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Papieskie Błonia Krakowskie
est w Krakowie miejsce niezwykłe, miejsce o szczególnym znaczeniu – są to Błonia. Na ich temat możemy
przeczytać: „Błonia – park
miejski w postaci rozległej łąki
(dawniej pastwisko gminne) o powierzchni 48 ha i obwodzie ok.
3587 metrów, położony w Krakowie, na Półwsiu Zwierzynieckim
w pobliżu historycznego centrum.
Współczesne Błonia będące zaledwie częścią dawnych, wielkich Błoń,
zamknięte są w czworokącie – ul.
Piastowska, al. 3–go Maja, al. marszałka Ferdynanda Focha oraz ul.
Na Błoniach (wzdłuż rzeki Rudawy). Błonia są jedną z największych
w Europie łąk w centrum miasta.
Na ich obszarze mieszczą się dwa
kluby sportowe: Zwierzyniecki Klub
Sportowy i Juvenia Kraków. W 2000
roku zostały wpisane do rejestru
zabytków”.
Jakże to skromna informacja encyklopedyczna o tym niezwykłym,
wręcz charyzmatycznym miejscu,
które od zawsze było związane z historią miasta Krakowa i z historią
Polski.
Odnośnie historii miasta można
podać m.in. następujące wydarzenia,
których areną były Błonia:
ZDJĘCIE Z DRONA: STUDIO SNOPKIEWICZ

J

 w 1254 roku biskup Jan Prandota witał na Błoniach poselstwo z Asyżu przekazujące bullę kanonizacyjną Stanisława
ze Szczepanowa.
 w 1809 roku kiedy Kraków
został włączony do Księstwa
Warszawskiego, Błonia były
miejscem defilady wojskowej
z okazji imienin Napoleona.
Pomysłodawcami i organizatorami byli książę Józef Poniatowski i generał Jan Henryk
Dąbrowski.
 W 1849 roku car Mikołaj
I na Błoniach dokonał przeglądu wojsk przed wyprawą
na Węgry mającą na celu stłumienie powstania.
 w 1910 roku z Błoń wystartował pierwszy samolot w Krakowie. Za sterami aeroplanu
firmy Bleriot siedział znany pilot austriacki inż. Hieronimus.
 między 16 a 20 maja 1910
roku na Błoniach zorganizowano punkt obserwacyjny,

przeróżnym imprezom masowym i rozgrywkom sportowym. W roku 1912 odbyły się
tam np. popisy miejskiej straży
pożarnej. To na Błoniach rozgrywano pierwsze mecze piłki
nożnej i to tam swoje triumfy
i porażki przeżywały „Cracovia” i „Wisła”.

z którego tłumy krakowian obserwowały kometę Halleya.
 16 lipca 1910 roku, na Błoniach odbyły się popisy 4–tysięcznego oddziału Sokolstwa
(Zlot Grunwaldzki) na specjalnie w tym celu zbudowanym stadionie, usytuowanym
nieco powyżej wejścia do parku Jordana. Zaprojektowany
przez druha sokolskiego Perosia obiekt był pierwszym stadionem sportowym w mieście.
Zbudowany z drewna, w formie prostokąta o wymiarach
218 × 180 m, mógł pomieścić
ponad 20 tys. widzów, z czego 10 tys. mogło zająć miejsca
do siedzenia. Boisko miało powierzchnię 15 tys. m². Stadion
służył w latach następnych

 18 i 19 października 1913
roku, w setną rocznicę śmierci
księcia Józefa Poniatowskiego,
odbył się na Błoniach przegląd
już zbrojnych – w obliczu zbliżającej się nieuchronnie wojny
– oddziałów Sokoła.
Na Błoniach w Krakowie odbywały się również obchody rocznic oraz
ważnych wydarzeń z historii naszej
Ojczyzny, jak np.:
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- gazeta bezpłatna
ewangelizacyjna

Numer Błonia Papieskie Krakowskie przygotował ks. Marek Rusecki

 W 1910 roku, w podzielonej
zaborami Polsce, obchodzono
pięćsetną rocznicę zwycięstwa
pod Grunwaldem
 w 1933 roku Józef Piłsudski
odbierał paradę uświetniającą
obchody zwycięstwa Jana III
Sobieskiego pod Wiedniem.
(Obecnie w miejscu gdzie stała
trybuna z której odbierał paradę, znajduje się głaz z pamiątkową tablicą).
 W 2010 roku na Błoniach krakowskich odbył się Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa
Polskiego
 W 2016 r. na Błoniach odbyły się 31 Światowe Dni
Młodzieży.

Błonia krakowskie bez obawy
można dziś nazwać Błoniami papieskimi, gdyż odwiedziło je trzech papieży: wielokrotnie Jan Paweł II, raz
Benedykt XVI i raz Franciszek.
Wygłaszane tam homilie i przemówienia były wówczas i są dzisiaj
drogowskazami dla współczesnego człowieka, który w dobie rozwoju i postępu zapomina o Panu Bogu,
zapomina o swoim bliźnim, zapomina o tym, że życie ludzkie w tym wymiarze świata ma swój początek i koniec. Musi sobie zatem przypomnieć
o Panu Bogu, o miłości Bożej, o swojej nieśmiertelnej duszy i celu doczesnej pielgrzymki – życiu wiecznemu.
Niech uważna lektura zamieszczonych homilii i przemówień papieskich będzie dla każdego z nas
pokarmem życiodajnym na drodze
naszego nawrócenia.

EWANGELIZACJA POPRZEZ SŁOWO
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I PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI
02–10. 06. 1979 „GAUDE MATER POLONIA”
Planowana przez papieża Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła komunistyczne
władze. Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może
rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. Szczególne obawy
zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława – biskupa, który zginął za
nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku
Radzieckiego Leonid Breżniew,
który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza
PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: „Róbcie jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia później
tego nie żałowali”.
W sobotę 2 czerwca 1979
roku o godz. 10:07 samolot
z Janem Pawłem II na pokładzie
wylądował na lotnisku Okęcie.
Oficjalne powitanie, wizyta w katedrze, a następnie w Belwederze
u szefa partii Edwarda Gierka.
Tego samego dnia po południu,
pośród wiwatującego tłumu, papież przybył odkrytym samochodem na stołeczny plac Zwycięstwa (plac Piłsudskiego). Padły
słynne później słowa: Wołam, ja,
syn polskiej ziemi, a zarazem ja,
Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!
Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później
„Solidarności”. Słowa te miały dwa symboliczne znaczenia:
polityczne: chodziło tu o wezwanie do walki o zmianę ustroju z totalitarnego
na demokratyczny;
duchowe: papież nawoływał
również do nawrócenia się.
Papież odwiedził wówczas:
Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim
Nowy Targ i ponownie Kraków.
W samym Krakowie do „zabezpieczenia” pielgrzymki zaangażowano 480 tajnych współpracowników, w tym przynajmniej
kilkudziesięciu duchownych.
Do zadań Służby Bezpieczeństwa należało m.in. przenikanie
jej agentów do kierownictwa kościelnych służb porządkowych
by ograniczyć liczbę uczestników spotkań z papieżem. W tym
celu przechwytywano i niszczono karty wstępu na msze święte
w Warszawie i Krakowie.

Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach Kraków, 9 czerwca 1979

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

CHARAKTERYSTYKA
PIELGRZYMKI

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
My wszyscy dziś tutaj zgromadzeni stajemy wobec wielkiej tajemnicy dziejów ludzkości.
Oto Chrystus, który po swym zmartwychwstaniu spotyka się z apostołami w Galilei, przemawia do nich słowami, któreśmy przed chwilą słyszeli
z ust diakona spełniającego dziś posługę Ewangelii: „Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt
28, 18–20).
Wielka tajemnica dziejów ludzkości, dziejów każdego człowieka, wyrażona jest w tych słowach.
Człowiek bowiem każdy idzie przed
siebie. Podąża ku przyszłości. I narody
idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść
przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając
stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed
siebie to znaczy mieć świadomość celu.
Czy człowiek i ludzkość w swojej
wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija – i wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna? Czy niezależnie
od wszystkich osiągnięć, od całego
kształtu życia: kultury, cywilizacji,
techniki – nic go innego nie oczekuje? „Przemija postać świata” (1 Kor 7,
31) – i człowiek wraz z nią przemija
bez reszty...?
Czy też: tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnicę
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dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają 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, „Który jest, i Który był,
i Który przychodzi” (jak głosi Księga
Apokalipsy 1, 4). Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne
jest tylko wstępem i wprowadzeniem,
a spełnienie i pełnia należy do wieczności. „Przemija postać świata” – więc
musimy znaleźć się „w świecie Boga”,
ażeby dosięgnąć celu, dojść do pełni
życia i powołania człowieka.
Chrystus ukazał tę drogę. A żegnając się z apostołami, potwierdził ją raz jeszcze. I polecił, ażeby
oni i cały Kościół uczyli zachowywać
wszystko, co im przykazał: „A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata”.
Zawsze z największym wzruszeniem słuchamy tych słów,
w których zmartwychwstały Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości
i zarazem dziejów każdego człowieka. Kiedy mówi: „Nauczajcie wszystkie narody”, staje nam przed oczyma
duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych początków jego historii – i kiedy pierwsi
Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny został zarysowany w obrębie tych samych słów
Chrystusa wypowiedzianych do apostołów. Kontur duchowy dziejów każdego z nas został również w ten sposób jakoś zarysowany.

2.

Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może
i powinien osobistym wysiłkiem myśli
docierać do prawdy. Może i powinien
wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowieka: „Zanurzenie
w wodzie”, które jest znakiem wezwania do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej, jest równocześnie
niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka. Już samo
to wezwanie o niej świadczy. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego.
Równocześnie cały ten historyczny
proces świadomości i wyborów człowieka – jakże bardzo związany jest
z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii,
kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością – tu tradycja nie stanowi
ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się
każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie
po chrześcijańsku przeżytym życiem.
Czy można odepchnąć to wszystko? 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 zasadnicze: czy wolno? I w imię czego

„wolno”? Jaki argument rozumu, jaką
wartość woli i serca można przedłożyć
sobie samemu i bliźnim, i rodakom,
i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby
powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu,
co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.
Kiedyś Chrystus zapytał apostołów (było to po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, gdy różni odsuwali się od Niego): „Czyż i wy chcecie
odejść?” (J 6, 67). Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich tu zgromadzonych – i wobec całych naszych dziejów
i całej współczesności... że powtórzy
dziś słowa Piotra – słowa, które wówczas były jego odpowiedzią na pytanie
Chrystusa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6, 68).
Św. Stanisław był biskupem
krakowskim, jak o tym świadczą źródła historyczne, przez siedem lat. Ten pochodzący z pobliskiego Szczepanowa biskup–rodak objął
stolicę krakowską w 1072 roku, aby
opuścić ją, ponosząc śmierć z rąk króla Bolesława Śmiałego, w 1079 roku.
Dzień śmierci wedle źródeł wypadł 11
kwietnia – w tym też dniu wspomina
św. Stanisława kalendarz liturgiczny
Kościoła powszechnego. W Polsce
święto Biskupa Męczennika związało
się od stuleci z datą 8 maja – i nadal
pozostaje z nią związane.
Kiedy jako metropolita krakowski
rozpoczynałem wraz z wami przygotowania do tegorocznej 900 rocznicy śmierci św. Stanisława, byliśmy

3.
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I PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI
02–10. 06. 1979 „GAUDE MATER POLONIA”
Dokończenie ze str. 3
wszyscy pod ogromnym wrażeniem
tysiąclecia chrztu Polski, które wypadło w Roku Pańskim 1966. Na tle
tego wydarzenia, a także w porównaniu z postacią św. Wojciecha, również biskupa–męczennika, którego
życie związało się w naszych dziejach jeszcze z epoką chrztu, postać
św. Stanisława zdawała się wskazywać, przez analogię, na inny sakrament, który należy do całokształtu
wprowadzenia chrześcijanina w wiarę i życie Kościoła. Jest to, jak wiadomo, sakrament bierzmowania, czyli umocnienia. I całe „jubileuszowe”
odczytanie posłannictwa św. Stanisława w dziejach naszego chrześcijańskiego tysiąclecia, a także całe duchowe przygotowanie do tegorocznej
uroczystości, nawiązywało właśnie
do tego sakramentu bierzmowania,
czyli umocnienia.
Analogia jest wieloraka. Przede
wszystkim jednak upatrywaliśmy
ją w normalnym rozwoju życia
chrześcijańskiego. Tak jak dojrzałym chrześcijaninem staje się człowiek ochrzczony przez przyjęcie
sakramentu bierzmowania – tak
też Opatrzność Boża dała naszemu narodowi w odpowiednim czasie po chrzcie historyczny moment
bierzmowania. Św. Stanisław, którego od epoki chrztu dzieli prawie całe
stulecie, symbolizuje ten moment
w szczególny sposób przez to, że dał
świadectwo Chrystusowi, przelewając krew. Sakrament bierzmowania w życiu każdego chrześcijanina, zazwyczaj młodego, bo młodzież
przyjmuje ten sakrament – Polska
też wówczas 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 przyrównania do apostołów: sakrament, który każdego
ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła (szczególnie w tak
zwane apostolstwo świeckich). Jest
to sakrament, który powinien rodzić
w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach
ludzkich, za zbawienie świata.
Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu
(podobnie jak chrzest) – a całe życie,
które otwiera się w perspektywie tego
sakramentu, 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 tworzy się
poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc
do głosu ogromna ilość takich właśnie
prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy

ład moralny. Każda próba przegrana
przynosi nieład.
Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną cenę, nie możemy sobie pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy
gorzko zapłaciliśmy w historii.
I dlatego nasze siedmioletnie
rozważanie postaci św. Stanisława,
nawiązywanie do jego pasterskiej
posługi na stolicy krakowskiej, ponowne oględziny relikwii, jaką jest
czaszka Świętego, na której wyraźnie
odczytujemy ślady śmiercionośnych
uderzeń – wszystko to prowadzi nas
dzisiaj do wielkiej żarliwej modlitwy
o zwycięstwo ładu moralnego w tej
trudnej epoce naszych dziejów.
Jest to też zasadniczy wniosek
z całej wytrwałej pracy tego siedmiolecia, główny warunek i cel zarazem odnowy soborowej, nad którą
tak cierpliwie pracował Synod Archidiecezji Krakowskiej, główny postulat pod adresem duszpasterstwa
i całej pracy Kościoła. A równocześnie pod adresem wszystkich prac,
wszystkich zadań i programów, jakie podejmowane są i będą na ziemi polskiej.
Rok św. Stanisława: rok szczególnej dziejowej dojrzałości narodu
i Kościoła 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, nieśmiertelnemu, odwiecznemu Pasterzowi dusz
naszych, dziejów naszych. Dobremu
Pasterzowi.
Pozwólcie teraz, że ogarnę sercem i ujmę w jedną całość
tę moją pielgrzymkę do Polski, która zaczęła się w wigilię Zesłania Ducha 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
zaprosili. I za to, żeście mi towarzyszyli na całym szlaku pielgrzymim
od Warszawy poprzez prymasowskie Gniezno i Jasną Górę. Dziękuję raz jeszcze władzom państwowym
za uprzejme zaproszenie i spotkanie.
Dziękuję również władzom poszczególnych województw, a zwłaszcza
władzom miasta stołecznego Warszawy oraz – na tym ostatnim etapie – władzom miasta królewskiego
Krakowa za wszystko. Dziękuję Kościołowi w mojej Ojczyźnie: Episkopatowi z Prymasem Polski na czele,
metropolicie krakowskiemu i moim
umiłowanym braciom biskupom: Julianowi, Janowi, Stanisławowi i Albinowi, z którymi dane mi było tu,
w Krakowie, współpracować przez
szereg lat, przygotowując jubileusz
św. Stanisława. Również biskupom
metropolii krakowskiej: częstochowskiemu, katowickiemu, kieleckiemu
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i tarnowskiemu. Tarnów jest poprzez Szczepanów jak gdyby pierwszą ojczyzną św. Stanisława. Dziękuję całemu duchowieństwu. Dziękuję
zakonom męskim i żeńskim. Dziękuję wszystkim i każdemu. Zaprawdę,
godną i sprawiedliwą, słuszną i zbawienną jest rzeczą... dziękować, składać dzięki. I ja teraz, w tym ostatnim
dniu mojego po Polsce pielgrzymowania, 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
dosięgło Serca Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to,
że zostaliśmy przed tysiącem z górą
lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego – w wodzie,
która jest falą wieczności: „źródłem
wody wytryskającej 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 rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha (por. J 3, 5).
Z Ducha Świętego.
Pragnę przeto w dniu dzisiejszym,
stojąc tu na tym rozległym krakowskim błoniu i patrząc w stronę Wawelu i Skałki, gdzie 900 lat temu
„poniósł śmierć sławny biskup Stanisław”, dopełnić raz jeszcze tego,
co dopełnione zostało w sakramencie bierzmowania, czyli umocnienia,
którego on w naszych dziejach jest
symbolem. Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym umocnione
za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Pana naszego, 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 włożenia rąk na wszystkich
tu zgromadzonych, na wszystkich
moich rodaków. W tym włożeniu
rąk wyraża się przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu
przyszedł do nich „drzwiami zamkniętymi” (por. J 20, 19) i rzekł:
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,
22). Tego Ducha: Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości
i Ducha męstwa – 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 przekazywał Go swoim współczesnym biskup
rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam
dziś przekazać tego Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą

to wielkie „bierzmowanie dziejów”,
które przeżywacie.
Więc mówię za Chrystusem samym: „Weźmijcie Ducha Świętego!”
(J 20, 22).
I mówię za Apostołem: „Ducha nie
gaście!” (1 Tes 5, 29).
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. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie
dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości,
która jest potężniejsza niż śmierć, jak
to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; nie cieszy się
z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli
się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4–8).
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga
nam podejmować ów wielki dialog
z człowiekiem i światem na naszym
etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem
przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia.
I trzeba, ażebyśmy ten dialog podejmowali we wspólnocie z wszystkimi naszymi braćmi chrześcijanami, chociaż jeszcze rozłączonymi, ale
zjednoczonymi jedną wiarą w Chrystusa. Mówię o tym na tym miejscu,
ażeby wyrazić wdzięczność za list,
który otrzymałem od przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej. Jeżeli
nawet z powodu zagęszczonego programu zajęć nie doszło do spotkania
w Warszawie – pamiętajcie, drodzy
bracia w Chrystusie, że to spotkanie
noszę w sercu jako żywe pragnienie
i wyraz ufności na przyszłość. Ów
dialog zbawienia nie przestaje być naszym powołaniem poprzez wszystkie
„znaki czasu”. Przyjął 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 pojednania pomiędzy ludźmi i narodami całej ziemi.
Trzeba szukać zbliżeń. Trzeba otwierać granice. Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni
wiarą w człowieka – wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne
i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie
człowieka 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 granice. 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 skończenia
świata” (Mt 28, 20).
Ze szczególną radością witam tutaj grupy naszych pobratymców, którzy 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–Słowianina, być jeszcze inni nasi bracia
w języku i w losach dziejowych. A jeśli
ich nie ma na tych Błoniach, niech pamiętają, że tym bardziej są w naszym
sercu i w naszej modlitwie.
I jest jeszcze: tam w Warszawie, na placu Zwycięstwa,
Grób Nieznanego Żołnierza, przy
którym rozpoczynałem moją pielgrzymią posługę na ziemi polskiej – i dzisiaj tu, nad Wisłą, pomiędzy Wawelem
a Skałką, grób „nieznanego Biskupa”,
po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dziejów.
I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd
na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest
mi droga – i popatrzę stąd na Polskę...
I dlatego – zanim stąd odejdę,
proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie
znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet
wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,– abyście nigdy nie utracili tej
wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili
tą Miłością, która jest „największa”,
która się wyraziła przez Krzyż, a bez
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć
i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha,
który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was o to. Amen.
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II PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
16-23. 06.1983 „POKÓJ TOBIE, POLSKO – OJCZYZNO MOJA!”
Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław,
Górę św. Anny i Kraków. Podczas
pielgrzymki Jan Paweł II dokonał
trzech beatyfikacji: w Poznaniu Urszuli Ledóchowskiej, a w Krakowie na Błoniach – Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego.
Wziął też udział w obchodach 600–
lecia obecności Maryi w wizerunku częstochowskim i zostawił jako
wotum Matce Bożej pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981
roku podczas zamachu na Placu
św. Piotra. Według raportów dostarczonych przez Służbę Bezpieczeństwa we mszach i spotkaniach
z papieżem uczestniczyło 7 milionów osób. Miesiąc po papieskiej
pielgrzymce do Ojczyzny (22 lipca
1983 roku) gen. Jaruzelski zniósł
w Polsce stan wojenny.

Homilia w czasie Mszy św.
beatyfikacyjnej
o. Rafała Kalinowskiego
i Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego,
odprawionej na Błoniach
Kraków, 22 czerwca 1983
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
„Pan jest moim pasterzem”...
(Ps 23[22], 1)
Umiłowani moi rodacy!
Pragnę dziś wspólnie z wami
oddać chwałę Panu, który jest naszym Pasterzem: jest Dobrym Pasterzem swej owczarni. Sam to o sobie powiedział w Ewangelii. Mówi
nam o tym również psalm dzisiejszej liturgii.
Pragnę więc dzisiaj w ostatnim dniu mojego pielgrzymowania
do Ojczyzny wyznać wraz z wami
prawdę o Dobrym Pasterzu na tle
jubileuszu Jasnej Góry. Sześć wieków przedziwnej obecności Bogarodzicy w tym Wizerunku, który nas
wszystkich duchowo zespala i jednoczy – czyż to nie dzieło Dobrego
Pasterza? Wszak wiemy, że troszczy
się On nade wszystko o zachowanie
jedności swej owczarni. Troszczy się
o to, ażeby nikt nie zginął – i sam
szuka zagubionej owcy.
Dajemy temu świadectwo poprzez Rok Odkupienia w całym Kościele. A na ziemi polskiej, na której
jeszcze trwa jasnogórski jubileusz,
pytam: czyż całego swojego dzieła nie dokonuje Chrystus Dobry
Pasterz za szczególnym pośrednictwem swej Matki? Naszej Pani
Jasnogórskiej?
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Psalmista mówi o Dobrym
Pasterzu:
„prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę...”
(Ps 23[22], 2–3)
Czyż Jasna Góra nie jest dla nas
takim miejscem, gdzie możemy odpocząć, gdzie dusze nasze doznają
orzeźwienia? Czyż nie jest ona podobna do źródła żywej wody, z którego w ciągu pokoleń czerpiemy? Czerpiemy z nieskończonych zasobów
Chrystusowego Odkupienia, do którego przybliża nas Maryja!
W ostatnim dniu mojego pielgrzymowania, które związane
jest z jubileuszem Jasnej Góry, pragnę tu, w Krakowie, wraz z wami,
drodzy moi rodacy, wypowiedzieć
przedziwną tajemnicę obecności Dobrego Pasterza pośród wszystkich pokoleń, które przeszły przez polską
ziemię – i tu, w Krakowie, pozostawiły szczególny wyraz swojej polskiej
i chrześcijańskiej tożsamości.
Dlatego właśnie tak cenny i drogi
jest ten Kraków. I tak bardzo trzeba
zabiegać, ażeby nie zniszczała jego
historyczna substancja, w której nasz
naród w szczególnej mierze odczytuje – nie tylko swoją przeszłość – ale
po prostu swoją tożsamość. Mówiłem o tym przed czterema laty, gdy
świętowaliśmy w Krakowie dziewięć
wieków świętego Stanisława. Dziś
pragnę powrócić do tego „bierzmowania dziejów”, które trwa i rozwija
się z pokolenia na pokolenie. Do tego
„bierzmowania”, które posiada szczególne znaczenie dla Polaków roku
1983 – dla was, umiłowani bracia
i siostry, moi rodacy!
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Witam was i pozdrawiam
z całego serca na tych samych Błoniach, co cztery lata temu
– w perspektywie Wawelu i Skałki,
w perspektywie kopca Kościuszki,
a skądinąd wież mariackich, ratusza
i uniwersytetu. Mój Kraków...
Pozdrawiam mojego następcę, metropolitę krakowskiego, kardynała
Franciszka – i moich braci w biskupstwie: Juliana, Jana, Stanisława, Albina, z którymi związały mnie
lata wspólnego posługiwania w archidiecezji krakowskiej. Witam i pozdrawiam szczególnie serdecznie biskupów z metropolii krakowskiej,
z Częstochowy, Katowic, Kielc i Tarnowa. Witam kardynała prymasa Polski, kardynała Władysława Rubina,
wszystkich obecnych tu przedstawicieli Episkopatu Polski. Witam także
bardzo serdecznie naszych gości z zagranicy: kardynała Króla z Filadelfii,
kardynała Ballestrero z Turynu, kardynała Lustigera z Paryża, kardynała Meisnera z Berlina oraz towarzyszącego mi w tej podróży kardynała
Casaroli, sekretarza stanu; również
wszystkich biskupów – gości spoza Polski.
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Pozdrawiam kapitułę metropolitalną krakowską oraz całe duchowieństwo archidiecezji: moich braci
w kapłaństwie, do których przynależę święceniami i sercem – a więzy
tej przynależności świadomie w sobie podtrzymuję i pogłębiam. Jestem
związany z tym seminarium duchownym, w którym się do kapłaństwa
przygotowywałem, jako też z Wydziałem Teologicznym, na którym
studiowałem – częściowo w okresie okupacyjnego podziemia. Dziś
szczególnie serdecznie witam Papieską Akademię Teologii, która nosi
w sobie dziedzictwo uczelni związanej z wielkim imieniem błogosławionej królowej Jadwigi.
Wraz z duchowieństwem archidiecezji krakowskiej witam też i pozdrawiam wszystkich kapłanów zarówno
z krakowskiej prowincji kościelnej,
jak też z całej Polski.
Przedstawicielom rodzin zakonnych: męskich i żeńskich w szczególny sposób gratuluję dzisiejszego dnia.
Oto bowiem dane mi jest spełnić dzisiaj szczególną posługę
papieską: wyniesienia na ołtarze sług
Bożych poprzez beatyfikację.
Posługa ta normalnie spełniana bywa w Rzymie. Jednakże już
w czasach dawniejszych spełniana
była również poza Rzymem. Wiemy na przykład, że święty Stanisław
był kanonizowany w Asyżu. Mnie samemu dane już było dokonywać beatyfikacji w Manili, w czasie odwiedzin pasterskich na Filipinach, oraz
w Hiszpanii, w Sewilli, w listopadzie
ubiegłego roku.
Bardzo pragnąłem, aby moja pielgrzymka do Ojczyzny w związku z jubileuszem Jasnej Góry stała się również szczególną okazją do wyniesienia
na ołtarze sług Bożych, których droga
do świętości związana jest z tą ziemią
i z tym narodem, w którym króluje
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Pani Jasnogórska. Ich beatyfikacja
jest szczególnym świętem Kościoła
w Polsce: całego Ludu Bożego, który
ten Kościół stanowi. Kościół bowiem,
jak to przypomniał Sobór Watykański II, ma stale przypominać wszystkim powołanie do świętości – i ma
też do tej świętości prowadzić swoich synów i córki.
Gdy świętość ta zostaje w sposób
uroczysty stwierdzona – na drodze
beatyfikacji, a zwłaszcza kanonizacji
– Kościół raduje się szczególną radością. Jest to poniekąd największa
radość, jakiej może doznać w swej
ziemskiej wędrówce.
Dzisiaj więc Kościół na ziemi polskiej raduje się, czcząc Wiecznego
Pasterza za dzieło świętości, którego
przez Ducha Świętego dokonał w sługach Bożych: ojcu Rafale Kalinowskim oraz w Bracie Albercie – Adamie Chmielowskim.
Radość dzisiejszej beatyfikacji jest
udziałem całego Kościoła w Polsce.
W szczególny sposób jest to radość rodziny karmelitańskiej, nie tylko w Polsce – rodziny, do której należał ojciec
Rafał – oraz rodziny franciszkańskiej,
a zwłaszcza albertyńskiej, której Brat
Albert był założycielem. Pragnę dodać,
że jest to również szczególna moja radość, gdyż obie te wspaniałe postacie
zawsze były mi duchowo bardzo bliskie. Zawsze ukazywały drogę do tej
świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie.
Mówi Pan Jezus: „Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej” (J 15,9).
Oto dwaj uczniowie Boskiego Mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa – i którzy
w tej miłości wytrwali!
Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości.
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Mówi Chrystus: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 15,12). I mówi jeszcze: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania
Ojca mego i trwam w Jego miłości”
(J 15,10).
Świętość jest więc szczególnym
podobieństwem do Chrystusa. Jest
podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie,
tak jak On sam poprzez miłość trwa
w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym: Jego jedności z Ojcem
przez miłość.
Miłość jest pierwszą i odwieczną
treścią przykazania, które pochodzi
od Ojca. Chrystus mówi, że On sam
„zachowuje” to przykazanie. On też
daje nam to przykazanie, w którym
zawiera się cała istotna treść naszego
podobieństwa do Boga w Chrystusie.
Ojciec Rafał i Brat Albert osiągnęli
w swym życiu te szczyty świętości, jakie dziś potwierdza Kościół, na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych szczytów prowadzi. Dziś
Chrystus mówi do nich: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15,14),
„nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mojego” (tamże, w. 15).
To „wszystko” streszcza się
w przykazaniu miłości.
„Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Ojciec Rafał i Brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę,
że miłość polega na dawaniu duszy,
że miłując – trzeba siebie dać – owszem, że trzeba „życie swoje oddać”,
tak jak mówi Chrystus do apostołów.
To dawanie życia za przyjaciół
swoich, za rodaków, wyraziło się
również w 1863 roku poprzez ich
udział w powstaniu. Józef Kalinowski miał wówczas 28 lat, był inżynierem – posiadał stopień oficerski
w armii carskiej. Adam Chmielowski
liczył w tym samym roku 17 lat, był
studentem Instytutu Rolniczo–Leśnego w Puławach. Każdym z nich
kierowała bohaterska miłość Ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił Sybirem (na Sybir zamieniono mu karę śmierci),
Chmielowski kalectwem.
Wspominaliśmy obie te postacie
w 1963 roku na stulecie powstania
styczniowego, gromadząc się przed
kościołem Ojców Karmelitów Bosych, jak o tym świadczy wmurowana tam tablica. Powstanie styczniowe
było dla Józefa Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem życia całego.
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II PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
16-23. 06.1983 „POKÓJ TOBIE, POLSKO – OJCZYZNO MOJA!”
Dokończenie ze str. 5
Opatrzność Boża każdego
z nich prowadziła własną drogą. Józef Kalinowski, zanim wstąpił do nowicjatu karmelitańskiego,
był – po powrocie z Sybiru – nauczycielem Augusta Czartoryskiego, jednego z pierwszych salezjanów, który także jest kandydatem
na ołtarze. Adam Chmielowski studiował malarstwo i przez szereg lat
poświęcał się działalności artystycznej, zanim wstąpił na drogę powołania, która – po pierwszych próbach
w zakonie jezuitów – zaprowadziła go w szeregi tercjarstwa franciszkańskiego, skąd bierze początek powołanie albertyńskie.
Każdy z nich na swojej własnej
drodze w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa Odkupiciela i Mistrza:
„Nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje”... Ojciec Rafał oddał to życie w surowym klasztorze karmelitańskim, służąc do końca w szczególności w konfesjonale;
współcześni nazywali go „męczennikiem konfesjonału”. Brat Albert oddał swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upośledzonym.
Jeden i drugi oddał do końca swoje
życie Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazł w Nim pełnię poznania, miłości
i służby. Jeden i drugi mógł powtarzać
za świętym Pawłem: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego” (Flp 3,8).
Ojciec Rafał i Brat Albert świadczą o tej przedziwnej ewangelicznej tajemnicy „kenozy”: wyzucia się,
wyniszczenia, które otwiera bramy
do pełni miłości.
Ojciec Rafał pisze do siostry: „Bóg
się cały nam oddał za nas, jakże nam
nie poświęcić się Bogu?” (list z 1 VII
1866 r.).
A Brat Albert wyznaje: „Patrzę
na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy
Jego miłość obmyśliła coś jeszcze
piękniejszego? Skoro jest chlebem
i my bądźmy chlebem... Dawajmy
siebie samych” (cyt. za: o. Władysław
Kluz OCD, Adam Chmielowski).
W ten sposób każdy z nich został „zdobyty przez Chrystusa Jezusa” (Flp 3,12).
W ten sposób też każdy z nich
pozyskał Chrystusa i znalazł
w Nim... sprawiedliwość pochodzącą od Boga... i w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdzie...
do pełnego powstania z martwych
(por. Flp 3,8.9.10–11).
Z tą nadzieją ojciec Rafał zakończył swe życie w murach klasztoru karmelitańskiego w moich rodzinnych Wadowicach w 1907 roku
– Brat Albert w swym krakowskim
„przytulisku” w roku 1916.
U progu naszego stulecia,
w przeddzień odzyskanej przez Polskę niepodległości, dokonali swego
życia ci dwaj wielcy synowie polskiej
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ziemi, którym dane było wytyczać
drogi świętości wśród swoich współczesnych – a zarazem: dla przyszłych
pokoleń.
Nasz ojczysty jubileusz jasnogórski spotkał się z Rokiem
Odkupienia, i przeszedł weń od 25
marca tego roku.
Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia skierowuje nas wszystkich w stronę tej pierwszej miłości, którą Bóg–
Ojciec „tak... umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3,16).
O tej miłości mówi Chrystus
w dzisiejszej Ewangelii: „Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej”.
Rok Odkupienia jest po to, aby
szczególnie ożywić to trwanie w miłości Odkupiciela. Ażeby z tej miłości czerpać – i w ten sposób pogłębiać
i odnawiać własną miłość, szukając
dróg nawrócenia i pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Ta szczególna praca Kościoła w Roku Odkupienia związana jest z rzeczywistością
Świętych Obcowania.
To w nich bowiem, w świętych,
okazała się i stale okazuje niewyczerpana moc Chrystusowego Odkupienia. To przez moc Odkupienia oni sami osiągnęli ten szczególny
udział w świętości Boga, który jest celem i radością Kościoła. Z kolei zaś
ci sami święci pomagają nam przybliżyć się do Chrystusowego Odkupienia, poniekąd dzielą się z nami swoim błogosławionym udziałem w tej
zbawczej mocy.
Rok Święty jest zawsze w życiu Kościoła szczególnym ożywieniem pośrednictwa świętych. Przede
wszystkim Najświętszej Matki Chrystusa – i wszystkich świętych.
Dlatego też szczególnie dziękuję
Trójcy Przenajświętszej za to, że dane
mi było podczas mojej pielgrzymki
do Polski z racji jasnogórskiego jubileuszu niejako poszerzyć w sposób widzialny ten nasz ojczysty krąg
Świętych Obcowania:
– święty Maksymilian Maria Kolbe
– błogosławiony Rafał Kalinowski
– błogosławiony Adam Chmielowski (Brat Albert)
– błogosławiona Urszula
Ledóchowska.
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Venimus – vidimus – Deus vicit: Przybyliśmy – ujrzeliśmy
– zwyciężył Bóg! To tu, w Krakowie,
na Wawelu, spoczywa król, który wypowiedział te słowa: Jan III Sobieski.
Przypomniałem je na początku mojej
pielgrzymki w Warszawie. Dziś jeszcze raz do nich powracam.
A powracam dlatego, że święci
i błogosławieni ukazują nam drogę
do tego zwycięstwa, które w dziejach
człowieka odnosi Bóg.
Więc pragnę raz jeszcze powtórzyć to, co powiedziałem już w Warszawie, że w Jezusie Chrystusie
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człowiek powołany jest do zwycięstwa: do takiego zwycięstwa, jakie
odniósł ojciec Maksymilian i Brat
Albert, ojciec Rafał i matka Urszula
– w stopniu heroicznym.
Jednakże do takiego zwycięstwa
powołany jest każdy człowiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych
i błogosławionych. Ich wyniesienie
na ołtarze pośród ziemi ojczystej
jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa – Dobrego Pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza
od każdej ludzkiej słabości – i od każdej, choćby najtrudniejszej sytuacji,
nie wyłączając przemocy. Proszę was,
abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście
z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie
pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha.
Dlatego patrzcie wciąż w oczy Dobrego Pasterza:
„Chociażbym chodził ciemną
doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną”
(Ps 23[22],4).
Tak głosi psalm responsoryjny dzisiejszej liturgii.
Przed czterema laty tu,
na tych samych Błoniach
krakowskich, przypomniałem owo
„bierzmowanie dziejów”, związane
z tradycją świętego Stanisława, patrona Polski. Pragnę dzisiaj powtórzyć te słowa, które wówczas wypowiedziałem. Oto one:
„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni
tą mocą, którą daje wiara! Musicie
być mocni mocą wiary! Musicie być
wierni! Dziś tej mocy bardziej wam
potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce
dziejów. Musicie być mocni mocą
nadziei, która przynosi pełną radość
życia i nie pozwala zasmucać Ducha
Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości,
która jest potężniejsza niż śmierć,
która „wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” – tej
miłości, która „nigdy nie ustaje”„
(1Kor 13,7–8). Tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni: Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert – dzieci tego narodu.
Oni też temu narodowi są dani
jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem jako szczególna wspólnota ludzi jest również wezwany do zwycięstwa: do zwycięstwa mocą
wiary, nadziei i miłości; do zwycięstwa mocą prawdy, wolności
i sprawiedliwości.
Jezu Chryste! Pasterzu ludzi i ludów! W imię Twojej Najświętszej
Matki, na Jej jasnogórski jubileusz,
proszę Cię o takie zwycięstwo!
Jezu Chryste! Dobry Pasterzu! polecam Ci trudne dziś i jutro mojego
Narodu: polecam Ci jego przyszłość!
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„Chociażbym chodził ciemną
doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną”.
Ty – przez Twoją Matkę.
Pan jest moim Pasterzem...
Pan jest naszym Pasterzem.
Amen.
[Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II powiedział:]
Pod koniec mojej pielgrzymki na jubileusz jasnogórski, pielgrzymki, która za
zrządzeniem Opatrzności dochodzi
do skutku w Roku Świętym Odkupienia, wypadło mi jeszcze przyozdobić
po raz wtóry królewskim diademem
figurę Matki Bożej Bolesnej, słynnej
„Pietá” z Limanowej, z diecezji tarnowskiej. Ze szczególnym wzruszeniem patrzę dziś na tę figurę, słynącą
łaskami, tak bardzo znaną i czczoną
w Beskidzie Wyspowym, w całej diecezji tarnowskiej i szeroko poza nim.
A ja wkładam te korony na głowy Odkupiciela świata i Jego Matki
niejako w momencie największego
Jej bólu i równocześnie najpełniejszej współpracy i udziału w odkupieńczym dziele Syna: w momencie,
gdy Ona trzyma na swoich matczynych kolanach martwe ciało Chrystusa, niedługo po tym, jak w osobie
świętego Jana wszyscy zostali Jej oddani jako synowie i córki, a Ona została im dana jako Matka.
Radujemy się dziś z całym Kościołem tarnowskim, z jego pasterzem,
biskupem Jerzym, jego współpracownikami w biskupstwie, ze wszystkimi pielgrzymami i całą wspólnotą
diecezjalną.
Ukoronowanej Matce mówimy
słowami pieśni: „Wiary ojców bronić
będziem pod tym znakiem”, ale bardziej jeszcze prosimy, by Ona sama
strzegła tej wiary w nas i w przyszłych pokoleniach, byśmy przeniesieni do królestwa umiłowanego Syna,
trwali w nim i dostępowali Odkupienia – odpuszczenia grzechów, by nic
nie zdołało zagasić w nas tej nadziei.
Prosimy również, ażeby pasterz
Kościoła tarnowskiego i wszyscy pielgrzymi z tej diecezji zanieśli nasze
pozdrowienia i eucharystyczną jedność w Chrystusie z tego uroczystego zgromadzenia eucharystycznego
na Błoniach krakowskich, w dniu,
w którym dostąpili chwały błogosławionych ojciec Rafał i Brat Albert. Prosimy o to samo pielgrzymów z diecezji przemyskiej, ażeby ta nasza wielka
wspólnota, tak szeroko zalegająca Błonia krakowskie, jeszcze się poszerzyła duchowo przez posłannictwo naszych pielgrzymów, przybyłych tutaj
z innych diecezji. O to samo prosimy
zgromadzenia – zwłaszcza zakon ojców karmelitów bosych, zakon franciszkański, a w szczególności rodzinę
albertyńską. Naszych gości ze świata,
kardynałów i biskupów, prosimy, ażeby byli również posłańcami tej jedności
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w stosunku do swoich Kościołów.
Żeby tę jedność eucharystyczną, którą tu przeżyliśmy dziś w Krakowie,
przenieśli na kontynent amerykański,
zwłaszcza do naszej Polonii. O to prosimy kardynała Króla, arcybiskupa
Szokę, biskupa Abramowicza. Ażeby przeniósł tę jedność do Kościoła we Włoszech – o to prosimy kardynała Ballestrero z Turynu. Ażeby
tę naszą jedność przenieśli, w duchu
chrześcijańskiej wspólnoty, do Kościoła we Francji – o to prosimy kardynała–arcybiskupa Paryża i arcybiskupa
Lyonu. Wreszcie prosimy kardynała–
biskupa Berlina, ażeby te wyrazy naszej jedności w Chrystusie, które stale
na nowo odnajdujemy w Eucharystii,
przeniósł również do naszych sąsiadów z Zachodu – w Berlinie i całych
Niemczech.
Moi drodzy bracia i siostry! Eucharystia nie ma granic. I my, sprawując ją dzisiaj tutaj w tej uroczystej formie na Błoniach krakowskich,
sprawujemy ją w zjednoczeniu z całym Kościołem. A wszystkie znaki
tej jedności w wymiarze geograficznym, tak jak to je na końcu wymieniłem, są dla nas szczególnie wymowne
i drogie. Eucharystia nie ma granic.
Ogarnia człowieka we wszystkich
wymiarach jego bytowania i powołania. I to jest ta Eucharystia, taka mała
– postać chleba, płatek chleba, który
ogarniamy naszymi ustami, naszym
organizmem, naszym sercem. W tym
sercu spotyka się małość Eucharystii,
pokora Eucharystii, znamię wyniszczenia Chrystusowego – i jej niczym
nieogarniona wielkość.
Pragnąłbym, ażeby ci, którzy nie
mogli uczestniczyć w naszym wielkim zgromadzeniu beatyfikacyjnym
i eucharystycznym, w szczególny sposób doznali jego owoców. A mam
tu na myśli chorych, osoby pozbawione wolności, tych wszystkich nieobecnych, których tutaj przywołuje nasza
miłość i którzy przez naszą miłość
są tu szczególnie obecni, albowiem
Eucharystia nie ma granic. Chrystus
idzie za człowiekiem wszędzie, dokąd
idzie człowiek, wszędzie, dokąd prowadzą człowieka. Chrystus idzie za
człowiekiem, jest bowiem Dobrym
Pasterzem.
Jeszcze raz temu Pasterzowi, Pasterzowi Wiecznemu, Pasterzowi Dobremu, zawierzam naszą wspólnotę
na Błoniach krakowskich, zawierzam
Kościół krakowski, zawierzam Kościół w Ojczyźnie mojej, zawierzam
Kościół na wszystkich krańcach ziemi. Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi zawierzam Kościół w Ojczyźnie mojej przez Jasnogórską Matkę
i Panią.
Drodzy bracia i siostry, dziękuję
wam za wasze uczestnictwo, za głębię
modlitwy. Dziękuję wam za zjednoczenie z Chrystusem i za to, że mnie,
waszemu bratu, pozwoliliście być szafarzem tego zjednoczenia z Chrystusem, w którym jest nasza nadzieja.
Przyjmijcie teraz błogosławieństwo.
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III PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
08-14. 06. 1987 „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ”
CHARAKTERYSTYKA PIELGRZYMKI

Homilia Jana Pawła II
wygłoszona w czasie
Liturgii Słowa
Kraków, 10 czerwca 1987

1.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

Tematyka homilii papieskich podczas tej wizyty koncentrowała się
wokół Eucharystii. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów,
Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk,
Częstochowę i Łódź.
Jednym z głównych celów trzeciej
pielgrzymki Ojca Świętego był jego
udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Z okazji tej wizyty
skomponowana też została specjalnie pieśń „Panie, dobry jak chleb”.
Jan Paweł II dokonał też dwóch beatyfikacji – Karoliny Kózkównej i biskupa Michała Kozala. We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym
wzięło udział 5 milionów Polaków.

Witam w imię Jezusa Chrystusa
moich rodaków: krakowian i gości
na tych samych Błoniach, na których
już dwukrotnie dane mi było sprawować Eucharystię podczas moich odwiedzin w Ojczyźnie.
Kraków jest miastem studentów.
Tak się szczęśliwie składa, że w pobliżu miejsca naszego spotkania znajduje

się wielkie studenckie miasteczko.
Do całej braci akademickiej, do studentek i studentów wszystkich uczelni i wszystkich wydziałów kieruję moje
serdeczne uczucia i pozdrowienia.
Witam was wszystkich w imię Jezusa Chrystusa – Tego, który u kresu swej mesjańskiej misji, odchodząc
z tego świata do Ojca, powiedział

do apostołów: „Jestem z wami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Dzisiaj te słowa zostaną odczytane we Mszy św. na Wawelu, przy krzyżu błogosławionej
królowej Jadwigi.
„Jestem z wami”. Słowa te posiadały szczególną wymowę w momencie odejścia Chrystusa. Stały się one
potwierdzeniem tego, co wcześniej,
przed męką, powiedział w wieczerniku: „Nie zostawię was sierotami:
Przyjdę do was” (J 14, 18). I w tym
samym wieczerniku ustanowił sakrament swego Ciała i Krwi: Eucharystię. Sakrament Jego „odejścia”
przez Krzyż i „przyjścia”, ciągłego „przychodzenia” do nas, swoich
uczniów i wyznawców, przychodzenia w mocy Ducha Świętego.
„Jestem z wami”. Po raz trzeci
dane mi jest przybyć do Ojczyzny i spojrzeć na to królewskie
miasto w czasie, kiedy Kościół w Polsce skupiony jest wokół sakramentu
Chrystusowej miłości „aż do końca”,
poprzez Kongres Eucharystyczny.
W związku z tym ważnym wydarzeniem, mogę raz jeszcze spełnić
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to pragnienie, które stale jest obecne
w mym sercu, a mówią o tym również słowa apostoła Pawła, wybrane
jako czytanie liturgiczne na dzisiejsze
spotkanie: „Gorąco... pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru
duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – waszą i moją” (Rz 1, 11–12). Tak pisze
Apostoł w Liście do Rzymian, a ja dzisiaj te słowa pragnę przyjąć za swoje i zastosować do obecnego spotkania. Przecież znajduję się na miejscu,
na którym moja wiara rodziła się i doznawała przez lata „pokrzepienia”
ze strony tej wspólnoty, wśród której wyrastałem, której potem służyłem jako kapłan i biskup aż do dnia,
w którym Pan kazał mi przejąć rzymskie dziedzictwo św. Piotra.
Łączy nas przeto, drodzy
bracia i siostry, ta wieloraka
wspólnota: wspólnota narodu i kultury, wspólnota wiary i Kościoła... Łączy nas wspólnota trwania przy tym
samym Chrystusie, który powiedział:

3.

Dokończenie na str. 8
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III PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
08-14. 06. 1987 „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ”
Dokończenie ze str. 7

On, Chrystus: Eucharystia.
Eucharystia – sakrament Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Sakrament – znak widzialny liturgii Kościoła. W tym znaku Jego
paschalna tajemnica trwa w sposób
rzeczywisty: rzeczywistością Najświętszego Sakramentu naszej wiary. Chrystus, który „przez własną krew wszedł
do wiecznego przybytku, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 9, 12.24) jako
„jedyny Pośrednik między Bogiem
i ludźmi” (por. 1 Tm 2, 5), w tym sakramencie dopełnia z dnia na dzień
słów swojej obietnicy: „Jestem z wami”
(...) „jestem z wami aż do skończenia
świata”. Słowo stało się Ciałem – i Słowo stało się sakramentem.
W imię tego Słowa i tego sakramentu dzisiaj jestem wśród was,
tak jak bywałem przez tyle lat poprzez kapłańskie świadectwo słowa
i sakramentu.
I oto wraz z Apostołem „składam
dzięki Bogu mojemu przez Jezusa
Chrystusa za was wszystkich... Bóg...
któremu służę w [głębi] mego ducha,
głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi
świadkiem, że nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich” (Rz 1, 8–10).
A te moje modlitwy są tylko znikomą cząstką tego, co wy mi ofiarujecie. Wy, moi rodacy: waszej nieustannej pamięci przed Bogiem, która
towarzyszy mojej posłudze Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, waszych ofiar. O, drodzy moi! Jak wielki
jest mój dług wobec was wszystkich:
młodych i starych, wobec was, chorych
i cierpiących, wobec kapłanów, zakonów i świeckich. Wobec całego Ludu,
w którym mieszka Emmanuel: Chrystus, Eucharystia.

ZDJĘCIA: ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

„Jestem z wami”. Powiedział apostołom i wszystkim. Nam powiedział.
Jego słowo było świadectwem tego
Świadka Odwiecznego, jakim jest Syn
współistotny Ojcu, tego Świadka naocznego. W Nim wyraziła się prawda o Bogu Przymierza, o Emmanuelu – o Bogu, który cały jest w sobie
– w tajemnicy swego trójjedynego Bóstwa: Ojca, Syna i Ducha Świętego,
a równocześnie pragnie być z człowiekiem: Emmanuel – Bóg z nami.
I to Jego odwieczne pragnienie i zamiar sięga do ostatnich granic. Owszem, poza granice tego, co człowiek
może pomyśleć lub wyobrazić. Jest
to prawdziwie miłość, którą „do końca umiłował”, kiedy stał się – jako
współistotny Ojcu Syn – jednym z nas:
człowiekiem. I jeszcze dalej: wszedł
w dzieje wszystkich ludzi i przekroczył granicę, którą stawia wszelki
ludzki grzech, aby mimo grzechu
być z nami. Tę granicę „przekroczył”
w swym krzyżu na Golgocie, w swej
paschalnej tajemnicy On: Chrystus
– nasza Pascha – Żertwa i Kapłan całych dziejów człowieka na ziemi. Żertwa i Kapłan naszego Odkupienia.

4.

Kościół krakowski – przy obecnych odwiedzinach papieża
w Ojczyźnie – zdecydował się ograniczyć na rzecz innych Kościołów
i miejsc. W duchu eucharystycznego
„dzielenia się z braćmi”.
Pragnę przeto w to nasze krótkie
spotkanie włożyć całe serce. Usposabia mnie do tego i ten drogi mi wizerunek Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej, która wychowywała moje
serce od najmłodszych lat. Dziękuję
za to, że przybyła ze swojego sanktuarium i znajduje się na miejscu naszego spotkania. A dzieje się to na stulecie koronacji Jej wizerunku, którego
dokonał kardynał Albin Dunajewski
w roku 1887.
Na początku Roku Maryjnego, który zainaugurował Kościół powszechny
od dnia Pięćdziesiątnicy, pragnę u stóp
Matki Boskiej Kalwaryjskiej złożyć
papieską różę, jako wyraz wdzięczności za wszystkie łaski, które przez
Nią stają się udziałem pielgrzymów,
i za to, czym była i nie przestaje być
w moim życiu.
Maryja jest stale obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna w wieczerniku Zielonych Świąt
w dniu, w którym poprzez moc Ducha Świętego Kościół narodził się
w Jerozolimie. Pragnę przeto, aby
Rok Maryjny, jaki rozpoczęliśmy
dopiero co, przybliżył nas jeszcze
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bardziej do tej tajemnicy, w czasie,
kiedy cała ludzkość, a przede wszystkim chrześcijanie, przygotowują się
do roku dwutysięcznego od narodzin Chrystusa.
Chcę w to nasze spotkanie włożyć całe serce. Bardzo pragnąłem spełnić życzenia wielu w Krakowie, moim mieście rodzinnym.
Zwłaszcza życzenia parafii na osiedlu Krowoderskim i na Wzgórzach
Krzesławickich. Jeśli nie mogę dokonać – według ich życzenia – konsekracji obu tych kościołów parafialnych, z których trudnymi początkami
byłem tak bardzo osobiście związany,
to przyjmijcie przynajmniej to moje
serdeczne pragnienie. Przecież Pan
Jezus tak często przyjmuje również
komunię naszych pragnień: duchową
komunię. Nie bądźcie gorsi od Pana
Jezusa.
I niech w waszych wspólnotach
– na Wzgórzach i na Krowodrzy, spełnia się z dnia na dzień Chrystusowa
obietnica: „Jestem z wami”.

6.

Tak. Jest z nami, drodzy bracia
i siostry! Chrystus jest z nami.
Chrystus – nasza Pascha, nasza Eucharystia. Jest z nami. Przed tabernakulum pali się dzień i noc wieczysty
płomień. Po raz pierwszy w Polsce zapalił go na wzgórzu wawelskim biskup
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krakowski, bł. Wincenty Kadłubek,
w roku 1215. Odtąd nigdy nie zagasła owa wieczna lampka, symbolizująca zarazem eucharystyczną obecność
Pana – i naszą wiarę (por. o. K. Świżek OCist., Błogosławiony Wincenty Kadłubek, w: Polscy Święci, t. 2).
A przez to, że On jest z nami,
że w nas przebywa, my sami jesteśmy
inni. Jesteśmy „nowym stworzeniem”
(2 Kor 5, 17). I nie możemy pozostawać „starym kwasem”, jak mówi
Apostoł (por. 1 Kor 5, 7), ale chodzić w „nowości życia” (por. Rz 6, 4).
Pascha nostrum immolatus est
Christus. [Chrystus jest ofiarowany
jako nasza Pascha – red.]
Każdy z nas jest nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Jako osoba. Jako wspólnota ludzka. Jesteśmy
przecież jako Kościół również Ciałem
Chrystusa. Ta „nowość życia” jest rzeczywistością. I jest też wyzwaniem.
Tak. Chrystus jest nieustannym
wyzwaniem. Takim wyzwaniem stał
się dla apostołów, dla Pawła z Tarsu.
Dla tylu, tylu ludzi, którzy przeszli
przez to miasto, przez tę ziemię. I dla
nas. Dla nas jest On też wyzwaniem.
Nie możemy poddawać się upadkowi ducha, depresjom. Nie może zdominować nas frustracja – duchowa
czy społeczna. Przecież „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga
5, 1). I stale wyzwala. Na całej ziemi
rozbrzmiewa orędzie tego wyzwolenia w Chrystusie. Żyją nim społeczeństwa niejednokrotnie bardzo
doświadczone.
„Wyzwalające możliwości nauki,
techniki, pracy, ekonomii i działalności
politycznej nie przyniosą swych owoców, jeśli nie znajdą swego natchnienia i swej miary w prawdzie i miłości,
silniejszych niż cierpienie, a objawionych ludziom przez Jezusa Chrystusa” – te słowa pochodzą z Instrukcji
o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu (n. 24), doniosłego dokumentu Stolicy Apostolskiej z ostatnich lat.
Wiadomo, że to orędzie ma swoją osobną historię również w naszych
dziejach. I każdy z nas jest wezwany, ażeby do tej trudnej historii dopisał nowy rozdział, nową cząstkę,
fragment. „Jeśli Bóg z nami, któż
przeciwko nam?” – pyta św. Paweł
(Rz 8, 31).
A Bóg jest z nami. Eucharystia pozostaje nieustającym tego potwierdzeniem. Jest z nami. Jest Emmanuelem.
Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto mojego życia. Miasto naszych dziejów. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca
na moje wargi:
„Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać” – słowa wielkiego Piotra Skargi, którego szczątki doczesne
spoczywają w krakowskim kościele
świętych Piotra i Pawła.
I dalej: „Dziękujemy Ci za to, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół...

8.

że po latach niewoli obdarzałeś nas
na nowo wolnością i pokojem”.
I teraz znowu – „Teraz, kiedy tyle
sił potrzeba narodowi, aby zachować
wolność, prosimy Cię, Boże: napełnij
nas mocą Twojego Ducha. Uspokój
serca, dodaj ufności w Twoją miłość...
Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy co dzień stawali
się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego Krzyża, budować naszą
wspólną przyszłość.
Boże, niech Duch Święty zmienia
oblicze naszej ziemi i umacnia Twój
lud... Niech nam pomaga zachować
Twoje królestwo w życiu osobistym
i rodzinnym, w życiu narodowym,
społecznym, państwowym.
Chroń nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym.
Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził
słabszym. Broń nas przed nienawiścią
i uprzedzeniem wobec ludzi innych
przekonań. Naucz nas zwalczać zło,
ale widzieć brata w człowieku, który
źle postępuje i nie odbierać mu prawa
do nawrócenia. Naucz każdego z nas
dostrzegać własne winy, byśmy nie zaczynali dzieła odnowy od wyjmowania
źdźbła z oka brata.
Naucz nas widzieć dobro wszędzie
tam, gdzie ono jest; natchnij nas zapałem do ochraniania go, wspierania
i bronienia z odwagą.
Zachowaj nas od uczestniczenia
w zakłamaniu, które niszczy nasz
świat. Daj odwagę życia w prawdzie.
Obdarzaj nas chlebem codziennym.
Błogosław naszej pracy.
Boże, Rządco i Panie narodów!”
Chryste, któryś nas do końca
umiłował...
Maryjo, Królowo Polski... Amen.
[Na zakończenie spotkania Jan Paweł II powiedział:]
Muszę jechać na Wawel. Jeszcze
coś wam powiem. Przede wszystkim
bardzo dziękuję księdzu kardynałowi
prymasowi i księdzu kardynałowi arcybiskupowi wrocławskiemu, że tutaj towarzyszą mi także do Krakowa.
Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich krakowian, ze mną włącznie.
Ale to, co chcę powiedzieć, jest
jeszcze całkiem z innego kontekstu,
mianowicie z Juliusza Słowackiego.
Wiemy, że Juliusz Słowacki napisał te słowa, na które się nieraz różni powoływali: „Polsko, twoja zguba
w Rzymie”. Jest to ten sam Juliusz
Słowacki, który napisał wiersz o słowiańskim papieżu. I teraz ja, dzisiaj
właśnie tu przybywszy do Krakowa,
pomyślałem sobie: miał rację. Twoja
zguba w Rzymie, zgubił się człowiek
z Polski, z Krakowa i jest w Rzymie. Zgubił się! Bardzo przepraszam
wieszcza narodowego za to, że tak
wypaczyłem jego myśli. Teraz pójdę go przeprosić w katedrze na Wawelu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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VI PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
31. 05. –10. 06. 1997 „CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”
Papież Jan Paweł II odwiedził
wówczas: Wrocław, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Duklę
i Krosno. W Gnieźnie wziął udział
w obchodach tysiąclecia śmierci św.
Wojciecha nawiązujących do Zjazdu
Gnieźnieńskiego. Natomiast w Krakowie papież uczestniczył w obchodach 600 – lecia utworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowej i św. Jana
z Dukli. W Zakopanem Jan Paweł II
beatyfikował matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Marię Karłowską.
We wszystkich spotkaniach z Ojcem
Świętym wzięło udział ponad sześć
milionów Polaków.

Homilia Jana Pawła II
w czasie Mszy św.
kanonizacyjnej

błogosławionej
Królowej Jadwigi
odprawionej na Błoniach
Kraków, 8 czerwca 1997
Gaude, mater Polonia! Powtarzam dziś to wezwanie do radości, które przez wieki śpiewali
Polacy na wspomnienie św. Stanisława. Powtarzam je, ponieważ miejsce
i okoliczność w szczególny sposób
do tego usposabiają. Mamy bowiem
znów powrócić na Wawel, do królewskiej katedry, i stanąć tam przy
relikwiach królowej, pani wawelskiej.
Oto nadszedł wielki dzień jej kanonizacji. A zatem,
Gaude, mater Polonia,
Prole fecunda nobili,
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili.
Długo czekałaś, Jadwigo, na ten
uroczysty dzień. Prawie 600 lat

1.

FOT. ARCHIWUM

CHARAKTERYSTYKA PIELGRZYMKI

minęło od twej śmierci w młodym
wieku. Umiłowana przez naród cały,
ty, która stoisz u początku czasów
jagiellońskich, założycielko dynastii,
fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji – ten dzień, w którym Kościół

ogłosi uroczyście, że jesteś świętą
patronką Polski w jej dziedzicznym
wymiarze – Polski za twoją sprawą
zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło
dożyć tej chwili i wielu jej nie doczekało. Mijały lata i stulecia, i wydawało się, że twoja kanonizacja jest już
wręcz niemożliwa. Niech ten dzień
będzie dniem radości nie tylko dla
nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich – tych, którzy
na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowania. Gaude, mater Polonia!
Ewangelia dzisiejsza zwraca nasze myśli i serca w stronę chrztu. Oto jesteśmy jeszcze
raz w Galilei, skąd Chrystus wysyła na cały świat swoich Apostołów:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać

2.

wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28,18–20) – mandat misyjny,
który Apostołowie podjęli poczynając od dnia Pięćdziesiątnicy. Podjęli
i przekazali swoim następcom. Przez
tych następców posłanie apostolskie
docierało stopniowo na cały świat.
I przyszedł czas przy końcu pierwszego tysiąclecia, kiedy apostołowie
Chrystusa przybyli na ziemię piastowską. Wówczas Mieszko I przyjął
chrzest, a to – zgodnie z ówczesnym
przeświadczeniem – stanowiło zarazem chrzest Polski. W roku 1966 obchodziliśmy tysiąclecie tego chrztu.
Jakże by się dzisiaj radował Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, gdyby dane
mu było uczestniczyć wraz z nami
w tym wielkim dniu kanonizacji! Leżała mu ona na sercu, tak samo jak
wielkim metropolitom krakowskim,
jak księciu kardynałowi Adamowi
Dokończenie na str. 10
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VI PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
31. 05. –10. 06. 1997 „CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”
rzec można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej.
A gdybyśmy zdołali nawiedzić średniowieczne szpitale w Bieczu, Sandomierzu, Sączu, na Stradomiu, dostrzeglibyśmy dzieła miłosierdzia,
których wiele podjęła polska władczyni. W nich chyba najwymowniej
zrealizowała wezwanie Chrystusa
do miłowania czynem i prawdą.

Dokończenie ze str. 9

Miłość jest największa. „Wiemy – pisze św. Jan – że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa
w śmierci” (1 J 3,14). A więc, kto
miłuje, uczestniczy w życiu – w tym
życiu, które jest od Boga. „Poznaliśmy miłość – pisze dalej św. Jan –
po tym, że On, [Chrystus], oddał za
nas życie swoje” (por. 1 J 3,16). Dlatego też my również winniśmy oddawać życie za braci (por. tamże).
Chrystus wskazał, że w ten sposób –
oddając życie za braci – objawiamy
miłość (por. J 15,13). I to jest miłość największa (por. 1 Kor 13,13).
A my dzisiaj, wsłuchując się w słowa Apostołów, pragniemy ci powiedzieć – tobie, nasza święta królowo

3.

Ergo, felix Cracovia,
Sacro dotata corpore,
Deum, qui fecit omnia,
Benedic omni tempore.
„Raduj się dziś, Krakowie!” Raduj się, bo nadszedł wreszcie czas,
że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej.
To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej
i pomostem między chrześcijańskim
Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha. Na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się i wykładali
ci, którzy na cały świat rozsławili imię
Polski i tego miasta, ze znawstwem
włączając się w najważniejsze debaty
swojej epoki. Dość wspomnieć wielkiego rektora krakowskiej Wszechnicy – Pawła Włodkowica, który już
na początku XV wieku kładł podwaliny pod nowożytną teorię praw
człowieka, czy Mikołaja Kopernika,
którego odkrycia dały początek nowemu spojrzeniu na kształt stworzonego [kosmosu].
A czy nie powinien Kraków,
a wraz z nim cała Polska, dziękować
za to dzieło Jadwigi, które przyniosło najwspanialszy owoc – owoc życia świętych studentów i profesorów?
Stają więc dziś między nami te wielkie postaci Bożych mężów, wszystkie
pokolenia – od Jana z Kęt i Stanisława Kazimierczyka po błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara i Sługę Bożego Józefa Bilczewskiego – aby
włączyć się w nasz hymn uwielbienia
Boga, za to, że dzięki ofiarnemu dziełu królowej Jadwigi to miasto stało się
kolebką świętych. Raduj się, Krakowie! Cieszę się, że mogę dzisiaj dzielić tę twoją radość, będąc tu, na krakowskich Błoniach, wraz z twoim
arcybiskupem, kardynałem Franciszkiem, jego biskupami pomocniczymi,
biskupami seniorami, z kapitułami
katedry i kolegiaty św. Anny, z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i z całym Ludem Bożym. Jakże
pragnąłem przybyć tutaj i w imieniu
Kościoła uroczyście zapewnić cię,
Krakowie, [umiłowane] moje miasto, że nie myliłoś się, od wieków
czcząc Jadwigę jako świętą. Dziękuję Bożej Opatrzności, że jest mi
to dane – że dane mi jest wpatrywać
się razem z wami w tę postać jaśniejącą Chrystusowym blaskiem i uczyć
się, co znaczy, że „największa jest
miłość”.

5.
FOT. STUDIO SNOPKIEWICZ

Stefanowi Sapieże i całemu Episkopatowi Polski. Wszyscy wyczuwali,
że kanonizacja królowej Jadwigi jest
dopełnieniem milenium chrztu Polski. Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy,
po czterech wiekach podjęli misję
apostolską i przyczynili się do ewangelizacji i chrztu swoich sąsiadów.
Jadwiga miała świadomość tego,
że jej posłannictwem jest zanieść
Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą.
Nad Bałtykiem powstał nowy kraj
chrześcijański, odrodzony w wodzie
chrztu świętego, tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki
polskiego narodu. Sit Trinitati gloria, laus, honor, jubilatio... Dzisiaj
dziękujemy Trójcy Przenajświętszej
za twoją mądrość, Jadwigo. Pyta autor Księgi Mądrości: „Któż poznałby
Twój zamysł, o Boże, gdybyś Ty sam
nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka
Świętego Ducha swego?” (por. Mdr
9,17). Dziękujemy więc Bogu Ojcu,
Synowi i Duchowi Świętemu za twoją mądrość, Jadwigo; za to, żeś rozeznała zamysł Boży nie tylko w stosunku do swego własnego powołania, ale
także w stosunku do powołania narodów: naszego dziejowego powołania
i do powołania Europy, która za twoją
sprawą dopełniła obrazu ewangelizacji na własnym kontynencie, żeby potem móc podjąć ewangelizację innych
krajów i kontynentów na całym świecie. Bo przecież Chrystus powiedział:
„Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Radujemy się dzisiaj twoim wyniesieniem na ołtarze.
Radujemy się w imieniu tych wszystkich narodów, którym stałaś się matką w wierze. Radujemy się wielkim
dziełem mądrości.
I dziękujemy Bogu za twoją świętość, za posłannictwo jakie spełniłaś w naszych dziejach; za twoją
miłość narodu i Kościoła, za twoją miłość Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego. Gaude, mater Polonia!

– że pojęłaś jak mało kto tę Chrystusową i apostolską naukę. Nieraz klękałaś u stóp wawelskiego krucyfiksu,
ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś życiem swoim
dowieść, że miłość jest największa.
Czyż w prastarej polskiej pieśni nie
śpiewamy tak:
„Krzyżu święty, nade wszystko,
Drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest. (...).
Niesłychana to jest dobroć za
kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dzisiaj zdziałać, za
kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas
wiernie umiłował”
(Crux fidelis, XVI w.).
I od Niego właśnie, od Chrystusa wawelskiego, przy tym czarnym
krucyfiksie, do którego pielgrzymują krakowianie co roku w Wielki Piątek, nauczyłaś się, Jadwigo królowo,
dawać życie za braci. Twoja głęboka
mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji – z osobistej więzi
z Ukrzyżowanym. Contemplatio et
vita activa tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej „najlepszej cząstki” (por. Łk
10,42) – obecności Chrystusa. Dziś
chcemy uklęknąć razem z tobą, Jadwigo, u stóp wawelskiego krzyża,
aby usłyszeć echo tej lekcji miłości,
której ty słuchałaś. Od Ciebie chcemy uczyć się, jak ją wypełniać w naszych czasach.
„Wiecie, że władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie
u was. Lecz kto by między wami
chciał stać się wielkim, niech będzie
waszym sługą” (Mt 20,25–26). Głęboko wniknęły w świadomość młodej władczyni z rodu Andegawenów
te słowa Chrystusa. Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem
miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne
całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale
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zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu.
Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej
epoki. A przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność
chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując wielkie dzieła
na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla
siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w dyplomatycznym kunszcie, położyła
podwaliny pod wielkość XV–wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy
społeczne wielekroć była sławiona
przez poddanych.
Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej
edukacji narodu; że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez
prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, że żyje
w przestrzeni kultury. I nie szczędziła niczego, aby ubogacić Polskę
w całe duchowe dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała Uniwersytetowi,
sama zaś posługiwała się pozłacanym drewnianym. Fakt ten, mając
konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia
umysłu i wrażliwość serca dawały jej
autorytet i posłuch. Po śmierci – jej
ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś,
gdy z dumą wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w Krakowie – lat,

[I dziękuję wszystkim polskim
biskupom, całemu Episkopatowi
z ks. kardynałem Prymasem na czele. I wszystkim biskupom gościom,
kardynałom i biskupom z Rzymu,
z krajów sąsiednich, zwłaszcza z Węgier, Czech, Słowacji, Litwy. Bardzo
cenna jest dla nas Wasza obecność,
drodzy Bracia, w dniu dzisiejszym.]
„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!”
– tak pisze Apostoł (1 J 3,18). Bracia i Siostry! Uczmy się w szkole
św. Jadwigi królowej, jak wypełniać
to przykazanie miłości. Zastanawiajmy się nad „polską prawdą”. Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych
domach, w środkach społecznego
przekazu, urzędach publicznych,
parafiach? Czy nie wymyka się niekiedy ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest
w służbie miłości?
Zastanawiajmy się nad „polskim
czynem”. Rozważajmy, czy jest podejmowany roztropnie? Czy jest systematyczny, wytrwały? Czy jest odważny i wielkoduszny? Czy jednoczy,
czy też dzieli ludzi? Czy nie uderza
w kogoś nienawiścią albo pogardą?
A może tego czynu miłości, polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt
mało? (por. St. Wyspiański, Wesele).
„Nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!”
Przed dziesięcioma laty w Encyklice o problemach współczesnego świata napisałem, że „każdy kraj winien
odkryć i jak najlepiej wykorzystać
przestrzeń własnej wolności” (Sollicitudo rei socialis, 44). Wówczas
stał przed nami problem „odkrycia
wolności”. Teraz Opatrzność stawia
nam nowe zadanie: miłować i służyć.
Miłować czynem i prawdą. Św. Jadwiga królowa uczy nas tak właśnie
korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności jest
miłość, dzięki której człowiek jest
gotów zawierzyć siebie Bogu i braciom, do nich przynależeć. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić,
swoje życie i swoje królowanie. Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka – człowieka spragnionego zarówno wiary, jak
i nauki, jak też codziennego chleba
i odzienia. Zechciejmy i dziś czerpać
z tego przykładu, aby radość z daru
wolności była pełna.
Święta nasza królowo, Jadwigo,
ucz nas dzisiaj – na progu trzeciego tysiąclecia – tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej
świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo,
przed wawelski krucyfiks, abyśmy
jak ty poznali, co znaczy miłować
czynem i prawdą, i co znaczy być
prawdziwie wolnym. Weź w opiekę
swój naród i Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby
nie ustała w nas radość. Raduj się,
matko Polsko! Gaude, mater Polonia!
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VII PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
5–17. 06. 1999 „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”
CHARAKTERYSTYKA PIELGRZYMKI

Homilia Jana Pawła II
podczas Mszy św.
odprawianej na Błoniach
Kraków, 15 czerwca 1999
Ze względu na przeziębienie Jan
Paweł II nie odprawił Mszy św.
na Błoniach w Krakowie i nie wygłosił kazania. Mszy św. w zastępstwie papieża przewodniczył watykański Sekretarz Stanu ks. kard.
Angelo Sodano. Homilię, która
była wielkim dziękczynieniem za
tysiąclecie Kościoła krakowskiego,
za wiarę, za duszpasterzy i świeckich, odczytał ks. kard. Franciszek
Macharski.
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
«Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. / Ciebie,
Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi
ziemia cała».
Jakże to wielki dar Opatrzności
Bożej, że dziś razem z Kościołem,
który jest w Krakowie, mogę włączyć
się w ten hymn, jaki niebo i ziemia
wznoszą od wieków na chwałę swego Stwórcy, Pana i Ojca!
Te per orbem terrarum sancta
confitetur Ecclesia, Patrem immensae maiestatis.
«Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca, ile zdoła, / Głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń
Kościoła».
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FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

Była to najdłuższa pielgrzymka. Papież odwiedził aż 22 miejscowości m.in.: Gdańsk, Sopot,
Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń,
Ełk, Siedlce, Warszawę, Sandomierz, Zamość, Sosnowiec, Kraków. W spotkaniach z papieżem
uczestniczyło łącznie 10 milionów
wiernych.
Podczas siódmej pielgrzymki Jan
Paweł II rozważał przede wszystkim
8 ewangelicznych błogosławieństw.
Wzywał także do nawrócenia w obliczu nadchodzącego Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa.
Dnia 16 czerwca w Starym Sączu papież kanonizował bł. Kingę,
dokonał też 111 beatyfikacji (w tym
beatyfikacji 108 Męczenników II
Wojny Światowej). Z kolei podczas
spotkania z mieszkańcami Wadowic na rynku swojego rodzinnego
miasta papież dowcipnie i ze wzruszeniem wspominał swoje dzieciństwo i młodość. Niezaplanowanym
wcześniej punktem papieskiej pielgrzymki były odwiedziny w domu
państwa Bożeny i Stanisława Milewskich, mieszkańców podsuwalskiej wsi Leszczewo.
Wielki dar, że w tym samym czasie, gdy Kościół na całej ziemi dziękuje Bogu za dwa tysiące lat swego
istnienia, Kościół krakowski dziękuje za własne tysiąclecie! Jak nie śpiewać uroczystego Te Deum, które
dziś nabiera szczególnej treści – wyraża wdzięczność całych pokoleń zamieszkujących ziemię krakowską za
wszystko to, co wspólnota wierzących wniosła w jej życie. Jak nie dziękować za ten powiew Chrystusowego
Ducha, który z wieczernika rozniósł
się po całej ziemi i dotarł nad brzegi
Wisły, i nieustannie przemienia oblicze ziemi – tej krakowskiej ziemi!
Ciebie, Boga, wysławiamy!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich jej mieszkańców. Pozdrawiam
drogiego kardynała Franciszka, biskupów pomocniczych Jana i Kazimierza, jak również biskupów seniorów Stanisława i Albina. Sercem
obejmuję wszystkich kapłanów,
osoby konsekrowane, alumnów seminariów duchownych, świeckich
katechetów i katechetki. Słowo pozdrowienia kieruję także do władz
wojewódzkich i miejskich. Witam
serdecznie was, siostry i bracia, którzy zgromadziliście się na krakowskich Błoniach, aby razem z Papieżem celebrować tę milenijną
Eucharystię. Pozdrawiam wszystkich, którzy jednoczą się z nami poprzez radio i telewizję. Szczególne
wyrazy wdzięczności kieruję do ludzi
chorych. Ofiara waszego cierpienia,
jaką w jedności z Chrystusem codziennie składacie za wszystkich ludzi, za Kościół i za Papieża, ma wielką wartość w oczach Bożych. Niech
na progu nowego tysiąclecia będzie
dopełnieniem naszego uwielbienia,
przebłagania i prośby.

Te gloriosus Apostolorum
chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exercitus.
«Apostołów Tobie rzesza, chór
Proroków pełen chwały, / Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały».
Apostołowie, prorocy i męczennicy oddają dziś chwałę Bogu.
U schyłku pierwszego tysiąclecia
przybyli nad brzegi Wisły i posiali
ziarno Ewangelii. Po chrzcie Mieszka w 966 r., przybywali na piastowską ziemię liczni świadkowie, pośród
których największą sławą zasłynął
Wojciech, biskup Pragi. Według tradycji, nim dotarł nad Bałtyk, aby tam
ponieść męczeńską śmierć, zatrzymał się w Krakowie i tu głosił Dobrą
Nowinę. Miał nauczać w tym miejscu, gdzie po jego śmierci zbudowano stojącą do dziś świątynię poświęconą jego imieniu. Apostolska
działalność i męczeńska śmierć Wojciecha wiąże się z początkami krakowskiego Kościoła jeszcze w innym wymiarze. U jego bowiem grobu
narodziła się metropolia gnieźnieńska, obejmująca biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Jeżeli w Gdańsku w sposób szczególny
dziękowaliśmy Bogu za życie i dzieło tego wielkiego patrona Polski,
to trzeba, abyśmy również w Krakowie mieli we wdzięcznej pamięci tysiącletnie promieniowanie jego
świadectwa i męczeństwa.
Wreszcie, u zarania dziejów tutejszego Kościoła rozpala się płomień pasterskiej posługi i bohaterskiej śmierci św. Stanisława. Kiedy
słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa
Chrystusa: «Ja jestem dobrym pasterzem» (J 10, 11), to wiemy, że za
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sprawą św. Stanisława związały się
one bardzo ściśle z dziejami Kościoła
krakowskiego. Jego heroiczna troska
o owczarnię Pana, o owce zagubione szukające pomocy, stała się wzorem, który przez wieki Kościół w tym
mieście wiernie podejmował. Kolejne
pokolenia przekazywały sobie tradycję niewzruszonego trwania przy Bożym prawie i równocześnie wielkiej
miłości do człowieka – tę tradycję,
która zrodziła się u grobu świętego
biskupa ze Szczepanowa.
Jeżeli wracamy dziś do początków
i do tych postaci, to po to, by odnowić w sobie świadomość, że korzenie
Kościoła na ziemi krakowskiej głęboko tkwią w apostolskiej tradycji,
prorockiej misji i świadectwie męczeństwa. Do tej tradycji, misji i męczeństwa odwoływały się całe pokolenia i na nich budowały swoją wiarę
w ciągu tysiąca lat. Dzięki takiemu
odniesieniu Kościół krakowski zawsze pozostawał w ścisłej jedności
z Kościołem powszechnym, a równocześnie tworzył swoją własną historyczną osobowość, pisał swoje
własne dzieje jako jedyna i niepowtarzalna wspólnota ludzi, którzy
uczestniczą w zbawczym posłannictwie Chrystusa.
Pozostając w nurcie Kościoła
powszechnego, a równocześnie zachowując swą niepowtarzalność, ta wspólnota nadawała kształt
historii i kulturze Krakowa, regionu
i, można powiedzieć, całej Polski.
Cóż może o tym świadczyć wymowniej niż wawelska katedra? Dziś, gdy
głos «Zygmunta» zdaje się nas zapraszać do nawiedzenia tej matki
świątyń Krakowa, tego skarbca historii Kościoła i narodu, pójdźmy
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tam w duchowej pielgrzymce. Stańmy pośród jej budowniczych i zapytajmy, jaki fundament kładli pod
tę budowlę, że zdołała przetrwać
czasy dobre i złe, dając schronienie świętym i bohaterom, pasterzom
i władcom, mężom stanu, twórcom
kultury i całym pokoleniom krakowian. Czy tym kamieniem węgielnym nie jest Chrystus, który umarł
i zmartwychwstał? Klęknijmy przed
tabernakulum w kaplicy Batorego,
przed czarnym krzyżem Jadwigi,
przy konfesji św. Stanisława, zejdźmy do krypty św. Leonarda i odkryjmy na nowo niepowtarzalne dzieje
krakowskiego Kościoła, które zrosły się z dziejami miasta i tego kraju. A przecież każdy kościół, każda kaplica zakonna zdaje się mówić
o tym samym – o tym, że dzięki tysiącletniej obecności Kościoła ziarno
Ewangelii posiane na tej ziemi wydawało obfite owoce w historii podwawelskiego grodu.
Czy nie o tym samym mówi krakowska Alma Mater? Czy nie z miłości do Chrystusa i z posłuszeństwa
Jego wezwaniu do głoszenia Ewangelii narodom zrodziło się w sercu św. Jadwigi Królowej pragnienie
utworzenia Wydziału Teologicznego i podniesienia Akademii Krakowskiej do rangi uniwersytetu? Sława
tej wszechnicy w całej Europie przez
wieki była powodem chluby krakowskiego Kościoła. Stąd wyszli uczeni tej miary co św. Jan Kanty, Piotr
Wysz, Paweł Włodkowic i inni, którzy wywierali niemały wpływ na rozwój myśli teologicznej w Kościele
powszechnym. Trudno nie wspomnieć Mikołaja Kopernika, Stanisława ze Skalbmierza, Jana Kochanowskiego i całych zastępów tych, którzy
tu wzrastali w mądrości, a umiłowawszy prawdę, dobro i piękno,
na różne sposoby dawali świadectwo, iż w Bogu znajdują one swe
ostateczne spełnienie. Czym byłby
Kraków bez tego owocu wiary i mądrości św. Jadwigi?
Wrastanie Kościoła w dzieje tego
miasta dokonywało się nie tylko
w świątyniach, królewskich pałacach i salach wykładowych, ale wszędzie tam, gdzie wierność Ewangelii domagała się świadectwa
służby potrzebującym. Dawne annały i współczesne kroniki wiele mówią o parafialnych i zakonnych szkołach, szpitalach i sierocińcach; wiele
mówią o małych i wielkich dziełach
miłosierdzia, jakie mieszkańcy Krakowa podejmowali, porwani kaznodziejskim zapałem ks. Piotra Skargi, pokornym przykładem św. Brata
Alberta czy tylu innych świadków
czynnej dobroci; wiele mówią o wielkiej trosce Kościoła o życie, o wolność, o godność każdego człowieka,
jaką trzeba było okazywać nie szczędząc ofiar w odległej historii, ale także w bliskich naszemu pokoleniu
Dokończenie na str. 12
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VI PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
31. 05. –10. 06. 1997 „CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”
Dokończenie ze str. 11

Tu rex gloriae, Christe.Tu Patris sempiternus es Filius.
«Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, / Z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste!»
Chrystusowi oddajemy dziś chwałę. Jemu należy się nasza pieśń uwielbienia. Jaką bowiem wartość miałyby
owoce istnienia Kościoła, gdyby nie
były objawieniem zbawczego dzieła
Bożego Syna. Kiedy słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa: «Ja jestem dobrym pasterzem» (J 10, 11), odkrywamy niejako najistotniejszy motyw
naszego dziękczynienia.
«Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce» (J 10, 14–15). Chrystus mówi w tych słowach o sobie.
To On właśnie jest tym Dobrym Pasterzem. Św. Paweł w Liście do Efezjan pomaga nam niejako zgłębić
to, co zawiera się w tym określeniu. Apostoł pisze, że Bóg w swoim
Synu «wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski» (1, 4–7).
Jeżeli Chrystus jest Dobrym Pasterzem i jako jedyny Dobry Pasterz
staje się Królem wszystkich pasterzy w Kościele, to dzieje się tak dlatego, że w Nim mieszka miłość, która łączy Go z Ojcem. Przez tę miłość
urzeczywistnia się owo Boże wybranie, które Ojciec powziął w stosunku do człowieka przed stworzeniem
świata. Przedwieczny i Jednorodzony Syn Boży, stając się Człowiekiem
w imię tej właśnie miłości, o to jedno się troszczy: ażeby pomnażać
wśród ludzi przybranych synów, którzy odpowiedzieliby przedwiecznemu wybraniu Ojca. Właśnie dlatego
jest Dobrym Pasterzem. Daje życie
swoje, ażeby ludzi bronić od śmierci, ażeby w nich pomnażać życie.
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czasach wojny, powojennej udręki
i w dobie przemian.
Jeśli dziś wyliczamy owoce dziesięciu wieków istnienia Kościoła
w Krakowie, to czynimy to, aby nasze serca zapłonęły wdzięcznością ku
Bogu, który przez te dzieje wylewa
na swój lud wielorakie łaski. Trzeba,
abyśmy przypominali sobie to dobro
i byśmy z tym większym zapałem wołali: «Nie nam Panie, nie nam, lecz
Twemu imieniu daj chwałę za Twoją
łaskawość i wierność!» (Ps 115 [113
B], 1), jaką okazałeś za przyczyną
Kościoła na tej ziemi.

4.

Ojcowie Bernardyni wręczają kard. Angelo Sodano kopię wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej 15.06.1999 r.

To życie jest w Nim. Przyniósł je
z sobą na świat, stając się Człowiekiem, jako dar Ojca. Pragnieniem
Chrystusa jako Dobrego Pasterza jest
dzielić się tym życiem, obdarowywać nim człowieka, ponieważ tylko
w ten sposób – uczestnicząc w Bożym życiu – człowiek, istota śmiertelna, może wyzwalać się od duchowej śmierci. Tak liturgia dzisiejszej
uroczystości ukazuje nam niejako
najgłębsze korzenie tego, czym jest
Kościół krakowski od tysiąca lat
na polskiej ziemi. Jest niepowtarzalnym urzeczywistnieniem przedwiecznego zamierzenia Ojca, który
przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego napełniał tę wspólnotę Ludu Bożego wielorakim błogosławieństwem duchowym.
Dlatego też, gdy słyszymy dziś
Chrystusową przypowieść o dobrym pasterzu, zdajemy sobie sprawę, że te słowa stanowią jakąś miarę,
którą należy przykładać do dziejów
Kościoła. Chrystus jest Królem pasterzy, a w ciągu dziejów różni pasterze powoływani przez Niego urzeczywistniają Jego Królestwo. Tak
więc poprzez przypowieść o dobrym
pasterzu odsłaniają się nam milenijne
dzieje Kościoła krakowskiego. Widzimy wszystkich, którzy przez ten
Kościół uczestniczyli w prorockim,
kapłańskim i królewskim posłannictwie Chrystusa – cały Lud Boży, który w ciągu tego tysiąclecia stanowił
Kościół krakowski.
Widzimy wpierw tych, którzy
ze szczególnego mandatu Chrystusa byli pasterzami tego ludu – biskupów, kapłanów. Stają przed nami
św. Stanisław, bł. Wincenty Kadłubek, Iwo Odrowąż, Piotr Wysz,
Zbigniew Oleśnicki, Bernard Maciejowski i Adam Stefan Sapieha;

stają pośród nas Jan Długosz, św.
Jan Kanty i bł. Piotr Dańkowski,
i tylu innych biskupów i kapłanów,
którzy pozostali nie tylko w pamięci Kościoła, ale również zapisali się
w całej narodowej historii i kulturze.
Jakże nie wspomnieć tu również zakonów. Już za czasów św. Stanisława osiedli tu benedyktyni, nieco później cystersi, a po nich przyszły inne
zakony i zgromadzenia, które wydawały apostołów i pasterzy na miarę
Piotra Skargi, św. Jacka Odrowąża, bł. Stanisława Kazimierczyka,
św. Maksymiliana czy św. Rafała
Kalinowskiego.
Jeżeli obejmujemy dziś myślą
i sercem wszystkich, którzy jako
pasterze urzeczywistniają w tym
Kościele Królestwo Chrystusa,
to w dziejowej perspektywie widzimy nie tylko kapłanów, ale również
niezliczone rzesze ludzi świeckich.
Stają przed naszymi oczyma władcy i mężowie stanu, którym przewodzą św. Jadwiga i św. Kazimierz,
a z nimi prosta służąca – bł. Aniela
Salawa i docent Politechniki – sługa
Boży Jerzy Ciesielski, a także całe
pokolenia rodziców i wychowawców, profesorów i studentów, lekarzy i pielęgniarek, kupców i urzędników, rzemieślników i rolników
– ludzi różnych stanów i zawodów.
Widzimy też mężczyzn i kobiety,
którzy w zakonach oddawali życie
Bogu i ludziom. Kiedy dziś patrzymy
na wizerunki św. Brata Alberta i bł.
s. Faustyny, wiemy, że niejako reprezentują one tych wszystkich, w których odzwierciedlała się w jakiś sposób przypowieść o dobrym pasterzu.
Wszyscy ci znani z imienia i bezimienni ludzie Kościoła swoim życiem, swoją świętością, zwyczajną
pracą i cierpieniem nieśli tej ziemi

świadectwo o tym, że Bóg «jest miłością», że tą miłością ogarnia każdego
i prowadzi go po drogach tego świata do nowego życia. Nie ma innej,
większej racji do dziękczynienia za
tysiącletnie dzieje Kościoła na ziemi
krakowskiej. Nie ma bowiem większego dobra nad uświęcenie, jakiego z rąk Kościoła doznaje ta ziemia
od dziesięciu wieków. «Niech będzie
błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich
– w Chrystusie» (Ef 1, 3).
Dziś czuję się szczególnie wezwany do tego, aby podziękować
tej tysiącletniej wspólnocie pasterzy
Chrystusa, duchownych i świeckich,
że dzięki świadectwu ich świętości,
dzięki temu środowisku wiary, jakie
przez dziesięć wieków tworzyli i tworzą w Krakowie, stało się możliwe,
by u końca tego tysiąclecia, właśnie
nad brzegami Wisły, u stóp wawelskiej katedry padło wezwanie zmartwychwstałego Chrystusa: Piotrze,
«paś baranki moje!» (J 21, 15). I stało się możliwe, że słabość człowieka
wsparła się na mocy odwiecznej wiary, nadziei i miłości tej ziemi, i dała
odpowiedź: «W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana,
zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję».
Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic hereditati tuae. Et rege eos, et extolle illos
usque in aeternum.
«Ze Świętymi, w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje: /
Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje! / Rządź
je, broń po wszystkie lata, prowadź
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w niebios błogie bramy, / My w dzień
każdy, Władco świata, imię Twoje
wysławiamy!»
Wiele burz dziejowych i wiele
prób przetrwał Kościół krakowski
w swojej historii. Jeśli zatrzymać się
tylko na naszym stuleciu, wiemy,
że wpierw oparł się niszczycielskiej
sile wojny i okupacji, i mimo bolesnych ofiar zachował swoją godność,
nade wszystko dzięki nieugiętej postawie księcia kard. Adama Sapiehy. W powojennym półwieczu Kościół podjął nowe wyzwania, jakie
niósł ze sobą totalitaryzm komunistyczny wraz z ateistyczną ideologią. Przetrwał okres prześladowań
i nie zatracił siły świadectwa. Głęboka jedność parafii, duszpasterzy
i wiernych, wielkie dzieło wychowania religijnego młodzieży i posługa
miłosierdzia okazały się wtedy mocnymi filarami, wspartymi na fundamencie głębokiej wiary. Nie sposób
nie wspomnieć tu mojego poprzednika na stolicy św. Stanisława, abpa
Eugeniusza Baziaka.
Szczególnym nurtem odnowy
krakowskiego Kościoła były prace Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji w latach 1972–1979.
Mam w pamięci to niesłychane zaangażowanie wiernych w zespołach
synodalnych, w pracach poszczególnych komisji i tę gruntowną refleksję całego Kościoła krakowskiego nad samym sobą. To była wielka
ocena przeszłości i teraźniejszości,
ale z równoczesnym patrzeniem
w przyszłość.
W tym samym duchu teraz, gdy
dziękujemy za minioną świetność
tego Kościoła, winniśmy jednocześnie patrzeć na dziś i na jutro. Trzeba, abyśmy postawili sobie pytanie:
Co nasze pokolenie zrobiło z tym
wielkim dziedzictwem? Czy Lud
Boży tego Kościoła nadal żyje tradycją apostołów, misją proroków
i krwią męczenników?
Trzeba, abyśmy na te pytania dali
odpowiedź. Trzeba według niej układać przyszłość, aby się nie okazało,
że skarb wiary, nadziei i miłości, który nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach i nam przekazali, to pokolenie
zatraci uśpione, już nie jak w Weselu
Wyspiańskiego, snem o wolności, ale
wolnością samą. Spoczywa na nas
wielka odpowiedzialność – za rozwój wiary, za zbawienie współczesnego człowieka i za losy Kościoła
w nowym tysiącleciu.
Dlatego za św. Pawłem proszę
was, bracia i siostry: zdrowe zasady
miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego
depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka
(por. 2 Tm 1, 13–14). Wnieście go
w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa
z dumą i pokorą świadków. Zwracając wzrok ku sanktuarium w Łagiewnikach, mówię wam: Przekażcie
przyszłym pokoleniom orędzie Bożego miłosierdzia, które upodobało
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sobie to miasto, aby objawić się światu. U końca dwudziestego wieku
świat zdaje się potrzebować tego orędzia bardziej niż kiedykolwiek. Nieście je w nowe czasy jako zaczyn nadziei i rękojmię zbawienia.
Miłosierny Boże, wspieraj swą
łaską Twój lud na tej ziemi. Uczyń
dzieci tego Kościoła pokoleniem
świadków na przyszłe wieki. Spraw,
aby w mocy Ducha Świętego Kościół
w Krakowie i w całej Ojczyźnie kontynuował dzieło uświęcania, jakie mu
zawierzyłeś przed tysiącem lat.
Fiat misericordia tua, Domine,
super nos, quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.
«W Tobie, Panie, zaufałem, nie
zawstydzę się na wieki!»
Nie zawstydzę się! Amen.
[Pozdrowienie końcowe Jana
Pawła II po Mszy św.– odczytane przez ks. kard. Franciszka
Macharskiego]
Kiedy stąd patrzę na wieże kościołów starego Krakowa, na Wawel
i Kopiec Kościuszki, myślę, że nie
ma lepszego miejsca, w którym moglibyśmy dziękować za dziesięć wieków historii Kościoła w tym mieście.
A ta naturalna świątynia na Błoniach
została przyozdobiona tym wszystkim, co ważne w tysiącletnich dziejach i co bliskie mojemu sercu.
Matejkowskie sklepienie przypomina o kościele Mariackim
i o wszystkich świątyniach archidiecezji krakowskiej – tych, w których
bywałem jako arcybiskup, i tych powstałych w ostatnich dwudziestu latach. Ze szczególnym wzruszeniem

wspominam kościół św. Stanisława na Dębnikach i kolegiatę św.
Floriana.
Obraz Matki Bożej, przywieziony tu przez ojców bernardynów, stróżów kalwaryjskiego sanktuarium, wywołuje wspomnienie
“Dróżek”, odpustu na Wniebowzięcie i misterium Wielkiego
Tygodnia. Jakże często bywałem
w tym sanktuarium. Proszę was,
nawiedzajcie je wraz ze swoimi
biskupami i kapłanami, zanoście
przed oblicze Matki Odkupiciela
wszystkie intencje osobiste i sprawy Kościoła. Nie zapominajcie także o mojej posłudze.
Odprawiałem tę Mszę św. pod
krzyżem mogilskim. Ileż on wywołuje wspomnień! Jak wiele zawdzięcza Kościół krakowski sanktuarium
w Mogile, które przez wiele lat było
jedynym miejscem duszpasterstwa
dla powstającej Nowej Huty, zagrożonej ateizacją. Dziś jest matką wielu
parafii w obu nowohuckich dekanatach. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Nowej Huty.
Relikwie św. Stanisława, patrona archidiecezji, przypominają o tej
szczególnej więzi, jaka łączy biskupa z ludem powierzonym mu przez
Chrystusa. Moja więź z Kościołem
krakowskim nigdy nie przestała być
żywa. Z miłością pozdrawiam całą
wspólnotę tego Kościoła i kardynała Franciszka, który jej przewodzi.
Z serca błogosławię kapłanom diecezjalnym i zakonnym, którzy nie szczędzą sił wypełniając swoją pasterską
misję wśród tego ludu. Tym błogosławieństwem obejmuję również zakonników i zakonnice ze wszystkich
wspólnot zakonnych Krakowa.

Serdecznie dziękuję za udział
w tej liturgii kardynałom, arcybiskupom i biskupom z Polski i z zagranicy. Słowa pozdrowienia kieruję
do obecnych tu przedstawicieli władz
państwowych, parlamentu, władz
nowego województwa małopolskiego z wojewodą i marszałkiem, władz
miasta Krakowa z prezydentem. Tym
pozdrowieniem obejmuję także zgromadzonych na Błoniach przedstawicieli samorządów z całej Polski.
Pozdrawiam reprezentantów
Wojska Polskiego i licznie tu zgromadzonych na nabożeństwie funkcjonariuszy policji. Sercem obejmuję chorych i wszystkich dotkniętych
cierpieniem. Cieszę się, że tak wielu przemogło swoje dolegliwości i przybyło na to nasze milenijne spotkanie. Zawsze jesteście
obecni w moich modlitwach. Proszę przekazać moje pozdrowienie
i błogosławieństwo chorym w krakowskich szpitalach, a szczególnie
w hospicjum w Nowej Hucie i w innych miejscowościach na terenie
archidiecezji. Pozdrawiam wszystkich, którzy się opiekują niepełnosprawnymi, chorymi i samotnymi.
Niech Bóg wynagrodzi waszą ofiarną służbę.
Serdecznie pozdrawiam obecnych tu przedstawicieli wszystkich
krakowskich uczelni akademickich,
a szczególnie obchodzącej jubileusz 80– lecia Akademii Górniczo–
Hutniczej, jak również Akademii
Ekonomicznej, która świętuje swoje
75–lecie. Młodzież studencka swoją
obecnością na Błoniach chce podobno uczcić 50–lecie moich początków
w duszpasterstwie akademickim.
Dziękuję wam za to.
Ponad sto tysięcy studentów
na krakowskich uczelniach to wielkie zadanie. Bierzcie z doświadczenia dawnych duszpasterstw to,
co dobre i zawsze aktualne, ale też
szukajcie nowych dróg wzbogacania
wiedzy religijnej i wiary.
Wiem, że młodzież archidiecezji krakowskiej bardzo gruntownie
przygotowywała się do tego milenijnego spotkania, podejmując licznie
dzieła miłosierdzia, akcje ewangelizacyjne, a nade wszystko przez gorącą modlitwę. Dziękuję wam za to,
że nie zapominacie o Papieżu. Tej
nocy wielu z was podjęło propozycję tygodnika młodzieży “Droga”,
redakcji “Czasu wzrastania” oraz
duszpasterstwa służby liturgicznej
i trwało w modlitewnym czuwaniu w kościele Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Niech ten czas spędzony w bliskości Boga zaowocuje
w was łaską wewnętrznego pokoju
w młodzieńczej wędrówce po drogach wiary.
Pozdrawiam serdecznie członków Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży z całej Polski, jak również grup apostolskich z archidiecezji krakowskiej oraz z diecezji przemyskiej, tarnowskiej i rzeszowskiej.
Niech wam Bóg błogosławi.
Na koniec, zwracając wzrok ku
sanktuarium w Łagiewnikach, dziękuję Bogu, że zechciał uczynić Kościół krakowski szczególnym świadkiem miłosierdzia. Proszę was, bracia
i siostry, nieście miłosierdzie każdemu, kto go potrzebuje. Bądźcie apostołami Bożego miłosierdzia. Bądźcie nimi teraz i w nowym tysiącleciu.
Niech wam Bóg błogosławi.
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Dom św. Szymona
z Lipnicy – noclegi
w centrum Krakowa

POKOJE GOŚCINNE

Dom św. Szymona jest urządzony w duchu franciszkańskiej
prostoty. Położony jest na terenie
zespołu klasztornego oo. Bernardynów założonego przez św. Jana
Kapistrana w 1453 r. Wszystkie
nasze pokoje są słoneczne i utrzymane w ciepłych kolorach. Wyposażone w meble z litego drewna,
łazienkę z prysznicem i toaletą,
ręczniki. Pokoje posiadają miejsce do pracy z dostępem do bezpłatnego przewodowego oraz bezprzewodowego internetu. Z okien
pokoi roztacza się widok na Wawel
oraz na urokliwy ogród klasztorny
oo. Bernardynów.
Rezerwacji pokoi można dokonać
telefonicznie lub online poprzez stronę internetową
– www.domszymona.pl

Dbając o Państwa wygodę,
proponujemy szereg
udogodnień:


idealna lokalizacja u stóp Wzgórza Wawelskiego

zapewniamy ciszę i spokój
w centrum Krakowa z dala
od zgiełku ulic

kompetentny, pomocny personel

pokoje z prywatnymi łazienkami

darmowe Wi-Fi na terenie całego obiektu

możliwość wykupienia posiłków
dla zorganizowanych grup oraz
śniadań dla gości indywidualnych w pobliskiej restauracji

kawa, herbata, woda mineralna
dostępne w recepcji


w niektórych pokojach i na korytarzach są ogólnodostępne
lodówki

parking na ogrodzonym terenie

monitoring 24h

informacja na temat atrakcji turystycznych/wydarzeń kulturalnych dostępna w recepcji

sprzątanie pokoi w trakcie dłuższego pobytu - na życzenie gości

możliwość skorzystania z suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania (dostępne
w recepcji).

Z przyjemnością
pomożemy Państwu także
w zorganizowaniu:


transportu z oraz na lotnisko

wycieczek i zwiedzania Krakowa z przewodnikiem lub melexem

wycieczek do Oświęcimia, Wieliczki, Bochni, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, krakowskich
Łagiewnik (Szlak św. Jana Pawła
II), Ojcowskiego Parku Narodowego, Zakopanego, Częstochowy

s pływu Dunajcem, wycieczek
Szlakiem Architektury Drewnianej oraz Szlakiem Orlich Gniazd.

Rozgość się w naszym Domu!
Dom św. Szymona
ul. Koletek 13A
31-069 Kraków
Tel: +48 12 430 62 83
E-mail: info@domszymona.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.domszymona.pl
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VIII PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
16–19. 08 2002 „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”
CHARAKTERYSTYKA PIELGRZYMKI

FOT. STUDIO SNOPKIEWICZ

Papież odwiedził wówczas tylko dwa miasta – Kraków i Kalwarię Zebrzydowską. Głównym celem pielgrzymki było poświęcenie
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach. Podczas tej ostatniej, pożegnalnej wizyty w Ojczyźnie Jan Paweł II nawiedził również katedrę wawelską
i modlił się przy grobie rodziców
na Cmentarzu Rakowickim. Przeleciał też nad Tatrami i Wadowicami,
swoim rodzinnym miastem. W uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób.

„To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 15, 12).
Drodzy bracia i siostry! Te słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy
przed chwilą, wpisują się w szczególny sposób w temat dzisiejszego liturgicznego spotkania na krakowskich
Błoniach: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. To hasło jest niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości Boga
do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4–5). Pełnia tej miłości
objawiła się w ofierze krzyża. Nikt
bowiem „nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).
Taka jest miara miłosiernej miłości!
Taka jest miara miłosierdzia Boga!
Kiedy uświadamiamy sobie
tę prawdę, zdajemy sobie sprawę,
że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości,
wyznacza nam wszystkim tę samą
miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru
miłosiernej miłości Boga, sami z dnia
na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”

Homilia Jana Pawła II
podczas Mszy św.
odprawianej na Błoniach
Kraków, 18 sierpnia 2002

1.

Wezwanie do dawania świadectwa miłosierdziu brzmi
szczególnie wymownie tu, w umiłowanym Krakowie, nad którym góruje sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach i nowa świątynia,
jaką wczoraj było mi dane konsekrować. Tu brzmi to wezwanie
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znajomo, bo odwołuje się do wielowiekowej tradycji tego miasta, której szczególnym znamieniem była
zawsze gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Nie można zapomnieć, że z tej tradycji wyrosło wielu
świętych, błogosławionych – kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich – którzy poświęcili swe życie posłudze miłosierdzia.
Od biskupa Stanisława, Jadwigi Królowej, Jana Kantego, Piotra Skargi,
aż do Brata Alberta, Anieli Salawy
i kardynała Sapiehy, kolejne pokolenia wiernych mieszkańców tego miasta podejmowały dziedzictwo miłosierdzia. Dziś to dziedzictwo zostało
przekazane w nasze ręce i nie może
pójść w zapomnienie.
Dziękuję kardynałowi Franciszkowi, że zechciał nam przypomnieć o tej tradycji w skierowanych do mnie słowach pozdrowienia.
Jestem wdzięczny za zaproszenie
do mojego Krakowa i za gościnę. Pozdrawiam wszystkich tu zebranych
z Kardynałami i Biskupami na czele, jak też tych, którzy uczestniczą
w tej Eucharystii za pośrednictwem
radia i telewizji.
Pozdrawiam całą Polskę. W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się
do przyjęcia orędzia o miłosierdziu
– od Warszawy, przez Płock, Wilno,

po Kraków – wspominając również
tych, którzy na tym szlaku służyli Apostołce miłosierdzia pomocą.
Sercem obejmuję wszystkich moich
rodaków, a szczególnie dotkniętych
cierpieniem i chorobą. O mej duchowej bliskości i o stałym towarzyszeniu w modlitwie pragnę zapewnić
wszystkich doświadczanych wielorakimi trudnościami, zwłaszcza bezrobotnych, bezdomnych, ludzi w podeszłym wieku, samotnych i rodziny
wielodzietne. Pozdrowieniem obejmuję naszych rodaków rozsianych
po całym świecie. Serdecznie pozdrawiam również pielgrzymów, którzy przybyli tu z różnych krajów Europy i świata.
Kościół od początku swego
istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania,
naucza o Bożym miłosierdziu, które
jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak,
że dzisiaj jest szczególnie wezwany,
by głosić światu to orędzie. Nie może
zaniedbać tej misji, skoro wzywa go
do tego sam Bóg przez świadectwo
św. Faustyny.
A wybrał do tego nasze czasy.
Może dlatego, że wiek dwudziesty, mimo niewątpliwych osiągnięć
w wielu dziedzinach, naznaczony
był w szczególny sposób „misterium
nieprawości”. Z tym dziedzictwem

3.

dobra, ale też i zła weszliśmy w nowe
tysiąclecie. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe, niespotykane dotąd zagrożenia. Człowiek
nierzadko żyje tak, jakby Boga nie
było, a nawet stawia samego siebie na Jego miejscu. Uzurpuje sobie
prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje
genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele
sposobów usiłuje się zagłuszyć głos
Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić „wielkim nieobecnym”
w kulturze i społecznej świadomości narodów. „Tajemnica nieprawości” wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata.
Doświadczając tej tajemnicy człowiek przeżywa lęk przed przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Może
właśnie dlatego, przez świadectwo
skromnej zakonnicy, Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, aby
wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga.
Trzeba, aby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową
mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich,
zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w mysterium iniquitatis. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym
miłosierdziu wlało w ludzkie serca
nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości.
To orędzie Kościół pragnie
niestrudzenie głosić nie tylko
żarliwym słowem, ale także gorliwą
praktyką miłosierdzia. Dlatego też
nieustannie wskazuje na wspaniałe
przykłady tych, którzy w imię miłości
Boga i człowieka „szli i owoc przynosili”. Dziś dołącza do nich czworo nowych błogosławionych. Różne były czasy, w których żyli, różne
były ich osobiste dzieje. Jednak jednoczy ich ten szczególny rys świętości, jakim jest oddanie sprawie
miłosierdzia.
Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup Warszawy
w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania
instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Sam założył sierociniec i szkołę i sprowadził do stolicy Siostry Matki Bożej
Miłosierdzia. Po upadku powstania
styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił
w obronie prześladowanych. Ceną
za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat. Również tam pamiętał
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o ludziach biednych i zagubionych,
okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano
o nim, że „w czasie swego wygnania,
w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu”.
Oto przykład duszpasterskiej posługi, który dziś w szczególny sposób pragnę powierzyć moim braciom w biskupstwie. Umiłowani,
niech arcybiskup Feliński patronuje
waszym wysiłkom mającym na celu
tworzenie i realizację duszpasterskiego programu miłosierdzia. Ten program niech kształtuje wasze zaangażowanie wpierw w życie Kościoła,
a potem – jeśli to słuszne i konieczne – w życie społeczno–polityczne
na arenie narodowej, europejskiej
i światowej.
W duchu tak pojmowanej miłości społecznej arcybiskup Feliński głęboko angażował się w obronę wolności narodowej. Potrzeba
tego i dzisiaj, kiedy różne siły – często kierujące się fałszywą ideologią
wolności – starają się ten teren zagospodarować. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności bez
prawdy i odpowiedzialności nasila
się również w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności,
jaką jest prawda krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności ta jest
istotowo związana z dziejami naszego narodu.
Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło błogosławionego
Jana Beyzyma – jezuitę, wielkiego misjonarza – na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa
poświęcił swoje życie trędowatym.
Służył dniem i nocą tym, którzy byli
niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego. Przez swoje czyny
miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i wzgardzonych dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytał je Kraków, a potem
cały kraj i emigracja. Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze
szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej
pomocy był św. Brat Albert.
Cieszę się, że ten duch solidarności w miłosierdziu wciąż panuje
w polskim Kościele, czego dowodem
jest wiele dzieł pomocy społecznościom dotkniętym przez klęski żywiołowe w różnych regionach świata,
czy też niedawna inicjatywa skupu
nadwyżek zboża, aby można było
przekazać je głodującym w Afryce.
Mam nadzieję, że ta szlachetna idea
doczeka się realizacji.
Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była
wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największy dar
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sióstr zakonnych i osób konsekrowanych: Niech błogosławiona Sancja będzie wam patronką. Przyjmijcie
za swój jej duchowy testament, który zawarła w jednym prostym zdaniu: „Jak się oddać Bogu, to oddać
się na przepadłe”.

dar miłosierdzia – prowadzić ludzi
do Chrystusa, pozwolić im poznać
i zakosztować Jego miłości. Proszę
was zatem, módlcie się, aby w Kościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu
miłosierdzia nieustannie wspierajcie
misjonarzy pomocą i modlitwą.

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA”
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niosła im konkretną pomoc zanim
jeszcze wstąpiła na drogę życia zakonnego, by potem jeszcze pełniej
oddać się na służbę innym. Ciężkie
czasy hitlerowskiej okupacji przyjęła
jako okazję do całkowitego oddania
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Bracia i siostry! Wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnę przypomnieć
raz jeszcze słowa, które napisałem
w encyklice o Bożym miłosierdziu:
„Człowiek dociera do miłosiernej
miłości Boga, do Jego miłosierdzia
o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich” (n. 14).
Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia
Bożego i żyli nią na co dzień!
W obliczu współczesnych form
ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna
jest dziś – jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte – „wyobraźnia miłosierdzia” w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której
pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (por. nr 50).
Niech tej „wyobraźni” nie zabraknie
mieszkańcom Krakowa i całej naszej
Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce.
Niech orędzie o Bożym miłosierdziu
zawsze znajduje odbicie w dziełach
miłosierdzia ludzi.
Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz
z utratą pracy, dachu nad głową,
możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei. Potrzeba „wyobraźni
miłosierdzia”, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny,
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Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze
otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia
przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie
mocno wyraziła się przez posługę
w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski.
Wspominając o tym, zwracam się
do kapłanów i seminarzystów: proszę was bracia, nie zapominajcie,
że na was, szafarzach Bożego miłosierdzia spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie,
że sam Chrystus umacnia was obietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: „Powiedz Moim kapłanom,
że zatwardziali grzesznicy kruszyć
się będą pod ich słowami, kiedy
będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam
dla nich w sercu Swoim” (Dzienniczek, 1521).

Dzieło miłosierdzia wyznaczało również drogę powołania zakonnego błogosławionej Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. Już
z domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu była
pełna dobroci dla wszystkich ludzi,
a szczególnie dla najbiedniejszych
i najbardziej potrzebujących. Przynależąc do Sodalicji Mariańskiej i Kółka Miłosierdzia św. Wincentego,
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siebie potrzebującym. Swoje powołanie zakonne zawsze uznawała za
dar Bożego miłosierdzia.
Pozdrawiając zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – serafitek, zwracam się do wszystkich
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którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa;
aby nieść radę, pocieszenie, duchowe
i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Potrzeba tej wyobraźni wszędzie
tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości
tego chleba nikomu nie brakowało!
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
roku, tu na Błoniach mówiłem,
że „gdy jesteśmy mocni Duchem
Boga, jesteśmy także mocni wiarą
w człowieka – wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie
człowieka wobec każdego, któremu
ta sprawa prawdziwie leży na sercu”.
Dlatego prosiłem was, „abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która
jest ‚największa’, która się wyraziła
przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”
(10 czerwca 1979).
Bracia i siostry! Dziś powtarzam
to wezwanie: otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość,
która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Dzisiaj – już w innych czasach,
na progu nowego wieku i tysiąclecia – nadal bądźcie „gotowi świadczyć sprawie człowieka”. Dziś z całą
mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby „sprawa człowieka” nie była nigdy, przenigdy
odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga!
Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!
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Profesjonalne videoﬁlmowanie, videoreportaże i fotograﬁa ślubna, okolicznościowa, artystyczna, plenerowa.
Filmy i zdjęcia reklamowe, video korporacyjne i instruktażowe. Teledyski, wizytówki ﬁlmowe.
Fotograﬁe i ﬁlm z lotu ptaka (profesjonalnym dronem 4K).
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PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
DO POLSKI 25-28. 05. 2006 „TRWAJCIE MOCNO W WIERZE”
CHARAKTERYSTYKA
PIELGRZYMKI

Benedykt XVI przybył do Polski
w czwartek 25 maja i odwiedził kolejno: Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim. Wizyta w tym
mieście, a w szczególności w byłym
KL Auschwitz, odbyła się na specjalne życzenie Ojca Świętego. Papież
opuścił Polskę w niedzielę 28 maja
w godzinach wieczornych z krakowskiego lotniska Balice.

Homilia Benedykta XVI
wygłoszona podczas
Mszy św. odprawianej
na Błoniach
w Krakowie,
28 maja 2006

FOT. STUDIO SNOPKIEWICZ

Bracia i Siostry, dziś na Błoniach
krakowskich na nowo pada to pytanie
z Dziejów Apostolskich. Tym razem
jest ono skierowane do nas wszystkich: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie
się w niebo?” W odpowiedzi na to pytanie zawiera się podstawowa prawda o życiu i przeznaczeniu każdego
człowieka.
To pytanie odnosi się do dwóch
postaw, związanych z dwiema rzeczywistościami, w jakie wpisane jest
życie człowieka: ziemską i niebiańską. Najpierw rzeczywistość ziemska:
„Dlaczego stoicie?” – Dlaczego stoicie na ziemi? Odpowiadamy: Stoimy
na ziemi, bo tu postawił nas Stwórca
jako uwieńczenie swojego dzieła stworzenia. Bóg wszechmogący, zgodnie
ze swym niepojętym zamysłem miłości, stworzył wszechświat, wywiódł go
z nicości. A gdy dokonał tego dzieła,
powołał do istnienia człowieka – stworzył go na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26–27). Obdarzył
go godnością dziecka Bożego i nieśmiertelnością. Wiemy jednak, że człowiek zagubił się, nadużył daru wolności i powiedział Bogu „nie”, skazując
się tym samym na egzystencję, w której pojawiło się zło, grzech, cierpienie
i śmierć. Ale wiemy też, że sam Bóg
nie pogodził się z tą sytuacją i wszedł
bezpośrednio w dzieje człowieka, i stały się one dziejami zbawienia. „Stoimy
na ziemi”, tkwimy w niej korzeniami,
wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro
na rozległych polach codziennego bytowania, w sferze materialnej, ale także
duchowej: we wzajemnych relacjach,
w budowaniu wspólnoty ludzkiej,
w kulturze. Tu doznajemy trudu wędrowców, zmierzających do celu krętymi drogami, pośród wahań, napięć,
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Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się
w niebo?” (Dz 1, 11)

niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej czy później ta wędrówka osiągnie kres. I wtedy rodzi
się refleksja: Czy to już wszystko? Czy
ziemia, na której „stoimy”, jest naszym
ostatecznym przeznaczeniem?
W tym kontekście trzeba rozważyć drugą część pytania zacytowanego w Dziejach Apostolskich: „Dlaczego wpatrujecie się w niebo?” Czytamy,
że gdy Apostołowie usiłowali zwrócić
uwagę Zmartwychwstałego na kwestię przywrócenia królestwa Izraela, On „uniósł się w ich obecności
w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu”. A oni „uporczywie wpatrywali

się w Niego, jak wstępował do nieba”
(Dz 1, 9–10). A więc wpatrywali się
w niebo, bo odprowadzali wzrokiem
unoszącego się w górę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali sobie sprawę z tego, że właśnie
otwierał się przed nimi najwspanialszy,
nieskończony horyzont, ostateczny cel
ziemskiego pielgrzymowania człowieka. Być może zrozumieli to dopiero wtedy, gdy zostali oświeceni przez
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Dla nas jednak to wydarzenie
sprzed dwóch tysięcy lat jest czytelne.
Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi,

wpatrywać się w niebo – kierować
uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której
od stworzenia powołany jest człowiek.
W niej kryje się ostateczny sens naszego życia.
Drodzy Bracia i Siostry, z głębokim
wzruszeniem sprawuję dziś Eucharystię na krakowskich Błoniach, w miejscu, w którym wielokrotnie sprawował
ją Ojciec Święty Jan Paweł II podczas
swych niezapomnianych podróży apostolskich do ojczystego kraju. Spotykał się z ludem Bożym podczas liturgii w każdym niemal zakątku świata,
ale nie ma wątpliwości, że odprawianie Mszy świętej na krakowskich Błoniach było dla niego za każdym razem
wyjątkowym przeżyciem. Tu powracał
myślą i sercem do korzeni, do źródeł
swojej wiary i swojej służby w Kościele. Stąd widział Kraków i całą Polskę. Podczas pierwszej pielgrzymki
do Polski, 10 czerwca 1979 roku, kończąc swoją homilię na Błoniach, mówił z nostalgią: „Pozwólcie, że zanim
odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga
– i popatrzę stąd na Polskę…”. A podczas ostatniej Mszy świętej, sprawowanej w tym samym miejscu 18
sierpnia 2002 roku, powiedział w homilii: „Jestem wdzięczny za zaproszenie do mojego Krakowa i za gościnę”.
Pragnę uczynić te słowa moimi i powtórzyć je dzisiaj: dziękuję Wam z całego serca „za zaproszenie do mojego
Krakowa i za gościnę”. Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II
jest również moim Krakowem! Jest
również drogim sercu Krakowem dla
niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na wzgórze Watykańskie
z tego miasta, ze wzgórza Wawelskiego, „z dalekiego kraju”, który dzięki niemu stał się dla wszystkich krajem drogim.
Na początku drugiego roku mojego Pontyfikatu przybyłem do Polski i do Krakowa z potrzeby serca,
w pielgrzymce po śladach mojego Poprzednika. Pragnąłem oddychać powietrzem jego Ojczyzny. Pragnąłem
patrzeć na ziemię, na której się urodził
i na której dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego
Kościołowi powszechnemu. Pragnąłem przede wszystkim spotkać żywych
ludzi, jego Rodaków, zakosztować
waszej wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwacie. Chciałem
też z tego miejsca prosić Boga, by zachował w was dziedzictwo wiary, nadziei i miłości, jakie pozostawił światu, a wam szczególnie, Jan Paweł II.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
zebranych na krakowskich Błoniach,
jak daleko sięga mój wzrok, i jeszcze dalej. Chciałbym każdemu z Was
uścisnąć dłoń, patrząc w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestniczących w naszej Eucharystii za pośrednictwem radia i telewizji. Pozdrawiam

całą Polskę! Pozdrawiam dzieci i młodzież, rodziny i osoby samotne, chorych oraz cierpiących na duchu i ciele,
pozbawionych radości życia. Pozdrawiam wszystkich, którzy codzienną pracą pomnażają dobro tego kraju. Pozdrawiam Polaków żyjących
poza granicami ojczyzny, na całym
świecie. Dziękuję Księdzu Kardynałowi Stanisławowi, Arcybiskupowi
Metropolicie Krakowskiemu, za serdeczne słowa powitania. Pozdrawiam
Kardynała Franciszka Macharskiego
i wszystkich kardynałów, biskupów,
kapłanów, osoby konsekrowane i naszych wspólnych gości z wielu krajów, zwłaszcza z krajów sąsiednich.
Pozdrawiam Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Premiera, przedstawicieli władz państwowych, terytorialnych i samorządowych.
Drodzy Bracia i Siostry, hasłem
mojej podróży śladami Jana Pawła II
po polskiej ziemi są słowa: „Trwajcie mocni w wierze!” Wezwanie zawarte w tych słowach skierowane jest
do nas wszystkich, tworzących wspólnotę uczniów Chrystusa. Skierowane
jest do każdego z nas. Wiara jest bardzo osobistym aktem człowieka, który realizuje się w dwóch wymiarach.
Wierzyć to przede wszystkim znaczy
uznać za prawdę to, czego do końca
nie ogarnia nasz umysł. Trzeba przyjąć
to, co Bóg nam objawia o sobie, o nas
samych i o otaczającej nas rzeczywistości, także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej. Ten akt przyjęcia
prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jakiej zanurzona
jest nasza egzystencja. Jednak zgoda
na takie ograniczenie możliwości rozumu nie przychodzi łatwo. I tu wiara jawi się w swoim drugim wymiarze:
jako zaufanie osobie – nie zwyczajnej
osobie, ale Chrystusowi. Ważne jest
w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy.
Św. Paweł mówi nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu do Efezjan. Bóg dał nam ducha
mądrości i „światłe oczy dla naszego
serca, tak byśmy wiedzieli, czym jest
nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród
świętych i czym przemożny ogrom
Jego mocy względem nas wierzących
na podstawie działania Jego potęgi
i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie” (por. Ef 1, 17–21). Wierzyć
– to znaczy zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los. Wierzyć – to znaczy
nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy
Ducha Świętego, i uczynić tę więź fundamentem całego życia.
Słyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa:
„Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz
1, 8). Te słowa dotarły również przed
wiekami na polską ziemię i wciąż stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają do Jezusa Chrystusa
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i dla których Jego sprawa jest najważniejsza. Mamy być świadkami Jezusa
żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach. To On nas posyła. W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
(… ) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły” (Mk, 16, 15. 20). Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z wyborem
Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra,
by służył całemu Kościołowi wasza
ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by
to świadectwo składać wobec całego
świata. To wasze powołanie jest nadal
aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie
światu waszego świadectwa!
Zanim powrócę do Rzymu, by
kontynuować moją posługę, kieruję do was wszystkich tę zachętę, nawiązując do słów wypowiedzianych
na tym miejscu przez Jana Pawła II
w 1979 roku: „Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek
epoce dziejów. Musicie być mocni
mocą nadziei, która przynosi pełną
radość życia i nie dozwala zasmucać
Ducha Świętego. Musicie być mocni
mocą miłości, która jest potężniejsza
niż śmierć (…). Musicie być mocni
(…) mocą tej wiary, nadziei i miłości
świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej,
która nam pomaga podejmować (…)
wielki dialog z człowiekiem i światem
na naszym etapie dziejów – dialog
z człowiekiem i światem, zakorzeniony
w dialogu z Bogiem samym – z Ojcem
przez Syna w Duchu Świętym: dialog
zbawienia” (10.06.1979).
Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was:
Byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym
od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi,
odnajdując w Nim ostateczny sens
istnienia;
Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie
w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości,
solidarności i miłosierdzia;
Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję
ubogim, cierpiącym, opuszczonym,
zrozpaczonym, łaknącym wolności,
prawdy i pokoju;
Proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest
miłością;
Proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez
pamięć o waszym Rodaku, który jako
Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością;
Proszę was także, byście pamiętali
o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim
wielkim Poprzedniku, bym wypełnił
misję powierzoną mi przez Chrystusa.
Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!
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Niech zstąpi Duch Twój. 40–lecie
pierwszej pielgrzymki do Polski
odczas audiencji generalnej w Watykanie 13 czerwca 1979 r. Jan
Paweł II podzielił się z wiernymi całego świata piękną refleksją
po swej pierwszej podróży do Ojczyzny: „Były to dni szczególnej
pielgrzymki do ziemi, na której się urodziłem i wychowałem, wśród
ludzi, z którymi nie przestaję być związany najgłębszymi więzami
wiary, nadziei i miłości”.
Dziś wiemy bardzo dobrze, że ta pierwsza papieska wizyta z 1979 r.
była nie tylko podróżą sentymentalną do ukochanej Ojczyzny podjętą z potrzeby polsko bijącego serca. Stanowiła przełom zarówno w dziejach Polski, jak i współczesnej Europy. Odwiedziny Namiestnika Chrystusowego
w kraju ciemiężonym przez prosowiecki reżim wzbudziły wielkie pospolite
ruszenie Polaków, dodały ogromnej mocy do narodzin – już za rok! – Solidarności, co doprowadzi dziesięć lat później do obalenia systemu komunistycznego. Podróż ta była też swego rodzaju zadośćuczynieniem złożonym
Ojczyźnie przez Papieża z rodu Polaków za lata zaborów, ciemiężenia, niemieckiej i sowieckiej okupacji.
Papież potrafił wzbudzić wśród rodaków nie tylko entuzjazm, ale i nadzieję, sprawił, że podnieśli spuszczone, trawione poczuciem beznadziei
głowy i poczuli siłę – zarówno jako polski, dumny naród, oraz jako ludzie
wierzący. Wlał w serca swoich krajan przekonanie, że chrześcijaństwo, nazywane pogardliwie przez komunistów „opium dla mas”, nie jest reliktem
przeszłości, ale stanowi odwagę patrzenia w przyszłość i budowania życia
na niezawodnym w każdej epoce fundamencie Chrystusa. Dzięki niezłomnemu i nieustraszonemu św. Janowi Pawłowi II Polacy wyzbyli się lęku i uwierzyli, że przy pomocy Ducha Świętego mogą zmienić „oblicze tej ziemi”.
Album ten, prezentujący archiwalne zdjęcia Adama Bujaka i Ryszarda
Rzepeckiego sprzed 40 lat, opatrzone bogatymi podpisami–komentarzami,
pokazuje prawdę tamtych wiekopomnych dni. Dokumentuje wielkie uniesienie Polaków i ogromną moc słowiańskiego Papieża. Znajdziemy w albumie także wszystkie najważniejsze słowa Ojca Świętego, które wówczas
do nas kierował. Trzeba wrócić do nich po latach, gdyż papieskie przesłanie jest wciąż aktualne! Mało tego, w obecnych czasach nabiera charakteru narodowego poradnika.

P

Jan Paweł II, Adam Bujak, Ryszard Rzepecki, „Niech zstąpi Duch
Twój. 40-lecie pierwszej pielgrzymki do Polski” 104 str., 20,5 x 28 cm,
papier kredowy 115 g, Biały Kruk, Kraków 2019
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Opowieść o lwowskich Orlętach
setną rocznicę wydarzeń znany i ceniony historyk prof. Wojciech
Roszkowski prezentuje książkę poświęconą polsko–ukraińskim
zmaganiom o Lwów w latach 1918–1919. Bohaterska obrona miasta prowadzona u zarania niepodległości przez jego polskich mieszkańców stała się przykładem poświęcenia Polaków dla Ojczyzny
i przeszła do narodowej legendy.
W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. siły ukraińskie niespodziewanie opanowały Lwów i ogłosiły powstanie państwa ukraińskiego. Miasto, zamieszkane w większości przez Polaków, będące silnym ośrodkiem polskiej kultury, nauki i życia politycznego, miało stać się teraz stolicą Zachodnioukraińskiej
Republiki Ludowej i siedzibą jej rządu. W ten sposób u schyłku I wojny światowej w tym wieloetnicznym mieście doszło do bolesnego zderzenia polskich
i ukraińskich aspiracji niepodległościowych.
Po początkowym zaskoczeniu ukraińską akcją lwowscy Polacy rozpoczęli przeciwdziałanie. Do obrony spontanicznie przystąpili nieliczni wojskowi,
młodzież, rzemieślnicy, studenci, lwowscy batiarzy, a nawet dzieci. Powstawały punkty oporu, zdobywano kolejne ważne obiekty, organizowano dowództwo
i łączność. Jako że brakowało broni, to trzeba ją było zdobywać na nieprzyjacielu. Odwagę Orląt Lwowskich, bo tak nazwano młodych obrońców, wspomagał
spryt i świetna znajomość terenu. Do walki stanęło niewielu zawodowych żołnierzy, 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. Najmłodszy obrońca miał zaledwie 9 lat.
Z myślą o ratunku dla broniącego się miasta w pozostałych częściach Polski
rozpoczęto organizowanie wojskowej odsieczy. Wyruszyła ona koleją z Krakowa
i po zdobyciu Przemyśla dotarła do Lwowa. Tam, wspólnie z siłami obrońców,
doprowadziła do wyparcia Ukraińców z miasta. Lwów był wolny!
Był to jednak tylko początek zmagań o kresowe miasto. Ukraińskie oddziały
wycofały się ze Lwowa, ale otoczyły go od zewnątrz i zablokowały. Walka trwała
dalej i była nie mniej dramatyczna niż starcia z listopada 1918 r. Lwów potrzebował kolejnej odsieczy, a jego losy wcale niebyły pewne. Na początku 1919 r. zmagania o miasto przerodziły się w polsko–ukraińską wojnę o Galicję Wschodnią.
O tym wszystkim na prawie 200 stronach „Orląt Lwowskich” pisze ciekawie prof. Wojciech Roszkowski. Opowieść o polsko–ukraińskich zmaganiach
o miasto nad Pełtwią rozpoczyna szkicem przedstawiającym rolę Lwowa w historii Polski w ciągu wieków, a zamyka rozdziałem opisującym sposoby uczczenia bohaterskich obrońców miasta, czyli budową Cmentarza Orląt Lwowskich
i złożeniem zwłok jednego z nich w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Kolejnym dowodem na pamięć o bohaterach Lwowa ma być planowany w Krakowie ich pomnik. Ta publikacja służy nie tylko podtrzymaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 100 lat, ale też wyrażeniu wdzięczności wobec Orląt i ma wspomóc finansowo budowę wspomnianego monumentu ku ich czci.
Książka została bardzo starannie wydana: na kredowym papierze, z twardą
okładką i obwolutą. Ilustruje ją ponad 100 archiwalnych fotografii, zaczerpniętych głównie z wydanego w 1930 r. przez Towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów albumu „Semper Fidelis – obrona Lwowa w obrazach współczesnych”.

W

PAWEŁ STACHNIK

Wojciech Roszkowski „Orlęta Lwowskie”, 192 str., 20 x 25 cm,
papier kredowy 135 g, twarda oprawa, lakierowana obwoluta,
Biały Kruk, Kraków 2019
Każde 10 zł z ceny książki przeznaczone zostanie na budowę
Pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie
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PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO POLSKI Z OKAZJI
31. ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE 27-31. 07. 2016
Ojciec Św. przybył do Polski w środę 27 lipca, wylądował
w Balicach. Na początku spotkał się z Prezydentem RP, władzami państwowymi oraz z polskimi biskupami.
Wieczorem – kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez św.
Jana Pawła II – papież pojawił się
w tzw. Oknie Papieskim, przy ul.
Franciszkańskiej 3.
W Czwartek 28 lipca, Franciszek przybył na Jasną Górę,
gdzie odprawił Mszę św. z okazji 1050–lecia Chrztu Polski.
Po powrocie do Krakowa, tego
samego dnia, papież już oficjalnie dołączył do młodzieży całego
świata, która przybyła na ŚDM.
Ceremonia powitania papieża
rozpoczęła się o 17.30 i trwała
ok. półtorej godziny. To wtedy
Franciszek po raz pierwszy wygłosił przemówienie do młodych
pielgrzymów.
Piątek 29 lipca, to dzień drogi krzyżowej. Franciszek nawiedził teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau.
W sobotę 30 lipca rano papież pojechał do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przeszedł przez Bramę
Miłosierdzia, a następnie odprawił Mszę św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i polskich seminarzystów. Po Mszy
św. nawiedził Sanktuarium św.
Jana Pawła II, gdzie wyspowiadał pięć młodych osób: w języku
włoskim, hiszpańskim i francuskim. Po powrocie do Domu Arcybiskupów Krakowskich papież
zasiadł do obiadu z przedstawicielami młodzieży, co jest tradycją Światowych Dni Młodzieży.
Tego dnia wieczorem o 19.30
rozpoczęło się czuwanie młodych z papieżem na Campus Misericordiae na terenie podkrakowskich Brzegów. Momentem
kulminacyjnym była Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończył koncert uwielbienia przygotowany przez Adama Sztabę.
Niedziela 31 lipca był ostatnim
dniem wizyty papieża Franciszka
w Polsce. O 10.00 na Campus
Misericordiae rozpoczął Mszę
św. i rozesłał młodych świadków
Miłosierdzia, by zanieśli światu
Iskrę Bożego Miłosierdzia.
Zanim Ojciec Święty opuścił Polskę, spotkał się jeszcze
o godz. 17.00 w Tauron Arena
z wolontariuszami ŚDM i z Komitetem Organizacyjnym ŚDM.
O godz. 18.15 na lotnisku
w Balicach odbyła się krótka
ceremonia pożegnania papieża,
po której samolot Polskich Linii
Lotniczych LOT odleciał z dostojnym gościem do Rzymu.

Powitanie uczestników
Światowych Dni
Młodzieży
przez papieża
Franciszka na Błoniach
w Krakowie,
28 lipca 2016
Drodzy młodzi, dzień dobry,
Wreszcie się spotykamy! Dziękuję
za to gorące powitanie! Dziękuję kardynałowi Dziwiszowi, biskupom, kapłanom, zakonnikom, seminarzystom,
osobom świeckim i wszystkim, którzy
wam towarzyszą. Dziękuję tym, którzy umożliwili naszą dzisiaj obecność
w tym miejscu, którzy się zaangażowali, abyśmy mogli przeżywać to święto wiary.
Dzisiaj wszyscy razem przeżywamy święto wiary. W ojczystej ziemi
św. Jana Pawła II chciałbym Mu podziękować za to, że wymarzył i dał
impuls do tych spotkań. Towarzyszy
nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych
jedynie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród
nas. Czy zrozumieliście? A stwierdzenie, że On żyje oznacza chęć ponowienia naszego pragnienia pójścia za
Nim, naszego pragnienia, by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa. Czy
jest jakaś lepsza okazja, by odnowić
naszą przyjaźń z Jezusem, niż umocnienie przyjaźni między wami! Czy istnieje jakiś lepszy sposób umocnienia
naszej przyjaźni z Jezusem, niż dzielenie jej z innymi! Czyż jest lepszy sposób, by doświadczyć radości Ewangelii, niż chęć „zarażenia” Jego Dobrą
Nowiną w wielu sytuacjach bolesnych
i trudnych! To Jezus nas zwołał na ten
trzydziesty pierwszy Światowy Dzień
Młodzieży; to Jezus nam mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć
współczujące serce, którzy potrafią
dać innym to, co w nich najlepszego. Najlepsze to znaczy nie to, co im
zbywa, ale to, co naprawdę najlepsze.
Drodzy młodzi, w tych dniach Polska, ta szlachetna ziemia, przybiera się
świątecznie; w tych dniach Polska chce
być wiecznie młodym obliczem Miłosierdzia. Na tej ziemi, wraz z wami,
a także łącząc się z wieloma młodymi,
którzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za pośrednictwem różnych środków przekazu, wszyscy razem uczynimy z tego dnia prawdziwe
święto jubileuszowe, z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jednego – w zasadzie nauczyłem się wielu
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rzeczy, ale o jednej tylko powiem: nie
ma nic piękniejszego niż podziwianie
pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie. To jest piękne.
To jest źródło piękna. Kiedy Jezus
dotyka serca młodego mężczyzny, czy
młodej dziewczyny, to są oni zdolni
do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi
marzeniami, swoim pytaniami oraz
swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może się zmienić. Ja
ich nazywam „kwietystami”. Oni nic
nie chcą zmieniać. A młodzi mają siłę,
żeby się im przeciwstawiać. Tylko niektórzy nie są tego pewni. Pytam was.

Odpowiedzcie. Czy coś w życiu można zmienić? To dar z nieba, gdy możemy widzieć, jak wielu z was, z waszymi pytaniami, stara się zmieniać
istniejący stan rzeczy.
To wspaniałe, i raduje się moje serce, gdy widzę jak bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy,
wolałbym dodać: świat na Was patrzy
i chce się od was uczyć, aby odnowić
swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli
do Jego Królestwa. Królestwa radości, szczęścia, królestwa, które popycha życie do przodu, które daje nam
siłę, aby zmieniać nasze życie. Zapomniałem zadać wam pytania: Czy

można zmienić życie? Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem
powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze
młode oblicze.
Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich.
Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli
domu lub go stracili, potrafi stworzyć
atmosferę domu i rodziny dla tych,
którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce
miłosierne potrafi dzielić swój chleb
z głodnym, serce miłosierne otwiera
się, aby przyjmować uchodźców oraz
imigrantów. Powiedzieć wraz z wami
„miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, marzenia.
Czy umiecie marzyć? Kiedy serce jest otwarte, potrafi marzyć. Wtedy jest w nim miejsce na miłosierdzie.
Jest w nim miejsce, żeby przytulić cierpiących, żeby być obok ludzi, którzy
nie mają pokoju w sercu, którzy nie
mają środków do życia, którym brakuje tego, co piękne. Wiary. Wszyscy razem powiedzmy: miłosierdzie.
Wszyscy, jeszcze raz. Żeby świat usłyszał. Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te lata.
Nie chcę nikogo obrazić. Napełnia
mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. To mnie smuci.
Młodzi, którzy w wieku 23, 24
czy 25 lat zachowują się jak emeryci. To mnie smuci. Martwi mnie, gdy
widzę ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpoczęciem walki.
Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną
twarzą, jak gdyby ich życie nie miało
żadnej wartości. Są to ludzie młodzi
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wychodzi. Alpiniści kiedy się wspinają
na szczyt, śpiewają piękną pieśń, która brzmi tak: w sztuce wspinania, nie
chodzi o to, żeby nie upadać, ale żeby
nie pozostawać w upadku. Jeżeli jesteś
słaby, jeśli upadasz, podnieś wzrok
w górę, tam jest wyciągnięta ręka Jezusa, który mówi: podnieś się i idź za
mną. Ale ile razy? Piotr zapytał Jezusa:
ile razy? Siedemdziesiąt siedem razy.
Jezus wyciąga rękę zawsze wtedy, kiedy upadamy. Zrozumieliście?
To Jezus Chrystus pobudza nas
do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus, idąc do Jerozolimy zatrzymał się w domu – w domu Marty,
Marii i Łazarza – który Go ugościł.
Przechodząc, wchodzi do ich domu,
aby z nimi przebywać; obie kobiety przyjmują Tego, o którym wiedzą,
że potrafi się wzruszyć. Wiele zajęć
sprawia, że jesteśmy jak Marta: aktywni, rozproszeni, zawsze w biegu
tu i tam… ale często jesteśmy też jak
Maria: w obliczu pięknego krajobrazu lub filmiku, jaki posłał nam na komórkę przyjaciel, zatrzymujemy się,
by pomyśleć, by wsłuchać się. W tych

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą Cytrynową renomowanej ﬁrmy Reutter
zawierają naturalny ekstrakt z aloesu i olejek trawy cytrynowej.
To idealne połączenie polecane przy obniżonej odporności,
do wspierania przewodu pokarmowego, wspomagania pamięci
i koncentracji. Dostępne w aptekach i zielarniach.
Cena 7,90 zł.
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zasadniczo znudzeni… i nudni. I którzy zanudzają innych. I to też mnie zasmuca. To trudne, a zarazem jest dla
nas wyzwaniem, kiedy ludzie młodzi
porzucają swoje życie w poszukiwaniu
„oszołomienia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne
drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty… i to do zapłacenia wysokiej
ceny. Myślicie o wielu młodych, których znacie, którzy wybrali tę drogę.
Zastanawiające jest, gdy widzisz
młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za
sprzedawcami fałszywych iluzji, a jest
ich bardzo wielu (w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy „sprzedawców
dymu”), którzy okradają was z tego,
co w was najlepsze. I to mnie bardzo
smuci. Jestem pewien, że wśród was
ich nie ma. Ale są młodzi „emeryci”,
którzy rzucają ręcznik przed rozpoczęciem walki, pozwalają się oszołomić i wpadają w pustkę. Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się,
aby pomóc sobie nawzajem, bo nie
chcemy pozwolić, żeby okradziono
nas z tego, co w nas najlepsze, nie
chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając
w zamian fałszywe złudzenia. Drodzy
przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla
waszego życia tego wyobcowującego
„oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie
się żywi, pełni? Wolicie wyobcowujące oszołomienie czy moc łaski? Wyobcowujące oszołomienie czy moc pełni
życia. Co chcecie? Nie słyszę dobrze?
Żeby żyć pełnią, żeby mieć siłę odnawiania się – jest jedna odpowiedź, której się nie sprzedaje, i której nie można
kupić, nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale żywa osoba – która
nazywa się Jezus Chrystus.
Poproszę o oklaski. Pytam was:
czy można kupić Jezusa Chrystusa?
Czy Jezus Chrystus sprzedawany jest
w sklepach? On jest darem. Prezentem od Ojca. Darem naszego Ojca.
Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia,
Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali
się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam
wyzwania, zachęca nas i pomaga nam,
by powstawać za każdym razem, kiedy
uważamy siebie za przegranych. Jezus
Chrystus nam pomaga nam podnosić
wzrok i marzyć o rzeczach wzniosłych.
Ale Ojcze – ktoś mógłby powiedzieć – tak trudno jest myśleć o rzeczach wzniosłych. Tak trudno jest
się wspinać, być ciągle w drodze
na szczyt. Ojcze, ja jestem słaby, upadam, staram się, ale wiele razy mi nie
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dniach, Światowych Dniach Młodzieży, Jezus chce wejść do naszego domu;
do serca każdego z nas, zobaczy nasze
niepokoje, nasze bieganie na wyścigi,
jak Marta… i będzie czekał, aż wysłuchamy Go jak Maria; aż pośród
wszystkiego, co trzeba wykonać, będziemy mieli odwagę, żeby się Jemu
powierzyć. Będą to dni dla Jezusa, poświęcone na słuchanie się nawzajem,
aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielę dom, ulicę, grupę lub szkołę.
A ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy
się kochać jak Jezus. Zatem pyta On,
czy chcemy życia pełnego: Chcesz
życia pełnego? Zacznij od tego, byś
pozwolił się wzruszyć! Ponieważ
szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu: ono jest Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego
przygodą: miłosierdzie. Miłosierdzie
ma zawsze młode oblicze; podobnie jak oblicze Marii z Betanii, siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go słuchać, bo wie,
że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi
z Nazaretu, począwszy od Jej „tak”
w przygodzie miłosierdzia, która będzie nazywana błogosławioną przez

wszystkie pokolenia, nazywana przez
nas wszystkich „Matką Miłosierdzia”.
Wołajmy wszyscy: Maryjo, Matko
Miłosierdzia, wszyscy, Maryjo, Matko Miłosierdzia.
Zatem wszyscy prośmy teraz Pana,
niech każdy powtórzy to pytanie w ciszy, w swoim sercu. Zaangażuj nas
wszystkich w przygodę miłosierdzia!
Zaangażuj nas w przygodę budowania mostów i burzenia murów (płotów
i zasieków); zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu,
temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu
swego życia.
Zaangażuj nas, byśmy prowadzili do Ciebie tych, którzy Cię nie znają,
byśmy mogli powiedzieć im z wielkim
szacunkiem w Twoje imię, dlaczego
wierzymy. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania tych, których nie rozumiemy, tych którzy pochodzą z innych
kultur, innych narodów, a także tych,
których się boimy, sądząc, że mogą
nam wyrządzić zło. Spraw, abyśmy
skierowali nasze spojrzenie, jak Maryja z Nazaretu podczas nawiedzenia
Elżbiety, ku naszym seniorom, naszym
dziadkom, aby nauczyć się ich mądrości. Pytam was: rozmawiacie ze swoimi dziadkami? Szukajcie kontaktu
z waszymi dziadkami. Oni posiadają
mądrość życia. I powiedzą wam rzeczy, które poruszą wasze serce. Panie,
oto jesteśmy! Poślij nas, byśmy dzielili
się Twoją Miłością Miłosierną. Chcemy Ciebie przyjąć podczas tych Światowych Dni Młodzieży, chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wówczas,
gdy je przeżywamy wychodząc z miłosierdzia, że to jest ta najlepsza i najsłodsza cząstka, której nigdy nie będziemy pozbawieni.
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Pragnę zakończyć powyższą lekturę – słowami Jana Pawła II, który

Żeń–szeń i Imbir
– ZASTRZYK ENERGII
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i zachowuje miliony informacji. By robić to sprawnie potrzebuje
przede wszystkim energii oraz składników, które
go budują. Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondycję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uodparnia
i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych ﬁrmy Reutter zastosowano
wysokiej jakości ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wymagaj
wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wysokiej jakości i oryginałów.

Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej ﬁrmy Reutter
są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

w 1979 roku na Błoniach w Krakowie mówił m.in.: „I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków,
w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd
na Polskę...
I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”,
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją
i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas
Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie
znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali
zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,– abyście nigdy nie utracili tej
wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili
tą Miłością, która jest „największa”,
która się wyraziła przez Krzyż, a bez
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć
i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej
sanktuariów na ziemi polskiej, przez
pamięć św. Wojciecha, który zginął
dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez
pamięć św. Stanisława, który legł pod
mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was o to. Amen”.
Niech te słowa staną się dziś, w nowym tysiącleciu, na nowo zachętą do odnowy życia każdego Polaka
i każdej Polki, odnowy życia polskich
rodzin, odnowy życia społecznego
i politycznego w Polsce – na mocnym
fundamencie praw Bożych.
I na koniec jeszcze jedno pragnienie autora: zróbmy wszystko
co w naszej mocy, aby na Błoniach
papieskich w Krakowie, miejscu
wspaniałych przeżyć wiernych z papieżami naszych czasów: św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI
i Franciszkiem – powstał wspaniały
krzyż, symbol naszej świętej wiary,
który nie tylko przypominałby przyszłym pokoleniom o nadzwyczajności tego miejsca, ale żeby ten krzyż
promieniował na całą naszą Ojczyznę i zawsze nam przypominał
o naszych chrześcijańskich korzeniach i przywiązaniu do Chrystusa. Tylko w ten sposób wypełnimy
prośbę św. Jana Pawła II.
Opracował: KS. MAREK RUSECKI

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.
Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.
Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.
Uwaga! – Nie zostawia plam!
Testowany dermatologicznie.

Super Deo to wypróbowany
oryginalny dezodorant!
Cena: ok. 17 zł
Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

SZLAK WIARY

www.szlakwiary.pl

20

Uczynki miłosierne
co do duszy

Grzeszących upominać.
Zawsze? Czy to naprawdę nasz chrześcijański obowiązek? A jeśli ktoś się obrazi, pogniewa? Może lepiej
tego nie robić... Tymczasem
upominanie grzeszących jest
obowiązkiem płynącym z miłości. Przestrzeganie kogoś
przed złem jest aktem miłosierdzia. Jest jak koło ratunkowe rzucone tonącemu. Upominanie nie jest łatwe dla obu
stron. Trzeba starannie dobierać słowa, wybrać właściwy
moment. Nikt nie lubi upominać, nikt też nie lubi być upominanym. Ale i jedno, i drugie jest potrzebne dla rozwoju
człowieka.

Nieumiejętnych pouczać.
To w miarę łatwe. Wielu z nas
ma tendencję do pouczania,
udzielania rad, a nawet do wymądrzania się. Czy jednak zawsze nasze pouczanie idzie
w dobrym kierunku? Może
pouczamy innych o rzeczach
mniej ważnych, pomijając to,
co naprawdę istotne? Także sami słyszymy wiele wskazówek i pouczeń, a zbyt mało
w tych słowach konkretów
i działania. Pouczać trzeba
umieć.
Wątpiącym dobrze radzić.
Kiedy mamy problem i potrzebujemy pomocy dobrze,
gdy obok jest ktoś, kto nam
udzieli rady. Często przemilczamy swoje uwagi: ze wstydu, z niemożności przełamania nieśmiałości, czy też
dlatego, że nie chcemy zranić czyichś uczuć. A tymczasem dobra rada jest cenniejsza od pieniędzy. Świadczy
też o tym, że komuś zależy,
że chce pomóc, podtrzymać
na duchu, wesprzeć.
Strapionych pocieszać.
Słowo „strapionych” brzmi
staroświecko i niemodnie.
Dziś powiedzielibyśmy zmartwionych, będących w kryzysie, potrzebujących. Nasze życie nie jest wolne od utrapień.
Potrzebujemy pocieszenia.
Nie chodzi tu jednak o puste:
„Będzie dobrze”, „Nie martw
się”. Prawdziwe pocieszenie
to bliskość. Słowa nie są ważne, ale przekonanie osoby pocieszanej, że nie jest nam obojętne to, co przeżywa. Bliskość
znaczy bardzo wiele. Czasami
wystarczy, by odbudować nadzieję i wesprzeć.
Krzywdy cierpliwie znosić. Uczynek ten wydaje się
absurdalny. Czemu ma służyć przyjmowanie krzywd?
I to jeszcze z cierpliwością,
którą tak łatwo pomylić z bezsilnością albo lękiem. W jaki
sposób odpowiadać na krzywdę? Nie nerwami, złym słowem, chęcią odegrania się,
ale milczeniem i modlitwą
za wyrządzającego krzywdę.
Panu Bogu pozostawmy trudne sytuacje i „wyrównanie”
krzywd.
Urazy chętnie darować.
Jak łatwo można kogoś urazić. Jak można samemu poczuć się urażonym. Jesteśmy tacy delikatni, bolą nas
niesprawiedliwe słowa, nieżyczliwe gesty. Kościół zachęca nas do ich darowania i to od razu – chętnie.
Po to, by nie pozwolić doznanej krzywdzie stać się powodem rozgoryczenia i niechęci.

Z umiejętnością darowania
uraz żyje się łatwiej.
Modlić się za żywych
i umarłych. Uczynek ten
uświadamia, że chociaż możemy wiele dobrego zrobić dla
naszych bliźnich, to Pan Bóg
może więcej niż my. Modląc
za żywych i umarłych uznajemy potrzebę pomocy ze strony Kogoś, kto jest silniejszy od nas. Modlitwa pomaga
w sytuacjach trudnych, często po ludzku beznadziejnych.
Prośba skierowana do Boga
z pewnością nie pozostanie
bezowocna.

Uczynki miłosierne
co do ciała

Głodnych nakarmić. Tyle
biedy wokół. Wielu ludzi nie
ma nawet na chleb. Z pewnością widzieliśmy szukających
pożywienia na śmietnikach,
żebrzących, wyciągających
ręce z prośbą o posiłek czy
pieniądze. Nie powinniśmy
być obojętni na los i potrzeby
innych ludzi. Liczy się każdy,
nawet drobny gest.
Spragnionych napoić.
Są miejsca na ziemi, w których woda to skarb. Sami
odczuwamy jej wielkie pragnienie w upalny, letni dzień.
Brak wody jest jeszcze bardziej dotkliwy, niż brak pokarmu. Kiedy człowiek doświadcza pragnienia, pojmuje
lepiej, jak wielkim darem jest
przysłowiowy kubek wody.

Zwróćmy uwagę, aby nie marnować tego cennego dobra.
Nagich przyodziać. Brak
ubioru wystawia człowieka na pośmiewisko, sprawia,
że traci swoją godność. Ten
uczynek miłosierdzia dotyczy
troski o ludzkie ciało, nie tylko w kwestii odzienia. Może
mamy niepotrzebną odzież
w dobrym stanie? Warto przekazać ją organizacjom dobroczynnym, które niosą pomoc
potrzebującym.
Podróżnych w dom przyjąć. Podczas podróży bardzo
docenia się życzliwych ludzi.
Takich, którzy wskażą drogę, pomogą przenieść bagaż, zaoferują nocleg. Przysłowie mówi: „Gość w dom
– Bóg w dom”. Znaczy to,
że każdego człowieka należy przyjmować tak, jak samego Boga. W gościnnym domu
dobrze się czujemy, jak u siebie. Pielęgnujmy słynną polską gościnność.
Więźniów pocieszać. Jak
wygląda więzienie? Smutne
miejsce z kratami w oknach,
ze strażnikami i osadzonymi. Także więźniom winniśmy współczucie, dobre słowo i modlitwę. W więzieniach
przebywają tysiące ludzi. Skazani za złamanie prawa ponoszą słuszną karę. Prośmy Pana
Boga o łaskę skruchy i nawrócenie dla nich.
Chorych nawiedzać. Ciężar choroby i cierpienia jest

trudny do udźwignięcia.
Zwłaszcza przez osoby samotne, opuszczone, bez rodziny. Nie zostawiajmy ich
samym sobie. Pomóżmy im
zadbać o dom, zrobić zakupy, może zabrać na spacer.
Pomyślmy też z wdzięcznością
o tych, którzy okazują chorym
najwięcej serca – pielęgniarkach, wolontariuszach, pracownikach hospicjów.
Umarłych grzebać. Ten
uczynek wydaje się dla nas,
Polaków, taki oczywisty. Jednak np. w Szwecji bywa tak,
że nie ma kto odebrać z domu
pogrzebowego urny z prochami. Bardzo przygnębiający jest
widok stojących na półkach
urn, świadczących o wielkiej
samotności zmarłych już osób.
Oddanie szacunku zmarłemu,
ostatnie pożegnanie i pogrzeb
są bardzo ważne. Nasza obecność, modlitwa, komunia św.
przyjęta w intencji zmarłego
– to ostatnia przysługa, jaką
możemy mu wyświadczyć.
Szczególną miłość i szacunek okazujmy zmarłym przez
modlitwę w ich intencji, Mszę
św. i wypominki.

Miłosierdzie w nauczaniu
Papieży

„Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie
i drogie” – mówił św. Jan Paweł II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Łagiewnikach. „Historia
jakby wpisała je w tragiczne
doświadczenie drugiej wojny
światowej. W tych trudnych
latach było ono szczególnym
oparciem i niewyczerpanym
źródłem nadziei nie tylko
dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje
osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako

kształtuje obraz tego pontyfikatu” – dodał.
Zainspirowany orędziem
Miłosierdzia Bożego, które
Bóg przekazał przez Siostrę
Faustynę, napisał pierwszą
w historii Kościoła encyklikę
o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”, w której
wyraził pragnienie „ażeby niniejsze rozważania przybliżyły wszystkim tę tajemnicę, stając się równocześnie żarliwym
powołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo
potrzebuje człowiek i świat
współczesny Potrzebuje, choć
często o tym nie wie”.
W pamięci starszych zapisały się pełne wymowy słowa,
które św. papież Jan XXIII
wypowiedział na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego
II: „Dziś jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem
miłosierdzia, aniżeli surowością. (...) Kościół Katolicki
pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem
synów odłączonych, podnosząc za pośrednictwem tego
Soboru Powszechnego pochodnię prawdy katolickiej”.
Okazją do przypomnienia
światu orędzia Miłosierdzia
były także fragmenty Encykliki Mater et Magistra, którą napisał Jan XXIII. Możemy tam przeczytać m.in.:
„Trzeba tu dodać, że kto kieruje się miłością chrześcijańską, ten nie może nie kochać
innych i nie uważać ich potrzeb, cierpień i radości za
swoje własne. Jego zaś działanie, czegokolwiek by nie
dotyczyło, jest wytrwałe, dynamiczne, przeniknięte ludzką życzliwością, a także pełne troski o dobro innych”.

FOT. KS. ROMAN WALCZAK

„M

iłosierdzie masz
okazywać
zawsze
i wszędzie,
nie możesz się od tego usunąć
ani wymówić, ani uniewinnić” – te słowa Pana Jezusa
zanotowała w swoim „Dzienniczku” św. siostra Faustyna. Dlaczego miłosierdzie jest
tak ważne? Jak czynić miłosierdzie? Jak upodobnić się
do Chrystusa?
Z pomocą znów przychodzą słowa, które zapisała Sekretarka Bożego Miłosierdzia:
„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci – modlitwa. W tych
trzech stopniach zawiera się
pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku
mnie. W ten sposób dusza
wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu” (Dz. 742).
Także w Piśmie Świętym
nie brakuje odniesień do miłosierdzia i pełnienia dobrych uczynków. W Liście
do Hebrajczyków czytamy:
„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków” (Hbr 10,24). Z kolei
List do Efezjan uświadamia
nam: „Jesteśmy bowiem Jego
dziełem, stworzeni w Jezusie
Chrystusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef
2,10). Natomiast Drugi List
do Tymoteusza wzywa: „Aby
człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego
dobrego czynu” (2 Tym 3,17).
Mamy wreszcie nakazane przez Kościół, a wynikające z nauki Jezusa „uczynki miłosierne” co do duszy
i co do ciała.

FOT. ARCH. CALVARIANUM „KALWARIA PAPIESKA"

Błogosławieni miłosierni
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FOT. L'OSSERVATORE ROMANO

Na zakończenie Soboru również bł. papież Paweł
VI wspomniał o miłosierdziu
Bożym: „Strumień miłości
i uwielbienia wylał się z Soboru na współczesny świat
ludzki. (...) Zamiast deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa; zamiast złowrogich przewidywań, w stronę
świata współczesnego wysłaliśmy z Soboru przesłania pełne zaufania: jego wartości nie
tylko zostały uszanowane, ale
i uhonorowane, jego wysiłki wsparte, jego zamierzenia
oczyszczone i pobłogosławione. (...) I jeszcze inną rzecz
powinniśmy zauważyć: całe
to bogactwo doktrynalne jest
zwrócone w jednym kierunku:
służyć człowiekowi. Człowiekowi, możemy tak to powiedzieć, w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie
i w każdej jego potrzebie”.
Zgłębianie tajemnicy miłosiernej miłości Boga do człowieka było też obecne w nauczaniu papieża Benedykta
XVI. Ojciec święty w czasie
swojej pielgrzymki do Polski
27 maja 2006 roku nawiedził
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Śmierć z miłości
do Chrystusa

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Miłość rodzi się
z patrzenia
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST
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źródłem radości, ukojenia
i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie:
to jest słowo, które objawia
Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg
wychodzi nam na spotkanie.
Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka
w sercu każdego człowieka,
gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia.
Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem,
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”.
Nauczanie Kościoła i kolejnych Następców Świętego Piotra wzywa nas nie tylko
do modlitwy i praktyki życia
sakramentalnego, ale do konkretnych czynów i działań,
które każdy z nas winien podejmować. Świadczenie dobra
bliźnim powinno się stać nie
tylko stylem chrześcijańskiego
życia, ale również podstawową zasadą życia społecznego.

ŚWIĘCI
WIĘĘCI KAROLA WOJTYŁY

KRAKOWSKA PIELĘGNIARKA BŁOGOSŁAWIONĄ

Łaskami
am
m słynący
obraz
az Świętego
Ś
NR 3(42)2018 |
a w kościele
Józefa
Sióstr Ber
Bernardynek
rn
w Krakowie
K

i ducha, jesteście najbardziej
zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia
Bożego. Dzięki wam, przez
wasze cierpienie On z miłością pochyla się nad ludzkością. To wy, mówiąc w zaciszu serca: Jezu, ufam Tobie,
uczycie nas, że nie ma innej
głębszej wiary, innej, żywszej
nadziei, innej gorętszej miłości od tej, jaką żywi człowiek,
który w nieszczęściu zawierza
siebie pewnym dłoniom Boga.
A ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia,
niech będą przedłużeniem
tych Bożych dłoni” – zaapelował Benedykt XVI.
Papież Franciszek również
wielokrotnie wzywał do tego,
aby chrześcijanie w naszych
czasach stawali się apostołami
i świadkami miłosierdzia Bożego. Ustanawiając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
napisał Bullę Misericordiae
vultus. Czytamy w niej: „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas

EWANGELIZACJA POPRZEZ SŁOWO
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Bóg się rodzi!
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Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Tutaj
spotkał się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi ich
opiekunami oraz apostołami
Bożego Miłosierdzia. Skierował serdeczne słowa do osób
dotkniętych krzyżem choroby i cierpienia. Na zakończenie wizyty udał się do kaplicy Wieczystej Adoracji,
gdzie w modlitewnym skupieniu powierzał Bogu wszystkie
sprawy Kościoła oraz całego świata. Powiedział wówczas: „Cieszę się, że mogę się
z wami spotkać przy okazji
mojej wizyty w tym sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
(…) W tej okoliczności stajemy przed dwiema tajemnicami: tajemnicą ludzkiego
cierpienia i tajemnicą Bożego miłosierdzia. Na pierwszy
rzut oka te dwie tajemnice
wydają się sobie przeciwstawiać. Kiedy jednak staramy
się je zgłębić w świetle wiary, widzimy, że istnieje pomiędzy nimi harmonia, dzięki tajemnicy krzyża Chrystusa.
(...) Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem ciała
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Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
ekolekcje, prowadzone od 19 lat w Zaborówcu, pogłębione przez post
Daniela ( Dn 1,12–13),
są sprawdzoną formą prostej, naturalnej terapii, prowadzącej
do zdrowia duszy i ciała.
Niezdrowy styl życia, anomalie żywieniowe, ignorowanie profilaktyki zdrowia, zaniedbane relacje
z Bogiem prowadzą nieuchronnie
do utraty zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego a szczególnie do nasilenia tzw. chorób cywilizacyjnych (m.in. choroby układu
krążenia, cukrzycy, grzybicy, skazy
moczanowej, chorób zwyrodnieniowych, zapalnych, alergicznych itp.).
Stanowią one trudny problem medyczny i społeczny w skali globalnej. Najczęściej pierwsze symptomy tych chorób są mało dokuczliwe
i lekceważone. Ujawniają się po latach trwania, gdy stają się przewlekłe, trudne do leczenia a układ odpornościowy nie radzi sobie z nimi.
Mają często charakter zwyrodnieniowy, zapalny, nowotworowy – są źródłem dyskomfortu życiowego, cierpienia, prowadzą do niedołęstwa
i przedwczesnej śmierci.
Ratunkiem może okazać się
proponowany przez nas post, czyli świadoma, dobrowolna, okresowa wstrzemięźliwość pokarmowa,
wsparta motywacją religijną.
Wieloletnie doświadczenia potwierdzają jego leczniczą skuteczność. Post Daniela nie jest sposobem
codziennego odżywiania, lecz 10–
dniową kuracją leczniczą (w sytuacjach uzasadnionych, przedłużoną
nawet do 6 tygodni). Polega na spożywaniu wyłącznie warzyw w postaci
surówek, kiszonek, warzyw gotowanych, parowanych, zup warzywnych,
wywarów, soków, przypraw ziołowych (bez tłuszczu, cukru, białka,
węglowodanów).
Nie przestajemy się odżywiać,
lecz odżywiamy się inaczej.
Potrawy warzywne zmuszają organizm do odżywiania endogennego

Bogiem, budzi szacunek do pożywienia jako daru Bożego, zrozumienie
ludzi głodujących i chęć niesienia
im pomocy oraz pozwala ponownie
nabrać zdrowego umiaru na wielu
płaszczyznach naszego życia.
Powraca radość, uśmiech, ustępuje smutek, rodzi się nadzieja, ład
i pokój wewnętrzny.
W naszym Domu Rekolekcyjnym zostały stworzone właściwe
warunki do podjęcia Postu Daniela.
Zapewniamy opiekę medyczną
(konsultacje, porady, pomiary), gimnastykę, spacery, fitness, pogadanki
nt. postu, zdrowego żywienia i roztropnego stylu życia oraz codzienną
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Eucharystię, nauki rekolekcyjne, nabożeństwa, stałą opiekę duchową
kapłana.
Zorganizowana forma postu, właściwe nastawienie, świadomość korzyści duchowych i fizycznych oraz
atmosfera chrześcijańskiej radości,
nad którą czuwa nasza Patronka, św.
Urszula Ledóchowska, a także zdrowy klimat i urokliwa przyroda naszego parku krajobrazowego – to atuty, które pomogły pościć w naszym
Domu ponad 9 tys. Uczestnikom.
Zapraszamy małżeństwa, osoby
samotne, seniorów, kapłanów, osoby konsekrowane.
URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela
wg dr Ewy Dąbrowskiej
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
(wewnętrznego), tzn. organizm pozbawiony tłuszczu, cukru, białka,
węglowodanów szuka źródeł energii w niepotrzebnych zapasach tkanki tłuszczowej, depozytach białkowych, w nadmiarze cholesterolu,
zwyrodniałych tkankach, złogach,
toksynach itp. Rozpoczyna się proces autolizy, ustępuje głód i pojawia
się sytość. Po kilku dniach ustępują tzw. kryzysy ozdrowieńcze i pojawia się lepszy nastrój, więcej energii, lepsza wydolność narządów
wewnętrznych, lepsza ruchomość
i sprawność ogólna.
Do tych korzyści przyczynia się
proces oczyszczania i odkwaszania
organizmu, wspomagany piciem odpowiednich herbat ziołowych i wody
oraz różne formy ruchu (gimnastyka, spacery, przyrządy fitness).
Post warzywny podnosi odporność organizmu, wzmacnia pracę
serca, powoduje spadek wagi, poprawia parametry ciśnienia, cukru,
cholesterolu a także obficie nasyca

TELEGRAM DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W NAGŁEJ POTRZEBIE
Czyli triduum odprawiane w jednym dniu
dla wybłagania szybkiego ratunku
Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie
w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo
w trzech godzinach następujących po sobie.
MODLITWA
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa
i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też
uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie
Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili.
Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję

organizm witaminami, minerałami,
enzymami, antyoksydantami itp.
Chcąc utrzymać uzyskaną poprawę zdrowia fizycznego, nie należy
wracać do starych, zgubnych nawyków żywieniowych, lecz do pełnowartościowego, naturalnego żywienia, praktyk postnych i zdrowego
stylu życia.
Zintegrowana osobowość człowieka przejawia się w jedności ducha, duszy i ciała. Zatem Post Daniela ratuje nie tylko zdrowie fizyczne,
owocuje również pogłębieniem życia duchowego. Przed podjęciem
postu, wzbudzając intencję, warto
prosić Boga o łaskę radosnego przeżywania postu, o wytrwałość, cierpliwość, pokorę. Post bez modlitwy,
ofiary, wyrzeczenia, wyciszenia jest
niemożliwy; przerodzi się w dietę
lub głodówkę i nie przyniesie efektów duchowych, a efekty fizyczne
mogą być połowiczne. Post przeżywany właściwie wzbudza refleksję
nad życiem, pogłębia relacje z Panem

im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic
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Rekolekcje pogłębione przez post warzywny
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
ZAPRASZAMY:
- udręczonych problemami zdrowotnymi
(choroby serca, krążenia, nadciśnienie,
otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe
stawów, schorzenia układu pokarmowego,
grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia,
pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem
przebaczającym i uzdrawiającym

Terminy
w 2019r.
29.04-09.05
27.05-06.06
24.06-04.07
22.07-01.08
05.08-15.08
09.09-19.09
07.10-17.10
04.11-14.11

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY

tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl www.zaborowiec.pl

na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla
miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej
Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę... (tu wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu.
O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... dla
NN... O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci,
w każdy czas!

PIĘĆ WESTCHNIEŃ DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi,
uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego
serca mego, kochał Twego przybranego Syna
i Jego Dziewiczą Matkę. Święty Józefie, uproś
mi łaskę, abym – tak jak Ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi
Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię,
strzeż mojej czystości. Święty Józefie, Patronie
wahających się w wyborze, ratuj stojących nad
przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby
Chrystusowi.
Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach
Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili
konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą
najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!
Amen.

SZLAK WIARY
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