego wiedzie także poprzez zro-
zumienie i realizację ewangelicz-
nej służby, czyli „diakonii”. Oby-
ście, moi drodzy, nie ustawali w tym 
szlachetnym wysiłku, który pozwa-
la wam stawać się świadkami Chry-
stusa. Świadek w języku biblijnym 
znaczy martyr.

Polecam was Niepokalanej – Tej, 
której cały świat oddawał stale błogo-
sławiony Maksymilian Maria Kolbe.

Polecam wszystkich Matce Chry-
stusowej, która tu w pobliżu królu-
je, czyli gazduje i matkuje – w swo-
im sanktuarium ludźmierskim i w tej 
głębi Tatr na Rusinowej Polanie. 
(Jakże tę głębię Tatr podziwiał i mi-
łował sługa Boży Brat Albert ze swej 
pustelni na Kalatówkach!)

I polecam was Matce Chrystu-
sowej w tylu innych sanktuariach, 
rozłożonych u podnóża Karpat, Be-
skidów, Bieszczadów, w diecezji tar-
nowskiej, w diecezji przemyskiej... 
na wschód i na zachód, w stronę Ba-
biej Góry i Pilska, Karkonoszy i da-
lej. I na całej polskiej ziemi.

Niechaj tego dziedzictwa Chry-
stusowej wiary i ładu moralnego 
strzeże św. Stanisław, episcopus et 
martyr, patron Polaków: świadek 
Chrystusa od tylu stuleci na naszej 
ojczystej ziemi. 

JAN PAWEŁ II

Homilia w czasie Mszy Św. - Nowy Targ, 8 czerwca 1979

1979 – Nowy Targ – kard. Ratzinger

ZD
JĘ

C
IA

: A
R

C
H

. S
A

N
K

TU
A

R
IU

M
 W

 L
U

D
ŹM

IE
R

ZU

20 SZLAK WIARYwww.szlakwiary.pl



Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! 

Dziękuję Chrystusowi ukrzyżowa-
nemu za to, że znów jestem w Jego 
mogilskim sanktuarium w Nowej Hu-
cie. Za to, że znów jestem tutaj wspól-
nie z wami, z wami, z którymi połączy-
ły mnie całe lata wspólnego budowania 
Nowej Huty na fundamencie Krzyża.

Pozdrawiam także wszystkich 
obecnych tu dzisiaj pielgrzymów, 
zwłaszcza z diecezji tarnowskiej oraz 
z diecezji kieleckiej. Wyrazem waszej 
obecności jest osoba celebransa, bi-
skupa Kościoła tarnowskiego.

A teraz pozwólcie jeszcze, żebym 
mógł wspólnie z wami wszystkimi, 
w naszej nowohuckiej, krakowskiej 
i polskiej wspólnocie, pozdrowić tylu 
dostojnych gości nie tylko z Europy, 
ale i z innych kontynentów: księży kar-
dynałów, arcybiskupów, biskupów... 
[Jan Paweł II powiedział po łacinie:] 

Eminencje i Ekscelencje, drodzy 
moi goście, witajcie! Witajcie w jubi-
leuszową uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika!

1. Oto jestem znowu przy tym 
Krzyżu, do którego tak często 

pielgrzymowałem – przy Krzyżu po-
zostawionym nam wszystkim jako naj-
droższa relikwia naszego Odkupiciela. 
Kiedy w pobliżu Krakowa powstawa-
ła Nowa Huta – olbrzymi kombinat 
przemysłowy oraz nowe wielkie mia-
sto: nowy Kraków – może nie uświa-
damiano sobie, że powstaje ono przy 
tym Krzyżu. Przy tej relikwii, którą 
wraz z prastarym opactwem cyster-
skim odziedziczyliśmy po czasach pia-
stowskich. Rok 1222: czasy księcia 
Leszka Białego, czasy biskupa Iwo-
na Odrowąża, okres poprzedzający 
kanonizację św. Stanisława. W tych 
czasach, w trzecim stuleciu milenium 
naszego chrztu, założono tutaj cy-
sterskie opactwo. A później wpro-
wadzono relikwię Krzyża świętego, 
do której od wieków pielgrzymował 
Kraków i ziemia krakowska od pół-
nocy od strony Kielc, i od wscho-
du od strony Tarnowa, i od zachodu 
od strony Śląska. To wszystko dzia-
ło się na terenie, na którym wedle tra-
dycji istniała kiedyś Stara Huta, jakby 
daleka historyczna poprzedniczka tej 
współczesnej Nowej Huty.

Pragnę dzisiaj przywitać tutaj raz 
jeszcze pielgrzymów z Krakowa. 
I pielgrzymów ze Śląska. I pielgrzy-
mów od strony Tarnowa i od stro-
ny Kielc.

Wspólnie pielgrzymujemy do Krzy-
ża Pańskiego, od niego bowiem rozpo-
czął się nowy czas w dziejach człowie-
ka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. 
Poprzez Krzyż człowiek zobaczył 
na nowo perspektywę swojego losu, 
swego na ziemi bytowania. Zobaczył, 
jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył 
i stale widzi w świetle wiary, jak wiel-
ka jest jego własna wartość. Nauczył 
się człowiek swoją godność mierzyć 
miarą tej ofiary, jaką dla jego zbawie-
nia złożył Bóg ze swojego Syna: tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swojego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny (por. J 3,16).

I chociaż zmieniają się czasy, cho-
ciaż na miejscu dawnych podkrakow-
skich pól stanął ten potężny kombinat, 

chociaż żyjemy w epoce zawrotnego 
rozwoju wiedzy o świecie materialnym 
i takiego też rozwoju techniki, ta pod-
stawowa prawda o życiu ducha ludz-
kiego, która wyraża się poprzez Krzyż, 
nie odchodzi w przeszłość, nie dezak-
tualizuje się, nie staje się wczorajsza. 
Dzieje Nowej Huty są także napisa-
ne poprzez krzyż – naprzód poprzez 
ten stary, mogilski, odziedziczony tu-
taj po stuleciach – a potem poprzez 
inny, nowy... który postawiono nie-
daleko stąd.

Tam, gdzie stawia się krzyż, po-
wstaje znak, że dotarła już Dobra 
Nowina o zbawieniu człowieka przez 
Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, 
powstaje znak, że rozpoczyna się 
ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi 
na różnych miejscach polskiej zie-
mi stawiali krzyże na znak, że dotarła 
już do nich Ewangelia, że rozpoczęła 
się ewangelizacja – i że trwa nienaru-
szona. Z tą myślą postawiono też ów 
pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mo-
gile – w pobliżu Starej Huty.

Kiedy postawiono opodal tego 
miejsca nowy, drewniany krzyż, było 
to już w okresie milenium. Otrzyma-
liśmy znak, że na progu nowego ty-
siąclecia – w te nowe czasy i nowe 
warunki wchodzi na nowo Ewangelia. 
Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, 
jak gdyby druga, a przecież ta sama, 
co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmie-
nia się świat.

Dziękujemy dzisiaj przy krzyżu 
mogilskim, a zarazem przy krzyżu 
nowohuckim, za ten nowy początek 
ewangelizacji, który tutaj się dokonał. 
I prosimy wszyscy, ażeby był tak samo 
owocny – owszem, jeszcze bardziej 
owocny, jak pierwszy. To tyle, moi 
drodzy, o pierwszym krzyżu i o naj-
starszym kościele. A teraz ten nowy.

2. Nowy krzyż, który stanął opo-
dal prastarej relikwii Krzyża 

świętego w cysterskim opactwie, zwia-
stował narodziny nowego kościoła. 
Narodziny te szczególnie głęboko za-
pisały się w moim sercu, więc zabra-
łem je z sobą, odchodząc ze stolicy św. 
Stanisława na stolicę św. Piotra, jako 
nową relikwię, jako bezcenną relikwię 
naszych czasów.

Ów nowy krzyż 
pojawił się wówczas, 
gdy na teren dawnych 
podkrakowskich wsi, 
który stał się terenem 
Nowej Huty, przyby-
li nowi ludzie, któ-
rzy mieli tu rozpocząć 
nową pracę. Przed-
tem pracowano tu-
taj ciężko, pracowa-
no na roli, a ziemia 
była urodzajna – więc 
pracowano ochotnie. 
Od kilkudziesięciu lat 
rozpoczął się prze-
mysł: wielki przemysł, 
ciężki przemysł. I lu-
dzie, którzy tu przy-
szli – z różnych stron 
– przyszli do pracy 
w przemyśle. Hut-
nicy. To oni właśnie 
przynieśli z sobą ten 
nowy krzyż. To oni go 
postawili – na znak, 
że będą budować 
nowy kościół na te-

renie dawnej miejscowości Bieńczyce.
Miałem szczęście, jako wasz ar-

cybiskup i kardynał, nie tylko wbić 
pierwszą łopatę pod wykop tego ko-
ścioła, ale także poświęcić go i kon-
sekrować w 1977 r. ten kościół, któ-
ry narodził się z nowego krzyża. Ten 
kościół narodził się też z nowej pra-
cy. Ośmielę się powiedzieć, że naro-
dził się z Nowej Huty. My wszyscy 
bowiem wiemy, że w pracę człowieka 
jest głęboko wpisana tajemnica Krzy-
ża, jest wpisane prawo Krzyża. Czyż 
nie na pracy ludzkiej spełniają się 
te słowa Stworzyciela, wypowiedzia-
ne po upadku człowieka: „W pocie 
czoła będziesz pożywał twój chleb” 
(por. Rdz 3,19)? Czy to będzie ta sta-
ra praca na ziemi, która rodzi pszeni-
cę, ale może też rodzić „ciernie i osty” 
– czy to będzie ta nowa praca przy 
wysokich piecach, w Nowej Hucie 
– zawsze dokonuje się ona „w pocie 
czoła”. Jest wpisane w pracę ludzką 
prawo Krzyża. W pocie czoła praco-
wał rolnik. W pocie czoła pracuje tu-
taj hutnik. I w pocie czoła – w strasz-
liwym śmiertelnym pocie – kona 
na krzyżu Chrystus.

Nie można oddzielić krzyża 
od ludzkiej pracy. Nie można od-
dzielić Chrystusa od ludzkiej pracy. 
To właśnie potwierdziło się tutaj w No-
wej Hucie. I to był ten nowy początek 
ewangelizacji na początku nowego ty-
siąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Ten 
nowy początek przeżyliśmy razem. I ja 
zabrałem to z sobą z Krakowa do Rzy-
mu jako relikwię.

Chrześcijaństwo i Kościół nie boi 
się świata pracy. Nie boi się ustro-
ju pracy. Papież nie boi się ludzi pra-
cy. Zawsze byli mu szczególnie bliscy. 
Wyszedł spośród nich: z kamienioło-
mów na Zakrzówku, z solvayowskiej 
kotłowni w Borku Fałęckim, a potem 
– z Nowej Huty. Poprzez wszystkie 
te środowiska, poprzez własne do-
świadczenie pracy – śmiem powie-
dzieć – ten papież nauczył się na nowo 
Ewangelii. Dostrzegł, przekonał się, 
jak gruntownie jest w nią wpisana 
współczesna problematyka człowie-
ka pracy, jak bardzo nie sposób roz-
wiązać do końca tej problematyki bez 
Ewangelii.

Współczesna bowiem problema-
tyka ludzkiej pracy (czy zresztą tylko 
współczesna?) ostatecznie sprowadza 
się – niech mi to darują wszyscy spe-
cjaliści – nie do techniki i nawet nie 
do ekonomii, ale do jednej podstawo-
wej kategorii: jest to kategoria godno-
ści pracy – czyli godności człowieka. 
I ekonomia, i technika, i tyle innych 
specjalizacji czy dyscyplin swoją rację 
bytu czerpią z tej jednej podstawowej 
kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli 
kształtują się poza godnością ludzkiej 
pracy, poza godnością człowieka pra-
cy, są błędne, a mogą być nawet szko-
dliwe, jeśli są przeciw człowiekowi.

Jak widać, ta podstawowa katego-
ria jest humanistyczna. Pozwolę sobie 
powiedzieć: ta podstawowa katego-
ria – godność pracy jako miara god-
ności człowieka – jest chrześcijańska. 
Odnajdujemy ją w Chrystusie niejako 
w najwyższym stopniu nasilenia.

Drodzy bracia i siostry, niech 
to wystarczy. Nieraz spotykałem się 
tutaj z wami jako wasz biskup – i mó-
wiłem więcej na te tematy. Dzisiaj, jako 
wasz gość, mówię zwięźle. Ale to jed-
no pamiętajcie: Chrystus nie zgo-
dzi się nigdy z tym, aby człowiek był 
uznawany – albo aby siebie samego 
uznawał – tylko za narzędzie produk-
cji; żeby tylko według tego człowiek 
był oceniany, mierzony, wartościowa-
ny. Chrystus nigdy się z tym nie zgo-
dzi. Dlatego położył się na tym swo-
im krzyżu, jak gdyby na wielkim progu 
duchowych dziejów człowieka, aże-
by sprzeciwiać się jakiejkolwiek de-
gradacji człowieka. Również, gdyby 
to była degradacja przez pracę. Chry-
stus trwa w naszych oczach na tym 
swoim krzyżu, aby człowiek był świa-
domy tej mocy, jaką On mu dał: dał 
nam moc, abyśmy się stali synami Bo-
żymi (por. J 1,12).

I o tym musi pamiętać – i pracow-
nik, i pracodawca, i ustrój pracy, i sys-
tem płac, i państwo, i naród, i Kościół.

Kiedy byłem wśród was, starałem 
się o tym dawać świadectwo. Módlcie 
się, abym dawał je nadal, abym dawał 
je tym bardziej, gdy jestem w Rzymie. 
Abym dawał je wobec całego Kościoła 
i całego współczesnego świata.

Nikogo nie może zdziwić, że o tym 
mówię tutaj, w Polsce, skoro mówiłem 
o tym w Meksyku. I chyba... i chyba 
surowiej. Bo Kościół, dla dobra czło-
wieka, pragnie dojść do wspólnego 
rozumienia spraw z każdym ustro-
jem pracy. Prosi tylko ten ustrój pra-
cy, ażeby pozwolił Kościołowi mówić 
człowiekowi o Chrystusie i miłować 
człowieka tą miarą, miarą godności 
człowieka, tą miarą godności pracy, 
jaką Chrystus przyniósł i niezmiennie 
stanowi. I dlatego też, obecny tu dzi-
siaj wśród was, składam dzięki Bożej 
Opatrzności, że mogłem wraz z wami, 
wraz z całym nowym ustrojem, bu-
dować Nową Hutę na fundamencie 
Chrystusowego Krzyża. Że mogłem 
ją budować nie tylko w Bieńczycach, 
ale także w Mistrzejowicach.

3. Pamiętam początki tego dzieła: 
najpierw początki i wszystkie 

kolejne etapy jego narastania. Razem 
z wami wracam modlitwą i sercem 
do trumny śp. księdza Józefa, któ-
ry to dzieło zapoczątkował, wkła-
dając w nie wszystkie siły, składa-
jąc na jego ołtarzu całe swoje młode 

życie. Dziękuję parafianom Mistrze-
jowic, dziękuję wszystkim, którzy 
to dzieło kontynuują z taką miłością 
i wytrwałością.

Myśl moja zwraca się w tej chwili 
również w stronę Wzgórz Krzesławic-
kich. Wieloletnie wysiłki powoli przy-
noszą tam swój owoc. Z całego serca 
błogosławię temu dziełu i wszystkim 
innym kościołom, które powstają lub 
powstaną w tym rejonie, w nowych 
wciąż rosnących dzielnicach.

Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła 
się nowa ewangelizacja: ewangeliza-
cja drugiego milenium. Kościoły rów-
nież są jej świadkiem i sprawdzianem. 
Wyrosły one z żywej, świadomej i od-
powiedzialnej wiary – i trzeba, aby jej 
nadal służyły.

Ewangelizacja nowego tysiąclecia 
musi nawiązać do nauki Soboru Waty-
kańskiego II. Musi być, jak uczy tenże 
Sobór, dziełem wspólnym biskupów, 
kapłanów, zakonów i świeckich: dzie-
łem rodziców i młodzieży. Parafia nie 
jest tylko miejscem, w którym katechi-
zacja ta się dokonuje. Jest ona równo-
cześnie żywym środowiskiem, które 
samo ma jej dokonywać.

Kościoły, których budowę z takim 
wysiłkiem – ale i entuzjazmem – po-
dejmowaliście, podejmujecie, pro-
wadzicie – wszystkie powstają po to, 
ażeby poprzez nie Ewangelia Jezusa 
Chrystusa wchodziła w całe wasze ży-
cie. Zbudowaliście kościoły. Wypełnij-
cie życie swoje Ewangelią.

Niechaj Maryja, Królowa Polski 
– a także błogosławiony Maksymi-
lian Kolbe – wspomagają was w tym 
nieustannie.

I tak to, moi drodzy i umiłowa-
ni bracia i siostry z Nowej Huty, jak 
umiałem, opowiedziałem nasze wspól-
ne dzieje. Właściwie opowiadaliśmy 
je razem: ja powoli wypowiadałem 
zdania, a wy dodawaliście mi ognia. 
Wszystko to się zgadza: tak jest dzi-
siaj i tak było przez tych dwadzie-
ścia minionych lat. Tylko jednego mi 
trochę żal, że tego dziwnego kaza-
nia, które mówiliśmy razem, nie mo-
gli zrozumieć nasi goście z różnych 
krajów i kontynentów, przynajmniej 
na bieżąco.

Mam dwie prośby na koniec: jed-
na prośba do służby zdrowia, do sióstr, 
żebyście zanieśli kawałek mego ser-
ca do szpitala w Nowej Hucie, który 
tu jest niedaleko. Oni się modlą razem 
z nami swoim cierpieniem.

Jeszcze raz chcę dodać małe po-
zdrowienie dla tej tablicy z Chicago, 
co się tak upomina, i dla drugiej jesz-
cze tablicy z Bieszczad. Otee! Tak jest, 
dla wszystkich naszych pobratymców, 
których tutaj przybywa od wczoraj zza 
Karpat, dla naszych braci Słowaków 
i Czechów! Ale to tak powoli zbieram 
sobie na jutro, bo jutro trzeba będzie 
posłać w szeroki świat wici.

A druga prośba, czy raczej życzenie: 
dzisiaj, moi drodzy, chciałem jeszcze, 
żeby mnie usłyszeli w kombinacie wszy-
scy. Zawsze, kiedy tutaj byłem, myśla-
łem z największym szacunkiem i czcią 
o tej gigantycznej polskiej pracy, której 
na imię Nowa Huta. I w duchu brater-
skiej solidarności budowałem ją razem 
z wami: dyrektorzy, inżynierowie, hut-
nicy, pracownicy, ministrowie! Budo-
wałem ją razem z wami na fundamen-
cie Chrystusowego Krzyża! 

JAN PAWEŁ II

Opactwo oo. cystersów w Mogile - Kraków-Nowa Huta, 9 czerwca 1979 
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Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus! 

1. My wszyscy dziś tutaj zgro-
madze ni stajemy wobec wiel-

kiej tajemnicy dziejów ludzkości. Oto 
Chrystus, który po swym zmartwych-
wstaniu spotyka się z apostołami w Ga-
lilei, przemawia do nich słowami, które-
śmy przed chwilą słyszeli z ust diakona 
spełniającego dziś posługę Ewangelii: 
„Dana Mi jest wszelka władza w nie-
bie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,18–
20). Wielka tajemnica dziejów ludzko-
ści, dziejów każdego człowieka, wyra-
żona jest w tych słowach.

Człowiek bowiem każdy idzie przed 
siebie. Podąża ku przyszłości. I naro-
dy idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść 
przed siebie – to znaczy nie tylko ule-
gać wymogom czasu, pozostawiając 
stale za sobą przeszłość: dzień wczo-
rajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed 
siebie to znaczy mieć świadomość celu.

Czy człowiek i ludzkość w swo-
jej wędrówce przez tę ziemię tylko 
przechodzi i mija – i wszystkim dla 
człowieka jest to, co tu na tej ziemi 
zbuduje, wywalczy, zazna? Czy nieza-
leżnie od wszystkich osiągnięć, od ca-
łego kształtu życia: kultury, cywilizacji, 
techniki – nic go innego nie oczeku-
je? „Przemija postać świata” (1 Kor 
7,31) – i człowiek wraz z nią przemi-
ja bez reszty?...

Czy też: tajemnicę dziejów człowie-
ka, każdego i wszystkich, tajemnicę 
dziejów ludzkości wyrażają i wyznacza-
ją te słowa, jakie powiedział Chrystus 
w momencie rozstania z apostołami 
– chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego – chrzest, czyli zanurzenie 
w żywym Bogu, w Tym, Który Jest (jak 
głosi Księga Wyjścia) – w Tym, „Któ-
ry jest, i Który był, i Który przychodzi” 
(jak głosi Ap 1,4). Chrzest, czyli po-
czątek spotkania, obcowania, zjedno-
czenia, do którego całe życie doczesne 
jest tylko wstępem i wprowadzeniem, 
a spełnienie i pełnia należy do wiecz-
ności. „Przemija postać świata” – więc 
musimy znaleźć się „w świecie Boga”, 
ażeby dosięgnąć celu, dojść do pełni ży-
cia i powołania człowieka.

Chrystus ukazał tę drogę. A że-
gnając się z apostołami, potwierdził ją 
raz jeszcze. I polecił, ażeby oni i cały 
Kościół uczyli zachowywać wszyst-
ko, co im przykazał: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż do skoń-
czenia świata”.

2. Zawsze z największym wzru-
szeniem słuchamy tych słów, 

w których zmartwychwstały Odkupiciel 
rysuje kontur dziejów ludzkości i zara-
zem dziejów każdego człowieka. Kiedy 
mówi: „Nauczajcie wszystkie narody”, 
staje nam przed oczyma duszy ten mo-
ment, gdy Ewangelia dotarła do nasze-
go narodu u samych początków jego hi-
storii – i kiedy pierwsi Polacy otrzymali 
chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Kontur duchowych dziejów 
Ojczyzny został zarysowany w obrę-
bie tych samych słów Chrystusa wy-
powiedzianych do apostołów. Kon-
tur duchowy dziejów każdego z nas 

został również w ten sposób jakoś 
zarysowany.

Człowiek bowiem jest istotą rozum-
ną i wolną, jest świadomym i odpowie-
dzialnym podmiotem. Może i powinien 
osobistym wysiłkiem myśli docierać 
do prawdy. Może i powinien wybierać 
i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na po-
czątku dziejów Polski jeszcze bardziej 
uświadomił nam tę właściwą wielkość 
człowieka: „Zanurzenie w wodzie”, 
które jest znakiem wezwania do uczest-
nictwa w życiu Trójcy Przenajświęt-
szej, jest równocześnie niezastąpio-
nym sprawdzianem godności każdego 
człowieka. Już samo to wezwanie o niej 
świadczy. Człowiek musi posiadać nie-
zwykłą godność, skoro został wezwany 
do uczestnictwa w życiu Boga samego.

Równocześnie cały ten historyczny 
proces świadomości i wyborów czło-
wieka – jakże bardzo związany jest 
z żywą tradycją jego własnego narodu, 
w której poprzez całe pokolenia odzy-
wają się żywym echem słowa Chry-
stusa, świadectwo Ewangelii, kultu-
ra chrześcijańska, obyczaj zrodzony 
z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wy-
biera świadomie, z wewnętrzną wolno-
ścią – tu tradycja nie stanowi ograni-
czenia: jest skarbcem, jest duchowym 
zasobem, jest wielkim wspólnym do-
brem, które potwierdza się każdym wy-
borem, każdym szlachetnym czynem, 
każdym autentycznie po chrześcijań-
sku przeżytym życiem.

Czy można odepchnąć to wszyst-
ko? Czy można powiedzieć „nie”? Czy 
można odrzucić Chrystusa i wszystko 
to, co On wniósł w dzieje człowieka?

Oczywiście, że można. Człowiek 
jest wolny. Człowiek może powiedzieć 
Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć 
Chrystusowi: nie. Ale – pytanie za-
sadnicze: czy wolno? I w imię czego 
„wolno”? Jaki argument rozumu, jaką 
wartość woli i serca można przedło-
żyć sobie samemu i bliźnim, i roda-
kom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby 
powiedzieć „nie” temu, czym wszy-
scy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, 
co stworzyło podstawę naszej tożsa-
mości i zawsze ją stanowiło.

Kiedyś Chrystus zapytał aposto-
łów (było to po zapowiedzi ustanowie-
nia Eucharystii, gdy różni odsuwali się 
od Niego): „Czyż i wy chcecie odejść?” 
(J 6,67). Pozwólcie, że następca Piotra 
powtórzy dzisiaj wobec was wszyst-
kich tu zgromadzonych – i wobec ca-
łych naszych dziejów i całej współcze-
sności... że powtórzy dziś słowa Piotra 
– słowa, które wówczas były jego od-
powiedzią na pytanie Chrystusa: „Pa-
nie, do kogóż pójdziemy? Ty masz sło-
wa życia wiecznego” (J 6,68).

3. Św. Stanisław był biskupem kra-
kowskim, jak o tym świadczą 

źródła historyczne, przez siedem lat. 
Ten pochodzący z pobliskiego Szcze-
panowa biskup–rodak objął stolicę kra-
kowską w 1072 roku, aby opuścić ją, 
ponosząc śmierć z rąk króla Bolesława 
Śmiałego, w 1079 roku. Dzień śmier-
ci wedle źródeł wypadł 11 kwietnia 
– w tym też dniu wspomina św. Sta-
nisława kalendarz liturgiczny Kościoła 
powszechnego. W Polsce święto Bisku-
pa Męczennika związało się od stuleci 
z datą 8 maja – i nadal pozostaje z nią 
związane.

Kiedy jako metropolita krakowski 
rozpoczynałem wraz z wami przygo-
towania do tegorocznej 900. rocz-
nicy śmierci św. Stanisława, byliśmy 
wszyscy pod ogromnym wrażeniem 
tysiąclecia chrztu Polski, które wy-
padło w Roku Pańskim 1966. Na tle 
tego wydarzenia, a także w porówna-
niu z postacią św. Wojciecha, również 
biskupa–męczennika, którego życie 
związało się w naszych dziejach jesz-
cze z epoką chrztu, postać św. Stani-
sława zdawała się wskazywać, przez 
analogię, na inny sakrament, który 
należy do całokształtu wprowadze-
nia chrześcijanina w wiarę i życie Ko-
ścioła. Jest to, jak wiadomo, sakrament 
bierzmowania, czyli umocnienia. I całe 
„jubileuszowe” odczytanie posłannic-
twa św. Stanisława w dziejach naszego 
chrześcijańskiego tysiąclecia, a także 
całe duchowe przygotowanie do te-
gorocznej uroczystości, nawiązywało 
właśnie do tego sakramentu bierzmo-
wania, czyli umocnienia.

Analogia jest wieloraka. Przede 
wszystkim jednak upatrywaliśmy ją 
w normalnym rozwoju życia chrześci-
jańskiego. Tak jak dojrzałym chrześci-
janinem staje się człowiek ochrzczony 
przez przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania – tak też Opatrzność Boża dała 
naszemu narodowi w odpowiednim 
czasie po chrzcie historyczny moment 
bierzmowania. Św. Stanisław, któ-
rego od epoki chrztu dzieli prawie 
całe stulecie, symbolizuje ten moment 
w szczególny sposób przez to, że dał 
świadectwo Chrystusowi, przelewa-
jąc krew. Sakrament bierzmowania 
w życiu każdego chrześcijanina, za-
zwyczaj młodego, bo młodzież przyj-
muje ten sakrament – Polska też wów-
czas była młodym narodem i państwem 
– ma przyczynić się do tego, aby był 
on na miarę swojego życia i powołania 
również „świadkiem Chrystusa”. Jest 
to sakrament szczególnego przyrów-
nania do apostołów: sakrament, któ-
ry każdego ochrzczonego wprowadza 
w apostolstwo Kościoła (szczególnie 

w tak zwane apostolstwo świeckich). 
Jest to sakrament, który powinien ro-
dzić w nas szczególne poczucie odpo-
wiedzialności za Kościół, za Ewangelię, 
za sprawę Chrystusa w duszach ludz-
kich, za zbawienie świata.

Sakrament bierzmowania przyjmu-
jemy jeden jedyny raz w życiu (podob-
nie jak chrzest) – a całe życie, które 
otwiera się w perspektywie tego sa-
kramentu, nabiera charakteru wielkiej 
i zasadniczej próby. Jest to próba wiary 
i próba charakteru. Św. Stanisław stał 
się też w dziejach duchowych Polaków 
patronem owej wielkiej, zasadniczej 
próby wiary i próby charakteru. Czcimy 
go jako patrona chrześcijańskiego ładu 
moralnego, albowiem ład moralny two-
rzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim 
więc do głosu ogromna ilość takich 
właśnie prób, z których każda jest pró-
bą wiary i próbą charakteru. Od każdej 
zwycięskiej próby w ostateczności zale-
ży ład moralny. Każda próba przegra-
na przynosi nieład.

Wiemy też doskonale z całych na-
szych dziejów, że absolutnie, za żadną 
cenę nie możemy sobie pozwolić na ów 
nieład. Za to już wiele razy gorzko za-
płaciliśmy w historii.

I dlatego nasze siedmioletnie roz-
ważanie postaci św. Stanisława, na-
wiązywanie do jego pasterskiej posługi 
na stolicy krakowskiej, ponowne oglę-
dziny relikwii, jaką jest czaszka Świę-
tego, na której wyraźnie odczytuje-
my ślady śmiercionośnych uderzeń 
– wszystko to prowadzi nas dzisiaj 
do wielkiej żarliwej modlitwy o zwy-
cięstwo ładu moralnego w tej trudnej 
epoce naszych dziejów.

Jest to też zasadniczy wniosek z ca-
łej wytrwałej pracy tego siedmiolecia, 
główny warunek i cel zarazem odno-
wy soborowej, nad którą tak cierpli-
wie pracował Synod Archidiecezji Kra-
kowskiej, główny postulat pod adresem 
duszpasterstwa i całej pracy Kościoła. 
A równocześnie pod adresem wszyst-
kich prac, wszystkich zadań i progra-
mów, jakie podejmowane są i będą 
na ziemi polskiej.

Rok św. Stanisława: rok szczególnej 
dziejowej dojrzałości narodu i Kościo-
ła w Polsce. Rok świadomie na nowo 
podejmowanej odpowiedzialności za 
przyszłość narodu i Kościoła w Polsce 
– to jest wotum, które dziś tutaj z wami, 
czcigodni i umiłowani bracia i siostry, 
pragnę jako pierwszy papież z rodu 
Polaków złożyć Królowi wieków, nie-
śmiertelnemu, odwiecznemu Pasterzo-
wi dusz naszych, dziejów naszych. Do-
bremu Pasterzowi.

4. Pozwólcie teraz, że ogarnę 
sercem i ujmę w jedną całość 

tę moją pielgrzymkę do Polski, któ-
ra zaczęła się w wigilię Zesłania Du-
cha Świętego w Warszawie, a dzisiaj 
osiąga swój kres w uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej w Krakowie. Pragnę 
podziękować wam, drodzy rodacy, za 
wszystko. Za to, żeście mnie zaprosi-
li. I za to, żeście mi towarzyszyli na ca-
łym szlaku pielgrzymim od Warszawy 
poprzez prymasowskie Gniezno i Jasną 
Górę. Dziękuję raz jeszcze władzom 
państwowym za uprzejme zaprosze-
nie i spotkanie. Dziękuję również wła-
dzom poszczególnych województw, 
a zwłaszcza władzom miasta stołecz-
nego Warszawy oraz – na tym ostatnim 
etapie – władzom miasta królewskiego 

Krakowa za wszystko. Dziękuję Ko-
ściołowi w mojej Ojczyźnie: Episko-
patowi z Prymasem Polski na czele, 
metropolicie krakowskiemu i moim 
umiłowanym braciom biskupom: Ju-
lianowi, Janowi, Stanisławowi i Albino-
wi, z którymi dane mi było tu, w Kra-
kowie, współpracować przez szereg lat, 
przygotowując jubileusz św. Stanisła-
wa. Również biskupom metropolii kra-
kowskiej: częstochowskiemu, katowic-
kiemu, kieleckiemu i tarnowskiemu. 
Tarnów jest poprzez Szczepanów jak 
gdyby pierwszą ojczyzną św. Stanisła-
wa. Dziękuję całemu duchowieństwu. 
Dziękuję zakonom męskim i żeńskim. 
Dziękuję wszystkim i każdemu. Za-
prawdę, godną i sprawiedliwą, słuszną 
i zbawienną jest rzeczą... dziękować, 
składać dzięki. I ja teraz, w tym ostat-
nim dniu mojego po Polsce pielgrzy-
mowania, pragnę szeroko otworzyć 
serce i podnieść głos, składając dzięki 
w tej najwspanialszej prefacji. O jakże 
pragnę, żeby to dziękczynienie dotarło 
do stóp Bożego Majestatu, aby dosię-
gło Serca Trójcy Przenajświętszej: Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego.

O rodacy! Jakże gorąco dzięku-
ję wspólnie z wami raz jeszcze za to, 
że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat 
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Że zostaliśmy zanurze-
ni w wodzie, która odbija w sobie ob-
raz Boga żywego – w wodzie, która jest 
falą wieczności: „źródłem wody wytry-
skającej ku życiu wiecznemu” (J 4,14). 
Że zostaliśmy, my ludzie, my Polacy, 
z których każdy rodzi się jako człowiek 
„z ciała i krwi” (por. J 3,6) swoich ro-
dziców, poczęci i narodzeni z Ducha 
(por. J 3,5). Z Ducha Świętego.

Pragnę przeto w dniu dzisiejszym, 
stojąc tu na tym rozległym krakow-
skim błoniu i patrząc w stronę Wawe-
lu i Skałki, gdzie 900 lat temu „poniósł 
śmierć sławny biskup Stanisław”, do-
pełnić raz jeszcze tego, co dopełnione 
zostało w sakramencie bierzmowania, 
czyli umocnienia, którego on w na-
szych dziejach jest symbolem. Pragnę, 
aby to, co zostało z Ducha Świętego 
poczęte i narodzone, zostało na nowo 
w tym samym Duchu Świętym umoc-
nione za sprawą krzyża i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa Pana nasze-
go, w którym nasz rodak, Stanisław 
ze Szczepanowa, ma swą szczególną 
cząstkę i udział.

Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze 
przy bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj 
dokonam owego apostolskiego włoże-
nia rąk na wszystkich tu zgromadzo-
nych, na wszystkich moich rodaków. 
W tym włożeniu rąk wyraża się przeję-
cie i przekazanie Ducha Świętego, któ-
rego apostołowie otrzymali od samego 
Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu 
przyszedł do nich „drzwiami zamknię-
tymi” (por.J 20,19 ) i rzekł: „Weźmij-
cie Ducha Świętego” (J 20,22). Tego 
Ducha: Ducha zbawienia, odkupie-
nia, nawrócenia i świętości, Ducha 
prawdy, Ducha miłości i Ducha mę-
stwa – odziedziczonego jako żywą moc 
po apostołach – przekazywały po tyle 
razy biskupie dłonie całym pokoleniom 
na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę 
wam dzisiaj przekazać, tak jak przeka-
zywał Go swoim współczesnym biskup 
rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam 
dziś przekazać tego Ducha, ogarnia-
jąc sercem z najgłębszą pokorą to wiel-
kie „bierzmowanie dziejów”, które 
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przeżywacie. Więc mówię za Chrystu-
sem samym: „Wyżmijcie Ducha Świę-
tego!” (J 20,22).

I mówię za Apostołem: „Ducha nie 
gaście!” (1 Tes 5,19).

I mówię za Apostołem: „Ducha 
Świętego nie zasmucajcie!” (por. Ef 
4,30).

Musicie być mocni, drodzy bracia 
i siostry! Musicie być mocni tą mocą, 
którą daje wiara! Musicie być mocni 
mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś 
tej mocy bardziej wam potrzeba niż 
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Mu-
sicie być mocni mocą nadziei, któ-
ra przynosi pełną radość życia i nie 
dozwala zasmucać Ducha Święte-
go! Musicie być mocni mocą miłości, 
która jest potężniejsza niż śmierć, jak 
to objawił św. Stanisław i błogosławio-
ny Maksymilian Maria Kolbe. Musi-
cie być mocni miłością, która „cierpli-
wa jest, łaskawa jest... nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, nie unosi się py-
chą... nie pamięta złego; nie cieszy 
się z niesprawiedliwości, lecz wpół-
weseli się z prawdą”. Która „wszyst-
ko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy 
nie ustaje” (1 Kor 13,4–8).

Musicie być mocni, drodzy bracia 
i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miło-
ści świadomej, dojrzałej, odpowiedzial-
nej, która pomaga nam podejmować 
ów wielki dialog z człowiekiem i świa-
tem na naszym etapie dziejów – dialog 
z człowiekiem i światem, zakorzenio-
ny w dialogu z Bogiem samym: z Oj-
cem przez Syna w Duchu Świętym 
– dialog zbawienia. I trzeba, ażebyśmy 
ten dialog podejmowali we wspólnocie 
z wszystkimi naszymi braćmi chrześci-
janami, chociaż jeszcze rozłączonymi, 
ale zjednoczonymi jedną wiarą w Chry-
stusa. Mówię o tym na tym miejscu, 
ażeby wyrazić wdzięczność za list, który 
otrzymałem od przedstawicieli Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Jeżeli nawet z po-
wodu zagęszczonego programu zajęć 
nie doszło do spotkania w Warszawie 
– pamiętajcie, drodzy bracia w Chry-
stusie, że to spotkanie noszę w sercu 
jako żywe pragnienie i wyraz ufności 
na przyszłość. Ów dialog zbawienia nie 
przestaje być naszym powołaniem po-
przez wszystkie „znaki czasu”. Przy-
jął wezwanie doń Jan XXIII i Paweł VI 

wraz z Soborem Watykańskim II. Jan 
Paweł II ponawia tę samą gotowość 
od pierwszego dnia. Tak jest! Trzeba 
pracować na rzecz pokoju i pojedna-
nia pomiędzy ludźmi i narodami całej 
ziemi. Trzeba szukać zbliżeń. Trzeba 
otwierać granice. Gdy jesteśmy moc-
ni Duchem Boga, jesteśmy także moc-
ni wiarą w człowieka – wiarą, nadzieją 
i miłością: są one nierozerwalne i jeste-
śmy gotowi świadczyć sprawie człowie-
ka wobec każdego, któremu ta sprawa 
prawdziwie leży na sercu. Dla którego 
ta sprawa jest święta. Który pragnie jej 
służyć wedle najlepszej woli. Więc nie 
trzeba się lękać! Trzeba otworzyć grani-
ce. Pamiętajcie, że nie ma imperializmu 
Kościoła. Jest tylko służba. Jest tylko 
śmierć Chrystusa na Kalwarii. Jest tylko 
działanie Ducha Świętego jako owoc tej 
śmierci, który trwa z nami wszystkimi, 
trwa z ludzkością całą „aż do skończe-
nia świata” (Mt 28,20).

Ze szczególną radością witam tu-
taj grupy naszych pobratymców, któ-
rzy przybyli z południa, spoza Karpat. 
Bóg wam zapłać za waszą obecność. 
A jakże bardzo pragnąłbym, ażeby 
mogli tu być jeszcze inni... Bóg wam 

zapłać, bracia Łużyczanie. O, jakże 
bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tutaj, 
przy tej pielgrzymce papieża–Słowia-
nina, być jeszcze inni nasi bracia w ję-
zyku i w losach dziejowych. A jeśli ich 
nie ma na tych Błoniach, niech pamię-
tają, że tym bardziej są w naszym ser-
cu i w naszej modlitwie.

5. I jest jeszcze: tam w Warszawie, 
na placu Zwycięstwa, Grób Nie-

znanego Żołnierza, przy którym roz-
poczynałem moją pielgrzymią posługę 
na ziemi polskiej – i dzisiaj tu, nad Wi-
słą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób 
„nieznanego Biskupa”, po którym po-
została przedziwna relikwia w skarbcu 
naszych dziejów.

I dlatego pozwólcie – że zanim odej-
dę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, 
na ten Kraków, w którym każdy ka-
mień i każda cegła jest mi droga – i po-
patrzę stąd na Polskę...

I dlatego – zanim stąd odejdę, pro-
szę was, abyście całe to duchowe dzie-
dzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i mi-
łością – taką, jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świętym, – abyście 

nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie 
zniechęcili, – abyście nie podcinali sami 
tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:
J  abyście mieli ufność nawet wbrew 

każdej swojej słabości, abyście szu-
kali zawsze duchowej mocy u Tego, 
u którego tyle pokoleń ojców na-
szych i matek ją znajdowało,

J  abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
J  abyście nigdy nie utracili tej wolno-

ści ducha, do której On „wyzwala” 
człowieka,

J  abyście nigdy nie wzgardzili tą Mi-
łością, która jest „największa”, która 
się wyraziła przez Krzyż, a bez któ-
rej życie ludzkie nie ma ani korze-
nia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez 

potężne wstawiennictwo Bogarodzicy 
z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktu-
ariów na ziemi polskiej, przez pamięć 
św. Wojciecha, który zginął dla Chry-
stusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. 
Stanisława, który legł pod mieczem 
królewskim na Skałce.

Proszę was oto. Amen. 
JAN PAWEŁ II

Moi Drodzy! 

Ja sobie napisałem  przemówienie 
na to nasze spotkanie dzisiejsze, ale 
po tym, co usłyszałem, postanowi-
łem tego przemówienia nie wygłaszać. 
Może i dlatego, że już trochę braku-
je mi głosu, ale przede wszystkim dla-
tego, że nie odpowiada ono w pełni 
temu, co tutaj usłyszałem. Poza tym 
jeszcze jako tako po polsku potrafię 
mówić, nie tylko czytać.

To wszystko, co usłyszałem, do-
tknęło spraw, które były mi bliskie, 
właściwie były moje przez wszystkie 
lata mego kapłaństwa (nie mówię: bi-
skupstwa), kapłaństwa. Ja zastosuję 
odwrotną kolejność aniżeli ta, którą 
wyście zastosowali. Zacznę od dusz-
pasterstwa akademickiego, ponieważ 
z tym duszpasterstwem zetknąłem się 
najwcześniej. Bardzo lubię słuchać tej 
piosenki o barce czy łodzi, ponieważ 
to mi przypomina moment, kiedy sam 
zostałem wezwany z łodzi. Zostałem 
wezwany, ażeby być biskupem, w cza-
sie, kiedy byłem na kajakach, można by 
powiedzieć – na łodziach. I wcale nie 
było łatwe to wezwanie, bo wypadało 
w samym środku wędrówki po bardzo 
trudnej trasie. I muszę się wam przy-
znać, że bardzo trudno mi rozstać się 
z polską przyrodą i z górami, i z jezio-
rami. Nie wiem, jak to będzie!

Moi drodzy, z tego, co powiedzia-
łem, ktoś mógłby pomyśleć, że dusz-
pasterstwo akademickie to tylko 
chodzenie na wycieczki, wyprawy 
na kajakach. To jest bardzo błędny 
pogląd, bo wielu ludzi uprawia turysty-
kę, a z tego jeszcze całkiem nie wyni-
ka duszpasterstwo. Natomiast dla nas, 
dla księdza biskupa Jana i dla mnie, we 
wczesnych latach pięćdziesiątych stało 
się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpaster-
stwo ma sięgać w różne wymiary życia 
młodych ludzi, studentów, to nie może 
się kończyć tylko na kościele, musi szu-
kać sobie jeszcze innych terenów. Dzi-
siaj to jest prawda powszechnie znana, 
dzisiaj ten styl życia i styl działalności 

duszpasterstwa akademickiego jest po-
wszechnie przyjęty. Ale wtedy to były 
początki.

Mówiąc o sprawie duszpasterstwa 
akademickiego, zdaję sobie sprawę 
z tego, że jest ono w Polsce w ogóle, 
a w Krakowie w szczególności, roz-
budowane bardzo. Próbowałem coś 
z tego nawet przenieść już w tym roku 
do Rzymu. Jak człowiek się do czegoś 
przyzwyczai, to mu trudno bez tego 
żyć i zażądałem sobie, żeby u Świę-
tego Piotra zgromadziła się młodzież 
akademicka, przynajmniej jeden raz 
w Wielkim Poście. Rzeczywiście zgro-
madziła się, wypełniła Bazylikę i raz 
do nich przemówiłem – Pasqua con 
gli studenti. I to jest nawyk, który stąd 
wyniosłem.

Natomiast chciałem przy okazji po-
wiedzieć, że to duszpasterstwo kra-
kowskie bardzo się rozbudowało; gdy 
porównuję je z tym, które pamiętam 
od początków, jest ono rozleglejsze, 
ale też liczba studentów bardzo się po-
większyła. Mam też wiele wspomnień, 
dotyczą one poszczególnych duszpa-
sterzy akademickich, z którymi często 
się kontaktowałem, dotyczą one róż-
nych spotkań duszpasterskich. Naj-
częściej zapraszaliście mnie na opłatki. 
Cieszył mnie ten rozwój poszczegól-
nych środowisk akademickich, cieszył 
mnie akademicki rozwój Krakowa. 
Wiadomo, że Kraków się rozprzestrze-
nił, środowisko akademickie przesunę-
ło się od centrum ku peryferiom i za-
raz też tam powstały – zwłaszcza myślę 
o Nowej Wsi – środowiska akademic-
kie, duszpasterstwo akademickie; mia-
steczko akademickie i duszpasterstwo 
akademickie razem.

No, a co już powiedzieć o WAJ–u? 
Wiecie, co to jest WAJ? Myślę, że oj-
ciec Czesław wciąż jeszcze jest waszym 
Ojcem – nie popuśćcie! A co powie-
dzieć o „Beczce”? Prawdopodobnie 
już pękła! To tylko tak dla przykładu. 
Oczywiście „Anna” bez przerwy się 
tu odzywała, ponieważ ksiądz Płonka 
to jest właśnie „Święta Anna”.

W każdym razie, moi kochani, cie-
szę się z tego, że to duszpasterstwo jest 
tak rozbudowane, że wychodzi naprze-
ciwko młodego człowieka, studenta, 
od samego początku studiów, że stara 
się mu ukazać Chrystusa, Ewangelię, 
że pokazuje mu słuszność tych rozwią-
zań etycznych, które są najważniejsze 
dla młodego człowieka, że przygoto-
wuje młodych ludzi do małżeństwa, 
do życia w rodzinie. Mieliśmy zresztą 
tego wyraz właśnie w tym apelu, któ-
ry skierowali do nas studenci, skiero-
wali do mnie, do papieża, przeze mnie 
do wszystkich za to odpowiedzialnych 
ludzi. Bardzo wam jestem wdzięcz-
ny za ten apel. Muszę wam powie-
dzieć, że te dwie, szczególnie przeze 
mnie umiłowane dziedziny duszpa-
sterstwa, duszpasterstwo młodzieży 
i duszpasterstwo małżeństw, czyli ro-
dzin, zawsze stanowiły jakąś całość, 
jedno wynikało z drugiego, nieraz na-
wet mówiłem duszpasterzom akade-
mickim: tak, dobrze, że w ramach wa-
szych konferencji podejmujecie różne 
tematy, ale najwięcej uczynicie, jeżeli 
młodych ludzi, przyszłą polską inteli-
gencję, przygotujecie do życia w mał-
żeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej. 
Niech to wystarczy. Mogę wam naj-
wyżej tylko powiedzieć, że będę sta-
rał się w Rzymie i gdziekolwiek mnie 
losy z tej racji zaprowadzą, być wierny 
ideałom duszpasterstwa akademickie-
go w Krakowie i w Polsce.

Teraz chciałem poruszyć łącznie 
dwie sprawy, które tutaj występo-
wały poniekąd odrębnie, mianowi-
cie sprawę duszpasterstwa liturgicz-
nej służby ołtarza oraz sprawę tzw. 
grup apostolskich, bądź to młodzieży 
w wieku licealnym, uczącej się, bądź 
to młodzieży pracującej. W tej dzie-
dzinie nie mam osobistych doświad-
czeń duszpasterskich, bo obie te dzie-
dziny działalności wypadają na czas, 
kiedy już innych do duszpasterstwa 
skierowywałem, a sam podejmowałem 
je tylko pośrednio. Ja, tak jak zawsze 
twierdziłem, tak i teraz stwierdzam, 

że się ogromnie cieszę z rozwoju tych 
dwóch kierunków, poniekąd komple-
mentarnych w duszpasterstwie mło-
dzieżowym, przede wszystkim mło-
dzieży młodszej niż akademicka, tzn. 
młodzieży w wieku szkół średnich, li-
cealnych, zawodowych i młodzieży 
pracującej.

W tym, co powiem z kolei, nie 
chciałbym naruszyć kompetencji, wy-
sokiej kompetencji, dwóch znakomi-
tych duszpasterzy młodzieżowych, 
z których każdy w archidiecezji kra-
kowskiej – bo o tej tylko mówię w tej 
chwili – reprezentuje swój kierunek, 
mianowicie księdza Franciszka Cho-
wańca, który jest archidiecezjalnym 
duszpasterzem ruchu oazowego czy 
też liturgicznej służby ołtarza – zda-
je się, że nazwa pierwsza jest pełniej-
sza. Jest to część ogólnopolskiego ru-
chu młodzieżowego, ruchu żywego 
Kościoła, którego krajowym modera-
torem jest ksiądz profesor Franciszek 
Blachnicki. Z przedstawicielami tego 
ruchu, w wymiarze krajowym, spo-
tkałem się w Nowym Targu, bo tam 
jest ich stolica, na Podhalu. Od księ-
dza Franciszka Chowańca przechodzę 
do księdza Antoniego Sołtysika i za-
czynam od jego wyglądu zewnętrzne-
go, którym się martwię; strasznie zmi-
zerniał, odkąd mnie tu nie ma. Ksiądz 
Antoni ma ogromną pasję młodzieżo-
wą, pasję do duszpasterstwa młodzie-
żowego – po prostu go ta pasja zjada 
– i otwiera się w kierunku wszystkich 
grup młodzieżowych. Wiele sposo-
bów duszpasterzowania jest podob-
nych do ruchu oazowego, ale pro-
fil nieco odmienny. Znamienne jest 
na przykład wprowadzenie elementu 
patriotycznego, elementu kultury na-
rodowej, prócz tego jest jeszcze jedna 
różnica: „oazy” trwają dwa tygodnie, 
a rekolekcje apostolskie jeden tydzień. 
Taka była różnica... Myślę, że dalej jest. 
Więcej się nie wdaję w te szczegóły.

Moi drodzy, ja wam chcę powie-
dzieć jedno, mianowicie, że ja nie 
mam – wprawdzie jestem już starszy 

człowiek – no, nie mam już takiej 
pasji młodzieżowej jak ksiądz Anto-
ni czy ksiądz Franciszek, jestem już 
starszy człowiek, ale kiedy się zbliżyło 
lato, albo i nawet środek zimy, ruszyły 
„oazy” i ruszyły rekolekcje, jeździłem 
chętnie od grupy do grupy – a najbar-
dziej starałem się trafić na „pogodny 
wieczór”. Osobne słowa kieruję pod 
adresem Sacrosongu. Od dobrych już 
kilku lat trwa i rozwija się ta inicjatywa, 
której owoce należą zarówno do dzie-
dziny kultury, jak też do dziedziny 
duszpasterstwa.

Oto bowiem coroczny konkurs, 
a raczej festiwal, daje sposobność tak 
licznym talentom artystycznym z dzie-
dziny poezji, kompozycji i muzyki wy-
powiadać się w duchu chrześcijańskiej 
inspiracji artystycznej. Owocem tej in-
spiracji jest naprzód utwór literacki, 
tekst poetycki, który potem z kolei sta-
je się utworem muzycznym – a w ra-
mach Sacrosongu osiąga zwykle swe 
pierwsze wykonanie.

Ukształtowana w taki sposób war-
tość kulturalna jest świadectwem au-
tentycznego życia duchowego. Świad-
czy o tym, że treści chrześcijańskie 
nadal posiadają swe rzeczywiste pra-
wo obywatelstwa w duszach twórców. 
Owszem, że są właściwie niezastąpione 
jako źródło inspiracji. Sacrosong mówi 
rok po roku o społecznym zasięgu tej-
że inspiracji w Polsce.

Równocześnie jego dzieło – to zna-
czy właśnie owe utwory wypracowane 
na warsztacie Sacrosongu – staje się 
z kolei ogromną pomocą ewangeliza-
cji i duszpasterstwa, zwłaszcza wśród 
młodego pokolenia. Utwory te odpo-
wiadają potrzebom myślenia, odczu-
wania, wypowiadania się, które dla 
tego pokolenia są właściwe.

Życzę więc, ażeby nadal nie zabra-
kło Sacrosongowi w Polsce natchnień 
– i aby owoce jego twórczości nadal 
trafiały do duszpasterstwa. Aby stawały 
się wyrazem i środkiem współczesnej 
ewangelizacji! 

JAN PAWEŁ II

Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed kościołem oo. paulinów Na Skałce - Kraków, 8 czerwca 1979
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„N
ie wolno zosta-
wić tego świata ta-
kim, jaki jest…” 
– te słowa Janu-
sza Korczaka 

przyjęła Międzynarodowa Kapituła 
Orderu Uśmiechu jako motto ob-
chodów Jubileuszu swojego 50–le-
cia. Idąc tym tropem, obok organi-
zacji uroczystego spotkania w Rabce 
– od 1996 roku Mieście Dzieci Świa-
ta, Świdnicy – od 2003 roku Stolicy 
Dziecięcych Marzeń, czy Głuchoła-
zach – od 2018 roku Mieście Orde-
ru Uśmiechu, postanowiono zwrócić 
uwagę świata na problem dzieci woj-
ny w Syrii. Realizując ten cel, na miej-
sce do Aleppo udała się delegacja Ka-
pituły w składzie: Kanclerz Marek 
Michalak i Członek Kapituły ks. Piotr 
Sadkiewicz, którzy nie tylko dojechali 
do Aleppo, odwiedzili miejsca pomo-
cy dzieciom, spotkali się z lokalnymi 
działaczami i biskupami kościołów 

chrześcijańskich, które niosą pomoc 
dzieciom i ich rodzinom, przekazali 
dary serca, ale doprowadzili do przy-
jęcia imienia Ireny Sendlerowej, Ka-
walera Orderu Uśmiechu przez dwa 
miejsca pomocy najmłodszym. 

Irena Sendlerowa to jedna z naj-
ważniejszych postaci ostatniego stu-
lecia Polski, wybitna, odważna i bez-
kompromisowa w pomocy dzieciom 
działaczka i pracownica socjalna, 
Sprawiedliwa wśród Narodów Świa-
ta, Dama Orderu Orła Białego i Ka-
waler Orderu Uśmiechu. Szacuje się, 
że dzięki jej pracy i organizacji, ura-
towano w czasie II wojny światowej 
2500 dzieci z warszawskiego get-
ta. To ona mówiła, że „ludzi dzieli się 
na dobrych i złych. Narodowość, rasa, 
religia nie mają żadnego znaczenia. 
Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…, 
a „każdemu kto tonie, należy podać 
rękę…”. To ona pytała retorycznie: 
„A co na to świat? Po tężne mocarstwa? 

Świat milczał! A milczenie czasem zna-
czy przyzwolenie na to, c o się dzieje.” 

„Dzisiejsze Aleppo to obraz jaki wi-
dzimy na zdjęciach z Warszawy po woj-
nie. Gruzy, zniszczenia, bieda, choroby, 
cierpienie ludności cywilnej i wywoły-
wany przez Irenę Sendlerową świat, 

potężne mocarstwa, także nasz kraj 
– wie o tym. Czy coś robi? Za mało! 
A milczenie jest niestety przyzwoleniem. 
Irena Sendlerowa pokazała, że można 
działać w najpodlejszych czasach, więc 
i my dzisiaj nie możemy milczeć. W sa-
mym Aleppo uderzył mnie obraz dzieci 
wychodzących z ruin i powracających 
w ruiny, często narażonych na miny 
wojenne, których tam nie brakuje.” 
– opisuje Marek Michalak (Rzecznik 
Praw Dziecka w latach 2008–2018). 
Ks. Piotr Sadkiewicz dodaje: „Może 
symbolicznie, ale także w tym wymiarze 
konkretnym, postanowiliśmy uczcić po-
wstanie tego najpiękniejszego medalu 
świata, który zwraca uwagę na praw-
dziwych przyjaciół dzieci, których sym-
bolizuje działanie”.

Dalej niech przemówią zdjęcia.
Materiał fotograficzny i filmowy 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Micha-
lak przekazał bezpośrednio do ONZ 
w Nowym Jorku.

Nasuwa się pytanie, czy 

możemy pomóc? Tak, można 

wpłacić datek na pomoc 

dzieciom w Syrii na konto: 

44 8137 0009 0029 4744 
2000 0010 

koniecznie z dopiskiem 

„ALEPPO”. 

Wszystkie wpłaty zostaną 

przekazane do ojców 

Franciszkanów w Aleppo 

na działalność Centrum 

Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny 

Sendlerowej, Kawalera Orderu 

Uśmiechu.

Zapraszamy na stronę: 
www.orderusmiechu.pl

fb: order uśmiechu
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WIELKI POST
KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku
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Matka 
Niepodległości 

Polski
Jesteś nieśmiertelny, kraju moich 
przodków! Jesteś nieśmiertelna, 
Ojczyzno ukochana, Polsko moja! 
Śmiem to wypowiedzieć z czołem 
wzniesionym i z dumą w sercu!

ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
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BÓG SIĘ RODZI!OOOODZDZDZDZZI!I!I!I!
Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 

Informator PielgrzymaNR 1(50)2019  |     ISSN 2081–3120   |    WWW.SZLAKWIARY.PL   |    EGZEMPLARZ BEZP ATNY

27. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Sanktuarium 
Rodzinnych 

Błogosławieństw

Dobre
ZNAKI

nr 8 (10) 2018 r.    www.dobreznaki.pl ISSN 2450–9620

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Dobre
ZNAKI

nr 9 (11) 2018 r.    www.dobreznaki.pl ISSN 2450–9620

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NIEZWYKŁY CZŁOWIEK

Bóg się rodzi
bre

NAKAKAKAKKKKKKKKKIIIIIIIIIIII
pppdobbreeznznanaakkiki.pppl l ISISSN 2450–9620Dobre
ZNAKI

nr 1 (12) 2019 r.    www.dobreznaki.pl ISSN 2450–9620

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Już od 375 lat 
w Rychwałdzie

EWANGELIZACJA POPRZEZ SŁOWO
OD 22 LAT       1997 - 2019

CZYTAJ, WESPRZYJ TO DZIEŁO Ewangelizuj z nami 
Wydawnictwo „TA i TA” ul. Zakopiańska 176B/1, 30–435 Kraków

90  1240  1444  1111  0010  6194  9132
Tytuł wpłaty: Fundusz wydawniczy EWANGELIZACJA Dziękujemy za każdy datek!
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