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CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
W SUKIENCE 600-LECIA
Złota róża - dar Ojca Świętego Jana Pawła II - 4.06.1979 r.
Złote jabłko i berło królewskie - dar kobiet polskich z 1926 r.
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WPROWADZENIE
Pisanie tej książki rozpocząłem w kwietniu 1996 roku, z chwilą ogłoszenia w prasie przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Papieżu Janie Pawle II.
Pierwsze wydanie zawierało odpowiedzi na 30 kwalifikacyjnych pytań konkursowych, 70 pytań
półfinałowych i finałowych oraz dodatkową wiedzę związaną z Papieżem Janem Pawłem II. Pytania
obejmowały następujące dziedziny:
 Karol Wojtyła:

dzieciństwo i młodość,

 Karol Wojtyła:

twórczość poetycka,

 Karol Wojtyła:

duszpasterz, teolog, filozof,

 Jan Paweł II:

działalność duszpasterska, doktrynalna,
prawodawcza i dyplomatyczna.

Prawie wszystkie odpowiedzi uzupełnione są o informacje dodatkowe. Książka jest więc czymś
w rodzaju monografii - kompendium - podstawowym zarysem wiedzy o życiu, twórczości,
działalności oraz nauczaniu "najwybitniejszego z ludzi tworzących nie tylko polską, ale
ogólnoludzką kulturę ducha", jak powiedział o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec z KUL, jeden
z największych w świecie filozofów, zamykając I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie
Pawle II.
Zebrany materiał można podzielić na dwie części. Pierwsza zawiera pytania kwalifikacyjne,
półfinałowe i finałowe oraz odpowiedzi z informacjami dodatkowymi.
Drugą część stanowią krótkie encyklopedyczne wiadomości na temat Stolicy Apostolskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem dokumentów i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.
W drugim wydaniu książki informacje umieszczone w książce zostały uaktualnione, zmienione
i poszerzone o fakty i wydarzenia związane z życiem i nauczaniem Papieża Jana Pawła II, a przede
wszystkim o wydarzenia związane z Wielkim Jubileuszem Roku 2000 - do roku 2004 – zgodnie
z sugestią arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Metropolity Gdańskiego, zawartą w Jego Słowie
Wstępnym, do pierwszego wydania tej książki.
Ponieważ w Liście Apostolskim <<Tertio millennio adveniente>> Papież Jan Paweł II pisze:
"Najlepsze przygotowanie do Jubileuszu roku dwutysięcznego nie jest niczym innym, jak tylko
możliwie wiernym wcieleniem nauki Vaticanum II w życie każdego człowieka i całego Kościoła"
(n.20), dlatego w książce można znaleźć wykaz wszystkich dokumentów Ekumenicznego Soboru
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Watykańskiego II, refleksje Ojca Świętego na ich temat oraz refleksje uczestników międzynarodowej
konferencji, zorganizowanej w 35. rocznicę zakończenia obrad VATICANUM II.
Moje zainteresowanie osobą Ojca Świętego Jana Pawła II datuje się od momentu opublikowania
pierwszego egzemplarza „L'Osservatore Romano‖ w języku polskim (styczeń 1980 r.). Dedykacja
Papieża Jana Pawła II dla Rodaków nowego miesięcznika była następująca:
"Z radością witam pojawienie się polskiej wersji <<L'Osservatore Romano>> w ślad za innymi
wydaniami tego czasopisma w różnych współczesnych językach.
Oby również i w moim języku ojczystym mogło ono spełniać właściwe sobie zadanie, służąc
posłannictwem Stolicy Apostolskiej w Kościele i świecie współczesnym
Oby Słowo Boże przekazywane przy pomocy tej publikacji wydawało owoc stokrotny. Autorom
i Czytelnikom z serca błogosławię".
Opracowując materiały korzystałem w dużej mierze z wszystkich roczników "L'Osservatore
Romano". Dlatego niech ta książka będzie maleńkim owocem, spełniającym cytowane wyżej życzenia
Papieża Jana Pawła II.
Pracę tą dedykuję głównie młodzieży oraz tym wszystkim, którzy nie mają możliwości zgłębienia
wiedzy związanej z osobą i pontyfikatem Papieża Polaka. Z racji zaś bogatego materiału
faktograficznego, dotyczącego Wielkiego Roku Jubileuszowego 2000, w tym wypisów z Listów do
kapłanów na Wielki Czwartek, od początku pontyfikatu do 2005 roku, życzyłbym sobie aby
trafiła do kapłanów i była dla nich inspiracją do rozpoczęcia renesansu nauczania papieskiego oraz
aby trafiła do każdej polskiej rodziny.
Wszystkim Szanownym Czytelnikom życzę refleksyjnej lektury, abyśmy na nowo mogli odczytać
i wprowadzić w życie naukę naszego Papieża. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć i przyjąć w swoich
sercach i umysłach Jego wielkie przesłanie nowej ewangelizacji, które ma nas bezpiecznie
przeprowadzić przez wzburzone morze ziemskiej teraźniejszości. Abyśmy umieli docenić ten
niezwykły fakt historyczny, jakim był Papież Polak w Watykanie - Papież o niezwykłej, świętej
osobowości, który jest dziś dla świata znakiem Prawdy, Nadziei i Miłości, i w końcu byśmy umieli
docenić, jak ważnym darem od Boga jest On dla nas.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wielu moim przyjaciołom, znajomym i tym
wszystkim, dzięki którym ta książka mogła powstać.
Osobne, specjalne podziękowanie składam mojej żonie i rodzinie za cierpliwość, wyrozumiałość
i wsparcie duchowe.
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Szczególne podziękowania składam Jego Ekselencji Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu
Tadeuszowi Gocłowskiemu CM za „Słowo wstępne‖, którym utwierdził mnie w przekonaniu co do
celowości opracowania takiej właśnie książki.
Serdeczne podziękowania składam: Ojcu Jerzemu Domańskiemu za opracowanie kalendarium życia
Brata Zeno Żebrowskiego, ks. dr Adamowi Bajorskiemu MSF i Cezaremu Ritterowi za opracowanie
informacji dodatkowych do odpowiedzi na pytania w rundzie VI oraz Janowi Józefowi Korczowi za
korektę do pierwszego wydania.
Dodatkowo wyjaśniam, że umieszczona na pierwszych stronach książki fotografia obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej jest darem ks. biskupa prof. dr hab.

Antoniego Długosza, sufragana

Archidiecezji Częstochowskiej i ma dla mojej rodziny szczególne znaczenie.
Zdaję sobie sprawę, że książka powinna być na najwyższym poziomie. Wymaga tego szacunek
i miłość do naszego Papieża Jana Pawła II, Namiestnika Chrystusowego. Dlatego bardzo proszę
o wybaczenie wszelkich niezamierzonych uchybień i nadsyłanie uwag, za które z góry serdecznie
dziękuję.
Autor
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OD WYDAWCY 1. WYDANIA
Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża sprawił, że zarówno Kościół, jak i społeczność
międzynarodowa, a w szczególny sposób Polska doświadczyła pozyty-wnych skutków tego
wydarzenia. W pewnym sensie znaczenie tego wyboru mo-żna porównać z decyzją konklawe
z 1958 r., które powołało na Stolicę Piotrową jak się wówczas uważało „przejściowego‖ papieża. Nikt
nie podejrzewał, że kard. Angelo Romcalli dokona dzieła odnowy Kościoła, zwoła sobór powszechny
i zainicjuje zmiany na miarę wyzwań współczesności.
Gdy wybierano w 1978 r. papieża nie-Włocha także, jak się wówczas wydawało,
Dokonano „świętego eksperymentu‖. Papież z dalekiego kraju okazał się papie-żem bliskim Włoch,
bez problemów wszedł w codzienność stolicy Apostolskiej – a nawet z powodzeniem zaczął ją
reformować. Historia odnotuje, że za jego pontyfikatu dokonano reformy Kodeksu Prawa
Kanonicznego, wprowadzono pierwszy po Soborze Trydenckim Katechizm Kościoła Katolickiego. To
ten Pa-pież stał się wysoko cenionym obywatelem świata, jego autorytetem moralnym i sumieniem
opinii publicznej. Paradoksalnie – w epoce dynamicznego rozwoju postaw liberalnych i komunikacji
masowej papież Kościoła katolickiego otrzy-muje tytuł człowieka roku. Dlatego nie słabnie
zainteresowanie szczegółami bio-grafii człowieka, który jako swe nowe imię wybrał imiona dwóch
wielkich swoich poprzedników: Jana (XXIII) i Pawła (VI).
Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu publikujemy usystematyzowane wiadomości
o wydarzeniach, faktach, osobach i instytucjach ważnych dla zrozu-mienia pontyfikatu „polskiego
Papieża‖. Książka powstała jako efekt przygoto-wania do ciekawej inicjatywy popularyzującej osobę
Karola Wojtyły. Autor za-angażowany udziałem w konkursie wiedzy o Janie Pawle II poddał analizie
ofi-cjalne organy informacyjne Stolicy Apostolskiej, docierał osobiście do świadków i uczestników
dokumentowanych wydarzeń. W efekcie żmudnego, drobiazgowe-go opracowania zdobytych
materiałów powstała książka przydatna dla dzienni-karzy, historyków, katechetów i duszpasterzy.
Warto po nią sięgać za każdym ra-zem, gdy trzeba precyzyjnie odnieść się do nazw dokumentów
papieskich, do dat ważniejszych wydarzeń czy systematyki papieskich podróży i dokumentów nauczania Jana Pawła II.
Oddają do rąk Czytelnika w Polsce te książkę wydawnictwo pragnie dołączyć do wszystkich,
którym leży na sercu wprowadzenie w nasze życie codzienne wskazań Papieża z Krakowa.
WYDAWCA - „BIBLIOTEKA NIEDZIELI‖
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SŁOWO WSTĘPNE
METROPOLITY GDAŃSKIEGO
DO 1. WYDANIA
Dziewiętnaście lat niebawem minie odkąd Kardynał Karol Wojtyła rozpoczął swą papieską
służbę. Nieustannie uczestniczymy razem z Nim w tym wielkim wydarzeniu, jakim jest obecność
Kościoła w rodzinie ludzkiej, a poprzez Kościół obecność Chrystusa, który przybliża owoce Swego
Odkupienia do każdego człowieka. Powstają instytuty, specjalne archiwa, a nawet biblioteki, które
gromadzą dotyczącą tego wielkiego pontyfikatu Papieża Polaka, Papieża Słowianina.
Do rąk polskiego czytelnika trafi nowa książka, która dotyczy ogromu treści związanej z życiem
i pracą Jana Pawła II. Autor tej szczególnej publikacji położył akcent na słowo „Pytania‖ przy
pomocy których chce nam przybliżyć treść tych dziewiętnastu lat, a przez to pragnie byśmy jeszcze
bardziej bezpośrednio towarzyszyli Ojcu Świętemu w następnych, da Pan Bóg długich jeszcze latach
tego Pontyfikatu przełomu ludzkich dziejów.
Biorąc do ręki maszynopis tej książki miałem początkowo wątpliwość czy Autor wybrał słuszną
metodę. W dobie jednak ogromnego przyspieszenia, w dobie multimedialnych sposobów
komunikowania myśli, w dobie szybkiego i skróconego docierania z informacją do człowieka,
publikacja ta, jak mi się wydaje, jest koniecznością, zwłaszcza dla młodego czytelnika, ale nie tylko.
Pozwala ona szybko zorientować się w problematyce po to, by sięgnąć do źródeł, które pozwalają na
pełne zaznajomienie się z papieską myślą. Z tych powodów książkę tę uważam za bardzo cenną
w pracy katechety, ucznia i prawdę mówiąc dla nas wszystkich, którzyśmy powinni, w miarę
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możliwości wiedzieć wszystko, co dotyczy Osoby i Dzieła Jana Pawła II. Homilie i inne
przemówienia, które wygłosił Ojciec Święty w czasie swej tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny
ukazują się w dużych nakładach. Osobiście miałem to szczęście, że prawie wszystkich słuchałem „na
żywo‖. Ale niezależnie od tego stale sięgam do tekstu drukowanego i odkrywam w nim nowe
akcenty,

które

pozwalają

mi

na

zgłębienie

papieskiej

myśli

wyrażonej,

jakże

często,

w cudownych, poetyckich niemal obrazach. Trzeba nieustannie sięgać do nauczania Jana Pawła II.
Pomoże nam w tym książka p. Andrzeja M. Witkowskiego.
Ze względu na założenia metodyczne nie mógł Autor objąć całego materiału, ale myślę, że będzie
się starał kontynuować tę formę publikacji i uzupełniać informacje, dotyczące bogactwa papieskiego
nauczania oraz życia Kościoła w naszej epoce.

Gdańsk-Oliwa, dnia 25 VII 1997 r.
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TO BARDZO POŻĄDANA SYNTEZA NAUCZANIA
JANA PAWŁA II
(SŁOWO WSTĘPNE DO 2. WYDANIA)
Każde pochylenie się nad wielkością trwającego pontyfikatu Jana Pawła II traktujemy jako nasz
obowiązek, ale również i przywilej naszego pokolenia. Wydaje się, że nie dość zgłębiamy życie Ojca
Świętego i Jego dzieło z myślą o pełnym korzystaniu z tego inspirującego źródła. Zawsze w ludzkiej
historii następowała dramatyczna konfrontacja między dobrem i złem. Dokonuje się ona i za naszych
dni, a jej intensywność nasila się. W tej sytuacji obrona prawdy przez osobiste świadectwo ma
największe znaczenie. Warto zauważyć, że Jan Paweł II nie podejmuje wyzwań w sensie ataku na
kogokolwiek, ale po prostu prowadzi pozytywny dialog z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wydają się
mieć dobrą wolę. Jasno deklaruje swą postawę choćby w takiej jak tożsamość europejska, budowana
i ukazywana na silnym ewangelicznym fundamencie. Nade wszystko jednak Jan Paweł II to Świadek
Ewangelii, który wychowuje, wyzwalając w tych, którym pomaga w procesie wychowawczym ich
własne energie. Widać to zwłaszcza w czasie Jego wielkich spotkań z młodymi świata, co tak bardzo
jest widoczne w tych dniach w Toronto.
Nowe wydanie książki p. Andrzeja Witkowskiego zbiega się z wizytą apostolską Ojca Świętego do
Jego własnej Ojczyzny. Każda wizyta apostolska, choć odbywa się w określonym kraju, jest jednak
kierowana do powszechnego Kościoła. Widać to w Gwatemali i Meksyku. Taki charakter miały
również tegoroczne pielgrzymki papieża do krajów, które odwiedził w roku bieżącym.
Jan Paweł II przybywając w sierpniu do Krakowa ma jasno sprecyzowany cel o charakterze
uniwersalnym. Orędzie o Bożym Miłosierdziu, które Ojciec Święty skieruje z Sanktuarium
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w Łagiewnikach ma właśnie mieć taki wymiar. Na początku XXI wieku ludzkość musi sobie
uświadomić i to, że może budować swą przyszłość na pokoju, a ten jest możliwy wówczas, gdy
sprawiedliwość nie będzie hasłem lecz rzeczywistością, a także, że elementem scalającym rodzinę
ludzką będzie przebaczenie, zakorzenione w Bożym Miłosierdziu.
Publikacja p. Andrzeja Witkowskiego jest cenna z wielu powodów, ale nade wszystko dlatego, że
Autorowi udało się wypracować swą własną metodologię, która pozwala przy dużej syntezie
przekazać wielkie bogactwo treści. Jest to cenna publikacja, która odpowiada współczesnym
zapotrzebowaniom. Są potrzebne pogłębione analizy nauczania, ale są potrzebne też linie kierunkowe,
które wskazują drogę ku zgłębianiu bogactwa świadectwa Piotra naszych czasów.

Gdańsk, dnia 26 lipca 2002 r.
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CZĘŚĆ I
PONTYFIKAT

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
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PYTANIA KWALIFIKACYJNE I ODPOWIEDZI
1.Gdzie i kiedy urodził się Karol Wojtyła (podaj imiona rodziców)?

Odpowiedź:
Karol Wojtyła1 urodził się w Wadowicach2 małym miasteczku nad rzeką Skawą, leżącym
u podnóża Beskidu Małego, we wtorek 18 maja 1920 roku3.
Imię matki: Emilia4 z Kaczorowskich [ur.26 marca 1884 r., zmarła w Wadowicach 13 kwietnia
1929 r.].
Imię ojca: Karol5 ur. 18 lipca 1879 r. w Lipniku (dziś przedmieście Bielska - Białej), zmarł
w Krakowie 18 lutego 1941 r.
Józef - to drugie imię, jakie otrzymał na Chrzcie Świętym, którego udzielił ks. Franciszek Żak,
kapelan wojskowy, dnia 20 czerwca 1920 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania
NMP w Wadowicach. Rodzicami chrzestnymi byli: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki i Maria
Wiadrowska, siostra matki 6.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Matka Papieża miała ośmioro rodzeństwa, w tym pięć sióstr: Helenę, Olgę, Marię,
Rudolfinę i Annę. Olga i Helena były kolejnymi żonami Józefa Kuczmierczyka (18681944), Ojca chrzestnego Jana Pawła II. Prawdopodobnie skończyła osiem klas w
szkole sióstr Miłości Bożej w Krakowie. Była gospodynią domową. Zmarła na
zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie nerek.
 Ojciec Papieża ukończył szkołę ludową i został krawcem. W 1900 roku powołano go
do
wojska
austriackiego.
Został
zawodowym
podoficerem.
Pracował
w kancelarii w 56 pułku piechoty austriackiej, który stacjonował w Wadowicach. Po
1

Patronem jest św. Karol Boromeusz, abp Mediolanu (1538-1584, liturgiczne święto 4 listopada).
Miasteczko zostało założone jeszcze w czasach piastowskich (1327 r.). W okresie dzieciństwa Karola Wojtyły
liczyło mniej niż 7 tysięcy mieszkańców. W 1994 r. miało 19,3 tys. mieszkańców. Leży 50 km od Krakowa.
3
Tego dnia Warszawa witała Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako zdobywcę Kijowa.
4
Rodzice Emilii: matka -Maria Anna Kaczorowska z d. Scholz, ojciec Feliks Kaczorowski (rymarz)
5
Rodzice Karola (ojca Jana Pawła II):matka - Anna Wojtyła (z domu Przeczka), ojciec -Maciej Wojtyła (ur. 1852
w Czańcu, zm. 1923 w Białej). Pradziadek Jana Pawła II: Franciszek Wojtyła, ur. 1826 w Czańcu.
Prapradziadek Jana Pawła II: Bartłomiej Wojtyła, ur. ok. 1788r. w Czańcu.
6
3 kwietnia 1998 r. Ojciec Święty wystosował list po śmierci Felicji Wiadrowskiej, córki Marii
Wiadrowskiej. Pisał w nim między innymi: <<Odeszła do wieczności ostatnia osoba z najbliższej
rodziny po stronie mojej Matki, Felicja Widrowska, najstarsza córka śp. Leona i Marii, moich
Wujowstwa, którym wiele zawdzięczam. Przede wszystkim posługę matki chrzestnej, oddaną mi
w 1920 roku, a następnie wiele troski o moją osobę w ciężkim okresie okupacji niemieckiej>>.
7
Por. pytanie półfinałowe nr 11.
2
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uzyskaniu niepodległości pracował w 12 pułku piechoty. Dosłużył się stopnia
porucznika (na emeryturę przeszedł ok. 1928 r.). Chorował na serce.
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 Brat Papieża Edmund (ur.13 sierpnia 1906 r., zm. 4 grudnia 1932 r.) .
 Grób matki, ojca i brata Papieża znajduje się na Cmentarzu Rakowickim (wojskowym)
w Krakowie przy ul. Prandoty (kwatera 6 wsch. grób 11). Jest to grobowiec Wojtyłów i
Kaczorowskich.
 Siostra Papieża Olga zmarła sześć lat przed Jego urodzeniem.
 Karol Wojtyła I Komunię Świętą przyjął w maju 1929 r. Tego dnia od o. Sylwestra Karmelity otrzymał szkaplerz, który był „znakiem zbawienia, znakiem opieki w niebezpieczeństwie, zastawem pokoju i wiecznego ze Mną przymierza” - jak to miała
powiedzieć Maryja, gdy w 1251 r. objawiła się św. Szymonowi Stockowi. Jan Paweł II
szkaplerz ten nosił do końca życia.


Po śmierci Jana Pawła II, cenna relikwia – szkaplerz – dnia 23.11.2005 r.
została zaprezentowana i zainstalowana w specjalnym relikwiarzu przy obrazie
Matki Bożej Szkaplerznej w kościele Karmelitów Bosych "Na Górce"
w Wadowicach.
 Karol Wojtyła został przyjęty do koła ministrantów przez ks. Kazimierza Figlewicza katechetę w I klasie gimnazjum i odtąd jego spowiednika i kierownika duchowego.
Szybko został prezesem ministrantów.
 W latach 1935-37, w klasie VI i VII odbył przysposobienie wojskowe. Raz w tygodniu
na 2 godz. uczniowie zamieniali się w żołnierzy.
 „Sodalicium” - stowarzyszenie, braterstwo.
Sodalicję Mariańską założył Jezuita o. Jan Leunis, Flandryjczyk w 1563 r.,
a w Krakowie ks. Piotr Skarga w 1584 r.
Do Sodalicii Mariańskiej należeli królowie: Zygmunt III, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski,
Prymas Stefan Wyszyński, Papież Jan Paweł II.
Karol Wojtyła zostaje przyjęty do Sodalicji Mariańskiej 14 grudnia 1935 r. Wkrótce
zostaje sekretarzem. Od 26 kwietnia 1936 do 20 marca 1938 r. jest prezesem.
Sodalicji Mariańskiej zawdzięcza swoją Maryjność. Sodalicja Mariańska ma hymn:
„Błękitne rozwińmy sztandary” i jest pod patronatem NMP i św. Stanisława Kostki.
 3 maja 1938 r. z rąk ks. abpa Adama Sapiehy - Karol Wojtyła przyjmuje sakrament
bierzmowania (imię Hubert) - świadkiem jest ojciec przyjaciela p. Siłkowski.
 Od 20 czerwca do 17 lipca 1938 r. w Zubrzycy Górnej Karol pracował przy budowie
drogi. Był wtedy junakiem albo poborowym z cenzusem (maturzysta). Odbywał służbę
w 7 batalionie 9 kompanii Junackich Hufców Pracy. Udział absolwentów
gimnazjalnych w obozach JHP był obowiązkowy. Trzeba było odbyć służbę dla
ojczyzny i otrzymać zaliczenie, bez którego nie można było wstąpić na wyższe
uczelnie.
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2. W jakim mieście, po ukończeniu gimnazjum w Wadowicach, Karol Wojtyła
kontynuował dalszą naukę i kiedy otrzymał święcenia kapłańskie?
Odpowiedź:
Po ukończeniu gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach (matura z odznaczeniem)
Karol Wojtyła w sierpniu 1938 r. wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa (zamieszkali w
suterenie na Dębnikach, przy ul. Tynieckiej 10), gdzie od października 1938 r. do października 1939
r. kontynuował dalszą naukę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego studiując
filologię polską. Następnie od października 1942 r. do 1946 r. studiował w Metropolitalnym
Seminarium Duchownym (do stycznia 1945 r. w konspiracji). Studia teologiczne skończył po
wyzwoleniu jako alumn ww. Seminarium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 1 listopada 1946 r., w dniu Wszystkich Świętych,
w kaplicy domu arcybiskupiego na Franciszkańskiej, z rąk księcia Adama Stefana Sapiehy,
Metropolity Krakowskiego.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Jako student Karol wstąpił do Legii Akademickiej. Była to organizacja Przysposobienia
Wojskowego dla studentów. Od 1938 r. Wchodziła w skład Obrony Narodowej. We
wrześniu 1939 r. Legia Akademicka sformowała pododdziały wojskowe w Warszawie
i Lwowie. Żołnierze byli traktowani jako podchorążowie bez stopnia. Karol miał
książeczkę służbową studenta nr 10155. Z czynnej służby był zwolniony przez
starostę miasta Wadowice.
 Na studiach na Wydziale Filozoficznym UJ studiując filologię polską Karol Wojtyła
uczestniczył żywo w kołach zainteresowań: Kole Polonistów, Tow. Miłośników Języka
Polskiego.
 W 1940 r. Karol Wojtyła nawiązał kontakt z Juliuszem Osterwą - wielkim artystą,
odnowicielem teatru.


Święcenia kapłańskie poprzedzone zostały innymi nieodzownymi święceniami:


17.12.1944 r.

- niższe święcenia ostiariatu i lektoratu



21.12.1945 r.

- niższe święcenia egzorcystatu i akolitatu



13.10.1946 r.

- święcenia subdiakonatu



20.10.1946 r.

- świecenia diakonatu.

 Karol Wojtyła był wyświęcany osobno i wcześniej ze względu na przewidziany wkrótce
wyjazd do Rzymu na dalsze studia. Pierwsze Msze Święte odprawił w Zaduszki,
w wawelskiej krypcie Świętego Leonarda, miejscu spoczynku króla Jana Sobieskiego
i Marysieńki, króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Księcia Józefa Poniatowskiego
i Tadeusza Kościuszki. Jedną Mszę Świętą odprawił za dusze: matki, ojca, siostry
i brata, drugą za wszystkich zmarłych, trzecią wg intencji wyznaczonej wówczas
kapłanom przez Papieża.
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Świadkiem (w roli manuduktora - księdza prowadzącego) w czasie Mszy św. prymicyjnej
w krypcie św. Leonarda na Wawelu był ks. kanonik Kazimierz Figlewicz, który uczył
Karola religii w I klasie gimnazjum w Wadowicach. Na obrazkach prymicyjnych ks.
Karola Wojtyły miał sentencję: "Módlcie się bracia, aby moja i wasza modlitwa była
przyjemna BOGU".
Awers obrazków przedstawiał Św. Stanisława Kostkę, jak z kosturem w ręku udaje się do
Rzymu. Małe przyjęcie prymicyjne odbyło się w Krakowie na Szweckiej u pani Heleny
Szkockiej i jej córki Zofii Poźniak, na którym byli m.in. ks. Mieczysław Maliński, ks.
Stanisław Truszkowski, ks. Mikołaj Kuczkowski.
 Uroczyste Msze św. prymicyjne ks. Karol Wojtyła odprawił jeszcze:
 na Wawelu 4 listopada 1946r. podczas której zjawił się w komplecie zespół
Teatru Rapsodycznego z okresu okupacji: m. in. Mieczysław Kotlarczyk, Krystyna
Dębowska, Halina Królikiewicz, Danuta Michałowska;
 w Wadowicach;
 na Dębnikach u Salezjanów. W kościela p.w. św. Stanisława Kostki.
 11 listopada 1946 r. po raz pierwszy udzielił sakramentu chrztu św. - w domu ochrzcił
Monikę Katarzynę, córkę swoich przyjaciół Tadeusza Kwiatkowskieg i Haliny
z Królikiewiczów.
 W artykule “Wdzięczność i solidarność” kard. Franciszek Macharski pisze: “Na 25lecie kapłaństwa dokładnie 1 listopada 1971 r., w przerwie obrad Synodu Biskupów
o kapłaństwie..., nawiedził sanktuarium w Alwerni. Tutaj odprawił Mszę św.
i koncelebrował ją z bpem Stanisławem Smoleńskim (świadkiem święceń w 1946 r.)
i innymi księżmi. Po Mszy św. modlił się długo i ucałował miejsce na którym św.
Franciszek otrzymał stygmaty.”
3. Wymień (co najmniej trzy) pasje, zainteresowania Karola Wojtyły.
Odpowiedź:
1. Pasje młodości: piłka nożna1, turystyka górska2.
2. Zainteresowania teatralno-polonistyczne:
 współpraca z teatrem „Studio‖ 3;
 konspiracyjny Teatr Rapsodyczny 4
3. Filologia polska5
4. Humanistyka6 , językoznawstwo, poezja, aktorstwo7 .
1

Zwykle jako bramkarz
Odznaka Turystyki Pieszej w stopniu brązowym w kategorii „D‖, tj. dla dorosłych od PTTK w Krakowie.
3
Studio (właściwa nazwa „Studio 39‖) powstało z inicjatywy Tadeusza Kudlińskiego i Wiesława Goreckiego,
przy Krakowskiej Konfraterni Teatralnej i było swoistą szkołą teatralną, która miała „wyhodować‖ aktorów na
festiwale organizowane z okazji dorocznych Dni Krakowa. Program zajęć studia (uruchomionego w styczniu
1939 r.) obejmował m.in. zajęcia praktyczne, wykłady z wiedzy o teatrze i literaturze. Karol Wojtyła
uczęszczał na zajęcia Studia 39. Pierwszą pozycję repertuarową - „Kawalera Księżycowego‖ Mariana
Niżyńskiego wystawiono już podczas najbliższych Dni Krakowa, w czerwcu 1939 r. Sztukę inscenizowano
kilkakrotnie na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego UJ. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze
strony publiczności. Karol Wojtyła grał w niej rolę zodiakalnego Byka.
4
Założony przez nauczyciela z lat szkolnych, Mieczysława Kotlarczyka. Por. - Pytania finałowe - dzieciństwo
i młodość Karola Wojtyły
5
Zgodnie z zamiłowaniem wyniesionym z okresu szkoły średniej.
2

17

5.
6.
7.
8.
9.

Sztuka, literatura.
Działalność naukowa, zwłaszcza filozoficzna8
Kajakarstwo9
Narciarstwo10
„Zainteresowanie człowiekiem jako osobą było we mnie bardzo dawne. Człowiek
interesował mnie zawsze: naprzód - na studiach polonistyki - jako twórca języka, jako temat
literacki, a z kolei, gdy odkryłem drogę powołania kapłańskiego, zaczął mnie interesować
jako centralny temat duszpasterski‖.

 INFORMACJE DODATKOWE
Rzecz o ks. Karolu Wojtyle, nartach i czekoladzie
„... dobrze by było umieścić w mojej biografii trasy,
wszystkie trasy, na których
byłem, żebym tak był
wrośnięty w polską ziemię”.

Powiększ zdjęcie

Nie wszędzie ks. Karol Wojtyła był, nie wszędzie wędrował jako
turysta, chociaż obszar Polski – szczególnie południowej
i
północnej – jest znaczony gęsto siatką jego wędrówek. Związki ks.
Wojtyły z miejscami, które lubił i gdzie najlepiej wypoczywał,
wyróżniają j i nadają im szczególną wartość. Dla ich upamiętnienia Fundacja Szlaki Papieskie
i Środowisko Ojca
oznaczane są „Papieskie Szlaki‖.
Świętego przed kościołem
Pojęcie to określa zarówno ścieżkę wytyczoną w sensie w Ochotnicy Górnej
dosłownym, jak też symbolicznym, ważniejszym – oznaczającym Fot. Tadeusz Własiuk
sposób myślenia i postrzegania świata w bliskim kontakcie z Bogiem.
Przypomnę tu, że ks. Wojtyła traktował turystykę jako pole
działalności duszpasterskiej, dając podwaliny istniejącemu dziś duszpasterstwu turystycznemu.
Dobrze, gdy trasa powstającego szlaku jest skonsultowana przez pomysłodawców z Fundacją Szlaki
Papieskie, bowiem rzetelne oznaczenia szlaku, oparte na dokumentach i wiarygodnych
wspomnieniach osób, które Ojcu Świętemu w tych wędrówkach towarzyszyły, spełnia jego

6

Karol Wojtyła miał zamiłowania zdecydowanie humanistyczne. W gimnazjum opanował 3 języki obce: grekę,
łacinę i niemiecki.

7

W gimnazjum istniał Teatr szkolny, którym kierował mgr Kazimierz Foryś (1906-1982) prowadząc kółko
dramatyczne. Koło dramatyczne „Domu Katolickiego‖ prowadził ks. Dr Edward Zacher. Karol Wojtyła
kreował oraz wsółreżyserował w sztukach wystawianych w Wadowicach:
hrabiego Henryka w „Nieboskiej Komedii‖ (debiut);
Kirkora w „Balladynie‖; Gucia w „Ślubach panieńskich‖;
rolę tytułową „Zygmunta Augusta‖ St. Wyspiańskiego.
Z teatrem bezpośrednio obcował przez ok. 7 lat (1936-1943) najpierw w Wadowicach potem w Krakowie.

8

Studia w Rzymie.
Otrzymał dyplom za udział w XIV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym na Dunajcu (1955 r.).
10
Narciarstwo i turystykę uprawiał z zamiłowaniem, jak i z polecenia lekarza dr Stanisława Kownackiego, który
w 1959 r. wykrył u ks. bpa Karola Wojtyły chorobę zwaną mononukleozą.
9
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pragnienie: „... dobrze by było umieścić w mojej biografii trasy, wszystkie trasy, na których byłem,
żebym tak był wrośnięty w polską ziemię‖.
Na Papieskim Szlaku leży Ochotnica – wieś w Gorcach, przyciągająca urodą zalesionych
górskich zboczy. Tu starzy górale nadal wspominają spotkania z ks. Wojtyłą na halach, gdzie latem
przenosili się z dobytkiem do kolib – zbierali siano, paśli owce.
Szlakiem między Turbaczem a Lubaniem, osłaniającym Ochotnicę od strony południowej (dziś
biegnie tam Papieski Szlak i stoi pamiątkowy krzyż), wędrował 12 września 1954 r. ks. Karol
Wojtyła z prof. Stefanem Swieżawskim, który w drodze namawiał Księdza, aby zechciał oddać swe
siły i zdolności borykającemu się z trudnościami Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Tak
zaczęła się wieloletnia praca ks. Wojtyły jako wykładowcy i pracownika naukowego KUL-u.
Zawiązała się też przyjaźń – prof. Swieżawski był jedynym świeckim recenzentem podczas
przewodu habilitacyjnego ks. Wojtyły na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niezwykły Kapłan – Turysta wędrował gorczańskimi ścieżkami od wiosny do jesieni, a zimą
przyjeżdżał tam na narty. Odwiedzał w Gorcach wiele miejsc. Wiadomo, że oprócz wycieczek
z młodzieżą były także wędrówki z kolegami – księżmi, wykładowcami z UJ-otu i KUL-u.
Na audiencji u Ojca Świętego 13 grudnia 2001 r. Proboszcz parafii Ochotnica Dolna po
przedstawieniu się usłyszał: „Ja tam u was byłem...‖, a w innym czasie: „Gorce bardzo kochałem,
a na Lubaniu wiele razy byłem‖. Ojciec Święty pamiętał dobrze drewniany ochotnicki kościół, był
też zorientowany w działalności partyzanckiej na terenie wsi w czasie II wojny światowej.
Najprawdopodobniej urok zakopanej w górach wioski, jej niezwykłe walory krajobrazowe
i doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa spowodowały, że 50 lat temu, w styczniu 1955 r.,
grupa młodych fizyków z Krakowa zorganizowała w przerwie semestralnej bazę narciarską
w przysiółku Skałka w Ochotnicy Górnej, w domu Józefa i Katarzyny Janczurów. Wspomnienie
z wyprawy zawdzięczamy jej uczestnikowi – prof. Jerzemu Janikowi. Warunki bytowe
w góralskich kwaterach były wówczas spartańskie. Narciarze towarzyszący ks. Wojtyle doszli
z Kowańca przez Turbacz do Ochotnicy, ale ich spory, konieczny bagaż (nawet żelazny piecyk)
przyjechał na saniach z Nowego Targu przez Przełęcz Knurowską. Jak wspomina uczestniczka
wyprawy, było to bardzo trudne przedsięwzięcie – droga była oblodzona i sanki obsuwały się na
boki.
Ze Skałki czyniono wypady. Podczas jednej z dłuższych wypraw narciarskich (nocleg na skraju
Studzionek), przy pięknej zimowej pogodzie, ks. Karol Wojtyła odprawił na powietrzu Mszę św. na
szczycie Lubania. Ołtarz ustawiono z nart, a świątynią była niezwykła zimowa sceneria gór
z panoramą ośnieżonych Tatr w oddali. Uczestnicy wyprawy wspominają ją jako wyjątkowo
męczącą; obowiązywały jeszcze wtedy długie posty przed przyjęciem Komunii św., więc
kilkugodzinną trasę na szczyt, przy mroźnej pogodzie, pokonywali, zachowując od północy post
eucharystyczny. W drodze powrotnej, wiodącej przez Przełęcz Knurowską, ks. Wojtyła złamał kijek
do nart i posługiwał się zwyczajnym patykiem. Byli tak zmęczeni, że na koniec wynajęli sanki
i w ten sposób wrócili do swojej bazy.
Wieczorami prowadzono dyskusje filozoficzne i światopoglądowe. Do wsi młodzi narciarze nie
zjeżdżali – nie było takiej potrzeby. Całe dnie spędzali na nartach. Codziennie rano ks. Wojtyła
w zajmowanym pokoju odprawiał Mszę św. dla towarzyszącej mu młodzieży. Ze względu na
panujący w Polsce komunistyczny system represyjny, nie wiedzieli o tym nawet gospodarze,
u których wówczas mieszkali. Kiedy jednak nadeszła niedziela, Jerzy Ciesielski – dziś sługa Boży –
zaniepokoił się, co pomyślą gospodarze o swoich gościach, którzy w niedzielę nie byli w kościele.
Wówczas grupka narciarzy z ks. Wojtyłą zdecydowała się zjechać do Ochotnicy. Nie było jednak
łatwo pokonać tak znaczną odległość w warunkach głębokiej, śnieżnej zimy; wyprawa zapowiadała
się na kilka godzin. Autor wspomnienia przyznaje ze skruchą, że nie miał na tę wyprawę ochoty
i postanowił wraz z żoną zostać na górze. Wątpił też, czy koledzy zdążą na czas – założył się więc
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z nimi o czekoladę. Po powrocie zmęczeni narciarze przyznali, że spóźnili się trzy minuty (po
jedenastej). „No to przegraliście‖ – z satysfakcją stwierdził Jerzy Janik. Jednak po latach, jako
dojrzały człowiek, przyznał w duchu, że była to z jego strony małostkowość, a wygrana wątpliwa –
cóż znaczyły bowiem owe trzy minuty wobec takiej trudnej wyprawy. W czasie wizyty u Ojca
Świętego Jana Pawła II w Watykanie małżonkowie postanowili ostatecznie rozprawić się
z niepokojem sumienia. Kupili więc największą dostępną czekoladę i wręczyli ją Ojcu Świętemu ze
stosownym komentarzem.
Na domu państwa Janczurów widnieje dziś tablica pamiątkowa, umieszczona staraniem
uczestnika obozu narciarskiego sprzed lat – prof. Jacka Hennela, na której widnieje napis: „Ten dom
służył w dniach od 20 stycznia do 2 lutego 1955 r. ks. Karolowi Wojtyle, późniejszemu Papieżowi
Janowi Pawłowi II, i towarzyszącej Mu młodzieży jako punkt wypadowy do wielu wycieczek
narciarskich w okoliczne góry. Tu codziennie odprawiał Mszę świętą‖.
O okrągłej 50. rocznicy wydarzenia sprzed lat pamiętała Fundacja Szlaki Papieskie.
Powiadomiony o tym ks. Zygmunt Kabat, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Ochotnicy Górnej, energicznie wziął sprawę w swoje ręce. W krótkim czasie, z pomocą
sołtysa Zdzisława Błachuta, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wiejskiego Domu Kultury i parafian,
zorganizował 6 lutego br. niezwykłą, wzruszającą uroczystość. Pogoda dopisała znakomicie – „jak
wtedy‖ – wspominali przybyli z Krakowa uczestnicy obozu narciarskiego sprzed lat, dziś określani
mianem Środowiska Ojca Świętego, spoglądając z sentymentem na roziskrzony w słońcu śnieg
i ubrane w białe czapy smreki. W bajkowej bożonarodzeniowej scenerii pięknego, dużego, nowego
kościoła została odprawiona Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II i o rychłe wyniesienie
na ołtarze Jego przyjaciela – sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Uroczystej koncelebrze
przewodniczył ks. Józef Drabik – duszpasterz turystów diecezji tarnowskiej, na której terenie leży
Ochotnica, a towarzyszyli mu: ks. Jacek Urban – dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Krakowie, ks.
kan. Zygmunt Warzecha – proboszcz parafii w Szczawie, ks. Stanisław Wojcieszak – proboszcz
parafii w Ochotnicy Dolnej i gospodarz uroczystości – ks. Zygmunt Kabat. Do licznie przybyłych
parafian i gości z całej Polski (Ochotnica przyciąga zimą wielu wczasowiczów i narciarzy) homilię
wygłosił ks. Szymon Fedorowicz, zaliczający się również do członków Środowiska. Powiedział, że
upamiętnianie miejsc związanych z Ojcem Świętym i jego turystycznymi upodobaniami to piękna
idea, zapewne miła Papieżowi.
Przygrywała kapela góralska i śpiewała młodzież z zespołu regionalnego „Ochotni‖
z Ochotnicy Górnej, a także – występujący gościnnie – młodzieżowy zespół ludowy
z Murowanej Gośliny k. Poznania. Prezes Fundacji Szlaki Papieskie opowiedziała o związkach
Ochotnicy Górnej z Ojcem Świętym i wspomniała rolę Fundacji w utrwalaniu jego śladów na
turystycznych trasach i propagowaniu papieskiego nauczania: „Przez 26 lat pontyfikatu Ojciec
Święty kieruje nasze myśli ku Bogu. Całym swoim życiem świadczy, że Bóg jest wszędzie
i wszystko zależy od Niego. A więc i Szlaki Papieskie, i sposób, w jaki wędrujemy po górach, mogą
być, mogą stać się drogą do Boga‖. Wszyscy zebrani na wspólnej modlitwie podpisali list
wystosowany do Ojca Świętego z życzeniami zdrowia i opieki Bożej Opatrzności. Na pierwszym
miejscu znalazł się podpis: „My ze Skałki‖.
W tekście wykorzystano fragmenty książki Urszuli J. Własiuk „Ja tam u was byłem –
pilnujcie mi tych szlaków‖, Kraków 2004.
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4. Jakie związki łączyły Karola Wojtyłę z Lublinem?
Odpowiedź:
Ks. Karol Wojtyła od października 1954 r. do listopada 1956 r. prowadził wykłady zlecone
(historia doktryn etycznych) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w Lublinie. Od
grudnia 1956 r. do roku 1978 miał na KUL zajęcia etatowe jako zastępca profesora (od listopada
1957 r. jako docent i kierownik Katedry i Zakładu Etyki) prowadząc wykłady i seminaria. Przez cały
ten okres dojeżdżał z Krakowa.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Ks. Karol Wojtyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął nauczanie od
wykładu zatytułowanego “Akt i przeżycie etyczne". Była to analiza systemów
etycznych. Wykłady z tego cyklu prowadził w roku akademickim 1954/1955.
 Kolejne dwa lata przyniosły nowe cykle: “Wartość i dobro” oraz “Norma
i szczęście".
 Jako docent rozpoczął nowy cykl wykładów "Miłość i odpowiedzialność". Ich ważną
częścią była problematyka seksualna. Powstała później książka pod tym samym
tytułem.
 Wykłady lubelskie odsłoniły "filozofa czynu" głoszącego "perfekcjonizm etyczny".
Z ich gleby myślowej zrodziła się książka Kardynała Wojtyły “Osoba i czyn” - główne
dzieło filozoficzne powstałe w latach Vaticanum II: 1962-65, a wydane w 1969 r.
 Na KUL-u ks. Karol Wojtyła został zastępcą profesora, nie był to jednak tytuł
naukowy, tylko pewna forma uczelnianego zaszeregowania.
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
 3 lipca 1947 r. – Licencjat “Summa cum laude” – Uniwersytet Angelicum w Rzymie.
 24 listopada 1948 r. – Dyplom magistra teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Temat pracy magisterskiej: “Pojęcie zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św.
Jana od Krzyża”.
 16 grudnia 1948 r.- Dyplom doktora świętej teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Temat pracy doktorskiej: “Doktryna wiary u Św. Jana od Krzyża”.
 Grudzień 1953 r. - Habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie zatwierdzona przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
- Temat pracy habilitacyjnej: “Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według
systemu wartości Maxa Schelera.” [Max Scheler (1875-1928) – filozof i socjolog
niemiecki, fenomenolog].
 31 listopad 1957 r. - oficjalne pismo Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej zawiera
uchwałę o nadaniu Karolowi Wojtyle tytułu docenta.
W czasie VII podróży apostolskiej Jana Pawła II do ojczyzny, dnia 7 czerwca 1999 r.
W Toruniu Przewodniczący Konferencji Rektorów prof. Dr hab. Aleksander Koj, rektor
Uniwersytetu Jagielońskiego, wręczył Ojcu Świętemu dyplom odnowienia doktoratu, który
ks. Karol Wojtyła uzyskał na Wydziale Teologicznym.
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DOKTORATY ―HONORIS CAUSA‖ :
Kto przyznał doktorat

Lp.

Data

Miejsce przyznania

1

23 VI 1977 r.

Uniwersytet Jana Gutenberga
z okazji 500-lecia istnienia

Moguncja (Niemcy)

2

6 V 1982 r.

Uniwersytet - Wydział Prawa

Cambridge (Anglia)

3

15 V 1982 r.

Uniwersytet

Coimbra (Portugalia)

4

17 VI 1983 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski
w Lublinie

5

22 VI 1983 r.

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

6

30 X 1986 r.

7

3 IV 2000 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Watykan

8

26 III 2001 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Watykan

9

15 XII 2001 r. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa – Rezydencja
Prymasowska
Kraków

Uniwersytet Franciszkański – Wydział
Humanistyczny

Steubenville (USA)

Watykan

10

11 I 2002 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Watykan

11

17 V 2003 r.

Rzymski Uniwersytet
La Sapienza – Wydział Prawa

Watykan

12

17 II 2004 r.

Uniwersytet Opolski - (vide odp. numer
polskiego wydania L‘Osservatore Romano).

12

23 XI 2004 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
W Toruniu
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Watykan

Watykan

5. Kiedy Karol Wojtyła został biskupem i jakie słowa stały się jego dewizą?
Odpowiedź:
Ks. Karol Wojtyła mianowany został biskupem tytularnym Ombi i sufraganem archidiecezji
krakowskiej przez Papieża Piusa XII bullą z dnia 4 lipca 1958r. Nominację na nowego biskupa
przywiózł z Rzymu ks. prałat Bolesław Filipiak, późniejszy kardynał, wówczas emisariusz Prymasa.
O nominacji na biskupa dowiedział się będąc na obozie kajakowym w Świętej Lipce. Konsekracja
odbyła się w niedzielę, 28 września 1958 r. w bazylice katedralnej na Wawelu. Konsekratorem
księdza Wojtyły był arcybiskup Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski i administrator archidiecezji
krakowskiej. Współkonsekratorami byli: bp Jop - ordynariusz Opola i bp Bolesław Kominek
z Wrocławia. Na przyjęciu z okazji Konsekracji toast wygłosił prof. A. Vetulani. Biskup Karol
Wojtyła został biskupem pomocniczym abpa krakowskiego Eugeniusza Baziaka i najmłodszym
członkiem Episkopatu.
Nowy biskup przyjął za dewizę słowa świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort:

„TOTUS TUUS‖ - cały Twój.
W książce "Dar i tajemnica" Jan Paweł II pisze, że "Totus Tuus " bierze początek od Św.
Ludwika Marii Grignion de Montfort. (Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort napisał dzieło pt.
„Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP‖, które czytane było przez Karola Wojtyłę - robotnika
Solvay‘u „tam i z powrotem‖).
"Totus Tuus" jest właściwie skrótem pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej, która brzmi:
"Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum,
Maria", co w tłumaczeniu o. Jerzego Domańskiego, b. Redaktora Naczelnego "RYCERZA
NIEPOKALANEJ" znaczy:
"Jestem cały Twój i wszystko co moje jest Twoje. Przyjmuję Cię na własność. Daj mi Twoje
serce, Maryjo". O. Jerzy Domański zauważa przy tym pewną subtelność, cytat w języku łacińskim jest
bardziej wymowny.
A jaka jest odpowiedź samego Ojca Świętego Jana Pawła II na pytanie Vittorio Messoriego
dotyczące motto pontyfikalnego "TOTUS TUUS, Cały Maryi"?
„TOTUS TUUS‖ WEDŁUG KSIĄŻKI "PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI":
„TOTUS TUUS‖... Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem
tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa,
zrodziło się we mnie w okresie, gdy podczas drugiej wojny światowej pracowałem jako robotnik
w fabryce. Przedtem zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności
Maryjnej na rzecz chrystocentryzmu. Dzięki św. Ludwikowi Grignion de Montfort zrozumiałem, że
prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne, co więcej, jest najgłębiej
zakorzenione w Trynitarnej tajemnicy Boga, związane z misterium Wcielenia i Odkupienia. Tak
więc nauczyłem się na nowo Maryjności i ten dojrzały kształt nabożeństwa do Matki Bożej idzie ze
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mną od lat, a jego owocem jest zarówno Encyklika1 Redemptoris Mater, jak i List Apostolski
Mulieris digitatem. W odniesieniu do pobożności maryjnej każdy z nas musi być świadom, że nie
chodzi tylko o potrzebę własnego serca, o pewną skłonność uczuciową, ale także o obiektywną
prawdę o Bogurodzicy. Maryja jest nową Ewą, którą Bóg stawia wobec nowego Adama -Chrystusa,
poczynając od Zwiastowania, poprzez noc betlejemskiego narodzenia, poprzez gody weselne w Kanie
Galilejskiej, do krzyża na Golgocie, i z kolei do wieczernika Zielonych Świąt: Matka Chrystusa
Odkupiciela jest Matką Kościoła.
Sobór Watykański II jest tutaj krokiem milowym, zarówno gdy chodzi o doktrynę jak
i nabożeństwo. Trudno cytować cały ten wspaniały VIII rozdział Lumen gentium, ale trzeba by tak
uczynić. Uczestnicząc w Soborze, w tym rozdziale rozpoznałem się w pełni, odnalazłem wszystkie
moje dawniejsze doświadczenia ad lat młodzieńczych, odnalazłem też tę szczególną więź, jaka łączy
mnie z Bogurodzicą w coraz to nowych wymiarach.
Wymiar pierwszy, najdawniejszy, to modlitwa w dzieciństwie przed obrazem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wadowickim kościele parafialnym, to jest tradycja karmelitańskiego
szkaplerza, głęboko wymowna i symboliczna, z którą związałem się od czasu mojej młodości poprzez
klasztor karmelitów „na górce‖, w moim rodzinnym mieście. To jest tradycja pielgrzymek do
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednego z tych miejsc ściągających rzesze pielgrzymów,
zwłaszcza południowej Polski oraz z drugiej strony Karpat. To sanktuarium regionalne ma jeszcze
jedną właściwość, mianowicie jest ono nie tylko maryjne, ale też głęboko chrystocentryczne.
Pielgrzymki zaś, które przybywają, w ciągu dnia swego pobytu na Kalwarii przede wszystkim
odbywają „dróżki‖, a są one poprostu „drogą krzyżową‖, na której człowiek odnajduje swoje miejsce
przy Chrystusie poprzez Maryję. Ukrzyżowanie jest też najwyższym punktem topograficznym, który
dominuje nad całą okolicą Sanktuarium. Uroczysta procesja maryjna poprzedzająca uroczystość
Wniebowzięcia to nic innego, jak wyraz wiary ludu chrześcijańskiego w szczególny udział Maryi
w zmartwychwstaniu i chwale własnego Syna.
Od najmłodszych lat maryjność wiązała się więc dla mnie ściśle z wątkiem chrystologicznym.
W tym kierunku wychowywało mnie właśnie Kalwaryjskie sanktuarium.
Osobny rozdział stanowi Jasna Góra ze swą Ikoną Czarnej Madonny. Dziewica Jasnogórska
czczona jest od wieków jako Królowa Polski. Jest to sanktuarium całego Narodu. U swej Pani
i Królowej Naród polski szukał przez wieki i szuka nadal oparcia i siły duchowego odrodzenia. Jest
to miejsce szczególnej ewangelizacji. Wielkie wydarzenia w życiu Polski są zawsze jakoś z tym
miejscem związane. Dawna i współczesna historia mojego narodu właśnie tam, na Jasnej Górze,
znajduje punkt swej szczególnej koncentracji. Myślę, że to, co powiedziałem, wystarczająco tłumaczy
maryjną pobożność obecnego Papieża, a nade wszystko jego postawę całkowitego zawierzenia Maryi
- owo Totus Tuus.

1

Encyklika - wywodzi się od greckiego „enkyklos‖ oznaczającego „pismo okólne‖, „list wędrujący‖, „okólnik‖.
Terminu „encyklika‖ na określenie swego pisma użył po raz pierwszy, dopiero papież Marcin I (649-653),
który tak właśnie nazwał swój list napisany do kościoła w Kartaginie. Każdą encyklikę rozpoczyna „arenga‖,
uroczysta formuła umieszczona na początku ważnych dokumentów. Współcześnie, w doku- mentach
kościelnych „arengą‖ nazywa się pierwsze słowa pisma papieża lub uchwał soborowych, od których ów
dokument przyjmuje nazwę, słów tak zazwyczaj dobieranych, by sugerowały główny temat całego pisma.
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6. Kiedy metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Papieża?
Odowiedź:
K a r o l W o j t y ł a - Kardynał Prezbiter1 Świętego Rzymskiego Kościoła tytułu Świętego
Cezarego na Palatynie, Arcybiskup Metropolita Krakowski został wybrany w tajnym - (siódmym)
głosowaniu na konklawe2 na Papieża w poniedziałek - 16 października3 1978 r. ok. 17.154 jako
2625 następca Św. Piotra i zastępca Boga - Jezusa Chrystusa na ziemi6.
Papież przybrał imię

JAN PAWEŁ II
 INFORMACJE DODATKOWE
 111. osobowe kolegium wybrało na Papieża 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę, jako
pierwszego od 455 lat Papieża nie-Włocha oraz pierwszego Polaka. (Papieża nie wybierał kard.
Bolesław Filipiak ze względu na ciężką chorobę).
 Dym czarny uzyskuje się spalając wilgotną słomę. Dym biały uzyskuje się w wyniku spalania
wyłącznie świec dymnych.
 Wg tzw. Proroctwa Św. Malachiasza (prymas Irlandii, zm. w 1148 r.) alegoryczne imię Ojca
Świętego Jana Pawła II brzmi: "De labore Solis" - z trudu słońca. Dzisiaj to proroctwo uważa się
za zbiór apokryfów.
 Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, dnia 10 czerwca 1979 r., w krakowskim Pałacu
Biskupów Jan Paweł II udzielił prywatnej audiencji Wandzie Rutkiewicz, wybitnej alpinistce
polskiej, która właśnie 16 października 1978 roku zdobyła najwyższy szczyt świata Mount Everest.
Ojciec Święty powiedział wtedy: “No proszę! Jednego dnia, pani i ja zaszliśmy tak wysoko!”.
Podczas audiencji Wanda Rutkiewicz wręczyła Papieżowi pięknie oprawiony kamień ze
stosownym napisem-dedykacją. Kamień został wzięty z tak zwanego Dolnego Szczytu Mount
Everestu, ponieważ sam jego wierzchołek przez okrągły rok pokryty jest śniegiem. Jan Paweł II
odwzajemnił się przepięknym różańcem złożonym z pereł.
Wanda Rutkiewicz (1943-1992) była jedną z najwybitniejszych alpinistek i himalaistek w historii.
Była trzecią na świecie, która weszła na Mount Everest (8848 m. n.p.m.).Zdobyła siedem szczytów
8-tysięcznych. Zginęła podczas wyprawy na Kangczendzonga w 1992 roku.
 Wybór na papieża odbył się w Kaplicy Sykstyńskiej, wybudowanej za pontyfikatu Sykstusa IV (w
latach 1473-80) przez Giovannino de’Dolci. Wśród wspaniałych fresków, z lat 1508-12 pochodzi
1

Kardynał Prezbiter - jest jednym z trzech stopni Kolegium Kardynałów. Dwa inne stopnie to: Kardynał Biskup;
Kardynał Diakon.
2
Konklawe - termin ten wywodzi się z łacińskiego ―cum clave‖, co można przetłumaczyć w odniesieniu do
kardynałów jako ― zamknięci pod klucz‖. Pierwszą Bullę ―Ubi periculum‖ określającą procedurę konklawe
podpisał papież bł. Grzegorz X dnia 7 lipca 1274 r. Aktualnie obowiązuje konstytucja ―Universi Dominici
Gregis‖ - o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego.
3
W tym dniu obchodzono uroczystość liturgiczną Świętej Jadwigi, patronki Śląska.
4
Godzina 17.15 zapisana została w ―Księdze czynności biskupich‖ Kardynała Wojtyły Metropolity
Krakowskiego.
5
Papieży było 263 (z Janem Pawłem II). Pontyfikatów 265, Benedykt IX zasiadał na tronie papieskim
trzykrotnie, w kolejności jako 146 (1032-1044), 148 (10.04.1045-1.05.1045), 151 (8.11.1047-17.07.1048).
6
Przewidziane rytuałem pytanie: ―czy przyjmujesz dokonany przed chwilą kanonicznie wybór Twojej osoby na
Najwyższego Kapłana?‖ zadał uroczyście w imieniu świętego kolegium kard. Jean Villot, kamerling Świętego
Kościoła Rzymskiego, sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Odwieczną formułę promulgacyjną ―Habemus
Papam‖ (mamy papieża) ogłosił kard. Pericle Felici.
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dekoracja sklepienia, którą wykonał Michał Anioł z polecenia papieża Juliana II - malarska
2
epopeja dziejów stworzenia (520 m ). Papież Paweł III okazał się mecenasem
najwybitniejszego dzieła Michała Anioła, jakim jest fresk wykonany w latach 1535-41 - “Sąd
Ostateczny”.
W Kaplicy Sykstyńskiej kard. Karol Wojtyła usłyszał z ust dawnego rektora Maksymiliana de
Furstenberga znamienne słowa: “Magister adest et vacat te”. Tutaj powiedział do mnie kard.
Prymas Polski Stefan Wyszyński: “Jeżeli wybiorą, proszę nie odmawiać”. 1
 Poniżej podana jest Tytulatura Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie pontyfikatu oraz
poprzednia, przed wyborem na Papieża.
TYTULATURA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II




















W czasie pontyfikatu:
Jego Świątobliwość
Ojciec Święty
Jan Paweł II
Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa
262 Następca Księcia Apostołów Św. Piotra
Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego
Patriarcha Zachodu
Prymas Italii
Arcybiskup Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej
Biskup Rzymski
Suwerenny Władca Państwa - Miasta Watykańskiego
Sługa Sług Bożych
Poprzednia

tytulatura

Karol Wojtyła
Kardynał-Prezbiter Świętego Rzymskiego Kościoła
Tytułu Świętego Cezarego na Palatynie
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Prof. zwyczajny, dr habilitowany

 KALENDARIUM PAPIESKIE KAROLA WOJTYŁY

 Urodzony w Wadowicach

18 maja 1920

 Wyświęcony na kapłana w Krakowie

1 1istopada 1946

 Mianowany biskupem tytularnym Ombi

4 lipca 1958

 Konsekrowany na biskupa
1

28 września 1958

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II z 8 kwietnia 1994 r. wygłoszona na odsłonięcie odrestaurowanego ―Sądu
Ostatecznego‖ Michała Anioła.
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 Mianowany abpem metropolitą krakowskim

30 grudnia 1963

 Otrzymał paliusz

10 października 1964

 Mianowany kardynałem

29 maja 1967

 Kreowany

1

26 czerwca 1967

 Wybrany Głową Kościoła Chrystusowego
 Uroczyście objął urząd

16 października 1978
22 października 1978

16 października 1978 roku konklawe wybrało kardynała Karola Wojtyłę na papieża.
Temu historycznemu momentowi towarzyszyły poszczególne wydarzenia, które przedstawiam
w chronologicznym kluczu:
godz. 17.15 - moment wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Fakt ten potwierdzają zapiski,
które prowadził w swoim kalendarium;
godz. 18.17 - według relacji Radia Watykańskiego, nad Kaplicą Sykstyńską ukazał się biały dym,
oznaczający, że kardynałowie wybrali papieża. Jednak, na razie, oprócz zgromadzonych w Kaplicy
purpuratów, nikt nie wie, kto jest papieżem;
godz. 18.45 - kardynał Felici ogłasza "Habemus papam!" i oznajmia, że jest nim Karol Wojtyła, który
przybrał imię Jan Paweł Drugi;
godz. 19.20 - Jan Paweł Drugi ukazuje się wiernym, zgromadzonym na placu Św. Piotra
w Rzymie i z balkonu bazyliki wygłasza pierwsze słowo do wiernych i błogosławieństwo "Urbi et
Orbi";
17 października - kończy się konklawe. Jan Paweł Drugi wygłasza radiowo-telewizyjne orędzie "Urbi
et Orbi";
22 października - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła Drugiego.
WYBÓR PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Data: 16 października 1978
Ten dzień na zawsze zapisał się w dziejach, jako jedna z najważniejszych i chyba
najbardziej radosnych dat w historii Polski. Poniedziałek, 16 października 1978 r. godz. 18.44,
Watykan. Od 26 minut z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej unosił się biały dym,
oznajmiając symbolicznie, że wybór nowego papieża właśnie się dokonał. Na plac św. Piotra
wkroczyła orkiestra dęta Gwardii Szwajcarskiej. Oświetlające wcześniej komin reflektory
skierowano na loggię nad portalem bazyliki. Drzwi świątyni otwarto powoli i po paru
sekundach do uszu zgromadzonych docierły słowa starodawnej formuły: „Annuntio vobis
gaudium magnum: Habemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum...- tu
1

Kreowany: 26 czerwca 1967r. otrzymuje nominację kardynalską; 28 czerwca 1967r. inwestytura kardynalska
przez Pawła VI (tzn. nadanie kościoła św. Cezarego na Palatynie jako kościoła tytularnego
w Rzymie). 29
czerwca 1967r. - 1900-lecie męczeństwa św. Piotra i Pawła koncelebra z Pawłem VI, wręczenie pierścieni
kardynalskich.
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ogłaszający wybór nowego papieża kard. Felici się zatrzymał – dominum Carolum Sanctae
Romanae Eclesiae cardinalem Wojtyła, qui sibi nomen imposuit Ioannem Paulum Secundum‖
(Zwiastuję wam radość wielką: mamy papieża. Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego
Pana Kościoła Świętego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II).
Tak wyglądał początek pontyfikatu Jana Pawła II - pontyfikatu, który trwał ponad 26 lat i był
jednym z najdłuższych i najbardziej znaczących w całej historii Kościoła. Ale jak doszło do tego, że
to właśnie Polak, arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem? Przebieg
konklawe otoczony był z zasady ścisłą tajemnicą. Jednak po latach, szczegóły tego – jak ktoś
powiedział „najbardziej tajemniczego wydarzenia końca XX w.‖ zaczęły wychodzić na światło
dzienne.
Śmierć Jana Pawła I
29 IX 1978 r., tuż po godz. 5 rano, pracująca w Watykanie zakonnica, siostra Wincenta weszła do
sypialni papieża Jana Pawła I. chcąc go obudzić. Papież nie żył. Jego pontyfikat trwał zaledwie 33
dni. Według oficjalnego komunikatu zmarł na zawał serca. Pojawiły się pogłoski o jego otruciu,
podobnie jak w 1939 r. po śmierci Piusa XI. Spośród 262 dotychczasowych następców Św. Piotra
ośmiu zostało otrutych, zasztyletowanych, uduszonych lub zgładzonych w inny sposób.
Rozpoczęły się przygotowania do pogrzebu zmarłego papieża i nowego konklawe. 3 października
1978 r. kardynał Wojtyła i prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński odlecieli samolotem PLL LOT do
Rzymu.
Już na poprzednim konklawe, na którym papieżem został wybrany arcybiskup Wenecji,
kardynał Luciani, krakowski arcybiskup kardynał Wojtyła otrzymał 9 głosów. Po śmierci Jana Pawła I
krakowski kardynał mógł zdawać sobie sprawę, że tym razem jego rola może być większa.
Pogrzeb papieża
4 października 1978 r. na placu św. Piotra w Watykanie odbyła się msza pogrzebowa Jana
Pawła I. Papieski pogrzeb był niezwykły. Wyjątkowo skromna, cyprysowa trumna, spoczęła wprost w
ziemi. Równie nietypowa – jak na uroczystość żałobną była pieśń śpiewana podczas niesienia ciała do
grobu: „Magnificat Anima Mea Dominum‖.
Pierwsze przymiarki
Na pogrzeb papieża przybyli kardynałowie ze wszystkich kontynentów. Do konklawe zostało
jeszcze trochę czasu, lecz dostojnicy kościelni od początku próbowali rozeznać sytuację. Choć światu
muszą wydać jednomyślną decyzję, to w rzeczywistości istniały między nimi różnice zdań na tematy
związane z życiem Kościoła. Byli wśród nich tradycjonaliści, byli też zwolennicy kościelnych reform.
Dni poprzedzające czas właściwego wyboru służą temu, aby szukać sojuszników, liczyć oponentów,
decydować, kto powinien zostać głową Kościoła.
Całkowita izolacja
Od pogrzebu papieża do rozpoczęcia konklawe musi minąć co najmniej 10 dni.
14 października, w sobotę, wszyscy kardynałowie koncelebrują mszę w intencji wyboru nowego
papieża. Po zakończeniu nabożeństwa, wszyscy oni podążając w uroczystej procesji za niesionym
przez mistrza ceremonii krzyżem, przy dźwiękach pieśni „Veni Sancte Spiritus‖ przechodzą do
Kaplicy Sykstyńskiej. Tam wysłuchują obowiązujących ich odtąd reguł: zachowanie całkowitej
tajemnicy i zakaz jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym. Następnie kardynałowie
wprowadzają się do skromnych, surowych cel koło Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie okna zostały zabite
deskami i zaciemnione. Całym wyposażeniem kardynalskiej celi jest tylko żelazne łóżko, stolik do
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pisania, krzesło, miednica do mycia i dzbanek. Poza tymi przedmiotami, nie wolno mieć ze sobą nic.
Nawet magnetofonu lub radia.
Procedura
Właściwe konklawe rozpoczęło się następnego dnia. Brało w nim udział 111 kardynałów.
Procedura głosowania była następująca: siedzący za pulpitami w bazylice Św. Piotra elektorzy
wypełnili karteczki do głosowania. Uczynili to możliwie zniekształconym, choć czytelnym pismem.
Następnie złożyli karteczki na pół. Potem, każdy kardynał wziął karteczkę i w podniesionej dłoni –
tak, aby była widoczna – zaniósł ją do ołtarza, poczym wypowiedział przysięgę: „Wzywam
Chrystusa, który będzie moim sędzią, że wybrałem tego, co do którego wierzę, iż powinien zostać
wybrany zgodnie z wolą Bożą‖. Karteczka została włożona do złotego kielicha, pełniącego rolę urny.
Gdy wszystkie karteczki znalazły się już w kielichu, do pracy przystąpiło trzech kardynałów,
losowo wybranych do roli pomocników w wyborach. Jeden z nich potrząsał kielich mieszając jego
zawartość. Drugi uniósł karteczki do głosowania do góry i obliczył ich ilość. Gdyby okazało się, że
ich liczba była inna, niż ilość obecnych kardynałów, wszystkie karteczki zostałyby natychmiast
spalone. Jeśli liczby te był ze sobą zgodne, pierwszy z pomocników rozwinąłby pierwszą karteczkę,
odczytując po cichu nazwisko zapisanego na niej kandydata, podał drugiemu pomocnikowi, który
uczynił to samo, a ten podał ją trzeciemu, który głośno odczytał zapisane na kartce nazwisko
i w odpowiednim miejscu postawił kreskę na karcie, na której zapisane zostały nazwiska wszystkich
111 kardynałów. Następnie głosy zostały zliczone, rezultat został sprawdzony przez trzech losowo
wybranych pomocników, a karteczki wrzucono do ognia.
Wybór papieża dokonany został większością co najmniej 2/3 członków kolegium
kardynalskiego. Oznacza to, że aby zostać głową kościoła, dany kandydat (kandydatami są wszyscy)
musiał uzyskać co najmniej 74 głosy.
„Bóg poróżnił Włochów‖
W początkowych głosowaniach prowadzili – tradycyjnie – kardynałowie włoscy. Jednak żaden
z nich nie zbliżył się nawet do wymaganego progu 2/3. W trzecim głosowaniu pięć głosów padło na
kardynała Wojtyłę. Widoczne było, że Włosi blokowali się nawzajem. Przewodniczący Episkopatu
Hiszpanii, kardynał Vincente Trancon komentował istniejącą sytuację w sposób następujący: Bóg
poróżnił Włochów i wykorzystał ludzką złość, żeby utrudnić wybór papieża.
A może wybrać nie-Włocha?
Sytuacja wydawała się patowa. Jednak jeszcze tego samego dnia widoczny
zaczynał być przełom. Jego autorem był arcybiskup Wiednia, kardynał Franz König. Po
popołudniowym posiłku rozpoczął on w celach i na korytarzach otwartą kampanię na rzecz wyboru
Karola Wojtyły. Uczestnicy konklawe zaczęli się zastanawiać. Może rzeczywiście warto wybrać
papieża nie–Włocha?
„Wieziesz przyszłego papieża‖
Arcybiskup König już wcześniej miał przeczucie, że to właśnie Karol Wojtyła – zresztą jego
bliski przyjaciel – zostanie nowym papieżem. Istniała wówczas anegdota na temat owej intuicji
wiedeńskiego kardynała: któregoś dnia, już po pogrzebie Jana Pawła I, ale przed rozpoczęciem
właściwego konklawe, zaprosił on Karola Wojtyłę do ekskluzywnej restauracji, prowadzonej przez
zakonnice z Azji i Afryki. Wsiadając z kardynałem Wojtyłą do taksówki miał powiedzieć kierowcy:
„Jedź ostrożnie. Wieziesz przyszłego papieża‖.
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Oficjalne zgłoszenie kandydatury
Następnego dnia – tj. 16 października – przed mającą się zacząć piątą kolejką głosowania,
kardynał König oficjalnie zgłosił kandydaturę Karola Wojtyły. Miał on wprawdzie – jak mówił –
dopiero 58 lat – ale to nie powinno było być przeszkodą. Przeciwnie – ile na tym zyskałby Kościół!
Jednak, ku powszechnemu zdumieniu prymas Polski, kardynał Wyszyński radził, aby pozostać
przy kandydaturze Włocha. Ale żadnego Włocha, który miałby szansę na wybór, nie było. Piąte
głosowanie, w którym oprócz trzech kandydatów włoskich sporo głosów uzyskał Holender Johannes
Willebrands, nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia. W szóstym głosowaniu więcej głosów padło na
kandydaturę Wojtyły – lecz do ostatecznego rozstrzygnięcia było ciągle daleko.
„Musisz przyjąć. Dla Polski‖
Po głosowaniu kardynałowie udali się na obiad. Krakowski arcybiskup jadł w milczeniu. Po
posiłku odwiedził Wyszyńskiego w jego celi. Wojtyła był wyraźnie niespokojny. Ciążyła mu
świadomość tego, co może go czekać za parę godzin. Jednak kardynał Wyszyński wspierał Wojtyłę na
duchu. Podtrzymując go w ramionach mówi: „Jeśli Cię wybiorą, musisz przyjąć. Dla Polski‖.
Nadchodziła siódma tura wyborów. Wpływowy prefekt biskupiej kongregacji, kardynał
Baggio powiedział wyraźnie, że nowym papieżem powinien zostać kardynał z Krakowa
Przełom
Doszło do ostatniej, siódmej kolejki. Tym razem, wynik był jednoznaczny. 99 głosów za
kandydaturą Karola Wojtyły. Tylko kilku najbardziej konserwatywnych kardynałów głosowało na
(trzykrotnego zresztą wcześniej kandydata do najwyższej godności w Kościele) arcybiskupa Genui,
kardynała Siriego.
Czy przyjmujesz?
Poruszony i zmieszany Karol Wojtyła wysłuchał pytania zadanego mu przez kardynała
prowadzącego wybory: czy przyjmujesz? – i odpowiedział: „W posłuszeństwie wiary wobec
Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wszelkich trudności –
przyjmuję‖. Jakie imię przyjmiesz? – pytał go kardynał. Karol Wojtyła odpowiedział: „Jan Paweł
II‖. Była wówczas godz. 18.18.
Kardynałowie podeszli po kolei do nowo wybranego papieża, aby złożyć mu hołd. Kiedy
nadeszła kolej kardynała Wyszyńskiego, Jan Paweł II wstał z fotela i wziął prymasa Polski w
ramiona. Kardynałowie zaintonowali śpiew: „Te Deum laudamus‖. W chwilę potem, świat dowiedział
się, że nowym zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego został Polak – kardynał Karol Wojtyła, który
przybrał imię Jan Paweł II. Pierwszy od 455 lat papież spoza Włoch.
Ceremonia jednak na tym się nie zakończyła. Prowadzący ją kardynał Virgilio Noe zgodnie z
tradycją poprowadził papieża do przedsionka, zwanego Camera Lacrimatoria – pokój płaczu. Jan
Paweł II oczekiwał tam na krawca, który miał dopasować papieską szatę do odpowiednich rozmiarów.
Pierwsze orędzie nowego papieża
Po godz. 19 nowo wybrany papież ukazał się tłumom. Ku swemu zdumieniu, wszyscy zebrani
słyszeli z jego ust poprawny język włoski. Jan Paweł II mówi do zebranych:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Najdrożsi bracia i siostry!
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Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła I,
a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego
kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej.
Bałem się przyjąć ów wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa
Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie.
Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym…naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie
poprawicie. Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą
nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą
ludzi”.
22 października 1978 r., w pierwszą niedzielę po wyborze, nastąpiła oficjalna inauguracja
pontyfikatu nowego papieża. Wygłoszone przez niego podczas kazania do zgromadzonych na placu
św. Piotra tłumów słowa brzmiały znamiennie: „Nie lękajcie się!‖
Góralu czy ci nie żal?
Wiadomość o wyborze na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły wywołuje na świecie sensację. Po raz
pierwszy od 400 lat wybrano kardynała, który nie jest Włochem. Co więcej po raz pierwszy
w historii Papieżem zostaje Słowianin i to jeszcze zza "żelaznej kurtyny".
Dzień po wyborze Jana Pawła II w radiu watykańskim kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski,
przedstawia Karola Wojtyłę.
- To jest człowiek, dla którego modlitwa jest żywiołem czerpanym na kolanach, pełną dłonią
z dziecięcej wiary. Głęboka była miłość kardynała Wojtyły do swobody wędrowca, rodzimych
lasów i pól. Był człowiekiem rozkochanym w królewskim Krakowie. Aż łzy wyciska na myśl
o ,,utraconym raju? tak, że na usta ciśnie się nie do opanowania pytanie: "Góralu, czy ci nie żal
odchodzić od stron ojczystych?" - zastanawia się Prymas Tysiąclecia. - Ale nasz Góral
z Wadowic, gdy z Watykanu myślą na lasy spoziera, gdy łzy rękawem ociera, na pewno sobie
odpowie: dla Boga, dla Kościoła, dla jego wielkich spraw i zadań, które piętrzą się przed ludzkością.
Gaude Mater Polonia - oddałaś Bogu i Kościołowi wychowanego wśród walk i cierpień narodu,
swojego najlepszego syna.
Syn Polski
- Na rzymską Stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest rzymianinem. Biskup, który jest
synem Polski - mówił w swej pierwszej homilii Jan Paweł II. - Ale z tą chwilą i on staje się
rzymianinem. Tak, rzymianinem! Także dlatego, że jest synem narodu, którego historia od zarania
dziejów i którego tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, mocną, nigdy nie przerwaną, przeżytą
i głęboką więzią ze Stolicą Piotrową. Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze wierny.
O niezbadane są wyroki boskiej Opatrzności!
DEPESZE GRATULACYJNE
Polska
Na tronie papieskim po raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego narodu, budującego
w jedności i współdziałaniu wszystkich obywateli wielkość i pomyślność swej socjalistycznej
Ojczyzny, narodu będącego gorącym orędownikiem współpracy i przyjaźni wszystkich ludów,
narodu, który wniósł powszechnie uznawany wkład w rozwój ogólnoludzkiej kultury.
Edward Gierek Henryk Jabłoński, Piotr Jaroszewicz
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Związek Radziecki
Zechce Wasza Świątobliwość przyjąć życzenia z okazji wyboru. Życzymy owocnej działalności
w interesie odprężenia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju między narodami.
Leonid Breżniew
Wielka Brytania
W związku z objęciem stanowiska, na które Wasza Świątobliwość został powołany, przesyłam
gorące gratulacje i moje najlepsze życzenia szczęśliwego i pomyślnego pontyfikatu.
Elżbieta, królowa
Włochy
Proszę, by Wasza Świątobliwość z życzeniami narodu włoskiego przyjąć raczył i moje osobiste:
niech ten pontyfikat, naznaczony tak szlachetnymi celami, takim właśnie zapisze się w wiecznym
nauczaniu Kościoła.
Alessandro Pertini, prezydent
Stany Zjednoczone
Podczas mojej wizyty w Polsce, wczesną wiosną tego roku, Rosaline i ja nabraliśmy
przeświadczenia o duchowej odporności narodu, który dał Waszą Świątobliwość światu. Wszyscy
Amerykanie podzielają moje uczucia serdecznej wdzięczności za wybór waszej Świątobliwości.
Jimmy Carter, prezydent
Republika Federalna Niemiec
Wielu ludzi na świecie, nawet daleko spoza kręgu Kościoła katolickiego spogląda z nadzieją na
Waszą Świątobliwość. Starania o pokój, sprawiedliwość i równość społeczną niech będą
ukoronowane łaską i osiągnięciami. Życzę długiego i pełnego błogosławieństwa pontyfikatu.
Helmut Schmidt, kanclerz RFN
Izrael
Jesteśmy pewni, że cechujące Waszą Świątobliwość umiłowanie pokoju i sprawiedliwości ułatwi tę
ważną pracę papieża nad umocnieniem miłości między narodami. Wyrażamy głębokie zadowolenie,
że nadzieje na pokój są tak bliskie do urzeczywistnienia na tej Ziemi świętej.
Izaak Navon, prezydent
Francja
Wasza Świątobliwość zna przyjaźń, jaką Francja zawsze okazywała Polsce, a także nasz podziw i
szacunek dla żarliwej wiary chrześcijańskiej polskiego narodu. Właśnie dlatego z ufnością oddaję
Waszej Świątobliwości hołd pełen mego synowskiego szacunku.
Valery Giscard d'Estaing
prezydent
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Ze swojej strony pragnę zapewnić wasza Świątobliwość, że nie pominę żadnego wysiłku, by
rozpoczęta już współpraca między Stolicą Apostolską a Narodami Zjednoczonymi rozwijała się dla
dobra wszystkich narodów. Proszę, Ojcze Święty, o przyjęcie zapewnienia o moim pełnym czci
szacunku i poważaniu.
Kurt Waldheim, sekretarz generalny ONZ
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7.

W jakim kraju, podczas swojej pierwszej1 zagranicznej podróży apostolskiej, Jan
Paweł II powiedział: "...Przybywam jako pielgrzym pokoju i nadziei, aby uczestniczyć
w kościelnym wydarzeniu ewangelizacji"?

Odpowiedź:
Przytoczone w pytaniu słowa Jan Paweł II wypowiedział w Republice Dominikańskiej,
w przemówieniu do wiernych zgromadzonych dnia 25 stycznia 1979 r. w stolicy tego kraju - Santo
Domingo.
 INFORMACJE DODATKOWE
KONFERENCJE CELAM:
 Głównym celem wizyty Papieża w Meksyku było otwarcie III Konferencji CELAM (Consejo
Episcopal Latinoamericano - Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej), która obradowała
w Puebli w dniach: od 27 stycznia do 13 lutego 1979 r. Jej temat brzmiał: "Dziś i jutro
ewangelizacji Ameryki Łacińskiej", taki też tytuł nadano dokumentowi końcowemu.
 I Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej odbyła się z inicjatywy Piusa XII w Rio de Janeiro
w dniach: od 22 lipca do 4 sierpnia 1955 r. i poświęcona była problemom duchowieństwa. Na
zakończenie obrad Konferencja wydała "Deklarację", która do dziś pozostaje ważnym
dokumentem Kościoła Latynoamerykańskiego.
 We wrześniu 1955 r. Pius XII powołał Radę Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM), pierwszy
tego typu organizm o zasięgu kontynentalnym.
 II Konferencja CELAM odbyła się w Medellin (Kolumbia) w dniach: od 26 sierpnia do
6 września 1968 r. Otwarcia Konferencji dokonał Paweł VI. Podjęła ona temat: “Kościół wobec
przeobrażeń Ameryki Łacińskiej w świetle Soboru Watykańskiego II” i na zakończenie
opublikowała dokument “Orędzie z Medellin.”
 IV Konferencja CELAM odbyła się w Santo Domingo w dn. od 12 do 28 X 1992 r. Otwarcia
Konferencji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież wybrał także temat Konferencji: “Nowa
ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam
także na wieki.”
 Santo Domingo zostało wybrane na miejsce obrad z tytułu, że jest stolicą prymasowską Ameryki
oraz miejscem gdzie 500 lat temu rozpoczęła się ewangelizacja Nowego Świata. Obrady
zakończyły się przyjęciem 27 października “Orędzia do Narodów Ameryki Łacińskiej” oraz
“Orędzia do Narodów Zjednoczonych na temat obrony życia”, a 28 października poddano pod
głosowanie “Dokument końcowy”, który wskazuje główne kierunki pracy duszpasterskiej
w Ameryce Łacińskiej, w perspektywie przyszłości.
 Podobne gremia kolegialne pracują na wszystkich kontynentach:
 Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM)
 Rada Konferencji Episkopatu Europy (CCEE)
 Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM-SCECAM)
 Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC)
1

Pierwsza zagraniczna podróż apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się w dniach od 25 stycznia do 1
lutego 1979 r. do krajów: Dominikana, Meksyk, Bahamy.
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8. Jak nazywa się specjalne błogosławieństwo udzielane przez Papieża przy okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego?
Odpowiedź:
Specjalne błogosławieństwo papieskie udzielane przez Papieża przy okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego nazywa się: ―URBI ET ORBI‖ - miastu
(tj. Rzymowi) i światu.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Błogosławieństwo takie udzielane jest obecnie z balkonu Bazyliki Świętego Piotra.
Zwyczaj udzielania tego błogosławieństwa przerwany został po 1870 r., po zaborze
Państwa Kościelnego; wznowiony w roku 1922 przez Piusa XI, po jego wyborze na tron
papieski.
 Pierwsze błogosławieństwo “URBI ET ORBI” Jan Paweł II udzielił w poniedziałek 16 X
1978 r.
9. Gdzie i kiedy Jan Paweł II, podczas Mszy świętej w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski
powiedział: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem‖?
Odpowiedź:
Przytoczone w pytaniu słowa Jan Paweł II powiedział w Warszawie, przed Kościołem
Akademickim Św. Anny na placu Zamkowym dnia 3 czerwca 1979 r., w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego, w przemówieniu do młodzieży, głównie akademickiej.
10. Wymień daty opublikowania trzech encyklik papieskich, a mianowicie;
„REDEMPTOR HOMINIS‖,
„DIVES IN MISERICORDIA‖,
―DOMINUM ET VIVIFICANTEM‖ i dodaj, w której z encyklik o treści społecznej
została wymieniona nazwa Polska?
Odpowiedź:
Daty opublikowania 1:

Tytuły encyklik:
REDEMPTOR HOMINIS
DIVES IN MISERICORDIA
DOMINUM ET VIVIFICANTEM

4 marca 1979
30 listopada 1980
18 maja 1986

Nazwa Polski została wymieniona w trzeciej encyklice społecznej Ojca Świętego Jana
Pawła II ―CENTESIMUS ANNUS‖ (w setną rocznicę encykliki ―Rerum novarum‖), w rozdziale III
zatytułowanym ―ROK 1989‖, w następującym zdaniu: ―Nie można zapominać, że zasadniczy kryzys
ustrojów, które chcą uchodzić za formę rządów czy wręcz za dyktaturę robotników, rozpoczął się
wielką akcją protestu, podjętą w Polsce w imię solidarności.‖

 INFORMACJE DODATKOWE:
1

Według L'Osservatore Romano Archivio-Biblioteca za datę opublikowania Encykliki uważa się zawsze datę
widniejącą na końcu tejże, przed podpisem: ―Jan Paweł II, papież.‖
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 w rozdziale „WYKAZ ENCYKLIK PAPIEŻA JANA PAWŁA II”.
11. Jakie wydarzenie miało miejsce 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra?
Odpowiedź:
W środę po południu 13 maja 1981 r., w uroczystość liturgiczną Matki Bożej Fatimskiej,
podczas cotygodniowej audiencji na placu Św. Piotra w Watykanie, stojąc w odkrytym samochodzie,
Papież przejeżdżał wśród tłumów. Jak zwykle uśmiechnięty, otwartymi ramionami pozdrawiał
pielgrzymów, a gdy samochód zatrzymał się, Ojciec Święty pochylony w stronę młodzieży słuchał
pozdrowień, odpowiadał, brał małe dzieci na ręce. I nagle o godz. 17.191 gdy samochód znajdował się
po prawej stronie placu, w pobliżu Spiżowej Bramy, na jednym z głównych przejazdów dały się
słyszeć strzały skierowane w stronę Papieża. Ojciec Święty raniony osunął się na ręce swego
sekretarza osobistego ks. prał. Stanisława Dziwisza.
Zamachu na życie Jana Pawła II dokonał 23-letni Turek, Mehmet Ali Agca. Dwoma strzałami2
z pistoletu - browninga spowodował u Papieża bardzo poważne obrażenia wewnętrzne 3. Do
odjeżdżającego z rannym Papieżem samochodu wskoczył między innymi brat Kamil (Polak) z
watykańskiej apteki. Kierowca wiozący rannego Papieża w 8 minut przebył trasę z placu Św. Piotra
do Kliniki Agostino Gemelli, gdy normalnie trzeba na to 30 minut. Od kul zamachowca ranne
również zostały dwie kobiety: Amerykanka Anna Odre (l.58 - polskiego pochodzenia) - ranna w pierś
i Rose Hall z Jamajki, ranna lżej - w łokieć.
Pielgrzymi polscy z ziemi Kościańskiej zamierzali ofiarować Papieżowi obraz Matki Bożej
Częstochowskiej inkrustowany4 w drewnie, pozłacany pszenicą i żytem. Po zamachu umieszczono go
na przygotowanym wcześniej papieskim tronie. Obok napisu na tylnej stronie obrazu ―Wspieraj
Maryjo, Ojca Świętego‖ widniał także napis „S.O.S.‖, napisany czyjąś opatrznościową ręką. U stóp
tego swoistego tronu - gdzie zamiast Ojca Świętego ―zasiadła‖ Maryja w Jej ikonicznym znaku układano kwiaty i biało-żółto-czerwone wstęgi. Ten obraz - swoisty świadek zamachu na życie Głowy
Kościoła Katolickiego - znajduje się w rzymskim ośrodku dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II,
a kula5, która go raniła, zdobi koronę Fatimskiej Pani, do której Ojciec Święty wędrował, dziękując za
uratowane życie.

1

Inne źródła podają godz. 17.17. Ponadto dokładnie o tej samej porze przed 64 laty Matka Boża objawiła się
dzieciom w Fatimie.
2
Dalszych strzałów nie było, bo pistolet "zaciął się".
3
Po ugodzeniu przez zamachowca Jan Paweł II miał świadomość, że nie jest to postrzelenie śmiertelne. Papież
przybywając do Kliniki Agostino Gemelli stracił 3,5 litra krwi. Tutaj czekał zespół operacyjny przygotowany
do innej operacji, z chirurgiem o opinii ―złotej rączki‖ na czele. Lekarze w czasie operacji, która trwała od
godz. 18.01 do godz. 23.25, stwierdzili trzy rany: w brzuch, palec lewej ręki i w ramię, z których dwie były
mniej groźne. W brzuchu kula rozszarpała jelito. Stwierdzili też, że kula nie pozostała w ciele rannego Jana
Pawła II. Po obudzeniu z narkozy Jan Paweł II zapytał swego sekretarza: ―Czy odmówiliśmy kompletę?‘‘
4
Inkrustacja - technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotu innymi materiałami (kością
słoniową, masą perłową, metalami i t.p.) tworzącymi ozdobne motywy.
5
27 marca 1984 Jan Paweł II wręczył jednemu z biskupów portugalskich niewielką szkatułkę z kulą, która go
ugodziła, aby zawiózł ją do Fatimy.
W maju 2002 r. Jan Paweł II przekazał do Sanktuarium Maryjnego w Fatimie sutannę, którą miał na sobie w
chwili zamachu na jego życie 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie. Kustosze sanktuarium
podkreślają, że jest to nie tylko dar papieski, ale także jeden z najcenniejszych symboli wizji, jakie miały
dzieci. Ukazuje on istotę Trzeciej Tajemnicy. Siostra Łucja w kilku rozmowach z najwyższymi
przedstawicielami Kościoła oświadczyła, że „biała szata męczennika‖, którą widziała w swym widzeniu sprzed
85 lat, jest sutanną papieską. Potwierdziła to również w obecności metropolity Kolonii ks. kard. Joachima
Meisnera, który przewodniczył Mszy św. 13 maja 2002 r. oraz w obecności ks. kard. Serafim Ferreira e Silva,
ordynariusza Leirii i Fatimy.
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Przestrzelony pas sutanny Papież ofiarował6 Matce Bożej Jasnogórskiej, pozostawiając jako wotum widoczny znak tego wydarzenia
WYDARZENIE, KTÓRE NAZNACZYŁO HISTORIĘ.
13 maja mija kolejna rocznica od tamtej środy, kiedy to ktoś próbował pogrążyć we krwi
i śmierci drogę historii.
Tamto popołudnie 1981r. nie należy już do kroniki tylko jednego parnego i niespokojnego
dnia. Nie należy do kroniki wydarzeń, które wywołały powszechny zamęt i zrodziły „nadzieję wbrew
nadziei‖.
13 maja 1981r. - widzimy to także w świetle późniejszych losów ludów i narodów - wszedł do
historii. Jest wydarzeniem, które należy do historii i które naznaczyło współczesną historię.
Naznaczyło ją krwią Następcy Piotra, rozlaną na placu, na którym czuć tchnienie wieczności.
Ten dzień stał się datą a quo, której wpływ widać nie tylko w geografii, ale także w duszy
narodów. Z wielu powodów, które intuicyjnie rozumiemy, ta data ma też wszystkie znamiona nowego
początku. Tego nowego początku, który moce ukryte w mroku chciałyby zgnieść w zarodku.
Czyż ta krew nie stała się źródłem nowej ewangelizacji? Czyż można myśleć o drodze
przebytej w ciągu minionych ostatnich lat, nie zastanawiając się nad tamtym dniem, bogatym
w znaczenia? To pytanie skierowane jest także do tych, którzy próbują nakreślić ogólną interpretację
Pontyfikatu. Nie można patrzeć na wydarzenie z 13 maja jako na zwykły fakt, który wystarczy
odnotować. Wypadałoby przynajmniej wymienić liczne i niepokojące pytania, jakie się z nim wiążą.
Dzień 13 maja 1981r. trzeba odczytywać w szerszym i złożonym kontekście historii tamtych
lat i lat obecnych. Ktoś napisał, że dostrzega u Jana Pawła II „pewien brak zmysłu historii‖. Tę tezę
trzeba by dopiero zweryfikować i udowodnić: nie wystarczy „posłowie‖, aby opisać cały Pontyfikat.
Czy zresztą tamten 13 maja nie był dla Ojca Świętego właśnie pytaniem o sens historii?
Tamten 13 maja, który on przeżył we własnym ciele.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Kto strzelał? Dlaczego? - szeptał Ojciec Święty tuż po zranieniu go przez terrorystę,
wzywając pomocy Tej, do której należał. - Maryjo, Matko Boża.
 Dnia 27 grudnia 1983r. Jan Paweł II odwiedził w rzymskim więzieniu Rebibbia człowieka,
który doń strzelał 13 maja 1981 roku.
 Dnia 20 lutego 1987 r. Jan Paweł II przyjął matkę Ali Agcy, która przybyła do Rzymu
z drugim synem, jej bratem i dwoma dziennikarzami tureckimi.
Dnia 12 maja 1996 roku Jan Paweł II ponownie przyjął matkę Ali Agcy, wyraził
zrozumienie dla trosk pani Agcy i zapewnił ją, iż wciąż o niej myśli w swych modlitwach.


6

W klasztorze trapistów w Rzymie, na wieść o zamachu na życie Jana Pawła II zmarł
jeden z zakonników - Polak.

19 czerwca 1983 roku będąc w Częstochowie, w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II w czasie Apelu
Jasnogórskiego powiedział: ―Dziś pragnę, tu na Jasnej Górze, pozostawić, jako wotum, widomy znak tego
wydarzenia, przestrzelony pas sutanny‖.
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KREW NA PONTYFIKACIE
Dzień

Miesiąc

Rok

Miejscowość

Wydarzenia

VI

1979

Warszawa

Biuro Ochrony Rządu otrzymało
informacje o zamachach na życie Papieża
przygotowywanych przez Czerwone
Brygady.

6

X

1979

Waszyngton

Na pół godziny przed przybyciem Papieża
aresztowano uzbrojonego mężczyznę,
który chciał dokonać zamachu na życie
Jana Pawła II.

16

II

1981

Karaczi

13

V

1981

Rzym

Na placu Św. Piotra turecki terrorysta
Mehmet Ali Agca strzela do Papieża
podczas audiencji generalnej.

12

V

1982

Fatima

Hiszpański ksiądz Juan Fernandez Khorn,
zwolennik tradycyjnego obrządku
łacińskiego w Kościele, próbował rzucić
się z nożem na Papieża.

6

V

1984

Seul

17

IX

1984

Kanada

14

V

1985

Holandia

Aresztowano Turka podejrzanego
o przygotowywanie zamachu na Jana
Pawła II.

25

XI

1986

Brisbane

Australijska policja zatrzymała
mężczyznę, który twierdził, że chce zabić
Jana Pawła II.

15

V

1988

Lima-Peru

Obok miejsca, w którym miał wylądować
papieski helikopter znaleziono samochód
wypełniony dynamitem.

IV

1990

Bratysława

Przed wizytą Papież aresztowano czterech
członków terrorystycznej tureckiej
organizacji „Szare Wilki‖, z którą
związany był także Ali Agca.

IX

1990 Wybrzeże Kości Według prezydenta tego kraju oraz kard.
Słoniowej
Bernarda Jago, opozycja przygotowywała
zamach na życie Jana Pawła II podczas

Na stadionie tuż przed przybyciem Jana
Pawła II eksplodowała bomba.
Zamachowiec zginął na miejscu.

Chory psychicznie student został
obezwładniony w chwili, gdy mierzył
z pistoletu do Jana Pawła II
Aresztowano mężczyznę, który uzbrojony
w nóż usiłował dostać się na przyjęcie
z udziałem Papieża.
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jego wizyty 10 IX 1990 r. w Jamasukro.
II

1991

Rzym

Pojawiły się informacje o przygotowywanych zamachach na życie Papieża
w związku z jego wypowiedziami
dotyczącymi wojny w Zatoce Perskiej.

24

II

1994

Liban

Przed wizytą Papieża dokonano zamachu
na kościół maronicki w Jounieh.

15

I

1995

Filipiny

Aresztowano terrorystów z organizacji
islamskiej, podejrzanych o przygotowywanie zamachu na Jana Pawła II.

23

IV

1997

Sarajewo

Znaleziono 23 miny umieszczone pod
mostem, przez który miała przejeżdżać
kolumna z Papieżem.

13

V

1997

Liban

Minister spraw wewnętrznych tego kraju
poinformował, że przed wizytą Jana
Pawła II w tym kraju był przygotowywany zamach na Papieża.

Planowano drugi zamach na Jana Pawła II?
Rzeczywiste zagrożenie czy pretekst do odwołania wizyty?
Podczas II pielgrzymki (czerwiec 1983 r.) Jana Pawła II do Polski funkcjonariusze SB i milicji
pracujący w specjalnym zespole operacyjnym o kryptonimie "Zorza" zostali zaalarmowani
nieoficjalnymi sygnałami o przygotowywanej za wschodnią granicą antypapieskiej prowokacji.
"Naszemu Dziennikowi" udało się dotrzeć do osób i informacji, które mogą wskazywać na to, że do
zamachu na Ojca Świętego być może mogło dojść podczas Jego wizyty w Poznaniu 20 czerwca 1983
roku.
Wiosna 1983 roku, spotkanie generałów sowieckich z szefem MSW Czesławem Kiszczakiem.
Rozmowa dotyczy planowanej na czerwiec wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Kiszczak,
jak wynika z odtajnionych już materiałów IPN, skarży się, że strona kościelna naciska na
umożliwienie Papieżowi spotkania z wiernymi na Wybrzeżu oraz z mieszkańcami stolicy
Wielkopolski pod Poznańskimi Krzyżami. Czesławowi Kiszczakowi wyrywają się wówczas słowa
"Możemy obecnie jedynie marzyć, żeby Bóg powołał go jak najszybciej na swoje łono". Sowieccy
generałowie kiwają porozumiewawczo głowami.
Krótko po rozmowie Kiszczaka z Sowietami odbywa się tajne spotkanie najbardziej zaufanych
działaczy partyjnych aktywu KC PZPR. Spotkanie nieformalne, nie zachował się żaden oficjalnie
znany protokół z tego posiedzenia. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że tam po raz pierwszy pojawił się
sygnał o możliwości dokonania zamachu na Papieża podczas Jego wizyty w Ojczyźnie. Komuniści
w Polsce są zaniepokojeni. Gdyby doszło tu do takiego wydarzenia, skutki byłyby nieobliczalne.
Armia Czerwona zaś miałaby doskonały pretekst do wkroczenia na terytorium naszego kraju
i skutecznego rozwiązania problemu "elementów antysocjalistycznych", z którymi Jaruzelski mimo
wprowadzenia stanu wojennego nie umiał sobie poradzić. W ramach operacji "Zorza" zajmującej się
"zabezpieczeniem" wizyty Jana Pawła II w Polsce komuniści powołują specjalny zespół SB, który ma
uniemożliwić ewentualne dokonanie zamachu. Nie czynią tego bynajmniej z sympatii do Ojca
Świętego, ale z chłodnej, wyrachowanej oceny sytuacji politycznej. Jakie kompetencje miał ten zespół
i na ile poważnie traktowano możliwość przeprowadzenia takiego zamachu - nie wiadomo.
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- Wariant zamachu na Papieża był rozpatrywany przez SB przy każdej wizycie Ojca Świętego.
Służyło to zabezpieczeniu na wypadek jakiejś prowokacji czy też właśnie zamachu. Było to istotne
zwłaszcza w 1983 roku, bo przecież pielgrzymka miała miejsce niedługo po zamachu na Jana Pawła II
na placu św. Piotra w Rzymie - przyznaje Waldemar Handtke, naczelnik oddziałowego Biura
Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów IPN w Poznaniu.
Maj 2005 roku. Późny wieczór. Telefon komórkowy sygnalizuje rozmowę. Numer prywatny,
zastrzeżony. Męski głos, przyjemny, ale jakby lekko zdenerwowany. Rozmówca przedstawia się jako
były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, który w 1983 roku był jednym z łączników MO i SB
w ramach akcji "Zorza". Spotykamy się dwa dni później. Wysoki, lekko przygarbiony mężczyzna,
siwiejące, rzadkie włosy. Nie chce się przedstawić, nie pozwala nagrywać rozmowy, robić zdjęć
i notatek. Podaje kilka faktów, które uwiarygodniają jego osobę. Mężczyzna przedstawia się jako
osoba niewierząca, ale - jak twierdzi - szanująca Papieża.
- Po śmierci Jana Pawła II coś we mnie pękło. Tyle lat nosiłem to w sobie, żona mówiła, bym
o tym komuś powiedział, teraz nie żyje ani ona, ani Papież. Czytała "Nasz Dziennik", była
praktykującą katoliczką, dlatego pomyślałem, żeby porozmawiać z waszą gazetą. Teraz i tak nic to już
nie zmieni - mówi mój rozmówca. Jak wynika z jego opowieści, już pod koniec maja 1983 roku do
funkcjonariuszy zajmujących kierownicze stanowiska w sztabie dowodzącym operacją "Zorza"
docierają informacje o tym, że w Poznaniu przygotowywany jest antypapieski zamach lub
prowokacja. Informacje pochodzą z bardzo wysokich sfer rządowych. Zdaniem mojego rozmówcy,
funkcjonariuszy specjalnej grupy działającej w ramach "Zorzy" przekonywano, że zamachu ma
dokonać... CIA!
- Nikt nie wierzył, że to CIA. Nikt tego głośno nie powiedział, ale było dla nas oczywiste, że chodzi
albo o Rosjan, albo o NRD-owców. Informacja była tajna, wiedziały o niej tylko nieliczne,
posiadające kompetencje decyzyjne osoby. Podległych im funkcjonariuszy uczulono, że mają uważać
na "chcących dokonać niebezpiecznej prowokacji wywrotowców" - mówi mój rozmówca. Jak
twierdzi, specgrupa natychmiast rozpoczęła wzmożoną inwigilację opozycji i środowisk
młodzieżowych oraz tych księży, którzy mieli spotkać się z Janem Pawłem II. Baczną uwagę
zwracano na to, czy w tym gronie nie pojawi się nowa postać.
Na pytanie, dlaczego nie chce się ujawnić, podać nazwisk, pytany, czy się czegoś obawia, mężczyzna
śmieje się znacząco i kiwa przecząco głową. - Niektórzy moi koledzy nadal pracują w służbach, po
co mam im bruździć? - pyta ironicznie. Rozmowa trwa krótko. Obiecuje, że jeszcze się odezwie...
Są akta operacji SB o kryptonimie "Zorza".
W dokumentach poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się szczegółowe akta operacji
SB o kryptonimie "Zorza". Czy jednak wśród nich, oprócz czysto logistycznych informacji
dotyczących rozmieszczenia funkcjonariuszy MO i ZOMO, jak również tajnych współpracowników
SB, znajdują się materiały dotyczące pracy owej grupy specjalnej? Wiadomo, że wśród instrukcji dla
funkcjonariuszy MO i SB znalazły się też szczegółowe informacje dotyczące postępowania na
wypadek postrzelenia lub wręcz zabicia Ojca Świętego czy któregoś
z towarzyszących mu
kapłanów! Pracownicy IPN nie chcą o tym mówić.
- Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Nie znam aż tak głęboko tych materiałów, żeby tą informację
zdementować lub potwierdzić - zapewnia naczelnik Waldemar Handtke, który jeszcze kilka tygodni
wcześniej podczas specjalnej konferencji prasowej w Poznaniu omawiał esbeckie dokumenty, m.in. te
dotyczące operacji "Zorza". Teraz zasłania się niewiedzą i niepamięcią.
Rzeczywiste zagrożenie czy rozgrywka SB?
Efekt nieoficjalnego spotkania dygnitarzy partyjnych pod koniec kwietnia 1983 roku jest znany.
Komuniści nie zgadzają się na wizytę Jana Pawła II na Wybrzeżu i pod Poznańskimi Krzyżami.
- Zatrzymanie się Ojca Świętego przy Krzyżach Poznańskich zostawmy sobie na wizytę Jana XXIV
lub Jana Pawła V za sto lat - ironizował minister Adam Łopatka.
Odmowę wydania zgody na przyjazd Papieża do Szczecina komuniści już oficjalnie tłumaczą "obawą
dokonania zamachu". W 1983 roku wszyscy traktują to jako kłamliwy pretekst, który ma
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uniemożliwić Ojcu Świętemu wizytę na Wybrzeżu. Dziś można przypuszczać, że groźba zamachu
była realna. Tyle, że prawdopodobnie miało stać się to 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu! I tego
właśnie obawiali się wysocy partyjni działacze, którzy kategorycznie nie godzili się na przyjazd
Papieża pod Poznańskie Krzyże.
- Wiedzieli, że Poznań to jest taki dynamit, który w każdej chwili może wybuchnąć. Komuniści mieli
w pamięci Czerwiec '56 i niezwykle patriotyczne, doniosłe i pełne napięć obchody Millenium
w Poznaniu. Wiedzieli, że gdyby coś się wydarzyło, to wystarczy iskra... Czuli pismo nosem - mówi
"Naszemu Dziennikowi" ksiądz prałat Jan Stanisławski z Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Ksiądz Stanisławski w czerwcu 1983 roku był proboszczem katedry poznańskiej, którą podczas
swojej wizyty nawiedził Ojciec Święty. Jak sam mówi, do dziś pamięta tamte chwile.
- Zawsze wspominam wizytę Ojca Świętego w Poznaniu, w katedrze poznańskiej, z największym
wzruszeniem. Pamiętam to wielkie uniesienie ludzi, tę olbrzymią radość - wspomina ksiądz prałat.
Ale w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przyznaje też, że dochodziły do niego bardzo niepokojące
sygnały o możliwości dokonania zamachu na Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. Ksiądz
prałat uważa jednak, że jeszcze jest zbyt wcześnie, by o tym rozmawiać. "Wrócimy do tego tematu,
jak sprawa dojrzeje. Jeszcze nie czas"- mówi ks. Stanisławski.
Nadzwyczajne środki w katedrze.
II Pielgrzymka Papieża do Polski budzi niepokój władz komunistycznych. Denerwują ich nie tylko
słowa Ojca Świętego, któremu władze PRL zarzuciły nawoływanie do buntu i wojny religijnej.
Niepokoi ich nie tyle zaplanowana na 20 czerwca 1983 roku Msza Święta z udziałem Papieża Polaka
na Łęgach Dębińskich w Poznaniu, co późniejsze spotkanie z duchowieństwem w katedrze
poznańskiej. Czy obawiano się, że właśnie tam może dojść do zamachu? Księża związani
z organizacją pobytu Jana Pawła II w Poznaniu, zwłaszcza w katedrze, przyznają, że sygnały, które do
nich docierały, były bardzo niepokojące. Przebąkują o tajemniczym "rozczochranym,
zdenerwowanym" duchownym, który nie zachowywał się jak ksiądz, a którego bardzo interesowała
szczegółowa trasa "marszruty" Papieża po wnętrzu katedry i grobowcach. Sygnały
o zagrożeniu
pochodziły z na tyle wiarygodnych źródeł, że przedsięwzięto wyjątkowe środki ostrożności.
- Z każdym dniem przed przybyciem Ojca Świętego wzrastało napięcie spowodowane dużą
odpowiedzialnością za właściwe jego przyjęcie, łącznie z gwarancją bezpieczeństwa. Odpowiednie
służby pod moim kierownictwem przez całą poprzedzającą noc dokonywały przeglądu dosłownie
wszystkich miejsc i zakamarków katedry, gdzie mógłby się ukryć potencjalny zamachowiec wspomina ksiądz Jan Stanisławski.
Ksiądz Stanisławski opowiada też o podejrzanej intensyfikacji działań esbeków wokół katedry, którzy
rzekomo szukali tajemniczej radiostacji. Podejrzewali, że jest ona ukryta we wnętrzu wielkiej
skarbony stojącej po prawej stronie katedry.
- Któregoś dnia, to była chyba sobota, pisk opon, hamulce, tłum milicjantów i tajniaków, patrzę,
a skarbona jest wyniesiona i coś się z niej dymi. Oczywiście otwarta, rozbita. Pytam: "Co tu się
dzieje" i słyszę: "Zostaliśmy zaalarmowani, że złodziej kradnie skarbonkę". Roześmiałem się
i mówię: "I tak zaraz zareagowaliście? Gratuluję tak wielkiego zainteresowania skarboną kościelną" wspomina dzisiaj ks. prałat Stanisławski.
Ostatecznie wizyta Jana Pawła II w Poznaniu przebiegała szczęśliwie. Setki tysięcy poznaniaków
witających Ojca Świętego na Łęgach Dębińskich, transparenty "Solidarności", pieśń "Boże, coś
Polskę" i wzniesione w górę dłonie z palcami ustawionymi w znak "Victorii". Nie doszło do zamachu
również i we wnętrzu katedry. Czy jednak, jak twierdzą niektórzy związani z przygotowaniami do
ówczesnej wizyty Papieża księża, nie doszło do nieszczęścia tylko dlatego, że Opatrzność Boża
czuwała nad Papieżem Polakiem? W ostatniej chwili ks. abp Jerzy Stroba niespodziewanie dla
wszystkich oprowadził Ojca Świętego po katedrze inną niż zaplanowano trasą...
Wojciech Wybranowski, Poznań - NASZ DZIENNIK Wtorek, 21 czerwca 2005, Nr 142 (2247)

40

Zamach na papieża - co kryją archiwa Stasi?

PAP, MFi / 2005-03-30 18:51:00
Odnalezione w archiwach tajnej NRD-owskiej policji Stasi dokumenty potwierdzają wersję
o tzw. bułgarskim śladzie w zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku - napisał dziennik
"Corriere della Sera".
Według gazety, powołującej się na źródła w Sofii, dokumenty w tej sprawie strona niemiecka
przekazała już Bułgarii, a wkrótce ma je przestudiować specjalna komisja włoskiego parlamentu.
Mediolańska gazeta poinformowała za mediami bułgarskimi, że z tajnych dokumentów Stasi wynika
jasno, iż rozkaz zabicia papieża napłynął z radzieckiego KGB, a wykonały go bułgarskie służby
specjalne. Nie wiadomo natomiast, co dokładnie zawierają przekazane Bułgarii dokumenty.
Jak zapowiedział już rzecznik rządu w Sofii zostaną one udostępnione zainteresowanej nimi tzw.
komisji Mitrochina, powołanej przez włoski parlament, która zajmuje się aktywnością służb
specjalnych dawnego bloku sowieckiego we Włoszech.
Bułgarski wątek zamachu na papieża badał w 1982 roku włoski sąd, przed którym stanął szef biura
bułgarskich linii lotniczych w Rzymie Siergiej Antonow. Został on oczyszczony z zarzutu udziału
w przygotowaniu zamachu na papieża. którego sprawcą był turecki terrorysta Ali Agca.
W maju 2002 roku podczas wizyty w Bułgarii Jan Paweł II oświadczył, że nigdy nie wierzył
w tzw. bułgarski ślad ataku na swoje życie.
HOSPITALIZACJA KAROLA WOJTYŁY,
PÓŹNIEJSZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II
L.P.
1
2

1

Rok

Przyczyna, diagnoza, leczenie

Potrącenie przez niemiecką
1944 ciężarówkę. Rana szarpana
głowy, wstrząśniecie mózgu.
1981 Postrzelenie z pistoletu. Rany: w
brzuchu rozszarpane jelito, palec
lewej ręki, ramię. Zabieg
chirurgiczny (usunięcie części
jelit).

Termin

Czas

Miejsce

22 II - 12 III

20 dni

Kraków, Szpital

13 V - 3 VI

21 dni

Rzym,
Poliklinika1
im.Agostono
Gemelli

3

1981 Wirusowe zapalenie prawego
płuca. Zabieg chirurgiczny.

20 VI - 14
VIII

55 dni

jak wyżej

4

1992 Nowotwór jelita. Usunięcie
woreczka żółciowego. Zabieg
chirurgiczny.

12 - 28 VII

16 dni

jak wyżej

5

1993 Badania kontrolne.

2 VII

2 godz.

jak wyżej

Poliklinika Katolickiego Uniwersytetu im. Agostino Gemelli dnia 13 pażdziernika 1996r. została nazwana przez
Ojca Świętego Jana Pawła II „Watykanem numer trzy‖, bo „Watykan numer jeden‖ to plac św. Piotra, a
„numer dwa‖ to Castel Gandolfo.
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L.P.
6

7

8

Rok

Przyczyna, diagnoza, leczenie

1993 Upadek w czasie audiencji.
Zwichnięcie stawu barkowego
prawego ramienia i lekkiego
pęknięcia panewki stawowej oraz
nałożenie opaski gipsowej.
1994 Upadek w łazience2. Złamanie
szyjki prawej kości udowej.
Operacja chirurgiczna.
Wstawienie protezy stawu
biodrowego.

Termin

Czas

Miejsce

11 - 12 XI

19 godz.

jak wyżej

28 dni

jak wyżej

9 dni

jak wyżej

...

...

Albano. Szpital
p.w. Królowej
Apostołów

29 IV -

1996 Kilkakrotne epizody zapalne
wyrostka robaczkowego,
operacja chirurgiczna usunięcia
wyrostka.

27 V

6 - 15 X

9

1996 Grypa połączona z silną
gorączką.

10

1996 Okresowe badania kontrolne.
Tomograf jelit.

14 VIII

...

jak wyżej

11

2005 Zapalenie krtani i atak kaszlu.

1 –10 II

9

Rzym
Poliklinika
im.Agostono
Gemelli

12

24 II – 13 III

2005 Problemy z oddychaniem.
W klinice zostaje poddany
zabiegowi tracheotomii.

18

Rzym
Poliklinika
im.Agostono
Gemelli

CIERPIENIE - CHOROBY PAPIEŻA
Ból i choroby doświadczały Jana Pawła II prawie od początku sprawowania pontyfikatu.
- 1981 r. - zamach na Placu Św. Piotra w Rzymie. Ciężko rannemu Papieżowi lekarze usunęli
w maju część jelit. Miesiąc później kolejna operacja przewodu pokarmowego, a w sierpniu - powrót
do szpitala i trzeci zabieg chirurgiczny.
- 1988 r. - początek choroby Parkinsona, powodującej początkowo drżenie rąk. Jednak dopiero
przed dwoma laty Watykan oficjalnie podał nazwę choroby, która przykuła Papieża do wózka.
2

Kontuzja nastąpiła 28 kwietnia 1994r. w liturgiczne wspomnienie św. Ludwika Grignion de Montfort, autora
i apostoła doskonałego nabożeństwa do Matki Bożej. Kontuzja miała miejsce na kilka dni przed pielgrzymką
Jana Pawła II na Sycylię, a dziś wiemy, że mafia przygotowywała wówczas kolejny zamach na Papieża.
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- 1992 r. - operacja usunięcia niezłośliwego nowotworu jelita grubego i kamieni żółciowych.
- 1993 r. - Papież trafił do kliniki Gemelli po upadku i zwichnięciu prawego barku.
- 1994 r. - Papież poślizgnął się w łazience i doznał złamania kości szyjki udowej; operacyjne
wstawienie protezy.
- 1996 r. - operacja usunięcia wyrostka robaczkowego.
- 2002 r. - w lutym Papież odwołał dwie audiencje z powodu silnego bólu artretycznego kolana.
- 2003 r., czerwiec - ostatni raz Ojciec Święty publicznie podniósł się z fotela.
- 2005 r. 2 luty - lekarze stwierdzają ostre zapalenie krtani i tchawicy, które spowodowało kłopoty
z przełykaniem i oddychaniem. W nocy zapadła decyzja o natychmiastowej hospitalizacji w klinice
Gemelli. Klinikę opuszcza 10 lutego.
- 2005 r. 24 luty - Papież wrócił do kliniki, gdzie przeszedł zabieg tracheotomii. Przed świętami
Wielkanocnymi opuścił klinikę.
- 2005 r. 31 marzec - doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia Ojca Świętego. Pojawiła się
wysoka gorączka, będąca skutkiem groźnej infekcji układu moczowego. W nocy z 31 marca na
1 kwietnia dochodzi do ataku serca.

ZDROWIE PAPIEŻA
Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który leczył się poza murami Watykanu, w normalnej
klinice. Jego poprzednicy - nawet w poważnych przypadkach - korzystali z opieki medycznej
w Pałacu Apostolskim albo w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Na przykład Paweł VI w 1967
roku przeszedł operację prostaty w swoich apartamentach w zaaranżowanej sali operacyjnej.
Papież Jan Paweł II dziewięć razy przebywał w szpitalu jako pacjent. Za każdym razem była
to rzymska Poliklinika im. księdza Agostino Gemelli, położona w pobliżu Watykanu. Papież
żartobliwie nazywa ją "trzecim Watykanem" (po placu św. Piotra i Castel Gandolfo). Jan Paweł II ma
tutaj swój apartament, w którym znajduje się też kaplica. Ponadto dwa razy przebywał
w szpitalu w Albano.
Najdłuższa kuracja.
Po raz pierwszy Jan Paweł II znalazł się w Klinice Gemelli 13 maja 1981 roku, tuż po zamachu na
placu św. Piotra, kiedy to został trafiony pociskiem w brzuch. W dziesięć minut po przybyciu karetki
do kliniki Gemelli rozpoczęła się operacja.
Sytuacja wyglądała początkowo tragicznie: w jamie brzusznej pacjenta znajdowało się już
około trzech litrów krwi, ciśnienie spadło do 70, puls był prawie niewyczuwalny. Lekarze jednak nie
zawiedli, choć walka o życie Jana Pawła II trwała pięć i pół godziny! Zatamowali krwotok, dokonali
transfuzji, zszyli rozerwaną okrężnicę i usunęli 56 centymetrów jelita cienkiego oraz opatrzyli rany na
prawym ramieniu i palcu lewej dłoni (draśniętym przez kulę wychodzącą z ciała).
Pierwszymi słowami Ojca Świętego po przebudzeniu z narkozy były wyrazy wdzięczności dla lekarzy
i pielęgniarek oraz przeprosiny za sprawiony im kłopot. Personel szpitalny ze wzrusze-niem
powtarzał, że Papież był bardzo łatwym i niezmiernie prostym w obejściu pacjentem. Wiadomo, że
bardzo cierpiał, ale znosił ból bez słowa skargi. Nosił takie samo szpitalne ubranie jak wszyscy inni
chorzy, nigdy o nic nie prosił. Rano i wieczorem chodził do kaplicy i modlił się z chorymi. Nie
opuszczał żadnej modlitwy.
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Po zamachu Papież przebywał w klinice przez trzy tygodnie, do 3 czerwca. Jednak jeszcze w
tym samym miesiącu musiał powrócić do szpitala z powodu zakażenia cytomegalowirusem, którego
osłabiony wskutek postrzałów organizm nie mógł sam przezwyciężyć. Kuracja od 20 czerwca do 14
sierpnia 1981 roku była najdłuższym z dotychczasowych pobytów Jana Pawła II w szpitalu. Trzeba
było bowiem także odwrócić bieg przebitej kulą okrężnicy, by organizm mógł znów naturalnie trawić.

Papież przygotowany na śmierć.
Za trzecim razem Papież przebywał w szpitalu w dniach 12-28 lipca 1992 roku z powodu
bardzo ostrego bólu brzucha. Janowi Pawłowi II w wyniku czterogodzinnej, wręcz niebezpiecznej dla
życia operacji, usunięto z okrężnicy rakowego guza wielkości pomarańczy. Jak wspomina biograf
Papieża, amerykański dziennikarz Tad Szulc, Jan Paweł II, podobnie jak przed operacją po zamachu
w 1981 roku, przyjął ostatni sakrament, ponieważ "chciał być przygotowany na śmierć". Aby dostać
się do guza, chirurdzy musieli rozciąć bliznę, która pozostała po operacji sprzed 11 lat, biegnącą od
piersi prawie do samego krocza. Interwencji dokonano w samą porę, bo okazało się, że chora tkanka
nabierała już cech złośliwych. Po otwarciu jamy brzusznej lekarze stwierdzili również obecność
kamieni żółciowych i zdecydowali się na usunięcie woreczka żółciowego.
Rok później - 2 lipca - Papież poddał się badaniom kontrolnym po tej operacji, które nie wykazały
żadnych oznak raka.

Błogosławieństwo lewą ręką.
Po raz piąty Jan Paweł II znalazł się w klinice w dniach 11-12 listopada 1993 roku, w następstwie
potknięcia się o skraj własnej szaty i upadku, kiedy schodził po stopniach podium podczas audiencji
dla uczestników konferencji FAO w Rzymie. Doznał wówczas zwichnięcia prawego ramienia
i lekkiego pęknięcia panewki stawowej. Po badaniach radiologicznych Papieżowi nastawiono
zwichnięty staw barkowy i nałożono temblak, który nosił przez cztery tygodnie. Mimo cierpienia
żartował, że lewą ręką może błogosławić równie dobrze jak prawą. A w niecałe trzy miesiące po
opuszczeniu
szpitala,
wbrew
zaleceniom
lekarzy,
już
jeździł
na
nartach.
Poważniejsze konsekwencje miał upadek w łazience jego apartamentu 29 kwietnia 1994 roku, kiedy
to Papież złamał szyjkę kości udowej. Szósty pobyt Jana Pawła II w Poliklinice Gemelli trwał prawie
miesiąc, do 27 maja. Papieżowi wstawiono wówczas protezę stawu biodrowego.
Trzeci raz Papież upadł 12 czerwca 1999 roku w nuncjaturze w Warszawie, lekko kalecząc się po
prawej stronie czoła. Nie był to jedyny przypadek jego kłopotów zdrowotnych podczas ostatniej
pielgrzymki do Polski. Pamiętamy nieobecność Ojca Świętego na krakowskich Błoniach,
spowodowaną podwyższoną temperaturą i infekcją na tle wirusowym.

Szybka rekonwalescencja.
Siódmy pobyt Papieża w szpitalu (6-15 października 1996 roku) związany był z zabiegiem usunięcia
wyrostka robaczkowego. I w tym przypadku żelazny organizm Papieża pomógł mu
w szybkiej
rekonwalescencji.
Zazwyczaj przed operacją Jan Paweł II długo się modli w kaplicy przylegającej do jego
sypialni w poliklinice Gemelli, a następnie koncelebruje mszę ze swoim sekretarzem, bp. Stanisławem
Dziwiszem.
Problemy z opanowaniem drżenia lewej ręki, kłopoty z chodzeniem i zmieniona mimika
twarzy świadczyły, zdaniem watykańskich obserwatorów, o objawach choroby Parkin
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PAPIESKA DROGA KRZYŻOWA – CHOROBY w 2005 r. i ŚMIERĆ.
31 stycznia
Rzecznik Watykanu Joaquino Navarro-Valls informuje, że z powodu pierwszych objawów grypy,
które pojawiły się u papieża dzień wcześniej, odwołane zostały wszystkie planowane na ten dzień
audiencje.
1 lutego
Późnym wieczorem Ojciec Święty trafia do kliniki Gemelli z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy
oraz duszącym kaszlem. Objawy te - jak informowali lekarze - wystąpiły u niego jako powikłanie
pogrypowe. Później nieoficjalnie ujawniono, że kaszel groził nawet uduszeniem.
10 lutego
Jan Paweł II wraca do Watykanu, po dziesięciu dniach pobytu w szpitalu. W wydanym w związku
z opuszczeniem szpitala przez papieża biuletynie lekarskim watykański rzecznik Joaquin NavarroValls ogłosił, że "ostre zapalenie krtani i tchawicy, które było przyczyną nagłego przewiezienia Ojca
Świętego do szpitala, zostało wyleczone". Podkreślił też, że stan ogólny pacjenta systematycznie się
poprawia, a wszystkie badania diagnostyczne, przeprowadzone w ostatnich dwóch dniach,
wykluczyły inne schorzenia. Lekarze zalecili papieżowi, by się oszczędzał.
24 lutego
Wieczorem papież ponownie trafia do rzymskiej kliniki Gemelli w związku z wystąpieniem
problemów z oddychaniem. W klinice zostaje poddany zabiegowi tracheotomii (rozcięciu tchawicy
i umieszczeniu w niej rurki, umożliwiającej dopływ powietrza do płuc z ominięciem chorego odcinka
dróg oddechowych). Choroba Parkinsona, na którą papież cierpi od ok. 13 lat, osłabia mięśnie aparatu
oddechowego, utrudniając oddychanie i odkrztuszanie.
13 marca Jan Paweł II po osiemnastodniowej kuracji w klinice Gemelli wraca do Watykanu, gdzie
ma kontynuować rekonwalescencję po zabiegu. Lekarze ponownie zalecają mu odpoczynek
i oszczędzanie sił.
30 marca
Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls informuje, że w celu poprawy odżywiania, Jan Paweł II
przyjmuje pokarmy przez sondę nosowo-żołądkową. "Nie ma żadnego alarmu, przynajmniej na
razie". Umieszczenie sondy pokarmowej to drobny zabieg, który stosuje się, gdy chory nie może
przełykać - zapewniały źródła medyczne.
31 marca
U Ojca Świętego pojawia się wysoka gorączka, spowodowana infekcją dróg moczowych. Ta z kolei
wywołuje zakażenie krwi i doprowadza do zawału serca. Papież na własne życzenie pozostaje jednak
w swoich apartamentach i przyjmuje sakrament namaszczenia chorych.
1 kwietnia
Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro Valls poinformował podczas konferencji prasowej o 12.30, że
stan Ojca Świętego jest bardzo poważny, ale stabilny. Prócz dużych trudności z oddychaniem, Jan
Paweł II miał niestabilne ciśnienie krwi. Cały czas zachowywał jednak świadomość i był pogodny.
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Komunikat zdementował wcześniejszą pogłoskę o rzekomej śpiączce Jana Pawła II. Po południu
włoska agencja ANSA podała, że nie ma nadziei dla papieża. Wieczorem rzecznik Watykanu Joaquin
Navarro-Valls poinformował, że stan Jana Pawła II jeszcze się pogorszył. "Stwierdzono dalszy spadek
ciśnienia oraz spłycenie oddechu. (...) Ponadto wystąpiła niewydolność serca, krążenia i nerek" powiedział Navarro-Valls. Po godzinie 19.00 włoskie agencje podały że Jan Paweł II stracił
przytomność. Watykan zdementował tę pogłoskę, przyznał jednak, że papież jest bliski śmierci.
2 kwietnia
11.30 Ogólny stan papieża nie pogorszył się od piątku wieczorem, ale nadal jest bardzo zły poinformował rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Walls. Zaprzeczył, jakoby Ojciec Święty miał
znajdować się w stanie śpiączki, przyznał jednak, że zauważono, iż "pogarsza się stan jego
świadomości". Papież nie reaguje od razu. Otwiera jednak oczy, kiedy się do Niego mówi poinformował.
po godz. 19.00 "Stan kliniczny Ojca Świętego jest nadal bardzo ciężki. Późnym rankiem wystąpiła
wysoka gorączka. Pytany, odpowiada prawidłowo na pytania bliskich" - brzmiał pisemny komunikat
Stolicy Apostolskiej.
21:37 Papież Jan Paweł II umiera w sobotę w Watykanie w wieku 84 lat, po ponad 26 latach
pontyfikatu.
Jan Paweł II, papież-Polak zmarł 2 kwietnia o godz. 21.37 w swoim pokoju w Pałacu Apostolskim.
Ostatnie lata jego życia naznaczone były cierpieniem i chorobą. Jego droga na "tamtą stronę" zaczęła
się infekcją grypową 31 stycznia.

Życiorys o. Agostino Gemelli
Agostino Gemelli był zakonnikiem. Urodził się w Mediolanie 18 stycznia 1878 r., wybitnie
zdolny, w 1902 r. ukończył studia medyczne. Daleki od wiary, przeżył nawrócenie podczas pełnienia
służby wojskowej w szpitalu w Mediolanie. Nawrócenie doprowadziło go do dalszej decyzji: wstąpił
do zakonu Braci Mniejszych, zamieniając imię Edward na Agostino. Całą swoją energię poświęci
zorganizowaniu we Włoszech katolickiego uni-wersytetu. Rozpoczął od założenia pisma „Vita
e Pensiero‖ (1914 r.), które skupiało śro-dowisko katolickich intelektualistów. W 1921 r. powstały
dwa pierwsze wydziały Uniwer-sytetu Najświętszego Serca. Jako jego rektor doprowadził do
powstania 8 wy-działów medycyny. Wybitny uczony, organizator, sługa Kościoła, w ostatnich latach
życia, mimo bardzo złego stanu zdrowia, nieustannie pracował nad rozwojem dzieła. Był także
jednym z twórców odnowy liturgicznej i wielu dzieł społecznych. Zmarł 14 czerwca 1959 r. Jego
imieniem nazwano Poliklinikę Katolickiego UniwersytetU w Rzymie.

Z FATIMY KU TRZECIEMU TYSIĄCLECIU - BP SERAFIM DE SOUSA, ORDYNARIUSZ
LEIRII – FATIMY
„Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie na placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu,
w którym od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w portugalskiej Fatimie pierwsze
pojawienie się Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co mnie
spotkało, odczułem ową niezwykłą Macierzyńską Troskę i Opiekę, która okazała się
mocniejsza od śmiercionośnej kuli”.
(Jan Paweł II, audiencja generalna 7 października 1981r.)
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Krótko po godz. 17 Papież wziął na ręce małą dziewczynkę. Tłum zgromadzony na
placu św. Piotra oklaskiwał ten gest braterstwa i pokoju. Był 13 maja 1981 r. Nagle stała się
rzecz niewiarygodna: padły strzały. Ucichły radosne okrzyki. Zapanował lęk. W kilka dni
później, w niedzielę 17 maja Papież powiedział przed modlitwą Regina caeli: „Modlę się za
brata, który do mnie strzelał i któremu szczerz przebaczyłem. Moje cierpienia ofiarowuję za
Kościół i świat”. Potem dodał jeszcze głosem wzruszonym, ale bardzo wyraźnie: „Tobie,
Maryjo, powtarzam: Totus Tuus ego sum”.
Jeden z pocisków raniących Ojca Świętego został znaleziony przez ówczesnego ks.
Stanisława Dziwisza, obecnego arcybiskupa, na podłodze samochodu. Papież ofiarował go
Sanktuarium w Fatimie.
W ten sposób do 313 pereł i 2679 drogich kamieni, umieszczonych w koronie
Królowej Pokoju, którą legat papieski kard. Masella pobłogosławił 13 maja 1946 r., został
dodany śmiercionośny pocisk.
Całe orędzie fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia i pokoju. 13 sierpnia 1917 r.
Maryja ukazała się trojgu pastuszkom w Cova da Iria. Nie chciała rozmawiać z nimi gdzie
indziej.
Zrządzeniem Opatrzności nazwa „Cova da Iria” oznacza „Kolebka Pokoju”. Także inne
znaki znajdujące się w sanktuarium, jak np. Fragment Muru Berlińskiego, wzywają do
pojednania między ludźmi i narodami.
Całe duszpasterstwo Fatimy jest skupione wokół ludzi cierpiących. Szczególną uwagę
poświęca - już od 87 lat - posłudze spowiedzi i opiece nad chorymi. Z doświad-czenia
choroby rodzi się nadzieja. Każdy pielgrzym (a przybywa ich tu, co roku ok. Sześciu
milionów) odchodzi stąd z mocniejszym poczuciem własnego życia. W małej kaplicy
objawień i w kaplicy Najświętszego Sakramentu podejmowane są postanowienia na
przyszłość.
Orędzie Fatimy, zawierające całą Ewangelię i stanowiące dziedzictwo ludzkości, jest
nieustannym echem słów Maryi: Czyń to, co On ci powiedział.
Syn Maryi z Nazaretu wzywa nas, byśmy się spotkali sami z sobą, z innymi i z Bogiem. Sprzeciwia się przemocy i broni pokoju. Nadaje sens cierpieniu, abyśmy bardziej cenili
życie. Staje się człowiekiem, abyśmy naśladowali Jego miłość do bliźniego, nie zapominając
o nikim i otaczając szczególną troską ludzi najsłabszych i opuszczonych - dzieci, starców,
chorych.
Papież powtarza dziś w Fatimie wołanie Pawła VI sprzed 29 lat: Ludzie bądźcie
ludźmi, aby być bardziej braćmi i zaznać więcej szczęścia!
Innym wymiarem orędzia fatimskiego, które ma charakter głęboko chrysto-centryczny,
jest zadośćuczynienie. Poprzez swoją i naszą Matkę Chrystus wzywa nas - pouczając nas
i ponaglając - do konkretnych gestów współodpowiedzialności. W tym kontekście słowo
„zadośćuczynienie” oznacza, że trzeba pilnie naprawić to, co nie-doskonałe, naprawić
szkody spowodowane przez nieposłuszeństwo i inne wykroczenia niektórych członków
wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość. Maryja żąda od nas refleksji i nawrócenia, aby ludzie
mogli się spotykać i aby zapanował pokój.
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12. Czy Papież, podczas podróży apostolskich, odwiedził następujące sanktuaria
MARYJNE:
Lourdes, Fatimę, Jasną Górę i sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku?
Odpowiedź:

 Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swoich zagranicznych podróży apostolskich
odwiedził wymienione w pytaniu Sanktuaria Maryjne:
Miasto
Lourdes

Kraj
Francja

Fatima

Portugalia

Jasna Góra

Polska

Data Podróż zagraniczna
14 - 15 VIII 1983
19
14 - 15 VIII 2004
104
12 - 15 V 1982
11
12 - 13 V 1991
50
12 - 13 V 2000
92
4 - 6 VI 1979
2
18 - 21 VI 1983
18
12 - 13 VI 1987
35
14 - 15 VIII 1991
52
4 VI 1997
78
17 VI 1999
87

 INFORMACJE DODATKOWE
OBJAWIENIA W GUADALUPE
Pierwsze objawienie Matki Bożej miało miejsce u stóp wzgórza Tepeyac, dzisiaj nazwanego
Guadalupe, dnia 9 grudnia 1531 r., kolejne były 11 i 12 grudnia 1531 r. Matka Boża objawiła się
Indianinowi Janowi Diego z Cuauhtitlan, który prosił o uzdrowienie swojego krewnego.
Jan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548) został przez Ojca Świętego Jana Pawła II
beatyfikowany dnia 6 maja 1990 r. i kanonizowany dnia 31 VII 2002r. w Sanktuarium w Guada-lupe.
Guadalupe jest obecnie przedmieściem Meksyku, oddalonym od centrum stolicy ok. 30 km.
Drugim największym Sanktuarium Maryjnym w Meksyku jest Sanktuarium NMP w Zapopam.
Matka Boska z Lourdes.
To tutaj w grocie Massabielle od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Matka Boska ukazywała się
osiemnaście razy 13-letniej niepiśmiennej córce zubożałego młynarza, Bernardetcie Soubirous.
W 1925 r. Bernardetta Soubirous zostaje beatyfikowana, a w 1933 r. papież Pius XI ogłasza ją
świętą. W jednym z objawień Matka Boska powiedziała: <<Ja jestem Niepokalanie Poczęcie>>.
Madonna Ostrobramska.
Początki kultu obrazu Madonny Ostrobramskiej sięgają XVI wieku. W 1622 roku przy Ostrej
Bramie osiedlili się ojcowie karmelici, otaczając obraz wielką czcią.
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2 lipca 1927 roku, za zgodą papieża Piusa XI, słynny obraz ozdobiono koronami papieskimi.

Matka Boska z Knock (Irlandia).
Początki kultu figury Matki Bożej Królowej Irlandii sięgają 1879 roku.
W 1954 r. figurka Matki Bożej z Knock została ukoronowana przez papieża Piusa XII.

CO OJCIEC ŚWIĘTY MÓWIŁ NA JASNEJ GÓRZE
Fragmenty wystąpień Papieża Jana Pawła II podczas sześciu wizyt w Częstochowie na podstawie
"Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pawła II", tom 1, red. Zachariasz S. Jabłoński
OSPEE, Częstochowa 2003
"Pragnę zapewnić chorych na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede wszystkim was,
chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z wami bliskość i więź. Jednoczę się
duchowo z wami wszystkimi. W szczególny sposób odnawiam to zjednoczenie w duchu, które łączy
mnie z każdym człowiekiem cierpiącym, z każdym chorym przykutym do łóżka szpitalnego czy do
wózka inwalidzkiego, z każdym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nawiedzony jest krzyżem"
(Jasna Góra, 4 czerwca 1979)
"Papież jest niewymownie wdzięczny Pani Jasnogórskiej, że mu pozwoliła być tutaj przez tych kilka
dni. W ramach jubileuszu 600-lecia jasnogórskiego: że mu pozwoliła być tutaj, na Jasnej Górze, z
wami, drodzy bracia i siostry. (...) Jest niewymownie wdzięczny za tę wielką łaskę pielgrzymki i
pragnie również przez was za to dziękować i wam dziękować za to, żeście w tej pielgrzymce byli z
nim razem"
(Jasna Góra, 21 czerwca 1983)
"Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo
potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj!"(...) Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei"
(Jasna Góra, 12 czerwca 1987)
"Duch woła za nami - kiedy nie wiemy, o co prosić, o co modlić się mamy, On modli się w nas. To
jest największa twórczość przyszłego wieku.
(Jasna Góra, 16 sierpnia 1991)
"Dziś przychodzę do Ciebie, o Matko, aby zachęcić moich braci i siostry do wytrwania przy
Chrystusie i Jego Kościele, aby zachęcić ich do mądrego zagospodarowania odzyskanej wolności,
w duchu tego, co najpiękniejsze w naszej chrześcijańskiej tradycji. Królowo Polski, wspominając
z wdzięcznością Twą macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją ojczyznę, dokonujące się w niej
przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne"
(Jasna Góra, 4 czerwca 1997)
"Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, na tym szczególnym
miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ona przez swoją wiarę,
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miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem (...) stała się dla nas żywym wzorcem świętości i
miłości Kościoła" (Jasna Góra, 17 czerwca 1999)
13. Wymień co najmniej trzech kanonizowanych lub beatyfikowanych Polaków
przez Jana Pawła II
Odpowiedź:
WYKAZ KANONIZOWANYCH I BEATYFIKOWANYCH POLAKÓW
1. Św. Jadwiga (1374-1399), Królowa Polski, apostołka Litwy.
Beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu 31.05.1979 r. i 4.08.1986 r.
Kanonizacja w Krakowie 8 VI 1997 r.
2. Św. Maksymilian Maria Rajmund Kolbe (1894-1941). Kapłan, Franciszkanin męczennik.
Kanonizacja 10 X 1982 r. w Rzymie.
3. Św. Urszula Julia Maria Ledóchowska (1865-1939). Urszulanka, założycielka Zgromadzenia
Urszulanek Szarych od Jezusa Konającego.
Beatyfikacja 20 VI 1983 r. w Poznaniu.
Kanonizacja 18 V 2003 r. W Rzymie.
4. Św. Albert Adam Chmielowski (1845-1916), powstaniec styczniowy. Tercjarz franciszkański,
założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów i sióstr Albertynek (posługujących ubogim); malarz,
działacz charytatywny.
Beatyfikacja 22 VI 1983 r. w Krakowie.
Kanonizacja 12 XI 1989 r. w Rzymie.
5. Św. Rafał od Św. Józefa - Józef Kalinowski (1835-1907). Patriota, powstaniec styczniowy,
zesłaniec syberyjski, kapłan, Karmelita Bosy, odnowiciel swego zakonu.
Umarł w Wadowicach, w klasztorze, który założył i którego był przeorem.
Beatyfikacja 22 VI 1983 r. w Krakowie.
Kanonizacja 17 XI 1991 r. w Rzymie.
6. Bł. Karolina Kózka (1898-1914). Dziewica, męczennica.
Beatyfikacja 10 VI 1987 r. w Tarnowie.
7. Bł. Michał Kozal (1893-1943). Biskup sufragan włocławski, męczennik.
Beatyfikacja 14 VI 1987 r. w Warszawie.
8. Bł. Honorat z Białej - Wacław Koźmiński (1829-1916). Kapłan, Kapucyn, założyciel zgromadzeń
"bezhabitowych".
Beatyfikacja 16 X 1988 r. w Rzymie.
9. Bł. m. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska 1842-1902). Założycielka
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Beatyfikacja 23 IV 1989 r. w Rzymie.
10. Św. bp Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). W roku 1894 założył Zgromadzenie
Franciszkańskie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Ordynariusz diecezji
przemyskiej. Zmarł w opinii świętości.
Beatyfikacja 2 VI 1991 r. w Rzeszowie.
Kanonizacja 18 V 2003 r. W Rzymie.
11. Bł. m. Bolesława Lament (1862-1946). Założycielka zgromadzenia zakonnego Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny w Mochylewie nad Dnieprem.
Beatyfikacja 5 VI 1991 r. w Białymstoku.
12. Bł. o. Rafał Chyliński (1694-1741). Franciszkanin Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Beatyfikacja 9 VI 1991 r. w Warszawie.
13. Bł. Aniela Salawa (1881-1922). Tercjarka w Świeckim Zakonie Św. Franciszka w Krakowie.
Beatyfikacja 13 VIII 1991 r. w Krakowie.
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14. Bł. Stanisław Kaźmierczyk (1433-1489), ksiądz, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli
zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
Beatyfikacja18 IV 1993 r. w Rzymie.
15. Bł. m. Maria Angela Truszkowska (imiona chrzestne: Zofia Kamilla),
(1825-1899), członkini Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo, członkini III Zakonu
Franciszkańskiego. Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek.
Beatyfikacja 18 IV 1993 r. w Rzymie.
16. Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938), ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Miała objawienie obrazu Miłosiernego Zbawiciela ‖JEZU, UFAM TOBIE‖. Apostołka
Miłosierdzia Bożego. Zostawiła <<DZIENNICZEK>>.
Beatyfikacja 18 IV 1993 r. w Rzymie.
Kanonizacja 30 IV 2000 r. w Rzymie.
17. Św. Jan Sankander (1576 - 1620), kapłan, męczennik. Polak ze Śląska.
Kanonizacja 21 V 1995 r. w Ołomuńcu (Republika Czeska).
18. Św. Melchior Grodziecki (1584 - 1619), kapłan, jezuita, męczennik.
Kanonizacja 2 VII 1995 r. w Koszycach (Słowacja).
*** *** ***
Męczennicy podlascy: Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy. Męczennicy z Pratulina.
Wszyscy wykazali się niezwykłym męstwem w obronie wiary podczas prześladowania Kościoła
Katolickiego przez Rosję carską w czasie rozbiorów Polski. Ponieśli śmierć za wiarę i jedność
Kościoła.
Beatyfikacja 6 X 1996 r. w Rzymie. Święto liturgiczne 23 stycznia.
19. Bł. Wincenty Lewoniuk, lat 25, żonaty, z Woroblina. Był człowiekiem pobożnym i cieszył
się powszechnym szacunkiem. Jako pierwszy oddał życie w obronie świątyni.
20. Bł. Daniel Karmasz, lat 48, żonaty, z Łęgów. Będąc przewodniczącym bractwa, podczas
obrony kościoła stanął na przedzie z krzyżem, który do dzisiaj jest przechowywany
w Pratulinie.
21. Bł. Łukasz Bojko, lat 22, kawaler, z Łęgów. Brat zaświadczył, że Łukasz był człowiekiem
szlachetnym, religijnym i cieszył się dobrą opinią. W czasie obrony świątyni bił w dzwony.
22. Bł. Konstanty Bojko, lat 49, żonaty, z Zaczopek. Był ubogim i sprawiedliwym człowiekiem.
23. Bł. Konstanty Łukaszuk, lat 45, żonaty, ojciec siedmiorga dzieci, z Zaczopek. Był człowiekiem sprawiedliwym, uczciwym i szanowanym. Na skutek odniesionych ran zmarł następnego dnia.
24. Bł. Bartłomiej Osypiuk, lat 30, żonaty, ojciec dwojga dzieci, z Bohukał. Cieszył się szacunkiem, ponieważ był uczciwy, roztropny i pobożny. Śmiertelnie rannego przewieziono do domu, gdzie zmarł modląc się za prześladowców.
25. Bł. Anicent Hryciuk, lat 19, kawaler, z Zaczopek. Był dobry, pobożny i kochał Kościół. Idąc
do Pratulina z żywnością dla obrońców powiedział do matki: ―Może i ja będę godny umrzeć
za wiarę‖. Zginął przy świątyni 24 stycznia w godzinach południowych.
26. Bł. Filip Geryluk, lat 44, żonaty, z Zaczopek. Wnuk zaświadczył, że miał opinię troskliwego
ojca, dobrego i pobożnego człowieka. Zachęcał innych do wytrwania przy świątyni i oddał
życie za wiarę.
27. Bł. Ignacy Frańczuk, lat 50, żonaty, ojciec siedmiorga dzieci, z Derła. Syn mówił, że ojciec
wychowywał dzieci w bojaźni Bożej. Wierność Bogu przedkładał nad wszystko. Gdy szedł
do Pratulina, założył odświętne ubranie i ze wszystkimi się pożegnał, przeczuwając, że już nie
wróci. Po śmierci Daniela Karmasza podniósł krzyż i stanął na czele broniących świątyni.
28. Jan Andrzejuk, lat 26, żonaty, ojciec dwóch synów, z Derła. Uważany był za człowieka
bardzo dobrego i roztropnego. Pełnił funkcję kantora w parafii. Odchodząc do Pratulina,
podobnie jak Ignacy Frańczuk, żegnał się ze wszystkimi, jakby to miało być ostatni raz.
Ciężko ranny przy kościele, został przewieziony do domu, gdzie niebawem zasnął w Panu.
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29. Maksym Hawryluk, lat 34, żonaty, z Derła. Cieszył się opinią dobrego i uczciwego człowieka.
Ciężko ranny przy świątyni, umarł w domu następnego dnia.
30. Onufry Wasyluk, lat 21, z Zaczopek. Był człowiekiem uczciwym i powszechnie szanowanym.
31. Michał Wawryszuk, lat 21, z Derła. Cieszył się dobrą opinią. Ciężko ranny przy kościele
zmarł następnego dnia w Derle.
*** *** ***
32. Bł. m. Marcelina Darowska (1827-1911) - współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Beatyfikacja 6 X 1996 r. w Rzymie. Święto liturgiczne 5 stycznia.
33. Bł. M. Bernardyna Jabłońska (1878-1940) - współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr
Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka.
Beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem.
34. Bł. M. Maria Karłowska (1865-1935) - Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od
Opatrzności Bożej (1894 r.).
Beatyfikowana 6 VI 1997 r. w Zakopanem.
35. Św. Jan z Dukli (1414-1484). Bernardyn, kaznodzieja, spowiednik, patron Polski, Ukrainy
i Rusi Kijowskiej.
Beatyfikowany przez papieża Klemensa XII w 1733 r.
Kanonizacja 10 VI 1997 r.
36. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945). Kapłan, męczennik obozu koncentracyjnego
w Dachau.
Beatyfikacja 7 VI 1999 r. w Toruniu.
37. Bł. Regina Protman (1552-1613). Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy.
Beatyfikacja 13 VI 1999 r. w Warszawie.
38. Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871). Świecki założyciel Zgromadzenia Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
Beatyfikacja 13 VI 1999 r. w Warszawie.
Bł. Męczennicy II wojny światowej, którzy złożyli heroiczne świadectwo wierności Bogu
w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu i hitleryzmu.
Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w niedzielę 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.
Biskupi:
39. Bł. abp Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) - biskup płocki. Aresztowany w 1940 r. razem z
grupą duchownych z Płocka i osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Był torturowany m.in. za odmowę podeptania swego biskupiego krzyża rzuconego w błoto. Zmarł 28
maja 1941 r. w obozie na skutek ustawicznego, wyrafinowanego maltretowania.
40. Bł. bp Władysław Goral (1898-1945) - (Lublin); zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
41. Bł. bp Leon Wetmański (1886-1941) - (Płock); zmarł w obozie koncentracyjnym w Działdowie.
Kapłani diecezjalni:
42. Bł. ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942) - (Włocławek); wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
43. Bł. ks. Roman Archutowski (1882-1943) - (Warszawa); zmarł w obozie koncentracyjnym na
Majdanku.
44. Bł. ks. Adam Bargielski (1903-1942) - (Łomża); zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
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45. Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski (1880-1943) - (Drohiczyn); rozstrzelany w pobliżu Bielska
Podlaskiego.
46. Bł. ks. Maksymilian Binkiewicz (1908-1942) - (Częstochowa); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
47. Bł. ks. Mieczysław Bohatkiewicz (1904-1942) - (Białystok); rozstrzelany w Berezweczu
k. Głębokiego (dziś Białoruś).
48. Bł. ks. Jan Nepomucen Chrzan (1885-1942) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
49. Bł. ks. Józef Czempiel (1883-1942) - (Katowice); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
50. Bł. ks. Franciszek Dachtera (1910-1944) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
51. Bł. ks. Piotr Dańkowski (1908-1942) - (Kraków); zmarł w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
52. Bł. ks. Władysław Demski (1884-1940) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen.
53. Bł. ks. Edward Detkens (1885-1942) - (Warszawa); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
54. Bł. ks. Roch Ludwik Gietyngier (1904-1941) - (Częstochowa); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
55. Bł. ks. Kazimierz Gostyński (1884-1942) - (Lublin); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
56. Bł. ks. Marian Górecki (1903-1940) - (Gdańsk); rozstrzelany w obozie koncentracyjnym
w Stutthofie.
57. Bł. ks. Kazimierz Grelewski (1907-1942) - (Radom); powieszony w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
58. Bł. ks. Stefan Grelewski (1907-1942) - (Radom); powieszony w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
59. Bł. ks. Edward Grzymała (1906-1942) - (Włocławek); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
60. Bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941) - (Włocławek); rozstrzelany w Borysowie.
61. Bł. ks. Dominik Jędrzejewski (1886-1942) - (Włocławek); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
62. Bł. ks. Bronisław Komorowski (1903-1940) - (Gdańsk); rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.
63. Bł. ks. Marian Konopiński (1907-1943) - (Poznań); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
64. Bł. ks. Stanisław Kubski (1876-1942) - (Gniezno); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie do Hartheim k. Linzu.
65. Bł. ks. Józef Kurzawa (1910-1940) - (Włocławek); zamordowany w pobliżu Witowa.
66. Bł. ks. Józef Kut (1905-1942) - (Poznań); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
67. Bł. ks. Włodzimierz Laskowski (1886-1940) - (Poznań); zamordowany w obozie w Gusen.
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68. Bł. ks. Władysław Maćkowiak (1910-1942) - (Białystok); rozstrzelany w Berezweczu
k. Głębokiego (dziś Białoruś).
69. Bł. ks. Wincenty Matuszewski (1869-1940) - (Włocławek); zamordowany w pobliżu Witowa.
70. Bł. ks. Władysław Mączkowski (1911-1942) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
71. Bł. ks. Władysław Miegoń (1892-1942) - (Gdynia - Ordynariat Polowy); zmarł w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
72. Bł. ks. Stanisław Mysakowski (1896-1942) - (Lublin); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
73. Ks. Leon Nowakowski (1913-1939) - (Włocławek); student teologii, rozstrzelany
w Piotrkowie Kujawskim.
74. Bł. ks. Michał Oziębłowski (1900-1942) - (Warszawa); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
75. Bł. ks. Józef Pawłowski (1890-1942) - (Kielce); powieszony w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
76. Bł. ks. Michał Piaszczyński (1885-1940) - (Łomża); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen.
77. Bł. ks. Zygmunt Pisarski (1902-1943) - (Lublin); zastrzelony w czasie transportu do więzienia
w Gdeszynie k. Hrubieszowa.
78. Bł. ks. Narcyz Putz (1877-1942) - (Poznań); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
79. Bł. ks. Stanisław Pyrtek (1913-1942) - (Białystok); rozstrzelany w Berezweczu k. Głębokiego
(dziś Białoruś).
80. Bł. ks. Antoni Rewera (1869-1942) - (Sandomierz); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
81. Bł. ks. Franciszek Rogaczewski (1892-1940) - (Gdańsk); rozstrzelany w pobliżu obozu
koncentracyjnego w Stutthofie.
82. Bł. ks. Franciszek Rosłaniec (1889-1942) - (Radom); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
83. Bł. ks. Zygmunt Sajna (1897-1940) - (Warszawa); rozstrzelany w Palmirach k. Warszawy.
84. Bł. ks. Sitko Roman (1880-1942) - (Tarnów); zginął w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
85. Bł. ks. Marian Skrzypczak (1909-1939) - (Gniezno); zamordowany w Płonkowie.
86. Bł. ks. Aleksy Sobczak (1895-1945) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
87. Bł. ks. Józef Straszewski (1885-1942) - (Włocławek); wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
88. Bł. ks. Bolesław Strzelecki (1896-1941) - (Radom); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
89. Bł. ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882-1941) - (Radom); rozstrzelany w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
90. Bł. ks. Emil Szramek (1887-1942) - (Katowice); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
91. Bł. ks. Antoni Świadek (1909-1945) - (Gniezno); zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
92. Bł. ks. Michał Woźniak (1875-1942) - (Warszawa); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
93. Bł. ks. Antoni Zawistowski (1882-1942) - kapłan (Lublin); zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
Kapłani zakonni:
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94. Bł. o. Anicet Adalbert Kopliński (1875-1941) OFMCap.; poniósł śmierć w komorze gazowej
w Oświęcimiu.
95. Bł. o Antoni Jan Bajewski (1915-1941) OFMConv.; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu
96. Bł. o. Pius Ludwik Bartosik (1909-1941) OFMConv.; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu
97. Bł. ks. Władysław Błądziński (1908-1944) CSMA; zginął w Gross-Rosen.
98. Bł. o Józef Cebula (1902-1941) OMI; rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.
99. Bł. o. Michał Czartoryski (1897-1944) OP; rozstrzelany podczas Powstania Warszawskiego.
100. Bł. Franciszek Drzewiecki (1908-1942) FDP; zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
101. Bł. Krystyn Wojciech Gondek (1909-1942) OFM; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
102. Bł. o. Innocenty Józef Guz (1890-1940) OFMConv.; zamordowany w obozie . .
koncentracyjnym w Sachsenhausen.
103. Bł. ks. Józef Jankowski (1910-1941) SAC; zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu
104. Bł. o. Hilary Paweł Januszewski (1909-1945) OC; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
105. Bł. ks. Jerzy Kaszyra (1904-1943) MIC; spalony w drewnianej chacie w Rosicy wraz z grupą
osób.
106. Bł. ks. Józef Kowalski (1911-1942) SDB; zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
107. Bł. o. Henryk Józef Krzysztofik (1908-1942) OFMCap.; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
108. Bł. o. Stanisław Kubista (1898-1940) SVD; zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen.
109. Bł. ks. Antoni Leszczewicz (1890-1943) MIC; spalony w stajni wraz z grupą ok. 380 osób.
110. Bł. o. Alojzy Liguda (1898-1942) SVD; utopiony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
111. Bł. o. Alfons Maria Józef Mazurek (1891-1944) OCD; rozstrzelany w Nawojowej Górze.
112. Bł. ks. Wojciech Nierychlewski (1903-1942) CSMA; zginął w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
113. Bł. o. Anastazy Jakub Pankiewicz (1882-1942) OFM; wywieziony z obozu
koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
114. Bł. o. Achilles Józef Puchała (191101943) OFMConv.;
zamordowany w Borowikowszczyźnie.
115. Bł. ks. Józef Stanek (1916-1944) SAC; zamordowany za uczestnictwo w Powstaniu
Warszawskim
116.Bł. o. Herman Karol Stępień (1910-1943) OFMConv.;
zamordowany w Borowikowszczyźnie wraz z o. Puchałą.
117. Bł. o. Florian Józef Stępniak (1912-1942) OFMCap.; wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie.
118. Bł. o. Narcyz Jan Turchan (1879-1942) OFM; zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
119. Bł. o. Ludwik Mzyk (1905-1940) SVD; zamęczony w Forcie VII w Poznaniu.
Klerycy:
120. Bł. al. Tadeusz Dulny (1914-19420 - (Włocławek); alumn IV roku seminarium,
zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
121. Bł. al. Bronisław Kostkowski (1915-1942) - (Włocławek); alumn seminarium,
zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
122. Bł. br. Fidelis Hieronim Chojnacki (1906-1942) OFMCap.; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau.
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Bracia zakonni:
123. Bł. br. Symforian Feliks Ducki (1888-1942) OFMCap.; zamordowany w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
124. Bł. br. Grzegorz Bolesław Frąckowiak (1911-1943) SVD; ścięty w Dreźnie.
125. Bł. br. Marcin Jan Oprządek (1884-1942) OFM; wywieziony z obozu koncentracyjnego
w Dachau na zagazowanie do Hartheim k. Linzu.
126. Bł. br. Tymoteusz Stanisław Trojanowski (1908-1942) OFMConv.; zmarł w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
127. Bł. br. Józef Zapłata (1904-1945) CFCI; zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
128. Bł. br. Brunon Jan Zembol (1905-1942) OFM; zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
129. Bł. br. Bonifacy Piotr Żukowski (1913-1942) OFMConv.; zmarł w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
Siostry zakonne
130. Bł. s. Celestyna Katarzyna Faron (1913-1944) SNMP NP. (Służebniczki Starowiejskie);
zmarła w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
131. Bł. s. Alicja Maria Jadwiga Kotowska (1899-1939) CR; zamordowana w Piaśnicy
k. Wejherowa.
132. Bł. s. Maria Teresa Kowalska (1902-1941) OFMCap. (Klaryska-Kapucynka); zmarła
w obozie koncentracyjnym w Działdowie.
133. Bł. s. Antonina Anna Kratochwil (1881-1942) SSND-Siostry Szkolne de Notre Dame;
więziona w Stanisławowie, tam zmarła w szpitalu.
134. Bł. s. Maria Ewa od Opatrzności Bogumiła Noiszewska (1885-1942) SIC - Niepokalanka;
rozstrzelana w Słonimie wraz z s. Martą Wołowską.
135. Bł. s. Julia Stanisława Rodzinska (1899-1945) OP; zmarła w obozie koncentracyjnym
w Stutthofie.
136. Bł. Maria Klemensa Helena Staszewska (1890-1943) OSU - Urszulanka; zmarła w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
137. Bł. Maria Marta od Jezusa Kazimiera Wołowska (1879-1942) SIC - Niepokalanka; rozstrzelana
w Słonimie.
Wierni świeccy:
138. Bł. Marianna Biernacka (Łomża)
139. Bł. Czesław Jóźwiak (1919-1942) - (Poznań); lider katolickiej organizacji młodzieżowej,
zgilotynowan w więzieniu w DreźnieBł. Edward Kaźmierski (1919-1942) - (Poznań); lider
katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
140. Bł. Franciszek Kęsy (1920-1942) - (Poznań); lider katolickiej organizacji młodzieżowej,
zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
141. Bł. Edward Klinik (1919-1942) - (Poznań); lider katolickiej organizacji młodzieżowej,
zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
142. Bł. Stanisław Starowieyski (1895-1941) - (Lublin); ojciec rodziny, zmarł w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
144. Bł. Franciszek Stryjas (1882-1944) - (Kalisz); ojciec rodziny, zmarł w więzieniu w Kaliszu.
145. Bł. Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - (Poznań); nauczycielka, poniosła śmierć w komorze
gazowej w Ravensbruck.
146. Bł. Jarogniew Wojciechowski (1922-1942) - (Poznań); lider
katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
* * * * * * * * * * * *
147. Św. Kinga (1234-12920). Córka króla węgierskiego, księżna, klaryska.
Kanonizacja 16 VI 1999 r. w Starym Sączu.
* * * * * * * * * * * *
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Bł. Maria Stella Mardosewicz (Adela Mardosewicz) i 10 towarzyszek.
Nazaretanki rozstrzelane przez Niemców w Nowogródku, w 1943 r.
Beatyfikacja 5 III 2000 r. w Rzymie:
Bł. s. Maria Imelda (Jadwiga Karolina Żak)
Bł. s.Maria Rajmunda (Anna Kokołowicz)
Bł. s.Maria Daniela (Eleonora Aniela Jóźwik)
Bł. s.Maria Kanuta (Józefa Chrobot)
Bł. s.Maria Sergia (Julia Rapiej)
Bł. s.Maria Gwidona (Helena Cierpka)
Bł. s.Maria Felicyta (Paulina Borowik)
Bł. s.Maria Heliodora (Leokadia Matuszewska)
Bł. s.Maria Kanizja (Eugenia Mackiewicz)
Bł. s.Maria Boromea (Weronika Marmontowicz)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
159. Bł. Józef Bilczewski (1860-1923) - arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego.
Beatyfikacja 26 VI 2001 we Lwowie.
160. Bł. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) - kapłan, założyciel Zgromadzenia
Sióstr św. Józefa. <<Lwowski Apostoł Bożego Miłosierdzia>>.
Beatyfikowany 26 VI 2001 r. we Lwowie.
161. Bł. ks. Jan Balicki (1869 - 1948) - rektor seminarium duchownego w Przemyślu.
Zmarł w opinii świętości.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.
162. Bł. o. Jan Beyzym (1850 - 1912) - jezuita, nazwany był ―posługiwaczem trędowatych‖.
Pracował jako misjonarz na Madagaskarze.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.
163. Bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński (1822 - 1895) - był metropolitą warszawskim w czasie
powstania styczniowego. Spędził 20 lat na Syberii zesłany przez cara za list w obronie
Kościoła i narodu. W 1857 roku założył Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. Upowszechnił
nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.
164. Bł. s. Sancja Janina Szymkowiak (1910 - 1942) – Należała do Zgromadzenia Sióstr Serafitek
w Poznaniu. Starała się uzyskać swoją świętość w codziennej posłudze bliźnim. Za jej
wstawiennictwem doszło do cudownego uzdrowienia dziewczynki z Poznania.
Beatyfikacja 18 VIII 2002 r. w Krakowie.
1651 Bł. ks. August Czartoryski (1858 – 1893). Salezjanin. Ciało zmarłego kapłana spoczywa
w kościele św. Józefa w Przemyślu.
Beatyfikacja 25 IV 2003 r. w Rzymie.

 INFORMACJE DODATKOWE
Jan Paweł II był uznawany za papieża najbardziej gorliwego w wynoszeniu na ołtarze
kolejnych błogosławionych i świętych. Rozumiał bowiem, że każda epoka potrzebuje nowych
wzorców, możliwie bliskich realiom współczesności. Wśród kanonizowanych przezeń około
1

Do 31 XII 2004 Ojciec Święty Jan Paweł II: kanonizował 4 Polki i 7 Polaków,
beatyfikował 32 Polki i 122 Polaków.
Razem 165 osób.
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500 osób znalazło się jedenaścioro Polaków. Dzięki temu skromny stan liczebny rodzimych
świętych wzrósł z 14 do 25 (dla porównania: Włosi mają ich ponad 600, Hiszpanie i Francuzi po około 400).
Zapewne nie jest przypadkiem, że niemal wszystkie nowo uświęcone postacie znad Wisły (za
wyjątkiem królowej Jadwigi) należały do stanu duchownego.

ŻYCIORYSY POLAKÓW KANONIZOWANYCH PRZEZ JANA PAWŁA II

Św. Maksymilian Kolbe (1894-1941)
Przyszedł na świat w rodzinie zduńskich tkaczy. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund.
We wczesnej młodości ukazała mu się Matka Boża, trzymająca dwie korony: białą,
oznaczającą czystość (celibat), i czerwoną - męczeństwo. Gdy spytała, którą koronę wybiera,
odpowiedział radośnie: obie!
We wrześniu 1910 roku przywdział habit nowicjusza franciszkańskiego we Lwowie i przyjął
imię zakonne Maksymilian. Lata 1912-1919 spędził na studiach w Rzymie.
W 1927 r. stał się głównym inicjatorem zbudowania w Teresinie pod Warszawą wielkiego
klasztoru franciszkańskiego - Niepokalanowa.
Wiosną 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dwa miesiące później zgłosił się
na śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego, wytypowanego już więźnia. Zmarł po dwóch
tygodniach strasznych cierpień.
Został kanonizowany 10 października 1982 r. w Rzymie. Od tej pory jest patronem więźniów
obozów koncentracyjnych.
Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916)
Współcześni nazywali go ojcem nędzarzy i najpiękniejszym człowiekiem pokolenia. On sam
powiadał, że trzeba być dobrym jak chleb. Innym jego znanym powiedzeniem było: "Od ognia
zapala się ogień; od serca - serce".
Przyszedł na świat jako Adam Chmielowski, syn zubożałego szlachcica. Po ukończeniu
gimnazjum w Warszawie, przystąpił do powstania styczniowego, podczas którego stracił lewą
nogę. Lata 1869-1874 spędził w Monachium, studiując malarstwo. Później od czasu do czasu
wykorzystywał swe umiejętności jako wędrowny malarz religijny i konserwator świętych
obrazów. Nałogowo palił cygara.
W 1888 r. złożył w Krakowie śluby zakonne i przyjął imię Albert. Postanowił, że będzie niósł
pomoc biedakom i nieszczęśnikom, zakładając dla nich przytułki i tworząc miejsca pracy. Tak
spędził resztę życia, gromadząc wokół siebie ludzi podobnie myślących.
Został kanonizowany 12 listopada 1989 r. w Rzymie. Uchodzi za patrona ubogich i
głodujących.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)
Po wielu życiowych doświadczeniach przywdział habit karmelity bosego i został kapłanem.
Dzięki niezwykłej osobowości i głębokiej wierze, znalazł najwłaściwsze miejsce do działania w
konfesjonale.
Przyszedł na świat w Wilnie jako Józef Kalinowski. Uczył się wybornie, a maturę zrobił mając
15 lat. Wiosną 1857 r. ukończył studia inżynierskie w Petersburgu.
Za robotę konspiracyjną w trakcie powstania styczniowego został skazany na 10 lat
syberyjskiej katorgi. Po częściowej amnestii przeniósł się do Irkucka. W kwietniu 1874 r.
wrócił do Królestwa Polskiego.
Latem 1877 r. przystał do karmelitów bosych w austriackim Grazu i przyjął imię zakonne
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Rafał. Cztery lata później przeniósł się do klasztoru w Czernej pod Krakowem.
Zmarł w opinii świętości. Został kanonizowany 17 listopada 1991 r. w Rzymie. Uważany jest
m.in. za patrona Sybiraków.
Św. Melchior Grodziecki (ok. 1582/4-1619)
Jako jezuita oddany całym sercem Kościołowi, wolał ponieść śmierć z rąk innowierców, niż
zaprzeć się wiary katolickiej.
Urodził się w Cieszynie. Wiosną 1603 r. rozpoczął nowicjat u jezuitów w Brnie. W czerwcu
1614 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Pod koniec 1618 r. znalazł się w słowackich Koszycach, gdzie wspólnie z węgierskim jezuitą
Stefanem Pongraczem i księdzem pochodzenia chorwackiego Markiem Kriżem organizował
misję dla garnizonu cesarskiego.
We wrześniu 1619 r. został, podobnie jak Pongracz i Kriż, poddany torturom ze strony
zbuntowanych przeciw cesarzowi hajduków Jerzego Rakoczego - kalwinistów.
Wszyscy trzej duchowni zmarli od zadanych ran. Zostali kanonizowani 2 listopada 1995 r.
Doznają czci jako tzw. męczennicy koszyccy, niezłomni obrońcy wiary.
Św. Jan Sarkander (1576-1620)
Zarządzając katolicką wyspą w morzu protestantyzmu, stał się ofiarą szczególnej nienawiści.
Jego matka, Helena Górecka, była zubożałą polską szlachcianką. Ojciec - mieszczaninem ze
Skoczowa. Po śmierci ojca matka z piątką dzieci przeniosła się na Morawy, do syna z
pierwszego małżeństwa. Tam Jan ukończył szkołę parafialną w mieście Przybor. Następnie
kontynuował naukę w szkołach jezuickich, lecz ostatecznie został księdzem diecezjalnym.
Wiosną 1616 r. objął stanowisko proboszcza w Ołomuńcu.
Niespełna cztery lata później, podczas rozruchów antykatolickich, został ujęty przez
protestantów i poddany torturom. Powieszonego za ręce i przywiązanego za nogi do haka w
podłodze, poddano rozciąganiu kołowrotem i przypalaniu pochodniami. Zmarł po czterech
takich "przesłuchaniach".
Został kanonizowany 21/22 maja 1995 r. w Ołomuńcu i w Skoczowie. Odtąd jest uważany za
jednego z patronów ekumenizmu, czyli pojednania między kościołami chrześcijańskimi.
Św. Jadwiga królowa (ok. 1373-1399)
W wieku dojrzałym nigdy nie dała się sprowadzić z drogi prawdy. Największą jej ?słabością?
było szukanie towarzystwa ludzi mądrych, pobożnych i dalekowzrocznych.
Przyszła na świat jako trzecia córka Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski. Po mieczu
wywodziła się z Andegawenów (d?Anjou), natomiast obie jej babki pochodziły z Polski. 16
października 1384 została ukoronowana na k r ó l a Polski, a 18 lutego 1386 r. weszła w
związek małżeński z wielkim księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Zmarła trzynaście lat
później wskutek powikłań okołoporodowych (dziecko zmarło również).
Została kanonizowana 8 czerwca 1997 r. w Krakowie. Podczas wygłoszonej z tej okazji homilii
Jan Paweł II powiedział: ?Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne
oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe
życie również na służbę powierzonego jej ludu?.
Św. Jan z Dukli (1414-1484)
Już jako młodzieniec odznaczał się czystością obyczajów, pobożnością i trzeźwością sądu.
Przed przekroczeniem furty franciszkanów konwentualnych w Krośnie prowadził przez kilka
lat żywot pustelnika.
W klasztorze przeszedł wszystkie stopnie przygotowania zakonnego i kapłańskiego.
W 1463 r. przeniósł się do franciszkanów obserwantów (tzw. bernardynów) we Lwowie,
ponieważ bardziej mu odpowiadało ich nawiązywanie do pierwotnej surowości reguły
franciszkańskiej.
W wieku dojrzałym uchodził za najwybitniejszego kaznodzieję Lwowa. Słynął również jako
spowiednik.
Został kanonizowany 10 czerwca 1997 r. w Krośnie. Uznawany jest za postać ekumeniczną,
ponieważ wytrwale głosił Ewangelię także wiernym innych wyznań.
Św. Kinga (1234-1292)
Odznaczała się szczególnym umiłowaniem cnoty czystości. Wierna zasadom duchowości
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franciszkańskiej, nieustannie okazywała miłosierdzie potrzebującym.
Była córką króla węgierskiego Beli IV. Jej małżeństwo z księciem małopolskim Bolesławem
Wstydliwym - wskutek zawartych ślubów czystości ze strony obojga małżonków - pozostało
nieskonsumowane przez całe 40 lat jego trwania, jednak odnowiło sojusz Piastów z
Arpadami. Owdowiawszy, Kinga przywdziała habit klaryski w klasztorze w Starym Sączu,
który sama uprzednio założyła.
Potrafiła łączyć życie pełne modlitwy z troską o rozwój swej nowej ojczyzny, nękanej
najazdami Tatarów. M.in. do końca życia szyła w murach klasztornych przyodziewki dla
biednych wdów i sierot.
Została kanonizowana 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu. Jest patronką górników
wydobywających sól, albowiem legenda głosi, że widząc nędzę mieszkańców Bochni,
wskazała im miejsce występowania pokładów soli.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)
Przeżyła tyle lat, co Chrystus (33).
Od siódmego roku życia odczuwała powołanie zakonne, ale zdołała je urzeczywistnić dopiero
jako 20-latka. Została wówczas przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
Warszawie, zmieniając imię z Heleny na Marię Faustynę.
22 lutego 1931 r. miała wizję i usłyszała głos Chrystusa, który wyraził życzenie, by stworzyć i
rozpowszechnić Jego obraz z podpisem "Jezu, ufam Tobie". Namalowany zgodnie ze
wskazówkami siostry Faustyny wizerunek przedstawia Jezusa zmartwychwstałego. Z
przebitego (niewidocznego na obrazie) serca wychodzą dwie wiązki promieni: biała i
czerwona.
Została kanonizowana 30 kwietnia 2000 r. w Rzymie. W oparciu o jej spisane wizje Jan Paweł
II ustanowił nowe, powszechnie obowiązujące święto kościelne - Miłosierdzia Bożego przypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)
Julia Ledóchowska, późniejsza siostra Urszula, urodziła się pod Wiedniem jako córka
polskiego emigranta i Szwajcarki. Mając 21 lat, wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie.
Była poliglotką-dzięki znakomitej pomięci opanowała 10 języków.
Była wzorem ofiarności, katolicką wychowawczynią polskiej młodzieży (m.in. na emigracji),
aby ta przynosiła zaszczyt ojczyźnie.
W czerwcu 1920 r. uzyskała zgodę Stolicy Świętej na założenie nowego odłamu zakonnego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Pomogło to przy zakładaniu: domów dziecka,
przedszkoli, szkół, prewentoriów, internatów, tanich kuchni. Nie tylko w Polsce, również we
Włoszech i Francji.
Została kanonizowana 18 maja 2003 r. w Rzymie. Podczas mszy kanonizacyjnej Papież
stwierdził: "Wszyscy możemy uczyć się od niej, jak z Chrystusem budować bardziej ludzki
świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie wartości, jak sprawiedliwość, wolność,
solidarność, pokój".
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Podejmował setki inicjatyw przekraczających jego zasadnicze powinności. Cechowała go
niezwykła pracowitość i życzliwość w kontaktach z ludźmi.
Przyszedł na świat nieopodal Krosna jako syn chłopski. Po święceniach kapłańskich
w Przemyślu wyjechał na studia do Rzymu, a po powrocie został wykładowcą m.in. teologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1894 r. powołał do życia Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
(sercanki). Inną jego ważną inicjatywą stało się zorganizowanie Towarzystwa Artystów św.
Łukasza, którego zadaniem było eliminowanie z kościołów, a także z mieszkań, kiczów o
treści religijnej. Był jednym z inicjatorów utworzenia w 1909 w Rzymie hospicjum dla
przebywających tam polskich księży.
Został kanonizowany w Rzymie 18 maja 2003 r. (wspólnie z Urszulą Ledóchowską). Czczony
jest jako patriota, opiekun ubogich, biskup wspierający reformy Kościoła, pisarz katolicki,
pasjonat pracy na ambonie i w konfesjonale.
Już dawniej na ołtarzach
Zanim Jan Paweł II przystąpił do zbożnego dzieła powiększenia liczby polskich świętych ich
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poczet tworzyli: św. Wojciech, św. św. Pięciu Braci Męczenników, św. Bruno z Kwerfurtu, św.
Andrzej Świerad, św. Stanisław biskup, św. Otton z Bambergu, św. Jadwiga Śląska, św.
Jacek Odrowąż, św. Jan Kanty, św. Kazimierz królewicz, św. Stanisław Kostka, św. Jozafat
Kuncewicz, św. Andrzej Bobola i św. Klemens Hofbauer.

KANONIZACJA POLAKÓW – 24 LUTEGO 2005 R.
Urząd Celebracji Liturgicznych Ojca Świętego poinformował, że w czwartek, 24 lutego,
w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego rozpocznie się konsystorz, podczas którego zostanie
ogłoszona kanonizacja pięciu błogosławionych. Wśród nich jest dwóch Polaków.
Na liście błogosławionych, którzy zostaną ogłoszeni świętymi, są dwaj Polacy: ks. bp Józef
Bilczewski (1860-1923), arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, i ksiądz Zygmunt Gorazdowski
(1845-1920). Zostali oni beatyfikowani przez Jana Pawła II w czasie papieskiej pielgrzymki na
Ukrainę w czerwcu 2001 r.
Pozostali przyszli święci to błogosławieni: ks. Kajetan Catanoso (1879-1963) - założyciel
Zgromadzenia Sióstr Weronik od Świętego Oblicza, ks. Albert Hurtado Cruchaga (1901-1952)
z Chile, jezuita, oraz br. Feliks z Nikozji (Filippo Giacomo Amoroso; 1715-1787) z zakonu
kapucynów. O konsystorzu poinformował mistrz papieskich celebracji liturgicznych ks. abp Piero
Marini.
KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF BILCZEWSKI urodził się 26 kwietnia 1860 r.
w Wilamowicach, leżących wówczas na terenie archidiecezji krakowskiej, obecnie należących do
diecezji bielsko-żywieckiej. Ukończył szkołę ludową w Wilamowicach. Naukę kontynuował w
Kętach oraz wadowickim gimnazjum. W 1880 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1884 roku z rąk ks. kard. Albina
Dunajewskiego. 13 lipca w rodzinnych Wilamowicach sprawował swoją Mszę św. prymicyjną.
Był wikariuszem w Mogile. Z woli ks. kard. Albina Dunajewskiego został wysłany do Wiednia, celem
uwieńczenia studiów stopniem doktorskim w Instytucie Teologicznym. Studiował w Rzymie, Paryżu.
Po powrocie do kraju był wikariuszem w Kętach, a następnie w kościele św. Piotra i Pawła w
Krakowie. 21 sierpnia 1890 r. został profesorem nadzwyczajnym dogmatyki specjalnej i profesorem
zwyczajnym historii kościelnej na Uniwersytecie we Lwowie, a w 1900 roku został mianowany jego
rektorem. W tym samym roku Papież Leon XIII ustanowił go metropolitą arcybiskupem lwowskim.
Program swej pracy pasterskiej ujął w myśl: "oddanie się całopalne za sprawę Kościoła Świętego".
Arcybiskup Bilczewski zmarł w opinii świętości 25 marca 1923 roku we Lwowie. Został
beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 26 czerwca 2001 roku we Lwowie, podczas
pielgrzymki na Ukrainę.
BŁOGOSŁAWIONY ZYGMUNT KAROL GORAZDOWSKI.
Przeżywamy rocznicę wyboru naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. Moje serce przede wszystkim przepełnia wdzięczność. Dziękuję Janowi Pawłowi II za to,
że w czasie swojego 26-letniego pontyfikatu wyniósł na ołtarze 1825 nowych świętych
i błogosławionych. Nasz Naród zawdzięcza Ojcu Świętemu 11 nowych świętych i 162
błogosławionych. Osobiście jestem szczególnie wdzięczny za beatyfikację ks. Zygmunta
Gorazdowskiego, mojego krajana z wolnego królewskiego miasta Sanoka. Teraz jakby
w testamencie pozostawił swojemu następcy wyniesienie go do chwały świętych. Błogosławiony
Zygmunt Karol Gorazdowski, sanoczanin, uczestnik Powstania Styczniowego, będzie kanonizowany
23 października 2005 r.
Urodził się 1 listopada 1845 roku w Sanoku w religijnej rodzinie polskiej, jako drugie
z siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry Gorazdowskich. Już w dzieciństwie poznał smak cierpienia,
chorował na nieuleczalną w tamtych czasach gruźlicę. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyślu.
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Pomimo słabego zdrowia jako uczeń uczestniczył w Powstaniu Styczniowym. Po ukończeniu
gimnazjum podjął studia prawnicze we Lwowie na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza.
W 1865 r. przerwał studia i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Pomimo
ciężkiej choroby zapragnął iść drogą kapłańską. Jak wielkie było jego zawierzenie Bogu i pragnienie
służby ludziom...
Po ukończeniu seminarium ze względu na gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i śmiertelne
nasilenie się choroby płuc musiał udać się na 2-letnie leczenie. Święcenia kapłańskie otrzymał dopiero
25 lipca 1871 roku w katedrze lwowskiej. W tym też czasie - jak pisze siostra Dolores Siuta CSSJ złożył Bogu ślub, mówiąc: "Wszechmogący, zmiłuj się nad kornym sługą, użycz mi sił, bym spełnić
mógł swe posłannictwo, a całe życie swe poświęcę dla dobra bliźnich". I zaczęło się szaleństwo jego
dobroci i kapłańskiej posługi najbiedniejszym.
Już za życia mówiono o nim "Ksiądz Dziadów", "ojciec ubogich", "apostoł Bożego Miłosierdzia".
Szczególnym terenem jego heroicznej miłości bliźniego był Lwów, w którym spędził ponad 40 lat
życia, najpierw jako wikary, a potem proboszcz parafii św. Mikołaja. Włączał się czynnie
w istniejące już instytucje dobroczynne oraz powoływał nowe. Będąc sekretarzem Instytutu Ubogich
Chrześcijan we Lwowie, założył dom pracy dobrowolnej dla żebraków. Z jego inicjatywy rozpoczęła
także we Lwowie swoją działalność tania Kuchnia Ludowa. Żywili się w niej robotnicy, studenci,
młodzież szkolna, dzieci, a najliczniej - biedota lwowska. Wydawano w niej dziennie około 600
obiadów. Korzystał z niej również św. Brat Albert Chmielowski, ilekroć przebywał we Lwowie celem
załatwienia jakiejś sprawy.
Założył też zakład dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów. Dla ubogich studentów Seminarium
Nauczycielskiego otworzył Internat św. Jozafata, którego był długoletnim dyrektorem. Ksiądz
Zygmunt współpracował też z bł. Bronisławem Markiewiczem. Powołał również do istnienia
pierwszy, a także przez długie lata jedyny w Galicji Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek
i porzuconych niemowląt, w którym za jego życia uratowano około 3000 dzieci, a wiele matek
powróciło do Boga i znalazło godne zatrudnienie. Styl życia przyjęty
w domu Gorazdowskich
był zachowany również na plebanii przy parafii św. Mikołaja we Lwowie.
Do prowadzenia powstałych dzieł zaprosił tercjarki franciszkańskie, do których stopniowo dołączały
dziewczęta otwarte na sprawy miłosierdzia. Zapragnęły one wkrótce prowadzić życie wspólne
i zorganizowane, dlatego ks. Zygmunt zatroszczył się o ich odpowiednią formację
i zatwierdzenie przez władze kościelne jako zakonne Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa
(pierwotna nazwa). W miarę rozwoju zgromadzenia włączał siostry w posługę cierpiącym
w założonych przez siebie dziełach oraz w ciągle powstających nowych: w szpitalach, sierocińcach,
ochronkach. Zalecał opiekę nad chorymi w domach prywatnych. Sam był dla sióstr wzorem życia,
modlitwy i posługi. Dojrzewające w życiu zgromadzenia hasło: "Serce przy Bogu, ręce przy pracy",
pomagało siostrom w wypełnianiu misji.
W dekrecie o heroiczności życia i cnót ks. Zygmunta Gorazdowskiego czytamy m.in.: "Życie Sługi
Bożego było ustawiczną służbą miłości, spełnianą z wielką dobrocią i łagodnością w duchu ofiary i ze
stałością woli, w mężnym przezwyciężaniu słabości zdrowia. Wykonywał dzieła miłosierdzia dla
duszy i ciała oraz mnożył inicjatywy, aby ulżyć cierpieniom bliźnich i przyjść z pomocą w zbawianiu
dusz. Miłość Chrystusa uczynił podstawą swej działalności dobroczynnej i społecznej, a sam Chrystus
był źródłem jego uczuć i gorliwości. Całym sercem i z całych sił ukochał Boga i służył Mu ochoczo
i z radością. Był posłuszny Jego woli, przestrzegał Jego prawa i dniem i nocą pracował dla Jego
Królestwa; unikał grzechu, dążył do świętości. Swoją nadzieję złożył w Panu, w Jego miłosierdziu
i Jego Opatrzności. Obce mu było przywiązanie do spraw ziemskich; dzielił się z potrzebującymi
wszystkim tym, co posiadał, tak że pod koniec życia mógł napisać, iż nie posiada żadnych dóbr
materialnych. Jako prawdziwy mąż Boży, niestrudzenie pracował i cierpiał dla Jego chwały, nigdy nie
narzekając; był pełen zapału i odwagi w pracy apostolskiej, wytrwały w pracach, niezłomny
w trudnościach, pogodny w przeciwnościach, cierpliwy w chorobach, ufny w skuteczność modlitwy.
Z nadprzyrodzoną roztropnością wybierał właściwe drogi dla swego uświęcenia, w apostolskiej
działalności i w kierowaniu swymi dziełami. W ten sposób postępował aż do końca swych dni, mając
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nadzieję na osiągniecie nagrody szczęśliwości wiecznej, jaką Bóg, sprawiedliwy Sędzia, obdarza
swych przyjaciół".
W homilii w czasie beatyfikacji ks. Gorazdowskiego Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "(...) ks.
Zygmunt Gorazdowski, prawdziwa perła łacińskiego duchowieństwa tej archidiecezji. Choć był
słabego zdrowia, powodowany niezwykłą miłością bliźniego poświęcał się nieustannie służbie
ubogim. Postać młodego kapłana, który nie bacząc na poważne niebezpieczeństwo zarażenia,
opiekował się chorymi w Wojniłowie i własnymi rękoma opatrywał ciała zmarłych na cholerę,
pozostała w pamięci współczesnych jako żywe świadectwo miłosiernej miłości Zbawiciela".
Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił nam za wzór do naśladowania postać ks. Zygmunta
Gorazdowskiego. Fantastyczny przykład kapłana o wielkiej wrażliwości serca, prawdziwego pasterza
otwartego na wszelkie ludzkie biedy, prawdziwego Polaka, który już jako młodzieniec rzucił
wszystko i poszedł bronić Ojczyzny podobnie jak św. Brat Albert, św. Rafał Kalinowski.
Powiedz mi, mój umiłowany kapłanie, jak znalazłeś siły i czas na całą Twoją działalność
wydawniczą, na opracowanie i wydanie "Katechizmu Świętego Kościoła Katolickiego" i książki pt.
"Zasady i przepisy dobrego wychowania"? Godna podziwu była Twoja troska o kapłanów
w założonym Stowarzyszeniu Boni Pastoris oraz w redagowanym przez Ciebie czasopiśmie "Bonus
Pastor", gdzie pisałeś: "Jestem bowiem najmocniej przekonany, że tylko wspólnymi siłami i tylko
przez pośrednictwo własnego organu możemy skutecznie pracować i stanąć na wysokości potrzeb
czasu i naszego stanu".
Jakże Ci, Boże, dziękuję za to, że mój krajan, sanoczanin, tak Ciebie ukochał, tak służył ludziom.
Napełnił Lwów balsamem dobroci. Święty Zygmuncie, wspieraj to umiłowane miasto - Lwów,
wspieraj Polskę i nasz królewski Sanok, wspieraj mnie w zmaganiu o pamięć Golgoty Wschodu.
ks. prałat Zdzisław J. Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie.
FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO WYDANEGO Z OKAZJI KANONIZACJI.
23 października 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podczas uroczystej celebracji na placu
św. Piotra w Watykanie wpisał do katalogu świętych Kościoła powszechnego Józefa
Bilczewskiego (1860-1923), arcybiskupa metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego, oraz
księdza Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920), kapłana naszej archidiecezji i długoletniego
duszpasterza we Lwowie.
Wdzięczność Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
Oczekując z radością na to szczególne wydarzenie, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II, który podczas konsystorza dnia 24 lutego 2005 roku ogłosił decyzję
kanonizacji tych dwóch synów Kościoła lwowskiego. On sam dokonał ich beatyfikacji 26 czerwca
2001 roku we Lwowie podczas pamiętnej pielgrzymki apostolskiej na Ukrainę.
Przeżyliśmy w tym roku w kwietniu szczególne dni. Cały świat uczestniczył w wyjątkowych
chwilach. W sobotę, 2 kwietnia, o godz. 21.37 Papież Jan Paweł II przeszedł do Domu Ojca.
Składając Panu Bogu podziękowanie za Jana Pawła II, który stał się dla ludzi naszych czasów
wielkim autorytetem moralnym, punktem odniesienia, "skałą", chcemy wcielać w życie jego
przesłanie. Papież zawsze bronił życia człowieka, jego godności i wolności, zabiegał
o sprawiedliwość i pokój, wszystkich prowadził do świętości. Dziękując za wielki dar Papieża Jana
Pawła II, gorąco módlmy się, byśmy umieli wcielać w życie jego pouczenia.
Na zakończenie homilii podczas uroczystej Mszy Świętej beatyfikacyjnej w dniu 26 czerwca we
Lwowie Jan Paweł II mówił do nas: "Lwowski Kościele łaciński, niech się wstawiają za tobą wszyscy
święci i święte, którzy wzbogacili twoje dzieje. Niech cię otaczają szczególną opieką błogosławieni
arcybiskupi Jakub Strzemię i Józef Bilczewski wraz z księdzem Zygmuntem Gorazdowskim. Idź
naprzód z ufnością w imię Chrystusa, Odkupiciela człowieka!".
Z najgłębszą czcią, miłością i wdzięcznością pochylamy się nad tymi słowami umiłowanego sługi
Bożego Jana Pawła II, który wypowiedział je 4 lata temu na ziemi lwowskiej, a dziś z Domu Ojca
Niebieskiego towarzyszy naszym duchowym zmaganiom o świętość naszego życia.
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Tego samego dnia podczas spotkania z młodzieżą we Lwowie Ojciec Święty wypowiedział te
wzruszające, znamienne i wciąż aktualne słowa, przestrzegając przed fałszywymi wartościami
i złudnymi ideałami współczesności: "Niech waszym duchowym pokarmem będzie Chleb
Eucharystyczny, Chrystus! Karmiąc się Nim w Eucharystii, będziecie zawsze trwali w Jego miłości
i wydacie owoc obfity. A jeśli czasem droga stanie się stroma, jeśli wierność Ewangelii wyda się wam
zbyt trudna, bo wymagać będzie ofiar i śmiałych decyzji, przypomnijcie sobie nasze spotkanie.
Pozwoli wam to odzyskać entuzjazm, z jakim dzisiaj razem wyznawaliśmy wiarę: "Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego". Powtarzajcie to wyznanie i nie lękajcie się! Chrystus
będzie waszą mocą i radością".
Kiedy zastanawiamy się, jak powyższe słowa uczynić treścią naszego życia, Kościół święty stawia
przed naszymi oczami dwie świetlane postacie - wiernych synów naszego Kościoła lwowskiego księdza arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, i księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Są oni wzorem
heroicznej służby Bogu i ludziom, wzorem tych, którzy dali szczególne świadectwo wiary
i miłości na tej ziemi i którzy odważnie wybrali Chrystusa i dochowali Mu wierności. Poprzez akt
kanonizacji, która odbędzie się 23 października tego roku w Rzymie, staną się oni orędownikami
przed Tronem Boga i wzorem do naśladowania dla wszystkich wiernych Kościoła powszechnego na
całym świecie.
Kanonizacja arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego zostanie
dokonana na zakończenie obchodów Roku Eucharystii i prac Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu
Biskupów, który odbędzie się w Watykanie w październiku 2005 r., pod hasłem "Eucharystia źródłem
i szczytem życia i misji Kościoła". To nie przypadek, że te kanonizacje zostaną dokonane właśnie
w tym czasie w Rzymie.
Zarówno ksiądz arcybiskup Józef Bilczewski, jak i ksiądz Zygmunt Gorazdowski byli w sposób
szczególny związani z Eucharystią - z Sakramentem Ołtarza. Eucharystia stanowiła źródło i szczyt ich
posługi kapłańskiej.
Ks. Zygmunt Gorazdowski zmarł w 1920 roku.
ks. kard. Marian Jaworski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Bóg wysłuchał wytrwałych modlitw, z ufnością zanoszonych przez wstawiennictwo ks.
Z. Gorazdowskiego.
Jesteśmy świadkami licznych łask oraz cudów otrzymanych od Boga przez wstawiennictwo naszego
Błogosławionego. W tym ten największy cud, którym jest uzdrowienie Roksany. Wypadek
samochodowy miał miejsce 20 lipca 2002 r. w godzinach wieczornych. Roksana była pasażerką fiata
126p. W wyniku kolizji wyrzuciło ją z samochodu, który kilkakrotnie dachował, i została nim
przygnieciona. Mocno poszkodowana, została przewieziona w stanie ciężkim do szpitala w Krakowie
na oddział intensywnej terapii. Już od początku były poważne obawy, czy przeżyje przy tak wielkich
obrażeniach. Zagrożenie życia wynikało z uszkodzenia układu oddechowego, układu kostnego masywnie złamanych żeber, zaburzenia krążenia i innych zaburzeń pourazowych, w następstwie
czego między innymi była sepsa - ogólne zakażenie organizmu. Bezpośrednie zagrożenie życia trwało
około czterech tygodni. W tym czasie Roksana była nieprzytomna, zaintubowana i podłączona do
respiratora. Po czterech tygodniach zwrot był nagły i bardzo znaczący. Chora zaczęła sama oddychać
i ciężka sepsa zaczęła się wycofywać. Powrót do zdrowia był tak szybki, że w ciągu dwóch tygodni
chora opuściła szpital sama, w pełni sprawna. Modlitwę o uproszenie łaski powrotu do zdrowia za
przyczyną bł. ks. Z. Gorazdowskiego podjęły jej koleżanki z pracy. Między nimi były siostra i
kuzynka pewnej józefitki, które od czasu beatyfikacji dobrze znały postać Błogosławionego.
Następnie w modlitwę włączyła się rodzina Roksany, znajomi i Siostry św. Józefa.
s. Leticja CSSJ, przełożona generalna
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14. Gdzie 27 października 1986 roku miało miejsce spotkanie przywódców przedstawicieli
największych religii świata z udziałem polskiego Papieża, gdzie wspólnie modlono się
w intencji pokoju?
Odpowiedź:
W Asyżu, dnia 27 X 1986 r., z inicjatywy Jana Pawła II i z jego udziałem modliło się
w intencji pokoju na świecie 150 przedstawicieli 13 największych religii świata, Kościołów
i wspólnot chrześcijańskich, w tym 63 przedstawicieli religii niechrześcijańskich.
Ten dzień modlitwy o pokój, postu i pielgrzymki był historycznym wydarzeniem
o wymiarze ogólnoświatowym.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Tym samym duchem był przesiąknięty Dzień Modlitwy o Pokój w Europie, 9-10
stycznia 1993 r.
 Dniem modlitw o Pokój na Bałkanach był 32 stycznia 1994 r.
DOROCZNE ŚWIATOWE DNI MODLITWY O POKÓJ BĘDĄCE KONTYNUACJĄ
SPOTKANIA W ASYŻU W PAŹDZIERNIKU 1986 ROKU, ODBYWAŁY SIĘ
W RAMACH <<MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ LUDZIE I RELIGIE >>1
Dzień
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Data
27 X 1986
3-4 VIII 1987
27-28 X 1987
27-29 X 1988

Miejsce
Asyż
Góra Hiei - Japonia
Rzym
Rzym - Bazylika Matki
Bożej na Zatybrzu
1-2 IX 1989 Warszawa - Polska

25-28 IX 1990
8-10 X 1991
13-15 IX 1992
19-22 IX 1993
11-13 IX 1994
29-30 VIII 1995

Bari - Włochy
La Valletta na Malcie
Bruksela - Belgia
Milano - Włochy
Asyż - Włochy
Jerozolima

1

Hasło
Światowy Dzień Modlitw o Pokój
Modlitwa jako źródło Pokoju
Modlitwa jako źródło Pokoju
Ludzie modlitwy w poszukiwaniu
Pokoju.
Nigdy więcej wojny. Z okazji 50.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Ze wschodu na zachód morze Pokoju.
Religie dla morza Pokoju.
Europa, religie i Pokój.
Ziemia ludzi; wzywanie Boga.
Przyjaciele Boga, świadkowie pokoju.
Razem w Jerozolimie: żydzi,

<<Międzynarodowe Spotkania Ludzie i Religie>> organizuje Wspólnota Sant‘Egidio (św. Idziego), założona
przez prof. Andrea Riccardi. Powstała w Rzymie w 1968 r. w środowisku chrześcijańskiej młodzieży licealnej,
która za cel postawiła sobie niesienie pomocy ubogim, budowanie pokoju w świecie oraz rozwijanie dialogu
między religiami. W 1986 r. została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską jako międzynarodowe stowarzyszenie
wiernych świeckich, do którego obecnie należy ponad 40 000 osób. Działają we Włoszech i w 60 krajach, na
różnych kontynentach.
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XII
XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXII

chrześcijanie, muzułmanie.
22-25 X 1995 Florencja - Włochy
Pokój na niebie i na ziemi.
7-10 X 1996 Rzym - Włochy
Pokój jest imieniem Boga2.
5-7 X 1997 Padwa i Wenecja Konflikt lub konfrontacja:
Włochy
skrzyżowanie religii i kultur.
30 VIII-1 IX 1998 Bukareszt3 - Rumunia Pokój jest imieniem Boga. Bóg, rodzaj
ludzki, ludzie.
12-14 XI 1999 Genua - Włochy
Kościoły jako siostry, ludzie jako
bracia. Chrześcijanie na początku
Trzeciego Millennium
4
24-26 IX 2000 Lizbona - Portugalia Oceany Pokoju: dialog religii i kultur.
2-4 IX 2001 Barcelona5 - Hiszpania Obszary dialogu - religie i cywilizacje
nowego stulecia.
Jako realizacja wezwania Jana Pawła
II, zawartego w liście „Novo
millennio ineunte‖ do dialogu
między religiami.
6
24 I 2002 Asyż - Włochy
Razem dla Pokoju. Dzień modlitw
z udziałem Papieża Jana Pawła II.
1-3 IX 2002 Palermo - Włochy
Religia i kultura między konfliktem
i dialogiem.
IX 2003 Akwizgran7 - Niemcy
Między wojną i pokojem – spotkanie
religii i kultur
8
IX 2004 Mediolan -Włochy
Odwaga nowego humanizmu

Jednym z doniosłych wydarzeń przygotowujących Wielki Jubileusz Roku 2000 było Zgromadzenie
Międzyreligijne, zorganizowane w dniach 25-27 X 1999 r., w Rzymie przez Papieską Radę ds.
Dialogu Międzyreligijnego. Wzięło w nim udział około 250 przedstawicieli ponad 20 religii świata
z 40 krajów, w tym m.in. 72 katolików, 27 chrześcijan z innych Kościołów, 42 wyznawców islamu,
23 buddystów, 9 hindusów, 14 wyznawców judaizmu. Celem Zgromadzenia było określenie

2

Uczestniczyli przedstawiciele wielkich religii świata z 50 krajów.
Obecność na spotkaniu przedstawicieli Kościoła prawosławnego zaowocowała wizytą Ojca Świętego
w Rumunii, która miała miejsce kilka miesięcy później.
4
Papież Jan Paweł II wysłał depeszę do Wspólnoty św. Idziego, w której przekazał specjalne podziękowania za
entuzjazm i duchową odwagę rozpowszechniania idei pokojowych spotkań ludzi różnych religii w różnych
miejscach świata.
5
Do uczestników XVIII Światowego Dnia Modlitw o Pokój Jan Paweł II wystosował przesłanie (28 VIII 2001),
w którym nie wahał się stwierdzić, że te spotkania stały się <<znakiem czasu>>. Wzywa do <<wypłynięcia na
głębię>> dialogu ekumenicznego. Stwierdza, że nie można już dłużej tolerować skandalu podziału, bo jest on
nieustannym odrzucaniem miłości Boga. Te dni modlitwy przeżywane w klimacie braterstwa nazywa <<duchem
Asyżu>>.
6
W modlitwach wzięło udział ponad 2 tys. ludzi. Byli przedstawiciele 32 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
oraz 11 innych religii świata. Na zakończenie Dnia Modlitwy o Pokój przywódcy religii w specjalnej deklaracji
zobowiązali się do działania na rzecz budowania i umacniania pokoju w rodzinie ludzkiej, a Jan Paweł II
wypowiedział słowa: <<Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu!>>
24 lutego 2002 r., w miesiąc po Dniu Modlitw o Pokój Jan Paweł II skierował do szefów wszystkich państw i
rządów specjalny list, do którego dołączył „Dekalog z Asyżu na rzecz Pokoju‖, będący wcześniej wspomnianą
deklaracją.
7
W spotkaniu uczestniczyli zwierzchnicy wielu wyznań religijnych i blisko 5 tys. osób.
3
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możliwości współdziałania różnych religii w dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnej troski,
takich jak pokój, sprawiedliwość, walka z ubóstwem.
W czasie obrad stwierdzono, że <<dzisiejszy człowiek, uwikłany w sieć materializmu
i konsumpcjonizmu, absolutyzuje teraźniejszość, dąży do natychmiastowego zaspakajania
i powierzchownego szczęścia, które przynosi rozczarowanie>>. Stąd płynie pytanie, co mogą uczynić
religie, aby odwrócić te tendencje i przyczynić się do ukształtowania świata bardziej wrażliwego na
uniwersalne wartości. Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy Zgromadzenia, obradujący
w zespołach roboczych, których wnioski były następnie przestawiane na sesjach plenarnych i stały się
podstawą deklaracji końcowej.
W ostatnim dniu obrad podczas sesji plenarnej uczestnicy Zgromadzenia przyjęli tekst
deklaracji końcowej. Została ona odczytana publicznie na placu św. Piotra w obecności Ojca
Świętego i kilkudziesięciu tysięcy osób. Ponadto przedstawiciel Wspólnoty św. Idziego prof. Andrea
Riccardi przedstawił m.in. działalność swojego ruchu na rzecz pokoju. Do zebranych wygłosił także
przemówienie Papież Jan Paweł II, w którym zachęcał abyśmy uczyli się iść razem w braterstwie
i pokoju.

8

Pokój zawsze jest możliwy - przypomniał Ojciec Święty w orędziu skierowanym do uczestników zakończonego
7 września 2004 r. w Mediolanie XXII spotkania międzyreligijnego z cyklu "Ludzie i religie". Spotkanie pod
hasłem "Odwaga nowego humanizmu" zorganizowała rzymska Wspólnotra św. Idziego.
W przesłaniu do uczestników spotkania Jan Paweł II zaapelował o nieuleganie logice przemocy, zemsty
i nienawiści. "Zawsze należy współpracować, aby wykorzenić z kultury i życia obecne
w nich nasiona uraz
i niezrozumienia, a także chęci panowania nad innymi, arogancji własnych interesów i pogardy dla tożsamości
innych" - naucza Ojciec Święty. Zauważył, że religie mają szczególne zadanie uświadamiać wszystkim, iż pokój
zawsze jest możliwy oraz że z kultury trzeba wykorzenić nasiona uraz i nieporozumień. "Wierzący
wszystkich religii mogą wiele uczynić w tym celu" - podkreślił Papież.
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W swoim orędziu Ojciec Święty przypomniał też rocznicę "strasznego 11 września 2001 r., który przyniósł
śmierć w samym sercu Stanów Zjednoczonych". Jan Paweł II wskazał, że nie wolno ulegać strachowi, bo
prowadzi to do zamykania się w sobie oraz nasilania się egoizmu jednostek i całych grup.
Apel o pokój zakończył XXII międzyreligijne spotkanie modlitewne. Uroczystość na placu przed katedrą
w Mediolanie zgromadziła 10 tys. osób. Uczestnicy spotkania reprezentujący różne religie wezwali wszystkich
ludzi dobrej woli do globalizacji solidarności i do wspólnego wysiłku na rzecz wykorzenienia plag gnębiących
ludzkość, jak AIDS czy terroryzm. Przypomnieli, że prawdziwym imieniem Boga jest pokój, a odwoływanie się
do przemocy, nawet w słusznej sprawie, dyskredytuje cel, do którego się dąży.

15. W jakich latach odbyły się Synody Biskupów za Jana Pawła II, na następujące tematy:
„Rodzina chrześcijańska we współczesnym świecie‖ i „Powołanie i misja świeckich
w Kościele i świecie‖?
Odpowiedź:
„Rodzina chrześcijańska

we współczesnym świecie‖- to temat V Zwyczajnego

Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów1 obradującego w dniach: od 26 IX do 25 X 1980 r.,
w Rzymie.
"Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II‖
to temat VII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów2 obradującego w dniach:
1-29 X 1987 r., w Rzymie.

16. Wymień jedną z dwóch najdłuższych podróży apostolskich Papieża Jana Pawła II.
Odpowiedź:
1

Na zakończenie obrad Ojcowie Synodu przedstawili Ojcu Świętemu obszerny wykaz propozycji, w których
zebrali owce swoich przemyśleń i jednomyślnie prosili aby wobec całej ludzkości wypowiedział żywe
zainteresowanie Kościoła sprawą rodziny. Papież wypełnił to zadanie poprzez Adhortację Apostolską
"Familiaris consortio"- o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, którą podpisał
w Rzymie, u Św. Piotra , dnia 22 listopada 1981r., w uroczystość Chrystusa Króla.
Końcowa redakcja tekstu powyższej Adhortacji Apostolskiej powstała w czasie pobytu Ojca Świętego
w poliklinice im. A. Gemelli i długiej rekonwalescencji, dzięki czemu dokument nabrał szczególnego
znaczenia i wymowy.

2

Owocem ww. Synodu Biskupów jest Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II "Christifideles
laici". Papież przy jej opracowaniu czerpał wiedzę z wstępnego dokumentu roboczego "Lineamenta",
następnie "Instrumentum laboris" opartego na wypowiedziach Episkopatów całego świata oraz z obrad
Synodu. Posynodalny dokument określono jako vademecum Kościoła w zakresie powołania i misji
świeckich. Adhortację Papież podpisał w Rzymie, dnia 30 grudnia 1988r., w uroczystość Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa.
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Najdłuższą w czasie zagraniczną podróż apostolską Ojciec Święty Jan Paweł II odbył do
Azji i krajów Pacyfiku (trzecia kolejna w ten rejon świata i jako 32 kolejna zagraniczna)
w dniach: od 18 listopada do 2 grudnia 1986 r.. Trwała ponad 13 dni (13 dni, 6 godzin, 15 minut).
Odlot z Rzymu nastąpił 18 XI 1986 r. o godz. 17.45, a przylot 2 XII 1986 r. po północy. Była to też
najdłuższa podróż gdy chodzi o przebytą trasę - 48 974 km, to jest 70 godzin lotu.
Papież odwiedził 6 państw, wygłosił 50 przemówień, nie licząc improwizowanych. Podróż tę
znamionowała również największa do tej pory różnorodność elementów etnicznych, kulturowych,
religijnych, społecznych i folklorystycznych.


W czasie tej podróży Papież odwiedził:
Bangladesz,
Singa
Fidżi,
Nową Zelandię
Australię,
Wyspy Seszelskie.

„Punktem centralnym spotkań była zawsze Eucharystia, a wokół tego punktu rozwijały się
lokalne programy papieskiej posługi, troskliwie przygotowane przez duchownych i świeckich pod
kierunkiem biskupów‖1.
Drugą najdłuższą (do roku 1998) w czasie zagraniczną podróż apostolską Jan Paweł II
odbył do Urugwaju, Chile, Argentyny (była to 33 kolejna zagraniczna podróż) w dniach: od 31
III do 13 IV 1987 r. Trwała 13 dni i 4 godziny.
Jan Paweł II przebył trasę długości 36 613 km.
Celem tej podróży było złożenie wspólnie z narodami chilijskim i argentyńskim
dziękczynienia Bogu za pokojowe rozwiązanie długotrwałego sporu pomiędzy obu państwami,
w którym rolę mediatora pełniła Stolica Apostolska.
Traktat pokoju i przyjaźni pomiędzy Chile i Argentyną podpisany został w Watykanie 29
listopada 1984 r. Dwustronna decyzja o zawieszeniu kroków wojennych i podjęciu procesu mediacji
została podjęta w Montevideo, stolicy Urugwaju, tam też rozpoczął Jan Paweł II podróż dziękczynną.
W Chile Jan Paweł II beatyfikował pierwszą córkę Kościoła tego kraju, siostrę Teresę de los
Andes, karmelitankę.
W Argentynie, w Buenos Aires, w Niedzielę Palmową, 12 kwietnia 1987 r. odbyło się
Światowe Spotkanie Papieża z młodzieżą. Zgromadziło się ok. 1 miliona młodych, w tym ok. 60 tyś.
z innych krajów.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Najkrótszą w czasie zagraniczną podróżą apostolską Jan Paweł II odbył do San Marino,
w dniu 28 sierpnia 1982 r. (kolejna 15 zagraniczna) i trwała tylko 5 godzin. Jan Paweł II był
pierwszym Papieżem, który odwiedził najstarszą republikę świata, powstałą w 301 roku naszej
ery. Ta podróż była również najkrótszą w odległości, bo wynosiła tylko 470 km .
 W odpowiedzi na pytanie nr 30 znajduje się „Wykaz Zagranicznych Podróży Apostolskich Ojca
Świętego Jana Pawła II”, w którym podane są nazwy krajów, daty: rozpoczęcia
i zakończenia podróży, czas trwania podróży w dniach - godzinach - minutach oraz dystans
w kilometrach.
1

Jan Paweł II -Audiencja Generalna po podróży.
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17. Gdzie w czasie pielgrzymki do Polski w 1983 roku Papież powiedział następujące słowa:
„Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa
mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości.
JEZU CHRYSTE, PASTERZU ludzi i ludów! W imię Twej NAJŚWIETRZEJ MATKI
(...) proszę CIĘ o takie zwycięstwo‖ i w 1987 roku: „... Nieustannie modlę się o motyw
życia i nadziei dla swej Ojczyzny, Narodu, którego stale czuję się synem‖ ?
Odpowiedź:
Dotyczy roku 1983:
Przytoczone w pytaniu słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w homilii
wygłoszonej w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej na Błoniach Krakowskich, w dniu 22 czerwca 1983
r., w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski.


Beatyfikowani zostali:
 o. Rafał od Św. Józefa - Józef Kalinowski,
 Brat Albert Adam Chmielowski.

Dotyczy roku 1987:
Przytoczone w pytaniu słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w Sali Senatorskiej
na Zamku Królewskim, w Warszawie, w przemówieniu do przedstawicieli władz PRL, w
dniu 8 czerwca 1987 r., w czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Po przemówieniu nastąpiła wymiana darów. Jan Paweł II pozostawił swoim Roda-kom
XVI-wieczny portret kardynała Stanisława Hozjusza, a dla Kaplicy Stanisława Augusta
ofiarował zabytkowy kielich z 1738 r.
 Gen. Wojciech Jaruzelski przekazał Papieżowi m.in. faksymile "Codex Picturacus
Balthasaris Behem", cenny zabytek polskiej sztuki rękopiśmiennej z XVI wieku.
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18. Wymień co najmniej trzy organizacje międzynarodowe, na forum których przemawiał
Jan Paweł II.

Odpowiedź:
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II PRZEMAWIAŁ NA FORUM ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Lp.

Nazwa organizacji

Kraj - Miasto

1
2

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)1
Organizacja Państw Amerykańskich2

3

5

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa - FAO3 (Food
and Agricultural Organization)
ONZ ds. Wychowania, Nauki i Kultury4-UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)
Międzynarodowa Organizacja Pracy5,6

6

Ogólnoamerykański Trybunał Praw Człowieka7

7

Światowa Rada Kościołów 8

8

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ONZ) 9

4

USA - Nowy Jork
USA Waszyngton
Włochy - Rzym

Data
wystąpienia
2 X 1979
6 X 1979
12 XI 1979

Francja - Paryż

2 VI 1980

Szwajcaria Genewa
Kostaryka - San
Jose
Szwajcaria Genewa
Holandia - Haga

15 VI 1982
3 III 1983
12 VI 1984
13 V 1985

_______________________________________________________________________________________________________________________
1

Na 34 Zgromadzeniu Ogólnym
Wizyta
3
Na 20 Konferencji
4
Na Konferencji Generalnej
5
W 1969r. MOP otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
6
Na 68 Konferencji.
7
Wizyta.
8
Na posiedzeniu roboczym.
9
Wizyta.
2
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9

Europejska Wspólnota Gospodarcza 10

10
11
12

Komisja Gospodarcza ONZ dla Ameryki Łacińskiej
i wysp Karaibskich 11
IFAD 1
Parlament Europejski 2

13
14
15
16
17

FAO 3
ONZ 4
FAO 5
Parlament Polski 6
Parlament Włoski

10
11

LuksemburgLuksemburg
Chile - Santiago

15 V 1985

Włochy - Rzym
Francja Strasburg
Włochy - Rzym
USA – Nowy Jork
Włochy - Rzym
Warszawa
Włochy - Rzym

26 I 1988
8 X 1988

3 IV 1987

5 XII 1992
5 X 1995
13 XI 1996
11 VI 1999
14 XI 2002

Wizyta.
Wizyta. Z rąk chilijskiego dziecka Jan Paweł II otrzymał Medal Pokoju.

1

International Fund for Agricultural Development – Agencja ONZ. Jan Paweł II przemówił do 142
członków Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Obchody X rocznicy powstania.
2
Wizyta
3
Na konferencji
4
Z okazji 50-lecia ONZ
5
Światowe spotkanie na szczycie nt. Wyżywienia (194 przedstawicieli)
6
Podczas VII pielgrzymki do Polski
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 INFORMACJE DODATKOWE
RELACJE DYPLOMATYCZNE WATYKANU ZE 174 KRAJAMI- 12.05.2005
Stolica Apostolska ma obecnie pełne relacje dyplomatyczne ze 174 państwami, a poza tym z
Unią Europejską i z Suwerennym Zakonem Maltańskim. Relacje specjalne utrzymuje
z Federacją Rosyjską i z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Ponadto współpracuje z licznymi
międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi. Ma w nich stałego obserwatora – jak na
przykład w ONZ – a w pewnych przypadkach jest ich członkiem, jak chociażby w Wysokim
Komisariacie Narodów Zjednoczonych dla Uchodźców czy w Międzynarodowej Agencji do spraw
Energii Atomowej.

ROLA WATYKAŃSKIEJ DYPLOMACJI - WYWIAD Z ABP. G. LAJOLO
Jaką rolę odgrywa obecnie watykańska dyplomacja? Kierującemu nią arcybiskupowi Giovanniemu
Lajolo pytanie to zadała włoska agencja telewizyjna Romereports.
Abp Lajolo: Za pontyfikatu Jana Pawła II liczba nuncjatur wzrosła ze 107 do 174, nie licząc 17
papieskich przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Każdy nuncjusz apostolski
reprezentuje papieża w danym kraju. Znaczy to, że wyraża on przede wszystkim powszechną troskę
Biskupa Rzymu, wynikającą ze słów «Paś owce moje», które Chrystus skierował do Piotra nad
Jeziorem Tyberiadzkim. Dodam jeszcze: otwarcie nuncjatury apostolskiej następuje zazwyczaj na
życzenie rządu zainteresowanego utrzymaniem stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Świętą.
A oznacza to, że działalność papieża i Stolicy Apostolskiej na polu międzynarodowym oceniana jest
pozytywnie.
RR: W jaki sposób, zdaniem Stolicy Apostolskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby się
stać bardziej skutecznym narzędziem interwencji w kryzysach międzynarodowych?
Abp Lajolo: Trwa proces reformy ONZ. Dotyczy pewnych dyspozycji statutowych o charakterze
techniczno-politycznym, na przykład co do składu Rady Bezpieczeństwa. W tych sprawach Stolica
Święta nie interweniuje. Reforma dotyczy jednak również norm związanych z samą obecnością
Narodów Zjednoczonych na scenie światowej, gdy chodzi o realizację właściwych ONZ-owi celów
pokoju i zgody między narodami. W tym względzie Stolica Apostolska opowiada się za przyznaniem
Narodom Zjednoczonym nowych prerogatyw, które należy określić bardzo wyraźnie. Ułatwią one
działanie tej organizacji w zapobieganiu konfliktom. Umożliwią także "interwencję humanitarną",
czyli działanie mające na celu rozbrojenie agresora.
RR: Czy mógłby ksiądz arcybiskup wymienić przykłady skutecznej mediacji Stolicy Apostolskiej?
Abp Lajolo: Przypadków, które można przytoczyć jest niemało. W historii słynne jest pośrednictwo
Aleksandra VI . W roku 1493 wytyczył on linię demarkacyjną na Atlantyku między ziemiami, które
miały odkryć Hiszpania i Portugalia. W ten sposób zapobiegł konfliktowi między obu mocarstwami.
Inny słynny przykład dotyczy czasów Leona XIII, który w roku 1885 pośredniczył między Prusami
a Hiszpanią w sprawie Wysp Karolińskich. Bliższy nam jest przypadek Jana Pawła II, który w roku
1978 zaproponował Argentynie i Chile mediację Stolicy Świętej w sporze o Kanał Beagle‘a. Okręty
wojenne obu krajów były już gotowe do walki. Mediacja zakończyła się traktatem pokoju i przyjaźni,
podpisanym w W atykanie w listopadzie 1984 roku.
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RR: Czy można wymienić jakiś przypadek, kiedy mediacja Stolicy Apostolskiej była nieskuteczna?
Abp Lajolo: Niestety, takich przypadków nie brakuje. Znane są intensywne zabiegi watykańskiej
dyplomacji i samych papieży, jak choćby Benedykta XV by zapobiec I wojnie światowej, Piusa XII –
drugiej, a ostatnio Jana Pawła II by uniknąć wojny w Iraku. Pomimo ogromnych wysiłków działania
Stolicy Świętej z różnych powodów nie powiodły się. Historia przyznała jednak rację papieżom.
Niestety, kiedy dyplomacja zmuszona jest milczeć, przemawiają armaty. Chciałbym jednak dodać, że
prócz dobrze znanych przypadków powodzenia i niepowodzenia watykańskiej dyplomacji istnieje
cała sfera działalności dyplomatycznej Stolicy Świętej otoczona dyskrecją. Ma ona na celu łagodzenie
różnic zdań, przedstawienie argumentów i oczekiwań drugiej strony, ukazanie zbieżności. Chodzi
zatem o danie do zrozumienia, że pokój i zgoda są dobrem pożądanym w sytuacjach konfliktu
międzynarodowego. Powiedziałbym, że powołanie naszej dyplomacji ma charakter ściśle
chrześcijański. Ma ona być raczej niewielkim ziarenkiem pokoju niż protagonistą międzynarodowej
sceny politycznej.
RR: Jaką wolę polityczną wyraża Stolica Apostolska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie?
Abp Lajolo: Ludność Ziemi Świętej i Iraku jest już za bardzo udręczona nadmiarem krwawej, ślepej
przemocy, która powoduje niepożądane skutki. Stolica Apostolska pragnie przede wszystkim, by
wszelka przemoc ustała. Konieczne jest, by zaczął się poważny dialog między władzami izraelskimi
i palestyńskimi. Chodzi o taki dialog, w którym każdy z rozmówców nie tylko przedstawia własne
żądania – co jest oczywiste – ale też zobowiązuje się zrozumieć racje drugiej strony. Szczególne
życzenie Stolicy Świętej dotyczy ludności chrześcijańskiej. Jest ona mniejszością na różne sposoby
zagrożoną, co skłania ją do opuszczenia własnej ziemi, w której jest obecna od czasów apostolskich.
Z tego względu Kościół i Stolica Apostolska nie mogą czuć się obce w odniesieniu do prowadzonych
rokowań. Innym kraj Bliskiego Wschodu, stanowiący dla Stolicy Świętej priorytet, to Liban.
Konieczne jest, by odzyskał pełną niepodległość i był znowu – jak w ubiegłych stuleciach – ziemią
przykładnych, przyjaznych relacji między grupami o różnych inspiracjach religijnych.
RR: Jakie jeszcze rejony świata dyplomacja watykańska uważa za priorytetowe ?
Abp Lajolo: Afrykę, przede wszystkim kraje regionu Wielkich Jezior. Mówię „przede wszystkim‖,
gdyż nie tylko o nie chodzi. Sytuacja polityczno-społeczna po ludzku jest tam nie do zniesienia. To
nasz priorytet. Jednak z dnia na dzień sytuacje alarmu dyplomatycznego mogą się pojawić
w którymkolwiek kraju świata, czy to z uwagi na wydarzenia o charakterze ogólnym, czy też
dotyczące pojedynczych osób.
RR: Jakie postulaty wysuwa Stolica Apostolska wobec wspólnoty międzynarodowej gdy chodzi
o odbudowę krajów zniszczonych przez tsunami?
Abp Lajolo: Dzięki środkom przekazu, przede wszystkim telewizji, gigantycznej fali tsunami z 26
grudnia udało się przeciwstawić potężną falę solidarności w skali światowej. Wyzwoliła ona
natychmiastową mobilizację ochotników i bezprecedensową zbiórkę funduszy. Zniszczenia
spowodowane przez tsunami znacznie utrudniły skuteczną pomoc. Mimo to można było sprostać
wielu najpilniejszym potrzebom. Jednak dzieło pomocy i odbudowy musi być jeszcze kontynuowane
z wielkim zaangażowaniem. W najbliższych latach powinny nim kierować odnośne rządy. Potrzeba
byłoby zwłaszcza projektów szeroko zakrojonych i długoterminowych, uzgodnionych z krajami
gotowymi do inwestycji. Oprócz tego co będą mogły uczynić rządy i organizacje międzynarodowe,
spontaniczna pomoc charytatywna szeregu hojnych ludzi, zarówno bezpośrednia, jak i związana
z dziełami dobroczynnymi, pozostaje niezastąpiona.
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19. Podaj imię siostry zakonnej, misjonarki miłości, niestrudzenie pielgrzymującej po świecie
z misją miłości bliźniego, która w 1988 roku z Janem Pawłem II dokonała otwarcia
w Watykanie domu dla biednych i bezdomnych?
Odpowiedź: Matka Teresa z Kalkuty była siostrą zakonną, która uczestniczyła dnia 21 maja
1988 r. w uroczystości poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II i otwarciu schroniska dla
ubogich, biednych i bezdomnych.
Schronisko zostało zbudowane na polecenie Papieża, w obrębie Murów Leoniańskich, na
terenie Watykanu. Opiekę nad schroniskiem Papież powierzył siostrom ze Zgromadzenia Misjonarek
Miłości, którego założycielką i przełożoną była Matka Teresa z Kalkuty
Dom - schronisko nosi nazwę „Dar Maryi‖ (Donum MARIAE) i stanowi upamiętnienie Roku
Maryjnego, który był ogłoszony przez Papieża od 7 VI 1987 do 15 VIII 1988 r. jako drugi w historii
Kościoła Rok Maryjny.

 INFORMACJE DODATKOWE

MATKA TERESA Z KALKUTY – ŻYCIORYS
Matka Teresa z Kalkuty urodziła się 26 VIII 1910 r. w Skopje (Macedonia), w pobożnej rodzinie
albańskiej. Już jako 12-letnia dziewczyna zaczęła myśleć o pracy misyjnej wśród ubogich. Mając 18
lat opuściła dom rodzinny i wstąpiła do irlandzkiego Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Dublinie,
gdzie rozpoczęła swoją formację zakonną, a w rok później wyjechała do Indii. Tam też, w Darjeeling,
w 1937 r. złożyła ostatnie śluby zakonne. W Kalkucie przez kilka lat pracowała jako nauczycielka
i dyrektorka w jednej ze szkół dla dziewcząt, prowadzonej przez siostry loretanki.
W 1948 r. otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na opuszczenie Zgromadzenia Sióstr
Loretanek i całkowite poświęcenie się w służbie dla najuboższych. Zamieszkała w slumsach Kalkuty.
Wkrótce zaczęło się przyłączać do niej wiele dziewcząt. Tak powstało w 1950 r. Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Miłości, któremu w 1965 roku Stolica Apostolska nadała prawa papieskie. Oprócz ślubu
ubóstwa Siostry Misjonarki Miłości składały dodatkowy ślub służenia <<najuboższym z ubogich>>.
Jednym z wyrazów troski Matki Teresy o ubogich było założenie przez nią w 1952 r., w Kalkucie
schroniska dla umierających.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości prowadzi i rozwija swą działalność na wszystkich
kontynentach (630 placówek w 123 krajach – dane z 1997 r.).
W 1963 r. Matka Teresa razem z byłym jezuitą, Australijczykiem, o. Andrew Travers-Ballem
utworzyła męską gałąź zgromadzenia, które przyjęło nazwę Braci Misjonarzy Miłości. Instytut ten
liczy dzisiaj około 500 członków.
W 1969 r. papież Paweł VI zaaprobował istnienie międzynarodowego ekumenicznego
stowarzyszenia współpracowników dzieła Matki Teresy.
W 1990 r. z przyczyn zdrowotnych Matka Teresa złożyła rezygnacje z funkcji przełożonej generalnej
Sióstr Misjonarek Miłości, jednak na prośbę sióstr pełniła ten urząd do 12 marca 1997 r. Jej nagła
śmierć, na atak serca, 5 września 1997 r. odbiła się szerokim echem w całym świecie. Ojciec Święty
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Jan Paweł II po jej śmierci powiedział: <<Matka Teresa głęboko naznaczyła historię naszego wieku.
Z wielka odwaga broniła wartości ludzkiego życia>>.
Niestrudzona orędowniczka miłości << najuboższych z ubogich>>, oprócz Pokojowej Nagrody
Nobla (1979) otrzymała Pokojowa Nagrodę Jana XXIII, Międzynarodową Nagrodę Johna F.
Kennedy’ego9 (1971) oraz kilkanaście innych wyróżnień, przyznawanych za wysiłki na rzecz pokoju
i braterstwa. Rząd Indii nadał jej najwyższe odznaczenie państwowe: order Padmashri.
Pogrzeb odbył się w Kalkucie w sobotę 13 września 1997 r.
Beatyfikowana 19 października 2003 roku w Rzymie.
20. Z przywódcą jakiego państwa, po raz pierwszy w historii, spotkał się Papież 1 grudnia
1989 roku i ofiarował mu mozaikę, która przedstawia PANA JEZUSA z Ewangelią (na
otwartej księdze widnieją słowa „JA jestem Drogą, Prawdą i Życiem‖?
Odpowiedź:
1 grudnia 1989 r. w Watykanie odbyło się spotkanie Papieża Jana Pawła II z przewodniczącym
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i sekretarzem generalnym KC KPZR Michaiłem Gorbaczowem.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Wizytę Michaiła Gorbaczowa w Watykanie Ojciec Święty określił jako "ważne
wydarzenie w historii stosunków między Związkiem Radzieckim a Stolicą Apo-stolską
" i jako "Znak czasów". Przebieg wizyty transmitowały telewizje 50 krajów, oglądało je
0,5 miliarda telewidzów. Jan Paweł II i Michaił Gorbaczow odbyli godzinną rozmowę w
prywatnej bibliotece Papieża. W tym samym czasie sekretarz stanu kardynał Agostino
Cosaroli rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Edwardem Szewardnadze. W
rozmowach poruszono także aktualne problemy budzące szczególny niepokój. Ojciec
Święty wyraził życzenie, by nowe usta-wodawstwa ZSRR skutecznie gwarantowały
wszystkim wierzącym wolność praktykowania wiary. Położył szczególny nacisk na
sytuację i potrzeby katolików, nie tylko obrządku łacińskiego, ale także obrządku
wschodniego, pozostających
w jedności z Rzymem. Michaił Gorbaczow skierował
do Papieża zaproszenie do odwiedzenia ZSRR, na które Ojciec Święty podziękował,
wyrażając nadzieję, że rozwój sytuacji pozwoli mu to zaproszenie przyjąć.
 Mozaika, o której jest mowa w pytaniu wykonana została przez pracownię
watykańską. Na stronicach otwartej księgi Ewangelii widnieją łacińskie słowa:
“JAM jest drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we MNIE, żyć będzie.”
Oprócz mozaiki Papież ofiarował trzy medale upamiętniające 11 lat pontyfikatu.
Raissa Gorbaczowa otrzymała różaniec z pereł i złota.
 Darem Gorbaczowa były dwa wielkie tomy "Psałterza Kijowskiego", jednego z najstarszych zabytków języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.
 16 października 1990 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przesłał telegram gratulacyjny do
prezydenta ZSRR M. Gorbaczowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla 1990.
 18 listopada 1990 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął ponownie w Watykanie
prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Rozmowa, która trwała nieco ponad 40
minut, dotyczyła rozwoju sytuacji wewnętrznej w Związku Radzieckim ze szczególnym uwzględnieniem problemów wolności religijnej, a także spraw międzynarodowych.

21. Nauczanie Jana Pawła II, podczas pielgrzymki w Polsce w 1991 roku, dotyczyło spraw
moralnych. Podaj, na jakich zasadach oparte było nauczanie papieskie?
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Odpowiedź:
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie czwartej pielgrzymki po Polsce, od 1 do 9
czerwca 1991 r. oparte było na DEKALOGU - dziesięciorgu przykazań Bożych oraz na
Przykazaniu Miłości, "największym przykazaniu i zarazem dwoistym: obejmującym Boga i ludzi,
a wśród ludzi - bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka się w tym przykazaniu ze swym
obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek".
NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II OPARTE NA DEKALOGU
I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ !!!
W Koszalinie - 1 czerwca - podczas Mszy Świętej odprawianej przy kościele
Świętego Ducha, w homilii Jan Paweł II mówił o pierwszym przykazaniu Bożym,
ukazując je jako podstawę budowania prawdziwego humanizmu. Wzywał: "proszę
was, wszyscy moi rodacy, abyście nie pozwolili rozbić naczynia, które zawiera Bożą
Prawdę i Boże Prawo. Proszę abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je
z powrotem, jeśli popękało."
II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO !!!
W Rzeszowie - 2 czerwca - podczas Mszy Św. beatyfikacyjnej odprawianej
w pobliżu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, w homilii Jan Paweł II mówił
o drugim przykazaniu Bożym. "Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie
wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko
z nazwy."
Na ołtarze został wyniesiony bł. bp Józef Sebastian Pelczar.
III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ !!!
W Lubaczowie - 3 czerwca - podczas Mszy Św. odprawianej na stadionie w homilii
nawiązującej do trzeciego przykazania Bożego Jan Paweł II podjął aktualny w Polsce
temat neutralności światopoglądowej państwa. Postulat neutralności jest słuszny, nie
może jednak oznaczać ateizacji życia państwowego i społecznego. Z jednej strony,
obecność w życiu państwa i społeczeństwa tego, co święte, nie może czynić nikogo
obcym we własnej ojczyźnie, z drugiej zaś - katolicy czuliby się nieswojo w państwie,
z którego struktur wyrzucono by Boga..
IV. CZCIJ OJCA TWEGO I TWOJĄ MATKĘ !!!
W Kielcach - 3 czerwca po południu - podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku
Aeroklubu w Masłowie (k/Kielc), homilia Jana Pawła II nawiązująca do czwartego
przykazania Bożego poświęcona była rodzinie. W dramatycznych, wypowie-dzianych
z wielką siłą w słowach Ojciec Święty przestrzegał przed "pozorną wolnością, która
człowieka zniewala". Kryzys nie ominął polskiej rodziny. Odpo-wiedzialnych za życie
społeczeństwa Papież przestrzegał przed lekkomyślnym podchodzeniem do spraw
rodziny i małżeństwa: "Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo
niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać."
V. NIE ZABIJAJ !!!
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W Radomiu - 4 czerwca - podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku wojskowym,
homilia przykazania Jana Pawła II osnuta była wokół piątego Bożego. Przeciwko
uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią. Z naciskiem stwierdził, że nie istnieje
ludzka instancja, która ma prawo zalegalizowania zabójstwa niewinnej i bezbronnej
istoty. Piąte przykazanie nakazuje także troskę o ochronę życia. Papież wezwał do
rozwijania tej troski także w formie instytucjonalnej pomocy rodzicom znajdującym się
w trudnych sytuacjach.
VI. NIE CUDZOŁÓŻ !!!
W Łomży - 4 czerwca - podczas Mszy Św. odprawianej przy Kościele Bożego
Miłosierdzia, homilia papieska poświęcona szóstemu przykazaniu Bożemu,
nawiązywała do ewangelizacyjnej przypowieści o siewcy. „Czy podstawowe zasady
moralności nie zostały wykorzenione z naszej gleby przez Złego, który pod różnymi
ukrywa się postaciami ?" - zapytał Papież. I ostrzegł przed złudzeniem wolności,
wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa
i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda.
VII. NIE KRADNIJ !!!
W Białymstoku - 5 czerwca - podczas Mszy Św. odprawianej na lotnisku Aeroklubu,
siódme przykazanie Boże stało się w homilii Jana Pawła II jednym z punktów wyjścia
medytacji na temat związków zachodzących między kryzysem ekonomicznym,
odziedziczonym po minionym okresie, a kryzysem etycznym. Papież omawiając
sprawę etycznych aspektów prawa do własności, wskazał na niebezpieczeństwo
związane z wolnym rynkiem.: " Musimy się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo
przy założeniu wolnego rynku."
VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA !!!
W Olsztynie - 6czerwca - podczas Mszy Św. odprawionej na stadionie "Stomilu",
homilia Jana Pawła II poświęcona była ósmemu przykazaniu Bożemu. Papież mówił
o prawdzie w życiu ludzkim, przede wszystkim w życiu publicznym. Jak jeszcze
niedawno wolności słowa zagrażał cenzor, tak dziś na tę wolność czyhają inne
zagrożenia, jak egocentryzm, kłamstwo, podstęp, czy nawet nienawiść. Narzędziem
przemocy mogą stać się także środki przekazu, jeśli nie służą prawdzie. Poza prawdą
wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem.
IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO !!!
Do tego przykazania Jan Paweł II nawiązał w homilii wygłoszonej podczas Mszy Św.
odprawionej na lotnisku włocławskiego Aeroklubu, dnia 7 czerwca. Papież mówił o
kulturze, prawdziwej kulturze, "która czyni człowieka bardziej człowiekiem." Ostrzegł
przed antycywilizacją i antykulturą "pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas
i nadaje sobie nazwę europejskiej."
X. NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY BLIŹNIEGO TWEGO !!!
To ostatnie przykazanie Dekalogu było tematem homilii wygłoszonej podczas Mszy
Św. odprawionej na stadionie OSIR-u w Płocku, dnia 7 czerwca. Papież mówił
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o uczciwości. Aby nikt nie bogacił się kosztem bliźniego. Aby nie zapominać o prawie
BOŻYM, bez którego nie da się osiągnąć nawet zwyczajnej stabilizacji. Trzeba tak być
wolnym, żeby wolność nie stawała się niewolą, zniewoleniem siebie ani też przyczyną
zniewolenia innych.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI !!!
To największe przykazanie było punktem wyjścia homilii Jana Pawła II, wygłoszonej
9 czerwca, w czasie beatyfikacyjnej Mszy Św. odprawionej w parku Agrykola,
w Warszawie. Homilia zawierała refleksję nad "szczególnym momentem
historycznym", który Polska w tym czasie przeżywała.
Beatyfikowanym był o. Rafał Chyliński.

22. W grudniu 1992 roku w Watykanie Papież oficjalnie ogłosił nowy podręcznik do nauki
prawd wiary i moralności. Podaj jego tytuł.
Odpowiedź:
Nowym podręcznikiem do nauki prawd wiary i moralności jest :
„KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.‖

 INFORMACJE DODATKOWE
 Powyższy rysunek umieszczony na okładce Katechizmu Kościoła Katolickiego (wyd.
PALLOTTINUM) przedstawia fragment chrześcijańskiej płyty nagrobnej z końca III
wieku, znajdującej się w katakumbach Domitylli, w Rzymie.
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Ten bukoliczny obraz pochodzenia pogańskiego jest u chrześcijan symbolem
odpoczynku i szczęścia, które dusza zmarłego znajduje w życiu wiecznym.
Obraz sugeruje również całościowe znaczenie Katechizmu: Chrystus Dobry Pasterz,
który swoim autorytetem (laska) prowadzi i strzeże swoich wiernych (owca), przyciąga
ich melodyjną symfonią prawdy (flet) oraz pozwala im spocząć w cieniu "drzewa
życia", swego odkupieńczego krzyża, który otwiera na nowo raj.
Przygotowanie i ogłoszenie powszechnego Katechizmu nauki katolickiej było jednym
z postulatów II Nadzwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, który
obradował w Rzymie w dniach 24 XI-8 XII 1985 r.
25 VI 1992 r. został zatwierdzony przez Papieża Katechizm Kościoła Katolickiego,
owoc 6 lat pracy Komitetu Redakcyjnego, powołanego przez Jana Pawła II w 1986
roku.
26 VI 1992 r. kard. Joseph Ratzinger na konferencji prasowej przedstawił cel
i znaczenie nowego Katechizmu.
11 X 1992 r. Jan Paweł II podpisał Konstytucję Apostolską "Fidei depositum",
promulgującą Katechizm, w trzydziestą rocznicę otwarcia Ekumenicznego Soboru
Watykańskiego II.
16 XI 1992 r. opublikowano Katechizm Kościoła Katolickiego w języku francuskim,
w którym został pierwotnie zredagowany.
7 XII 1992 r. w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego nastąpiło oficjalne przekazanie
Katechizmu Kościołowi. Jan Paweł II wręczył egzemplarze Katechizmu 5-ciu
biskupom reprezentującym pięć kontynentów, a także przed-stawicielom wiernych
świeckich - dorosłych, młodzieży i dzieci.
W przemówieniu Jan Paweł II powiedział: "Święty Kościół Boży przeżywa dziś wielką
radość, bo dzięki szczególnej łasce Bożej Opatrzności może uroczyście świętować
ogłoszenie nowego Katechizmu, przedstawiając go oficjalnie wiernym całego świata."
8 XII 1992 r. w homilii wygłoszonej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Ojciec
Święty między innymi powiedział: “Wspólnota ludzi wierzących dziękuje dzisiaj za
posoborowy Katechizm, który stanowi kompendium prawdy nauczanej przez Kościół
na całym okręgu Ziemi.”

23. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana Pawła II?
Odpowiedź:
Światowy Dzień Chorego1 obchodzony jest 11 lutego każdego roku, w liturgiczne
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, począwszy od 11 lutego 1993r.

 INFORMACJE DODATKOWE

1

Bukoliczny - tzn. sielankowy, idylliczny, pasterski, dotyczący bukoliki, mający jej cechy.
Bukolika - z greckiego = pasterski, krótki utwór liryczno - opisowy przedstawiający w sposób wyidealizowany
sceny z życia pasterzy, uroki życia wiejskiego.
1
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II Listem do Kardynała Fiorenzo Angeliniego,
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia, datowanym
w Watykanie dn.
13 maja 1992r. "Dzień ten ma być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy,
współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich
wezwaniem , by rozpoznawali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie,
śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości” - pisze Jan Paweł II w ww. Liście.
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WYKAZ ŚWIATOWYCH DNI CHOREGO ORAZ WYPIS LUB OMÓWIENIE ORĘDZIA
JANA PAWŁA II NA TEN DZIEŃ
Dzień
Chorego

Miejsce i data
opublikowania orędzia

I
- 11 II 1993
II
- 11 II 1994
III
- 11.02.1995

(1) Watykan 21 X 1992

Lourdes - Francja

(2) Watykan 8 XII 1993

Częstochowa - Sanktuarium Matki Bożej
Jasnogórskiej
Afryka - Wybrzeże Kości Słoniowej w Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju
w Jamusukro - stolicy kraju. (Monumentalną
bazylikę konsekrował Jan Paweł II
dn. 10.09.1990 r.).
Meksyk - w Sanktuarium Matki Bożej
z Guadalupe

Miejsce uroczystych obchodów
Światowego Dnia Chorego

(3) Watykan 21 XII 1994

IV
-11.02.1996

(4) Watykan 11 XI 1995

V
- 11.02.1997

(5) Watykan 18 X 1996

VI
- 11 II 1998

(6) Watykan 29 VI 1997

VII
- 11 II 1999

(7) Watykan 8 XII 1998

VIII
- 11 II 2000

(8) Castel Gandolfo
6 VIII 1999

IX
- 11 II 2001

(9) Castel Gandolfo

X
- 11 II 2002

(10) Castel Gandolfo

XI
- 11 II 2003

(11) Watykan 2 II 2003

XII
– 11 II 2004

(12) Watykan 1 XII 2003

Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie

Sanktuarium Świętego Domu w Loreto,
poświęcone Najświętszej Maryi Pannie Włochy.
Sanktuarium Matki Bożej Libańskiej
w Harissa - Liban.
Rzym, plac św. Piotra -Jubileusz Chorych
i Pracowników Służby Zdrowia oraz Lourdes
i Częstochowa.
Katedra w Sydney, której patronką jest
Maryja Panna, Matka Kościoła - Australia.

22 VIII 2000

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowicielki
w Vailankanny - Indie (południowe).

6 VIII 2001

Waszyngton – USA
Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP1

Lourdes – Francja
( Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu
o Niepokalnym Poczęciu NMP).

1

Z tej okazji wygłoszone tam konferencje i towarzyszące im dyskusje koncentrowały się wokół takich tematów
jak:
<<Troska o zdrowie w Ameryce – apel o sprawiedliwość>>,
<<Globalizacja a katolicka służba zdrowia w Ameryce – apel o sprawiedliwość;
Problemy bioetyki i katolicka służba zdrowia>>.
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Dzień
Chorego

Miejsce i data
opublikowania orędzia

XIII
- 11 II 2005

(13) Watykan 8 IX 2004

Miejsce uroczystych obchodów
Światowego Dnia Chorego
Jaunde – Kamerun (Afryka)
Sanktuarium Maryi Królowej Apostołów

(1)

wypisy z Orędzia:
 Dzień chorego ma także pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli.
 Wydarzenia ostatnich miesięcy podkreślają potrzebę modlitwy błagalnej o pomoc
z Wysoka i są zarazem przypomnieniem obowiązku podjęcia nowych i pilnych dzieł
pomocy tym, którzy cierpią i nie mogą czekać.
 W świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa choroba nie jawi się już jako
wydarzenie wyłącznie negatywne: jest postrzegana raczej jako doświadczenie
„Bożego nawiedzenia”, dane po to, „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczucie
miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości” (Salvici doloris, n. 30.)
 Aby jednak opieka medyczna mogła stać się bardziej ludzka i dostosowana do
potrzeb, niezbędna jest możliwość odwołania się do transcendentalnej wizji człowieka,
która pozwala dostrzec w chorym, obrazie i dziecku Bożym wartość i świętość życia.
Każdy człowiek doświadcza choroby i bólu: miłość do cierpiących jest znakiem i miarą
poziomu cywilizacji i rozwoju narodu.
 Dla was, pracownicy służby zdrowia, powołani do wzniosłego, chwalebnego
i przykładnego świadectwa sprawiedliwości i miłości, Światowy Dzień Chorego niech
będzie nową zachętą do wytrwania w waszej trudnej służbie, ...do ofiarnej obrony
życia od poczęcia aż do naturalnego końca.
 Maryja, „Uzdrowienie chorych” i „Matka żyjących”, niech będzie naszym wsparciem
i naszą nadzieją.

(2) wypisy z Orędzia:

 W Chrystusie chory znajduje siłę, aby przeżywać swój ból jako „zbawcze cierpienie”.
 Pragnę skłonić was - chorych, a także pracowników służby zdrowia, do refleksji nad
„zbawczym cierpieniem”, tzn. nad chrześcijańskim sensem cierpienia, które podjąłem
w liście apostolskim „Salvifici doloris”.
 Nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w niego wierzy, nie zaginął, ale miał życie wieczne”. Pan zwalił na Niego winy nas
wszystkich.
 Chrystus przybliżył się do świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie
wziął na siebie.
 Każdy ból może stać się przedłużeniem misterium odkupienia.
 Maryja jest żywą ikoną Ewangelii cierpienia. Prześledźcie w myśli wydarzenia Jej
życia... Została zachowana od grzechu, ale nie od cierpienia.
 Lekarze, oczami wiary dostrzegając w chorych obecności Jezusa cierpiącego,
... w wykonywaną pracę wkładajcie „serce”.
 Pracownikom służby zdrowia życzę łaski i pokoju, zbawienia i zdrowia, sił w codziennym życiu, sumiennej pracy i niezłomnej nadziei. Niech was otacza Najświętsza
Dziewica.

(3) wypisy z Orędzia:

 „Patologia” ducha jest nie mniej groźna od „patologii” fizycznej, obydwie zaś
wzajemnie na siebie oddziałują
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 Związek między cierpieniem a pokojem jest bardzo głęboki: gdy nie ma pokoju, szerzy
się wśród ludzi cierpienie, a śmierć umacnia swoje panowanie.
 Słuchający otwartym sercem Ewangelii, muszą nieustannie przypominać sobie
o obowiązku przebaczania i pojednania. Chrześcijanin, powołany do jedności
z Chrystusem i do tego, by cierpieć jak Chrystus, przez przyjęcie cierpienia
i złożenie go w ofierze ukazuje twórczą moc Krzyża.
 Cierpienie prowadzące do nawrócenia i przemiany serca człowieka, będące
dopełnieniem we własnym ciele „braków” męki Chrystusa, staje się przyczyną
i źródłem radości, ponieważ rodzi życie i pokój. Człowiek wierzący wie, że łącząc się
z cierpieniami Chrystusa staje się budowniczym pokoju.
 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię”.
 Lekarze, wszystko czyńcie z entuzjazmem i w postawie ofiarnej służby. Maryja, Matka
cierpiących, niech stoi u boku chorego w godzinie próby i niech wspiera wysiłki tych,
którzy poświęcają życie służbie chorym.

(4) wypisy z Orędzia:

 „Nie martw się tą chorobą, ani żadnym innym nieszczęściem, czyż nie jestem twoją
Matką? Czyż nie znajdziesz schronienia w moim cierpieniu? Czyż nie jestem twoim
zdrowiem?” Te słowa wypowiedziała Najświętsza Maryja Panna w grudniu 1531 r.
u stóp wzgórza Tepeyac, dzisiaj nazywanego Guadalupe, do biednego Indianina
Juana Diego z Cuautilan, który prosił o uzdrowienie swojego krewnego.
 Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, co więcej, w ubogich
i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela.
 Cierpieć i opiekować się cierpiącymi- ten, kto przeżywa z wiarą te dwie sytuacje,
nawiązuje specyficzny kontakt z cierpiącym Chrystusem i zostaje dopuszczony do
udziału w „najszczególniejszej cząstce nieskończonego skarbu Odkupienia świata”.
 Drodzy bracia i siostry przeżywający czas próby, ofiarujcie wielkodusznie wasze
cierpienie w komunii z cierpiącym Chrystusem i z Maryją Jego najsłodszą Matką.
 I wy, pracownicy służby zdrowia - lekarze, pielęgniarki... towarzyszycie chorym i ich
rodzinom, starając się by ci, którzy są poddani próbie, nigdy nie czuli się zepchnięci
na margines.
 Proszę Maryję, o macierzyńskie wsparcie dla cierpiących i dla tych, którzy
z oddaniem im służą.

(5) wypisy z Orędzia:

 Cieszę się, że właśnie w Fatimie odbędą się oficjalne obchody Dnia Chorego, do
którego przywiązuję szczególną wagę. Dzień ten stanie się dla każdego sposobnością
do ponownego wsłuchania się w orędzie Maryi, które „w swej zasadniczej osnowie
jest wezwaniem do nawrócenia i pokuty, podobnie jak w Ewangelii”. W Fatimie Maryja
powtórzyła dokładnie słowa wypowiedziane przez Syna na początku Jego działalności
publicznej: „Czas się wypełnił (...). Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” [Mk 1,15].
Naglące wezwanie Maryi do pokuty nie jest niczym innym jak tylko przejawem Jej
macierzyńskiej troski o los ludzkiej rodziny, potrzebującej nawrócenia i przebaczenia.
 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” [Mt 11,28]. To pokrzepienie można znaleźć właśnie w Fatimie: czasem jest
to pokrzepienie fizyczne, kiedy Bóg w swojej opaczności uzdrawia z choroby, kiedy
dusza ludzka przeniknięta wewnętrznym światłem łaski, znajduje moc, aby przyjąć
bolesny ciężar choroby i przekształcić go - dzięki zjednoczeniu z Chrystusem,
cierpiącym Sługą - w narzędzie odkupienia i zbawienia dla siebie i dla braci.
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 Światowy Dzień Chorego jest zatem cenną sposobnością, aby raz jeszcze usłyszeć i
przyjąć wezwanie Matki Jezusa, która u stóp krzyża stała się przybraną Matką
ludzkości.
 Drodzy bracia i siostry, cierpiący na duszy i ciele! Nie ulegajcie pokusie przeżywania
cierpienia wyłącznie jako doświadczenia negatywnego, które każe wam wręcz wątpić
w dobroć Boga. W cierpiącym Chrystusie każdy chory znajduje sens swoich
bolesnych doświadczeń. Cierpienie i choroba należą do kondycji człowieka - istoty
kruchej i ograniczonej, od poczęcia naznaczonej przez grzech pierworodny... Bez
wątpienia choroba i cierpienie nadal są granicą i próbą dla ludzkiego umysłu.
 Mówiąc o dniu Sądu Ostatecznego, kiedy to „Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim” [Mt 25,31], Ewangelia wskazuje kryteria, na podstawie
których zostanie wydany wyrok. Jak wiadomo, wszystkie one są ujęte w uroczystej
formule końcowej: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystko co uczynicie jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” [Mt25,40].
 Najświętsza Maryja Panna, która w Fatimie otarła tak wiele łez, niech pomoże
wszystkim przekształcić Światowy Dzień Chorego w doniosły moment „nowej
ewangelizacji”.

(6) Omówienie orędzia.
Wybór Loreto trafnie nawiązuje do długiej tradycji miłości i troski Kościoła
o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Papież powiedział: <<Gdzie mogliby chorzy
znaleźć lepsze przyjęcie, jeśli nie w domu Tej, którą właśnie Litania Loretańska
przyzywa jako „Uzdrowienie chorych” i „Pocieszycielką strapionych”. Chrystus nie
przyszedł, aby usunąć nasze cierpienie, ale aby mieć w nich udział oraz aby nadać
im wartość zbawczą. Zbawienie, którego dokonał, otwiera horyzonty nadziei
wszystkim ludziom przeżywającym trudny czas cierpienia>>.
Papież wezwał społeczność kościelną i cywilną, by niosły pomoc rodzinom
dźwigającym ciężar choroby kogoś bliskiego.
Maryi, Pocieszycielce strapionych powierzył tych, którzy cierpią na ciele i na duszy,
a także pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy z poświęceniem opiekują się
chorymi.

(7) Omówienie orędzia.
Wybór sanktuarium Matki Bożej Libańskiej w Harissa, wznoszącego się na wzgórzu
w Libanie ma wielorakie i głębokie znaczenie. Liban jest orędziem wolności i wzorem
pluralizmu dla Wschodu i Zachodu. Nie opodal znajduje się ziemia gdzie leżą ciała
męczenników Kosmy i Damiana, którzy wykonywali zwód lekarza nie pobierając
wynagrodzenia.
Dzień Chorego staje się szczególnym przeżyciem więzi z Ojcem, a zarazem
niezbędnym przypomnieniem najważniejszego przykazania miłości, z którego wszyscy
zostaniemy rozliczeni. Dzień ten powinien rozbudzić w nas szczególną wrażliwość na
potrzeby miłosierdzia. Kontemplacja tajemnicy ojcostwa Bożego powinna stać się
źródłem nadziei dla chorych oraz szkołą troskliwej opieki dla tych, którzy niosą im
pomoc.

(8) Omówienie orędzia.
Dzień ten obchodzony był w roku Wielkiego Jubileuszu.
U kresu drugiego tysiąclecia ery chrześcijańskiej wprawdzie Kościół patrz z podziwem
na postępy, jakie poczyniła ludzkość w dziedzinie opieki nad cierpiącymi i ochrony
zdrowia (niezawodne lekarstwa, nowe techniki lecznicze), z drugiej strony stały się
powszechne nowe choroby jak AIDS, narkomania, choroby wywołane przez
zanieczyszczenia miast i środowisk naturalnych.
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Papież zauważa i docenia ogromną rzeszę ludzi, którzy w milczeniu i pokorze złożyli
własne życie w ofierze chorym braciom, osiągając w wielu przypadkach szczyty
heroizmu. Jednocześnie mówi o nierównościach społecznych w dostępie do służby
zdrowia, dyskryminacji w sferze podstawowych praw człowieka, chorobach z tytułu
niedożywienia, krwawych wojnach, które sieją śmierć i są przyczyną wielorakich
cierpień fizycznych i psychicznych.
W jubileuszowym roku łaski, Papież wezwał kapłanów, zakonników i zakonnice,
chrześcijan i ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali wyzwania , jakie pojawiają się
w świecie cierpienia i ochrony zdrowia oraz powierzył ich Królowej Pokoju aby pomogła
im być krzewicielami cywilizacji miłości.

(9) Omówienie orędzia.
Wybór kontynentu australijskiego na miejsce świętowania tego doniosłego
wydarzenia pozwala dostrzec jak ścisła jest więź komunii kościelnej: pokonuje ona
wszelkie odległości i sprzyja kontaktom między różnymi kulturami, użyźnionymi przez
wyzwalające orędzie zbawienia.
Temat Dnia Chorego brzmiał: „Nowa ewangelizacja a godność człowieka
cierpiącego”.
Papież wyraża pragnienie aby ogromne możliwości współczesnej medycyny
rzeczywiście służyły człowiekowi i były stosowane w sposób całkowicie
odpowiadającym godności chorego. Szpitale, zakłady dla osób chorych i starszych to
uprzywilejowane środowiska nowej ewangelizacji, które powinny dążyć do tego, aby
właśnie tam rozbrzmiewało orędzie Ewangelii niosące ludziom nadzieje.
Ewangelizacja w świecie ochrony zdrowia powinna stać się laboratorium cywilizacji
miłości.
Chrześcijanie pracujący zawodowo w służbie zdrowia powinni nie tylko zapewnić
skuteczna walkę z chorobą lecz zadbać również o potrzeby biologiczne, psychiczne,
społeczne i duchowe chorego i jego otoczenia.
Papież podkreśla szczególne zasługi wszystkich jednostek i organizacji, szczególnie
zgromadzeń zakonnych, którzy pełnią ofiarną posługę w sektorze służby zdrowia
zapisując wspaniałe strony ewangelicznego miłosierdzia.
Wszyscy chorzy zostali zawierzeni Maryi, której poświęcona jest katedra w Sydnej,
aby wszystkie Jej dzieci poddane próbie mogły zaznać Jej macierzyńskiej opieki i aby
uczyniła z nich żywe ikony swego Syna.

(10) Omówienie orędzia.
Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowicielki w Vailankanny, w którym obchodzony był X
Światowy Dzień Chorego, nazywany jest „Lourdes Wschodu”. Sanktuarium to jest
miejscem spotkania członków różnych wspólnot religijnych i przykładem harmonii
i dialogu między religiami. Tematem rozważań na ten dzień było hasło: „Iść śladami
Jezusa, Boskiego Uzdrowiciela, który przyszedł aby mieli życie i mieli je w obfitości”.
Oznacza to, że należy opowiadać się jednoznacznie za kulturą życia i z wszystkich sił
bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Papież uczy nas szukać ostatecznego sensu cierpienia w męce, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nasze cierpienie nabiera znaczenia i wartości, gdy jest
zjednoczone z cierpieniem Jezusa. Przez swoje cierpienie na krzyżu Chrystus zwyciężył
zło i nas też uzdolnił do pokonania tego zła. Wszyscy zranieni na ciele
i duszy oraz ci,
którzy się nimi opiekują zostali zawierzeni Maryi, aby pomagała im jednoczyć swoje
cierpienie z cierpieniem Jej Syna w czasie zbliżania się do zbawienia w domu Ojca.

(11) Omówienie orędzia.
Papież w swoim orędzi określa między innymi rolę Kościoła, jaką powinien spełnić
w dziedzinie służby zdrowia.
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Kościół, rozpoznając obecność Jezusa w cierpiącym człowieku powinien zanieść mu
dobrą nowinę Ewangelii oraz otoczyć go prawdziwą miłością, dać świadectwo
bezinteresownej miłości w niezliczonych sytuacjach fizycznego oraz moralnego
cierpienia we współczesnym świecie.
Konferencje Episkopatu we wszystkich krajach poprzez odpowiednie struktury
powinny kierować, rozwijać i koordynować duszpasterską opiekę nad chorymi i ich
rodzinami.
Każdy chrześcijanin, zwłaszcza gdy staje w obliczu ludzkich tragedii, jest również
wezwany do dawania świadectwa o pocieszającej prawdzie zmartwychwstałego
Jezusa, który przyjmuje na siebie wszystkie krzywdy i cierpienia ludzkości, w tym
również śmierć, i przemienia je w źródło łaski i życia. Prawdę tę powinniśmy głosić
wszystkim ludziom na całym świecie.
Równocześnie Ojciec Święty jednoznacznie podkreśla, że w żadnym wypadku nie
można usprawiedliwić zabicia jednej osoby ludzkiej, aby uratować inną. Jednak jak
najbardziej wskazane jest stosowanie w końcowej fazie życia terapii paliatywnej
i unikanie tendencji do <<leczenia za wszelką cenę>>, ale nigdy nie będzie
dopuszczalne zaniechanie terapii bądź sięganie po środki, które z samej swej natury
lub wedle intencji działającej osoby mają spowodować śmierć.
W końcowej części orędzia Jan Paweł II, człowiekowi znoszącemu cierpienie
fizyczne i duchowe życzy, aby nauczył się rozpoznawać i radośnie przyjmować Pana
Jezusa, który wzywa go do składania świadectwa Ewangelii cierpienia poprzez ufną
i pełną miłości kontemplację oblicza ukrzyżowanego Chrystusa oraz poprzez
zjednoczenie swoich cierpień z Jego męką.

(12) Wypisy orędzia.
W Lourdes Maryja w tamtejszym dialekcie powiedziała o sobie: <<Jestem
Niepokalane Poczęcie>.
Jeśli przez grzech pierworodny na świecie pojawiła się śmierć, to przez zasługi
Jezusa Chrystusa Bóg zachował Maryję od wszelkiej zmazy grzechu i przyszło do nas
zbawienie i życie.
Bóg pragnął obdarzyć stworzonego przez siebie człowieka życiem w obfitości, pod
warunkiem jednak, że człowiek w sposób wolny odpowie na tę inicjatywę miłością.
Odrzucając ten dar przez nieposłuszeństwo, które doprowadziło go do grzechu,
człowiek zerwał życiodajny dialog ze Stwórcą. Bożemu <<tak>>, niosącemu pełnię
życia, przeciwstawił swoje <<nie>>, płynące z pychy i przeko-nania o własnej
samowystarczalności, które niesie śmierć.
Każdy człowiek jest powołany, aby w Chrystusie w pełni się realizować, dążąc do
doskonałej świętości.
Od dnia, kiedy objawiła się Bernardetcie Soubirous, Maryja <<leczy>> w tym
miejscu cierpienie i choroby, przywracając licznym swoim dzieciom również zdrowie
ciała. Jednakże cuda znacznie bardziej zdumiewające sprawia w duszach wierzących,
otwierając je na spotkanie z Jej Synem Jezusem, który jest prawdziwą odpowiedzią
na najgłębsze oczekiwania ludzkiego serca.
Cierpienie jest częścią doczesnego doświadczenia człowieka, który musi nauczyć
się je akceptować i przezwyciężać Jakże jednak byłoby to możliwe, jeśli nie mocą
Chrystusowego krzyża?
W śmierci i zmartwychwstaniu Odkupiciela cierpienie znajduje swój najgłębszy sens
i zbawczą wartość.
Zjednoczone z cierpieniem Chrystusa, ludzkie cierpienie staje się środkiem
zbawienia.
Zbawienie można osiągnąć jedynie przez uległe podporządkowanie się zamysłowi
Ojca, który chciał odkupić świat przez śmierć i zmartwychwstanie swego
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Jednorodzonego Syna. Przez chrzest wierzący zostaje włączony w ten zbawczy
zamysł i oczyszczony z grzechu pierworodnego. Choroba i śmierć, choć pozostają
częścią ziemskiej egzystencji, tracą swą negatywną wymowę. W świetle wiry śmierć
ciała pokonana przez śmierć Chrystusa, staje się nieuniknionym etapem drogi ku pełni
nieśmiertelnego życia.

(13) Wypisy z orędzia:
 Celem Światowego Dnia Chorego jest także pobudzenie do refleksji nad pojęciem
zdrowia, w swym najpełniejszym znaczeniu wskazującym również na sytuację,
w której człowiek żyje w harmonii z sobą samym oraz z otaczającym go światem.
 Ci, którzy podsycają wojny w Afryce handlując bronią, stają się współwinni
odrażających zbrodni przeciw ludzkości.
 Jeśli chodzi o AIDS, ... to trzeba <<nieustannie ukazywać wiernym, a zwłaszcza
młodzieży, chrześcijańskie małżeństwo i wierność jako źródło miłości, radości,
szczęścia i pokoju, a czystość jako gwarancję bezpieczeństwa>>.
 Doroczne obchody Światowego Dnia Chorego dają wszystkim możliwość lepszego
zrozumienia znaczenia duszpasterstwa służby zdrowia... właśnie w czasie choroby
pilniejsza jawi się potrzeba udzielenia właściwych odpowiedzi na ostateczne pytania
dotyczące życia człowieka: pytania o sens bólu, cierpienia i śmierci, pojmowanej nie
tylko jako zagadka, którą trudno rozwiązać ale jako tajemnica, w której Chrystus
przyjmuje do siebie nasze życie, otwierając je na nowe i ostateczne narodziny do
życia, które już nigdy nie będzie miało kresu.
 W Chrystusie jest nadzieja prawdziwego i pełnego zdrowia. Zbawienie, które On
przynosi, jest prawdziwą odpowiedzią na ostateczne pytania człowieka.
 Nie ma sprzeczności między zdrowiem ziemskim i zbawieniem wiecznym, skoro Pan
umarł za pełne zbawienie człowieka i wszystkich ludzi.
 W rzeczywistości istota ludzka nie pragnie jedynie dobrego samopoczucia fizycznego
lub duchowego, lecz <<zbawienia>>, które wyraża się w pełnej harmonii z Bogiem,
z samym sobą oraz z ludzkością. Do tego celu dochodzi się jedynie przez tajemnicę
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

24. Podaj, kiedy zostały opublikowane encykliki: „VERTATIS SPLENDOR‖,
„REDEMPTOR MISSIO‖,
„EVANGELIUM VITAE‖?
Odpowiedź:
Daty opublikowania 1:

Tytuły encyklik:

1

„REDEMPTORIS MISSIO‖

7 grudnia 1990 r.

„VERITATIS SPLENDOR‖

6 sierpnia 1993 r.

„EVANGELIUM VITAE‖

25 marca 1995 r.

Wg L'Osservatore Romano Archivio - Biblioteca za datę opublikowania Encykliki uważa się zawsze datę
widniejącą na końcu tejże, przed podpisem: "Jan Paweł II, papież".
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25. Podaj tytuł książki – wywiadu z Janem Pawłem II, wydanej w 1994 roku.
Odpowiedź:
„Przekroczyć próg nadziei‖ - to tytuł książki-wywiadu, w której Jan Paweł II odpowiada na pytania
Vittorio Messoriego, włoskiego pisarza i dziennikarza, dotyczące kluczowych problemów wiary,
moralności, współczesnego świata.

 INFORMACJE DODATKOWE
WYPISY Z KSIĄŻKI JANA PAWŁA II „PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI”
 ZE WSTĘPU autora pytań do Papieża:
Jezus jest Panem, tylko w Nim jest zbawienie, dziś tak jak wczoraj i zawsze.
Najważniejsze orędzie, z którym Papież chce dotrzeć do każdego człowieka, jest
chyba takie:
„Zrozum, że kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! Pamiętaj, że Ewangelia jest wezwaniem do
radości! Nie zapominaj, że masz Ojca i że każde życie, nawet najbardziej bez-sensowne
w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga!”.



Z ROZDZIAŁÓW:
Papież: wyzwanie i tajemnica.

Chrystus jest obecny w każdym chrześcijaninie w mocy chrztu i pozostałych
sakramentów. Chrześcijanin jest drugim Chrystusem - tzn. z mocy chrztu jest
powołany w Chrystusie do świętości.



Modlić się: jak i dlaczego.

Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam DUCH przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Modlitwa jest Bożą inicjatywą w nas.
W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy
najbardziej wyraża siebie ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.



Modlitwa Namiestnika Chrystusowego

Człowiek musi się tak modlić, ażeby zgłębiając tajemnicę objawioną w Chrystusie, mógł
lepiej spełniać swoje powołanie życiowe. I Duch Święty z pewnością w ten sposób go
poprowadzi, jeżeli tylko człowiek nie będzie stawiał przeszkód.
Kto przyjmuje Ewangelię, ten jest wezwany do doskonalenia tego wszystkiego, co
stworzone i siebie, i świat. Ten żyje radością z odkupienia.
„JAM zwyciężył świat”.
Syn Jednorodzony przychodzi na świat nie po to, aby świat potępić, ale żeby wybawić
człowieka od zła.
Dobro nie jest łatwe, jest ono zawsze „stromą ścieżką”, o której mówi Chrystus.
Zmaganie się o zwycięstwo dobra w człowieku i w świecie rodzi właśnie potrzebę
modlitwy.
Bóg zawierzył każdemu wszystkich i wszystkim każdego.
Bóg zawierzył ludziom zbawienie ludzi.
Modlitwa jest szukaniem Boga, a jest także objawieniem się Boga.
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Czy Bóg naprawdę istnieje?
Pytanie o istnienie Boga jest najgłębiej związane z celowością ludzkiego bytowania, jest
także sprawą ludzkiej woli, sprawą ludzkiego serca.



Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?
Wg św. Tomasza, nie myślenie decyduje o istnieniu, ale istnienie o myśleniu. Kartezjusz
myślenie oderwał od całej egzystencji, a związał je z samym rozumem: „Myślę więc
jestem”. Tym dał podstawę filozofii nowożytnej na gruncie czysto racjonalistycznym.
Bóg jest tym, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Bóg za bardzo odsłonił się
człowiekowi w swej Tajemnicy, odsłonił się przez Chrystusa: „Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”.



Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?

Św. Paweł pod bramami Damaszku został dotknięty ślepotą, a równocześnie ujrzał
wzrokiem wewnętrznym całą prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym. I prawdę tę
wypowiedział w swoich Listach. Chrystus jest bezwzględnie oryginalny, jedyny
i niepowtarzalny. Jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi.



Bóg, który zbawia.

Kartezjusz prowadzi w kierunku Absolutu, który jest czystym myśleniem. Tylko to ma
sens, co odpowiada ludzkiej myśli. Nie tyle ważna jest obiektywna prawdziwość tej
myśli, ile sam fakt pojawienia czegokolwiek w ludzkiej świadomości. Racjonalizm
oświecony wyłączył prawdziwego Boga, a w szczególności Boga Odkupiciela poza
nawias.



Zbawienie w centrum dziejów ludzkości.

Chrystus mówi do Nikodema, że: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, ażeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne”. W ten
sposób Chrystus daje do poznania, że świat nie jest źródłem definitywnego
uszczęśliwienia człowieka. Wręcz przeciwnie, może stać się źródłem zguby. Świat nie
jest zdolny uszczęśliwić człowieka. Nie jest zdolny uwolnić go od choroby, cierpienia,
od śmierci. Nieśmiertelność nie należy do tego świata. Życie wieczne może być dane
tylko przez Boga, może być tylko Jego darem. Nie może być dane przez stworzony
świat. Pierwszym warunkiem zbawienia jest poznanie swej grzeszności, jest także
wyznanie jej przed Bogiem, który niczego innego nie oczekuje, jak tylko przyjąć to
wyznanie i zbawić człowieka.



Bóg jest Miłością ale dlaczego tyle zła?

Ukrzyżowany Chrystus jest jakimś dowodem solidarności Boga z cierpiącym człowiekiem.
Bóg staje po stronie człowieka. „Uniżył samego siebie przyjmując postać sługi,
stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.”



Bezsilność Boga...?
Aby człowiek uwierzył, że zbawiony przez Boga, musi zatrzymać się pod krzyżem
Chrystusa.



Co to znaczy zbawić?

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.



Dlaczego tyle religii?
W hinduizmie ludzie badają i wyrażają tajemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów
i wnikliwe koncepcje filozoficzne, a wyzwolenie z udręk naszego losu szukają albo
w różnych formach życia ascetycznego, albo w głębokiej medytacji, albo w uciekaniu
się do Boga z miłością i ufnością. Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje
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całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi
ludzie w duchu pobożności i ufności mogliby osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia,
albo dojść, czy to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą, do najwyższego
oświecenia.



Budda?
Bóg otwiera w człowieku zdolność jednoczenia się z Nim, poprzez cnoty teologiczne,
poprzez wiarę, nadzieję, miłość. New Age - nowa metoda uprawiania gnozy, tzn. takiej
postawy, która w imię głębokiego poznania Boga ostatecznie odrzuca Jego Słowo,
zastępując je tym, co jest wymysłem samego człowieka.



Mahomet?
Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu
Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieb i ziemi.
Islam nie jest religią odkupienia. Nie ma w nim miejsca dla krzyża i zmartwychwstania,
chociaż wspomniany jest Jezus, ale jedynie jako prorok przygotowujący na przyjście
ostatecznego proroka Mahometa. Wspomniana jest Maryja, jako dziewicza Matka. Ale
tylko tyle. Nie ma dramatu odkupienia. Dlatego nie tylko teologia, ale także
i antropologia islamu tak bardzo różni się od antropologii chrześcijańskiej.



Synagoga w Wadowicach.
Wybrany na Stolicę Piotrową kontynuuję tylko to, co w moim życiu ma bardzo głębokie
korzenie.



W trzecie tysiąclecie - jako mniejszość.
Ewangelia nie jest obietnicą łatwych sukcesów. Nie obiecuje też nikomu łatwego życia.
Stawia wymagania. Równocześnie jest ona Wielką Obietnicą: obietnicą życia
wiecznego - dla człowieka poddanego prawu śmierci, obietnicą zwycięstwa przez
wiarę - dla człowieka zagrożonego tylko klęskami. Zawiera się w Ewangelii jakiś
podstawowy paradoks: żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie, żeby się narodzić,
trzeba umrzeć; żeby się zbawić trzeba wziąć krzyż.



Wyzwanie nowej cywilizacji.

„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” /1Kor.9,16/. W świecie jest także obecna potężna
anty-ewangelizacja. „Pójdź za Mną” /Mt. 8,22/. Bóg wzywa na pielgrzymkę wiary.



Młodzi: czy rzeczywiście nadzieja?

Obecnie pokolenie żyje w wolności, która została im dana, ulegli w znacznej mierze
cywilizacji konsumpcji. Młodość to czas dany każdemu człowiekowi i jednocześnie
zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka odpowiedzi na pytanie o sens
życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć
budować. Młodzi potrzebują przewodników i to potrzebują prze-wodników tych bardzo
blisko. Życie ma sens, o ile staje się darem bez-interesownym dla drugich.
Małżeństwo jest powołaniem jest darem dla Boga. Młodych trzeba przygotować do
małżeństwa, trzeba ich uczyć miłości. Nauczyć się miłować ludzką miłość. W młodych
ludziach jest olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości. Chrystus idzie
z każdym człowiekiem jako Przyjaciel, jedyny, który nie zawodzi, na którego zawsze
można liczyć.



Upadek komunizmu: dlaczego?

„Pod wieczór będą cię sądzić z miłości” - św. Jan od Krzyża. Chrześcijaństwo jest religią
Bożego działania oraz ludzkiego działania. Doświadczenie Boga stoi otworem przed
każdym człowiekiem, jest dostępne w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego.
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Działanie słowa przechodzi w działanie sakramentów. Przeznaczeniem człowieka jest
życie wieczne i Królestwo Boże.



Czy tylko Kościół katolicki ma rację?

Jest więc prawdą objawioną /1Tm.2,5; Dz.4,12/, że zbawienie jest tylko i wyłącznie
w Chrystusie. Kościół jest prostym narzędziem zbawienia. Kościół jest katolicki czyli
powszechny. Chrystus jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia. On to właśnie
podkreślając konieczność wiary i chrztu potwierdził równocześnie konie-czność
Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby
tedy być zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za
pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do
niego, bądź też w nim wytrwać. Kościół chce wszystkim wska-zać drogi zbawienia
wiecznego, czyli zasady życia w Duchu i Prawdzie. /Jan Paweł II odmawiał codziennie
modlitwę do Ducha Świętego. Jan Paweł II czytał dzieła św. Jana od Krzyża,
zwłaszcza poezję./.



W poszukiwaniu utraconej jedności
Granica rzeczywistego podziału w wierze pomiędzy Kościołem Katolickim
a Prawosławnym nie sięga głęboko, natomiast w stosunku do kościołów wspólnot,
które wyszły z Reformacji, sięga ona daleko dalej, gdyż dokonało się tutaj naruszenie
pewnych podstawowych elementów Chrystusowego ustanowienia.



Dlaczego podzieleni?
„Nie jestem królem waszych sumień” - powiedział ostatni król z Jagiellonów, dając
świadectwo tolerancji w czasach, kiedy na zachodzie Europy toczyły się procesy
i płonęły stosy dla heretyków. Zadaniem Piotra jest szukać dróg, które służą
utrzymaniu jedności. Trzeba zawsze czynić prawdę w miłości.



Kościół na Soborze.
Jan Paweł II uczestniczył w Soborze Watykańskim II od pierwszego do ostatniego dnia.
Jan Paweł II napisał książkę „U podstaw odnowy” - o ww. Soborze. Pracował
w zespole przygotowującym Konstytucję Pastoralną „Gaudium et spes”.



Sobór konieczny choć inny.
Prawda jest dla wszystkich i dla każdego, nie przyjmuje granic. Katechizm opublikowany
w 1992r. stał się bestsellerem na rynku księgarskim całego świata.



Odnowa jakościowa chrześcijaństwa.
Kościół niesie ów veritatis splendor, który Duch Święty rozlewa.



Kiedy „świat” mówi nie.
Encyklika Veritatis Splendor ukazuje wielkie zagrożenie cywilizacji zachodniej poprzez
relatywizm moralny. Gdy prawdziwa nauka jest niepopularna, nie wolno szukać łatwej
popularności. Chrystus zapewnił nas, że droga do zbawienia jest wąska
i stroma,
a nie może być szeroka i wygodna. Każdy ochrzczony uczestniczy - choć na
właściwym sobie poziomie - w posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim
Chrystusa.



Życie wieczne: czy jeszcze istnieje?
Odpowiedzialność świadczy o człowieka wielkości. Czy człowiek dobrze użył talenty
otrzymane od Boga? Człowiek dzisiejszej cywilizacji jest w jakiś sposób niewrażliwy
na „sprawy ostateczne”. On musi za dobro wynagrodzić, a za zło ukarać. Eschatologia
/ogół poglądów na temat ostatecznych losów człowieka/ chrystocentryczna to: „wierzę
w ciała zmartwychwstanie”, „wierzę w grzechów odpuszczenie i żywot wieczny”.
W Chrystusie Bóg objawił światu, że pragnie, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy /1T2,4/”. Św. Mateusz wyraźnie mówi o tych, którzy pójdą
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na męki wieczyste /porównaj Mt. 25,46/. Którzy to będą? Na ten temat Kościół się
nigdy nie wypowiadał. Jest to niezgłębiona tajemnica pomiędzy świętością Boga
a ludzkim sumieniem. Nie została przyjęta katolicka nauka o czyśćcu. Bóg, który jest
miłością, sądzi przez miłość.



Wierzyć: ale jaki z tego pożytek?
Deklaracja o wolności religijnej „Digitatis humanoe”. Wg niej: „wszyscy ludzie obowiązani
są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła,
a poznawszy ją, przyjąć i zachować”.
Człowiek nie może być przymuszany do przyjmowania prawdy.
Zbawienia nie można osiągnąć bez współpracy z łaską.
Ostatecznie tylko Bóg może człowieka zbawiać, oczekując jednak jego współpracy.



Ewangelia a prawa człowieka.
Ewangelia jest najpełniejszym potwierdzeniem wszystkich praw człowieka. Jesteśmy
sprawiedliwi wobec osoby, jeżeli ją miłujemy - tak Boga jak i ludzi. Miłość osoby
wyklucza traktowanie jej jako przedmiotu użycia. Przykazanie miłości domaga się
afirmacji osoby dla niej samej. Najistotniejszym dla miłości jest „bezinteresowny dar
z siebie samego”. Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna
realizacja przykazania miłości. W Ewangelii zawiera się konsekwentna deklaracja
wszystkich praw człowieka, nawet tych, które z jakichś powodów mogą być
niewygodne.



W obronie każdego życia.
Prawo do życia jest dla człowieka prawem najbardziej podstawowym. „Dopóki żyję mam
prawo żyć”. Nie ma mowy o prawie wyboru wówczas, gdy chodzi o wyraźne zło
moralne, gdy chodzi po prostu o przykazanie: „Nie zabijaj !”. Przykazanie to nie
przewiduje żadnych wyjątków. Hipoteza „słusznej obrony” odnosi się zawsze do
niesprawiedliwego agresora. Zasada dopuszczalnej obrony: żeby obrona była
słuszna, powinna być podjęta tak, by wyrządziła najmniej szkód i o ile możności
oszczędziła życie agresora. Dziecko poczęte w łonie matki nie jest nigdy
niesprawiedliwym agresorem!!! Jest bezbronną istotą, która oczekuje na przyjęcie jej
i na pomoc. Odpowiedzialne rodzicielstwo jest postulatem miłości człowieka, jest też
postulatem autentycznej miłości małżeńskiej, bo miłość nie może być
nieodpowiedzialna. Jej piękno zawiera się właśnie w odpowiedzialności. Kiedy jest
odpowiedzialna, jest też prawdziwie wolna.



„Totus Tuus”...
Prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne, co więcej, jest
najgłębiej zakorzenione w Trynitarnej tajemnicy Boga, związane z misterium
Wcielenia i Odkupienia. Obiektywna prawda o Bogurodzicy: Maryja jest nową Ewą,
którą Bóg stawia wobec nowego Adama - Chrystusa, poczynając od Zwiastowania,
poprzez noc betlejemskiego narodzenia, poprzez wesele w Kanie Galilejskiej, do
Krzyża na Golgocie, i z kolei do wieczernika Zielonych Świąt: Matka Chrystusa
Odkupiciela jest Matką Kościoła.



Kobieta.
Jeżeli nasz wiek jest w społeczeństwach liberalnych okresem narastającego feminizmu,
to można przypuszczać, że orientacja ta jest reakcją na brak tej czci, jaka należy się
każdej kobiecie.
Natomiast rzecz znamienna, że prócz tego wszystkiego odradza się autentyczna teologia
kobiety. Zostaje na nowo odkryte jej duchowe piękno, jej szczególny geniusz:
odradzają się podstawy do umocnienia jej pozycji w całym życiu ludzkim, nie tylko
rodzinnym, ale także społecznym i kulturalnym.
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Aby się nie lękać.
„Nie lękajcie się!”: „Bóg umiłował świat - tak umiłował, że Syna swego Jednoro-dzonego
dał”. Ten Syn trwa w dziejach ludzkości jako Odkupiciel. Odkupienie przenika całe
dzieje człowieka, również przed Chrystusem i przygotowuje jego eschatologiczną
przyszłość. Jest tym światłem, które „w ciemnościach świeci i żadne ciemności nie
potrafią jej ogarnąć”. Potęga Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania jest zawsze
większa od wszelkiego zła, którego człowiek może i powinien się lękać. Kardynał
August Hlond, umierając wypowiedział znamienne słowa: „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie,
przyjdzie ono przez Maryję”... Na przestrzeni kilkudziesięciu lat mego posługiwania
pasterskiego w Polsce byłem świadkiem, w jaki sposób te słowa urzeczywistniły się.
Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwa Kościoła w świecie
współczesnym i przyszłym łączyły się z Nią. Ewangelia z pewnością jest wymagająca.
Wiadomo, że Chrystus nigdy nie łudził swoich uczniów i słuchaczy co do tego.
Równocześnie jednak ujawnia, że wymagania te nie są ponad miarę możliwości
człowieka. Owszem, jeżeli człowiek je przyjmuje w duch wiary, to wówczas znajduje
w Bogu także tajemnicze siły do tego, ażeby im sprostać. „Co niemożliwe jest u ludzi,
możliwe jest u Boga” /Łk. 18,27/. Bóg chce zbawienia człowieka, chce spełnienia
człowieczeństwa według tej miary, jaką ON sam w nim zamierzył, i Chrystus miał
prawo powiedzieć, że ciężar, który On nakłada, jest słodki, a brzemię w gruncie rzeczy
jest lekkie /Mt. 11,30/. Myślę, że do tego odnoszą się też słowa Cypriana Norwida,
który tak określał najgłębszą zasadę chrześcijańskiej egzystencji: „A ... gdyby to nie
z krzyżem Zbawiciela ze sobą, ale ze swoim za Zbawicielem szło się...”.



Mówi Psalmista: ”Bojaźń Boża początkiem mądrości”, /Ps.111,10/. Chrystus chce,
żebyśmy bali się wszystkiego, co jest obrazą Boga. Chce tak, ponieważ przyszedł
wyzwolić człowieka do wolności. Człowiek jest wolny przez miłość, gdyż miłość jest
źródłem umiłowania wszystkiego, co dobre. Taka bojaźń Boża jest twórcza, nigdy zaś
destrukcyjna. Ona rodzi ludzi, którzy kierują się odpowiedzialnością, odpowiedzialną
miłością. Ona rodzi ludzi świętych, czyli prawdziwych chrześcijan, a przyszłość świata
ostatecznie do nich należy.

26. Powiedz, czym zajmuje się papieski list apostolski „Tertio millennio adveniente‖ i kiedy
został opublikowany?
Odpowiedź:
List apostolski Jana Pawła II "Tertio millennio adveniente" zajmuje się przygotowa-niami
do obchodów dwutysięcznej rocznicy narodzenia na ziemi Syna Bożego Jezusa Chrystusa
i został opublikowany 10 listopada 1994 roku.
Ojciec Święty ukazuje w Liście głęboką problematykę teologiczną i historyczną Wielkiego
Jubileuszu. Kreśli bogaty program jego obchodów w Kościele, kładzie nacisk na konkretne zadania
duszpasterskie, mające na celu pogłębienie wiary, umocnienie nadziei, ożywienie miłości
w całym Ludzie Bożym. Jubileusz powinien stać się wielkim aktem uwielbienia Trójcy Świętej,
a zarazem wezwaniem do nawrócenia i odnowy życia indywidualnego i społecznego. Jan Paweł II
pisze: "Trzeba, ażeby przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu przeszło poniekąd przez każdą ludzką
rodzinę. Czyż Bóg nie zechciał wejść w dzieje człowieka właśnie przez rodzinę - Rodzinę
Nazaretańską?"
27. Gdzie, podczas Mszy Świętej z udziałem Jana Pawła II, w czasie Światowego Dnia
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Młodzieży, uczestniczyła rekordowa liczba wiernych, przeszło 4 miliony osób?
Odpowiedź:
W Manili (stolicy Republiki Filipin) podczas Mszy Św. (15 I 1995 r.), w czasie
X Światowego Dnia Młodzieży1 uczestniczyła rekordowa liczba wiernych, ponad 4 miliony, głównie
młodych, którzy w odpowiedzi na zaproszenie Papieża przybyli ze 105 krajów świata i wszystkich
kontynentów.
 Temat X Światowego Dnia Młodzieży brzmiał: ―Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam‖ (J 20,21).
 Dodatkowym symbolem tego Dnia, oprócz ―Pielgrzymujacgo Krzyża‖, był barwny obraz
płynącej po morzu łodzi, której masztem jest krzyż.
 Ten Dzień miał również swój hymn, którego tytuł brzmi: ― Głośmy miłość na cały
świat.‖
 Uroczystą Eucharystię z Ojcem Świętym koncelebrowało 500 arcybiskupów i biskupów, i setki kapłanów.
Spotkanie w Manilii na Filipinach było dziesiątym wśród spotkań dorocznych i szóstym
z kolei, jeśli chodzi o spotkania światowe.
28. Podaj nazwę encykliki papieskiej o ekumenizmie.
Odpowiedź:
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej nosi nazwę
„UT UNUM SINT‖2 - Aby byli jedno i została opublikowana 25 maja 1995 roku,
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

29. Tematem jakiego orędzia papieskiego na 1996 rok były słowa: „Zapewnijmy dzieciom
przyszłość w pokoju‖?
Odpowiedź:
Słowa: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju !" są tematem orędzia Ojca Świętego
Jana Pawła II na XXIX Światowy Dzień Pokoju1 1 stycznia 1996 roku. Wezwanie to Papież
skierował "z ufnością do ludzi dobrej woli, zachęcając wszystkich, aby pomagali dzieciom wzrastać w
klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem, to jest naszym obowiązkiem".

 INFORMACJE DODATKOWE

1

Por z rozdziałem „SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II‖.
Encyklika ―UT UNUM SINT‖ jest pierwszym dokumentem papieskim, wydanym po Soborze Watykańskim II,
który podejmuje w sposób systematyczny problematykę jedności wśród wyznawców, ukazuje przebytą drogę,
a także dzisiejszą sytuację ekumenizmu oraz potrzebę jego dalszego rozwoju
w perspektywie głoszenia Ewangelii wszystkim narodom.
1
Ideę Światowego Dnia Pokoju dał w 1967 roku Papież Paweł VI, w przekonaniu, że pokój jest sprawą
wszystkich ludzi bez wyjątku i że każdy winien podjąć tę inicjatywę jak swoją własną.
Pierwszym Światowym Dniem Pokoju był dzień 1 stycznia 1968 roku.
2
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TEMATY ŚWIATOWYCH DNI POKOJU OGŁOSZONE PRZEZ
PAPIEŻA PAWŁA VI
Dzień
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Rok
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Temat
Dzień Pokoju
Obrona praw człowieka drogą ku pokojowi
Pojednanie wychowuje do pokoju
Każdy człowiek jest moim bratem
Jeżeli pragniesz pokoju, pracuj dla sprawiedliwości
Pokój jest możliwy
Pokój zależy także od ciebie
Pojednanie drogą do pokoju
Prawda broni pokoju
Jeśli pragniesz pokoju, broń życia
Nie-przemocy, tak pokojowi

ORĘDZIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA:
Dzień
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
IX

Rok
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Temat
Osiągniemy pokój wychowując do pokoju
Prawda siłą pokoju
Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność
Pokój - dar Boga powierzony ludziom
Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów
Pokój rodzi się z serca nowego
Pokój i młodzi idą razem
Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ Południe,Wschód - Zachód, jest tylko jeden pokój
Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju
Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia
Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
Pokój z Bogiem Stwórcą, Pokój z całym stworzeniem
Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju.
Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju.
Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim.
Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości.
Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju.
Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju.
Przebacz, a zaznasz pokoju.
Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich.
Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju.
Na ziemi pokój ludziom, których bóg miłuje (por. łk. 2,14).
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Dzień
XXXIV
XXXV

Rok
2001
2002

XXXVI
XXXVII
XXXVIII

2003
2004
2005

Temat
Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju.
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez
przebaczenia.
Encyklika <<Pacem in teris>> - nieustanne zobowiązanie.
Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie orędzia na Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty Jan
Paweł II podpisywał (publikował) 8 grudnia poprzedniego roku, w liturgiczne Święto
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
30. Ile zagranicznych podróży apostolskich odbył Jan Paweł II i do ilu krajów świata?

Odpowiedź: Ojciec Święty Jan Paweł II
 odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie
 i odwiedził 132 kraje1 świata.
WYKAZ2 ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY APOSTOLSKICH PAPIEŻA JANA PAWŁA II

NR

ILOŚĆ3 NAZWA KRAJU POCZĄTEK

1

3

2
3
4
5

1
2
1
6

Dominikana
IMeksyk
Bahamy4
Polska
Irlandia , USA
Turcja
Zair I, Kongo ,
Kenia I, Ghana ,
Górna Wolta
(Burkina Faso) ,
Wybrzeże Kości
Słoniowej

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

25 I 79

01 II 79

07

09

00

23.710

02 VI 79
29 IX 79
28 XI 79
02 V 80

10 VI 79
08 X 79
30 XI 79
12 V 80

08
09
02
10

11
01
12
09

30
30
00
00

3.185
18.093
3.785
18.914

1

Za definicję hasła "kraj" przyjąłem informację podaną w Popularnej Encyklopedii Powszechnej - Wyd. Fogra Kraków 1995 r., która brzmi: "Kraj - część lądu, zamieszkiwana dziś lub w przeszłości przez określony naród
lub społeczność; jednostka politycznego podziału świata, istniejąca jako państwo niepodległe lub zależne od
innego państwa".
2
Wykaz uaktualniono w oparciu o <<Viagi e visite di Giovanni Paolo II al. XXIII anno di pontificato>> wydawca: RADIO VATICANA.
3
Ilość krajów po raz pierwszy wizytowanych.
4
Bahamy - państwo złożone z wysp ciągnących się na przestrzeni ok. 1000 km na północ od Kuby i Haiti (Ocean
Atlantycki).
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6
7
8
9

1
1
1
4

10

4

11
12
13

1
1
1

14
15
16
17

1
1
1
8

18
19

-

20
21

1
4

22

-

Francja
Brazylia
RFN
Pakistan, Filipiny
I, Guam5- USA II,
Japonia,
Anchorage6–
USA II
Nigeria, Benin ,
Gabon, Gwinea
Równikowa
Portugalia
Wielka Brytania
Brazylia II
Argentyna
Szwajcaria
San Marino
Hiszpania
Portugalia II,
Kostaryka,
Nikaragua ,
Panama, Salwador,
Gwatemala ,
Honduras, Belize,
Haiti
Polska II
Francja II
(Lourdes)
Austria
Fairbanks1 USA
III, Korea
Południowa ,
Papua-Nowa
Gwinea , Wyspy
Salomona,
Tajlandia
Szwajcaria II

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

30 V 80
30 VI 80
15 XI 80
16 II 81

02 VI 80
12 VII 80
19 XI 80
27 II 81

03
12
04
11

06
04
13
03

45
00
40
20

2.509
27.673
2.880
35.120

12 II 82

19 II 82

07

09

15

14.734

12 V 82
28 V 82
10 VI 82

15 V 82
02 VI 82
13 VI 82

03 11 00
05 15 25
02 11 30

4.433
4.880
26.904

15 VI 82
29 VIII 82
31 X 82
02 III 83

15 VI 82
29 VIII 82
09 XI 82
10 III 83

00 15 15
00 05 00
09 07 45
08 07 35

1.412
235
7.269
24.009

16 VI 83
14 VIII 83

23 VI 83
15 VIII 83

07
01

04
08

50
40

3.597
2.096

10 IX 83
02 V 84

13 IX 83
12 V 84

03
09

06
21

30
15

1.735
38.441

12 VI 84

17 VI 84

05 11

30

2.218

5

Guam - jako kraj (choć zależny od USA) stanowi jedną całość administracyjną. Zajmuje największą wyspę
archipelagu Marianów. Stolica Agana. Ludność 145 tyś. mieszkańców. Społeczeństwo tworzą przede
wszystkim Mikronezyjczycy, głównie ludność Chamoro. Dominującą religią jest katolicyzm, wyznaje go 80%
mieszkańców.
6
Anchorage - miasto na Alasce (największy 49 stan USA), ważny port lotniczy jako miejsce tranzytowe na trasie
z Europy do Japonii.
1
Fairbanks - miasto na Alasce (USA), port lotniczy.
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23
24

1
1

25

4

26

3

27

4

28

1

29
30

1
2

31
32

6

33

2

34
35
36

-

37

2

38
39

5

40

-

Kanada
Hiszpania II,
Dominikana II,
Puerto Rico
Wenezuela ,
Ekwador,
Peru I, Trynidad i
Tobago
Holandia,
Luksemburg,
Belgia
Togo, Wybrzeże
Kości Słoniowej
II, Kamerun ,
Republ. Środ.Afrykańska,
Zair II, Kenia II,
Maroko
Szwajcaria III,
Lichtenstein
Indie
Kolumbia, Wyspy
Św. Łucji
Francja III
Bangladesz,
Singapur, Fidżi,
Nowa Zelandia ,
Australia ,
Seszele
Urugwaj , Chile,
Argentyna II
R F N II
Polska III
USA IV, Kanada
II
Urugwaj II,
Boliwia, Peru II,
Paragwaj
Austria II
Zimbabwe,
Botswana,
Lesotho, Suazi,
Mozambik
Francja IV

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

09 IX 84
10 X 84

21 IX 84
13 X 84

11 23
02 21

50
55

26.843
16.827

26 I 85

06 II 85

11 02

55

29.821

11 V 85

21 V 85

10 10

00

4.721

08 VIII 85

19 VIII 85

11 14

00

25.431

08 IX 85

08 IX 85

00 15

00

1.580

31 I 86
01 VII 86

11 II 86
08 VI 86

10 10
07 03

40
00

20.252
21.127

04 X 86
18 XI 86

07 X 86
01 XII 86

03 13
13 06

45
15

2.031
48.974

31 III 87

13 IV 87

13 04

00

36.613

30 IV 87
08 VI 87
10 IX 87

04 V 87
14 VI 87
21 IX 87

04 06
06 11
11 01

10
55
20

3.169
4.559
30.465

07 V 88

19 V 88

12 07

45

34.420

23 VI 88
10 IX 88

27 VI 88
19 9IX 88

04 06
09 12

45
00

2.503
20.599

08 X 88

11 X 88

03 14

30

2.222
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41

4

42

5

43

-

44

3

45

4

46
47

1
1

Madagaskar,
Reunion1
Zambia, Malawi
Norwegia,
Islandia, Finlandia,
Dania, Szwecja
Hiszpania III
(Santiago de
Compostela1 ,
Asturia2)
Korea Płd. II,
Indonezja,
Timor Wsch.3 ,
Mauritius
Rep. Zielonego
Przylądka, Mali,
Gwinea-Bissau,
Burkina Faso II,
Czad
Czechosłowacja
Meksyk II,
Curacao4

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

28 IV 89

06 V 89

09 17

00

21.712

01 VI 89

10 VI89

09 09

10

11.986

19 VIII 89

21 VIII 89

02 11

30

3.908

06 X 89

16 X 89

10 04

15

39.047

25 I 90

01 II 90

07 08

30

14.384

21 IV 90
06 V 90

22 IV 90
14 V 90

01 13
08 05

40
15

2.133
29.233

1

Reunion - jako kraj (zależny od Francji) zajmuje wyspy w Archipelagu Maskarenów na Oceanie Indyjskim, ok.
700 km na wschód od Madagaskaru. 75% ludności to Mulaci. Wyspa odkryta w XVII w. Ludność
w 89%
katolicka. Jedna diecezja, zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej.

1

Santiago de Compostela - miasto posiadające katedrę, gdzie znajduje się grób Św. Jakuba apostoła,
od IX w. cel pielgrzymek ze wszystkich krajów Europy.

2

Asturia - region historyczny w pn.-zach. Hiszpanii, nad Zatoką Biskajską. Stolicą Asturii jest Oviedo, miasto
powstałe w IX w., wokół klasztoru Benedyktynów. Tu narodziła się monarchia hiszpańska i do dziś następca
tronu nosi tytuł Księcia Asturii.W Oviedo jest wspaniała gotycka katedra, gdzie przechowywane są bezcenne
relikwie, m.in. chusta, którą wg tradycji miała być przykryta twarz Chrystusa po Jego śmierci.
Z informacji podanych w L'Osservatore Romano 10-11/1989: w Kronice (str. 2), w Kronice podróży (str. 12),
przy homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Dili (str. 19) oraz z samej homilii wnioskuję, że Timor Wschodni
jest KRAJEM etnicznym, o własnej religijności i kulturalnej tożsamości. Diecezja tego regionu podlega
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wg Encyklopedii Powszechnej PWN z 1987 roku:
Timor odkryty w 1520r. przez Portugalczyków.
W 1613 - 18 część zachodnia zajęta przez Holendrów.
W 1661 - część wsch. kolonią portugalską.
W 1949 - część zach. włączono do Indonezji.
W 1951 - część portugalska (Timor Wsch.) otrzymała status prowincji zamorskiej.
W 1975 - wojna domowa między zwolennikami niepodległości a rzecznikami postulatu przyłączenia
Timoru Wsch. do Indonezji, zakończona proklamowaniem niepodległości 20 września 1975 roku.
7 grudnia 1975 roku wkroczenie wojsk indonezyjskich popieranych przez część społeczeństwa.
Od lipca 1976 r. do 18 maja 2002 r. pod administracją Indonezji jako jej 27 prowincja.
Od 19 maja 2002 r. jako niepodległe państwo o nazwie Timor Lorosae.
Curacao - jedna z wysp Archipelagu Antyli Holenderskich, na Morzu Karaibskim, w pobliżu zachodnich
wybrzeży Wenezueli, stanowi administracyjną całość o samorządzie wewnętrznym. Jest integralną częścią

3

4
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48
49

1
3

50

-

51
52

1

53
54

3

55

2

56
57

2

58
59
60

1
1

61

3

62

1

63

1

64
65
66

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

Malta
Malta II (Luqa),
Tanzania, Burundi,
Rwanda,
Wybrzeże Kości
Słoniowej III
(Jamusukro)
Portugalia III

25 V 90
01 IX 90

27 V 90
10 IX 90

02 06
09 17

45
00

1.537
18.737

10 V 91

13 V 91

03 09

10

8.957

Polska IV
Polska IV
(Częstochowa),
Węgry
Brazylia III
Senegal, Gambia,
Gwinea
Angola, Wyspy
Św. Tomasza
i Książęca
Dominikana III
Benin II, Uganda,
Sudan (Chartum)
Albania
Hiszpania IV
Jamajka, Meksyk
III (Menda), USA
(Denver) V
Litwa, Łotwa,
Estonia
Chorwacja1
(Zagrzeb)
Filipiny II, PapuaNowa Gwinea II,
Australia II,
Sri Lanka
(Colombo)
Czechy II,
Polska V
Belgia II
Słowacja II

01 VI 91
13 VIII 91

09 VI 91
20 VIII 91

08 12
07 10

15
15

4.581
4.487

12 X 91
19 II 92

21 X 91
26 II 92

09 10 30
08 04 15

20.599
10.010

04 VI 92

10 VI 92

06 07

45

16.780

09 X 92
03 II 93

14 X 92
10 II 93

05 11 15
07 15 10

15.114
15.331

25 IV 93
12 VI 93
09 VIII 93

25 IV 93
17 VI 93
16 VIII 93

00 14
05 05
07 02

15
10
35

1.402
3.438
20.722

04 IX 93

10 IX 93

06 11 50

5.359

10 IX 94

11 IX 94

01 03

45

1.314

11 I 95

21 I 95

10 03

30

33.415

20 V 95

22 V 95

02 15 00

2.315

3 VI 95
30 VI 95

4 VI 95
3 VII 95

01 07 30
03 12 30

2.362
2.642

Holandii. Wyspę zamieszkują w większości Kreole posługujący się językiem papiamentu. Światową renomę
posiada produkowany tutaj likier ze skórek pomarańczy.
1

Republika Chorwacka - jako nowy kraj powstały z części dawnej Jugosławii.
100

NR

67

ILOŚĆ3 NAZWA KRAJU POCZĄTEK

1

68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1
1

1

1

1

1

1
1
3

92
93

2

94

1

2

Kamerun II, Rep.
Płd. Afryki,
Kenia III
USA VI
Gwatemala II,
Nikaragua II,
Salwador II,
Wenezuela II
Tunezja
Słowenia2 I
Niemcy III
Węgry II
Francja V
Bośnia i
Hercegowina
Czechy III
Liban (Bejrut)
Polska VI
Francja (Paryż) VI
Brazylia IV
Kuba
Nigeria II
Austria III
Chorwacja II
Meksyk IV,
USA VII
Rumunia
Polska VII
Słowenia II
Indie II, Gruzja
Egipt
Jordania, Izrael,
Terytorium
Autonomii
Palestyńskiej
Portugalia IV
Grecja, Syria,
Malta III
Ukraina

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

14 IX 95

20 IX 95

06 07 00

16.782

4 X 95
5 II 96

9 X 95
12 II 96

04 23 00
06 23 45

14.488
24.061

14 IV 96
17 V 96
21 VI 96
6 IX 96
19 IX 96
12 IV 97

14 IV 96
19 V 96
23 VI 96
7IX 96
23 IX 96
13 IV 97

0012 50
02 05 35
02 05 45
01 13 30
03 12 55
01 03 10

1.282
1.714
2.573
1.891
3.712
1.062

25 IV 97
10 V 97
31 V 97
21 VIII 97
2 X 97
21 I 98
21 III 98
19 VI 98
2 X 98
22 I 99

27 IV 97
11 V 97
10 VI 97
24 VIII 97
6 X 97
26 I 98
23 III 98
21 VI 98
4 X 98
28 I 99

02 04 30
01 14 15
10 11 45
03 09 55
04 01 05
05 02 00
02 12 50
02 11 30
02 04 30
06 03 00

2.093
4.489
3.878
2.449
18.394
18.576
8.772
2.052
1.330
21.502

7 V 99
5 VI 99
19 IX 99
5 XI 99
24 II 2000
20 III 2000

9 V 99
17 VI 99
19 IX 99
9 XI 99
26 II 2000
26 III 2000

02 13 45
12 11 45
00 12 35
04 13 00
02 10 05
06 13 45

2.640
5.340
1.500
12.621
4.912
5.626

12 V 2000
4 V 2001

13 V 2000
9 V 2001

01 05 10
05 11 25

4.174
5.223

23 VI 2001

27 VI 2001

04 11 20

4.022

Słowenia - jako nowy kraj powstały z dawnej Jugosławii. Od 1991r. jest odrębnym, suwerennym
państwem.
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95

2

96

2

97

98
99
100
101
102
103
104

Kazachstan,
Armenia
Azejberdżan,
Bułgaria
Kanada III,
Meksyk V,
Gwatemala III
Polska VIII
Hiszpania V
Chorwacja III
Bośnia i
Hercegowina II
Słowacja III
Szwajcaria IV
Francja – Lourdes
VII

KONIEC

CZAS
DYSTANS
TRWANIA
[KM]
DNI GODZ. MIN.

22 IX 2001

27 IX 2001

05 12 30

9.772

22 V 2002

26 V 2002

04 10 55

6.511

23 VII 2002

2 VIII 2002

09 23 20

22.226

16 VIII 2002 19 VIII 2002
3 V 2003
4 V 2003
5 IX 2003
9 IX 2003
22 VI 2003
22 VI 2003

03 05 05
01 11 45
03 23 00
00 12 45

2.653
2.724
2.392
996

11 IX 2003
14 IX 2003
5 VI 2004
6 VI 2004
15 VIII 2004 16 VIII 2004

03 11 45
01 11 30
01 11 30

3.051
1380
2.050

WYKAZ1 WIZYTOWANYCH I ODWIEDZANYCH KRAJÓW ŚWIATA
PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II
L.p.

Nazwa kraju

1
2
3
4
5

Polska,
USA, Francja
Meksyk, Hiszpania
Brazylia, Portugalia, Szwajcaria,
Austria, Chorwacja, Czechy (Czechosłowacja), Dominikana,
Gwatemala, Kanada, Kenia, Malta, Niemcy, Słowacja
(Czechosłowacja, Wybrzeże Kości Słoniowej
Argentyna, Australia, Belgia, Benin, Bośnia i Hercegowina, Burkina
Faso, , Filipiny, Indie, Kamerun, Korea, Nigeria, Nikaragua, PapuaNowa Gwinea, Peru, Salwador,), Słowenia, Urugwaj, Wenezuela,
Węgry, Zair
Albania, Angola, Armenia, Azerbejdżan, Bahamy, Bangladesz, Belize,
Boliwia, , Botswana, Bułgaria, Burundi, Chile, Curacao, Czad, Dania,
Egipt, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Gabon, Gambia, Ghana,
Grecja, Gruzja, Guam, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gwinea Równikowa,

6

7

1

Ilość podróży
do danego kraju
8
7
5
4
3

2

1

Wykaz obejmuje 104 zagraniczne podróże apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Uwaga! Razem jest 132 kraje (3 kraje zależne: Curacao, Guam, Reunion i 129 krajów niepodległych) na 192
kraje niepodległe.
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Haiti, Holandia, Honduras, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael,
Jamajka, Japonia, Jordania, Kazachstan, Kolumbia, Kongo, Kostaryka,
Kuba, Lesotho, Liban, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauritius, Mozambik, Norwegia,
Nowa Zelandia, Pakistan, Panama, Paragwaj, Puerto Rico, Republika
Południowej Afryki, Republika Środkowej Afryki, Republika
Zielonego Przylądka, Reunion, Rumunia, Rwanda, San Marino,
Senegal, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Suazi, Sudan, Syria, Szwecja,
Tajlandia, Tanzania, Terytorium Autonomii Palestyńskiej, Timor
Wschodni, Togo, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda,
Ukraina, Wielka Brytania, Wyspy Salomona, Wyspy św. Tomasza i
Książęca, Zambia, Zimbabwe, Wyspy św. Łucji

PYTANIA PÓŁFINAŁOWE I ODPOWIEDZI
1.

W jakich latach Karol Wojtyła przebywał:
1.1 w Wadowicach,
1.2 w Krakowie,
1.3 w Watykanie?

Odpowiedź do punktu 1.1:
Odpowiedź do punktu 1.2:
Odpowiedź do punktu 1.3:

1920 – 1938
1938 – 1978
16 X 1978 – 2 IV 2005

 INFORMACJE DODATKOWE
WADOWICE
... „W tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły
i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło.‖ ...
... „Naprzód byłem uczniem szkoły podstawowej, powszechnej, .. potem przeszedłem do
gimnazjum im. Marcina Wadowity, którego byłem uczniem przez osiem lat, a z
gimnazjum chodziło się do „Sokoła‖ na gimnastykę. Chodziło się także do „Sokoła‖ na
przedstawienia.‖..
... „w domu u państwa Hommów, czyli u Zbyszka Siłkowskiego miałem prymicje, po
święceniach kapłańskich, biskupich i kardynalskich.”...
Tak mówił o sobie Jan Paweł II dnia 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach (por. L‘Osservatore
Romano nr 8/1999).
Naukę w gimnazjum Karol Wojtyła zakończył maturą z odznaczeniem. Działał w Kółku
Ministrantów, Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej.

KRAKÓW
Studia na Uniwersytecie Jagielońskim i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym.
Święcenia kapłańskie.
103

Praca wikarego w parafii św. Floriana.
Habilitacja na Wydziale Teologicznym UJ; wykłady z teologii moralnej i etyki społecznej
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym UJ.
Konsekracja na biskupa w bazylice katedralnej na Wawelu 28 IX 1958 r.
Nominacja na arcybiskupstwo krakowskie 30 XII 1963 r.
26 VI 1967 r. Abp Karol Wojtyła otrzymuje kapelusz kardynalski.
W 1969 r. kard. Karol Wojtyła zostaje wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
W 1972 r. rozpoczyna synod duszpasterski archidiecezji krakowskiej.
W 1974 r. kard. Karol Wojtyła jest autorem relacji teologicznej na Synodzie Biskupów w
Rzymie, poświęconym „Ewangelizacji współczesnego świata‖. Bierze udział w Kongresie
Tomistycznym
w Rzymie, nazwanym „kongresem kardynała Wojtyły‖.

WATYKAN
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II JAKO SZAFARZ SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
„Sakramenty pozwalają nam żyć Ewangelią – powiedział Jan Paweł II do młodzieży
w Turynie – czyli przenoszą w nasze życie i niejako wprowadzają w naszą egzystencje postać, życie,
tajemnice, słowa i fakty z życia Jezusa. Jezus przybliża się, wkracza do naszej egzystencji poprzez
konkretne i widzialne, sakramentalne znaki. Za pośrednictwem tych znaków Jezus wzywa nas,
pozwala nam uczestniczyć w swojej misji i w tajemnicach swojego życia‖ (homilia, 2 październik
1988 r.).
Tematyce sakramentalnej Ojciec Święty poświęcił wiele swoich przemówień, homilii i
rozważań. Siedem sakramentów Kościoła, dzięki którym rozwija się i kształtuje życie Ludu Bożego,
Papież rozważa w wymiarze teologicznym, pastoralnym i egzystencjalnym, a także sam ich od czasu
do czasu udziela, aby podkreślić, że kapłan jest szafarzem sakramentów.
Poniżej zamieszczone są dane opublikowane przez Prefekturę Domu Papieskiego, dotyczące
sprawowania sakramentów świętych przez Jana Pawła II w czasie 25 lat jego posługi Piotrowej.
CHRZEST ŚWIĘTY
Data

Miejsce

14.04.1979

Bazylika św. Piotra

02.02.1980

Kaplica Paolińska

05.04.1980

Bazylika św. Piotra

27.04.1980

Prywatna kaplica papieska

Ilość Data
11

13.01.1991
630.03.1991

24

12.01.1992

1

18.04.1992

Miejsce
Aula
Błogosławieństw
Bazylika św. Piotra
Aula
Błogosławieństw
Bazylika św. Piotra

42
26
42
29

08.05.1980

Ghana

10

02.01.1993

11.01.1981

Kaplica Paolińska

9

10.04.1993

Bazylika św. Piotra

32

26.02.1981

Japonia

77

05.09.1993

Litwa

10

104

Aula
Błogosławieństw

Ilość

39

18.04.1981

Bazylika św. Piotra

20

09.01.1994

Bazylika św. Piotra

41

10.01.1982

Kaplica Paolińska

13

02.04.1994

Bazylika św. Piotra

27

13.02.1982

Nigeria

31

08.01.1995

Kaplica Sykstyńska

19

10.04.1982

Bazylika św. Piotra

28

14.04.1995

Bazylika św. Piotra

12

28.05.1982

Wielka Brytania

5

07.01.1996

Kaplica Sykstyńska

20

09.01.1983

Kaplica Sykstyńska

20

17.02.1996

Prywatna kaplica
papieska

1

02.04.1983

Bazylika św. Piotra

20

06.04.1996

Bazylika św. Piotra

7

08.01.1984

Bazylika św. Piotra

27

12.01.1997

Kaplica Sykstyńska

19

21.04.1984

Plac św. Piotra

29

29.03.1997

Bazylika św. Piotra

10

04.05.1984

Korea

72

07.07.1997

Prywatna kaplica
papieska

1

13.01.1985

Kaplica Sykstyńska

31

23.98.1997

Francja

10

06.04.1985

Bazylika św. Piotra

24

11.011998

Kaplica Sykstyńska

19

12.01.1986

Kaplica Sykstyńska

42

11.04.1998

Bazylika św. Piotra

9

29.03.1986

Bazylika św. Piotra

39

10.01.1999

Kaplica Sykstyńska

19

08.05.1986

Forl

7

03.04.1999

Bazylika św. Piotra

8

5

09.01.2000

Kaplica Sykstyńska

18

21.06.1986

Włoski Ośrodek Solidarności
w Rzymie

11.01.1987

Aula Błogosławieństw

49

22.04.2000

Bazylika św. Piotra

8

18.04.1987

Bazylika św. Piotra

36

07.01.2001

Kaplica Sykstyńska

18

10.02.1988

Aula Błogosławieństw

42

14.04.2001

Bazylika św. Piotra

6

02.04.1988

Bazylika św. Piotra

27

13.01.2002

Kaplica Sykstyńska

20

08.01.1989

Aula Błogosławieństw

43

30.04.2002

Bazylika św. Piotra

9

25.03.1989

Bazylika św. Piotra

15

12.01.2003

Kaplica Sykstyńska

22

1

19.05.2003

Bazylika św. Piotra

7

22.05.1989

Wspólnota Nomadelfia

07.01.1990

Aula Błogosławieństw

43

19.04.2003

14.04.1990

Bazylika św. Piotra

18

2004

Prywatna kaplica papieska

1

2005
Razem:

1378

BIERZMOWANIE
Data

Ilość

Miejsce
105

08.05.1980

Ghana

10

11.05.1980

Wybrzeże Kości Słoniowej

10

25.05.1980

Bazylika Watykańska

101

11.04.1981

Eatykan (dzieci niepełnosprawne)

8

13.02.1982

Nigeria

31

28.05.1982

Coventry

26

28.05.1982

Londyn

5

27.06.1982

Grota Matki Bożej z Lourdes w
Watykanie

12

29.05.1983

Bazylika Watykańska

311

03.09.1983

Anzio (dzieci niepełnosprawne)

21

04.05.1984

Korea

72

10.06.1984

Bazylika Watykańska

141

09.06.1985

Bazylika Watykańska

348

09.05.1986

Imola

16

15.06.1986

Bazylika Watykańska

155

31.05.1987

Bazylika Watykańska

140

02.09.1988

TURYN

34

05.06.1989

Finlandia

20

03.09.1990

Tanzania

100

05.09.1993

Litwa

10

23.08.1997

Paryż

10

Razem:

1581

EUCHARYSTIA
Sakrament ten jest nie tylko prawdziwym źródłem, środkiem i zwieńczeniem każdego dnia
powszedniego Papieża Jana Pawła II, ale także znajduje się w centrum jego nauczania i posługi
pasterskiej. <<Kapłan – powiedział Ojciec Święty – jest człowiekiem Eucharystii. To, co na
przestrzeni prawie 50 lat kapłaństwa jest dla mnie najważniejsze, to jest sprawowanie Eucharystii.
Świadomość tego, że spełniam ją stojąc przy ołtarzu in persona Christi, jest dla mnie dominująca.
W ciągu tych lat nigdy nie opuściłem sprawowania Najświętszej Ofiary. Jeśli to miało miejsce, to
tylko z powodów ode mnie niezależnych. Msza św. jest absolutnie centrum mojego życia i centrum
każdego dnia w moim życiu>> („L‘Osservatore Romano‖, wyd. polskie, n. 1/1996, s. 39).
106

Podczas Mszy św. sprawowanych przez Jana Pawła II wielu wiernych otrzymuje z jego rąk
komunię św. Niejednokrotnie Papież udzielał także pierwszej komunii św. dzieciom, zarówno
w Rzymie, jak i podczas podróży apostolskich: w 1982 r. w Cardiffie (Wielka Brytania), w 1986 r.
w Cesenie (Włochy) 14 dzieciom, w 1987 r. w Łodzi (Polska) 100 dzieciom i w 1990 r. w Mwanzie
(Tanzania).

POKUTA
Rokrocznie w Wielki Piątek, począwszy od 4 kwietnia 1980 r., Ojciec Święty spowiada
wiernych
w jednym z konfesjonałów Bazyliki Watykańskiej. Obliczono, że w ciągu 25 lat
pontyfikatu wyspowiadał ponad 300 osób.
<<Z zetknięcia się z jego postacią (Św. Jana Marii Vianneya) wyniosłem przekonanie że
kapłan realizuje zasadniczą część swojego posłannictwa poprzez konfesjonał – „stać się w sposób
wolny więźniem konfesjonału‖.
Kapłan jest świadkiem i narzędziem Bożego Miłosierdzia>> (Jan Paweł II, Dar
i Tajemnica).
MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

Miejsce

Ilość

Data

28.05.1982

Anglia

9

25.02.1979

Kaplica Paolińska

1

05.06.1983

Rzym (Rok Święty)

200

09.10.1983

Rzym (Rok Święty)

38

23.11.1986

Nowa Zelandia

20

17.08.1985

Kenia

25

12.06.1987

Polska

10

10.05.1986

Faenza

3

14.09.1987

Arizona

25

13.07.1997

Castel Gandolfo

1

11.02.2000

Rzym (Rok Święty)

10

20.07.1997

Castel Gandolfo

1

Razem:

274

15.10.2000

Rzym (Rok Święty)

8

Razem:

77

Data

Miejsce

Ilość

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
Data

Miejsce

Ilość

Data

Miejsce

Ilość

24.06.1979

Watykan

88

11.05.1990

Meksyk

100

15.06.1980

Watykan

46

10.06.1990

Watykan

47

02.07.1980

Brazylia

79

02.09.1990

Tanzania

42

107

25.02.1981

Japonia

15

04.09.1990

Burundi

25

14.02.1982

Afryka

92

08.09.1990

Ruanda

32

31.05.1982

Anglia

12

03.01.1991

Watykan

60

06.06.1982

Watykan

80

26.05.1991

Watykan

61

08.11.1982

Hiszpania

141

25.02.1992

Gwinea

3

12.06.1983

Watykan

74

14.06.1992

Watykan

49

05.05.1984

Korea

38

03.02.1993

Benin

12

11.05.1984

Tajlandia

25

02.05.1993

Watykan

29

31.05.1984

Watykan

77

12.06.1993

Hiszpania

38

17.06.1984

Szwajcaria

9

14.05.1995

Watykan

41

03.02.1985

Peru

47

28.04.1996

Watykan

38

02.06.1985

Watykan

70

20.04.1997

Watykan

30

09.08.1985

Togo

11

03.05.1998

Watykan

30

11.08.1985

Kamerun

16

25.04.1999

Watykan

31

25.05.1986

Watykan

74

14.05.2000

Watykan

26

05.07.1986

Kolumbia

92

13.05.2001

Watykan

34

19.11.1986

Bangladesz

18

21.04.2002

Watykan

20

09.06.1987

Polska

50

11.05.2003

Watykan

31

21.06.1987

Watykan

55

Razem:

2125

08.05.1988

Urugwaj

12

przez kard. K. Wojtyłę:

685

29.05.1988

Watykan

69

Łącznie:

2810

28.05.1989

Watykan

57

Udzielone

KONSEKRECJA BISKUPÓW
Data

Miejsce

Ilość

Data

Miejsce

Ilość

06.01.1979

Watykan

1

06.01.1989

Watykan

13

27.05.1979

Watykan

26

20.10.1989

Watykan

4

15.09.1979

Watykan

1

06.01.1990

Watykan

12

12.11.1979

Watykan

1

05.04.1990

Watykan

4

06.01.1980

Watykan

3

06.01.1991

Watykan

13

04.05.1980

Afryka

8

06.01.1992

Watykan

11
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06.01.1981

Watykan

11

26.04.1992

Watykan

7

12.04.1981

Watykan

1

17.11.1992

Watykan

1

06.01.1982

Watykan

9

06.01.1993

Watykan

11

06.03.1982

Watykan

1

25.04.1993

Albania

4

06.01.1983

Watykan

14

06.01.1994

Watykan

13

01.11.1983

Watykan

1

06.01.1995

Watykan

10

06.01.1984

Watykan

9

06.01.1996

Watykan

14

06.01.1985

Watykan

7

06.01.1997

Watykan

12

14.09.1985

Albano

1

06.01.1998

Watykan

9

06.01.1986

Watykan

7

19.03.1998

Watykan

3

16.10.1986

Watykan

1

06.01.1999

Watykan

9

06.01.1987

Watykan

10

06.01.2000

Watykan

12

Watykan

1

19.03.2001

Watykan

9

05.09.1987

Watykan

3

06.01.2002

Watykan

10

07.11.1987

Watykan

1

06.01.2003

Watykan

12

06.01.1988

Watykan

10

2004

04.10.1988

Watykan

1

Razem:

321

17.03.1987

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II W LICZBACH
Jego Świątobliwość:
napisał
napisał
napisał
napisał
beatyfikował
kanonizował
nominował
odbył
odbył
odbył
spotkał się z
utrzymuje ze
przewodniczył

14
15
12
64
1318

encyklik
(do 31 XII 2004)
adhortacji apostolskich (do 31 XII 2004)
konstytucji apostolskich (do 22 II 1996)
listów apostolskich oraz motu proprio (do 2 V 2002)
Sług Bożych, w tym 164 Polaków i Polek
(do 16 X 2003)
478
błogosławionych, w tym 9 Polaków i Polek oraz dwóch świętych
związanych z Polską (do 16 X 2003)
232
Kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 IX 2003 r,)
w tym 10 Polaków (do 16 X 2003)
9
konsystorzy zwyczajnych (do 2003)
6
konsystorzy nadzwyczajnych (do 24 V 2001)
1040
Audiencji Ogólnych, które zgromadziły łącznie ponad 16,5 mln
wiernych (do 19 V 2002)
ponad 1000 osobistości politycznych (do 30 IV 2000)
174
państwami stosunki dyplomatyczne (do 30 VI 2000)
6
zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów
(przez 25 lat pontyfikatu)
109

przewodniczył
Przewodniczył
Przyjął

1

Zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskup
(przez 25 lat pontyfikatu)
7
zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów
(przez 25 lat pontyfikatu)
Ponad 1350 osobistości politycznych (przez 25 lat pontyfikatu)

PODRÓŻE I WIZYTY JANA PAWŁA II PRZEZ CAŁY PONTYFIKAT
Papież Jan Paweł II był największym podróżnikiem wśród dotychczasowych papieży.
Czas trwania Pontyfikatu Jana Pawła II w dniach
Łączny czas trwania podróży międzynarodowych
Procent Pontyfikatu spędzonego poza Włochami
Liczba podróży międzynarodowych - pielgrzymki zagraniczne
Liczba obecności w krajach innych niż Włochy
Liczba odwiedzonych krajów (bez wliczania wizyt powtarzających się);
(3 zależne, 129 niezależnych, na 192 niepodległe)
Liczba wizyt w różnych miejscowościach
Liczba odwiedzonych miejscowości
Upublicznione wystąpienia w podróżach międzynarodowych
Łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży międzynarodowych
Dane do porównania:
Długość obwodu Ziemi w kilometrach
Średnia odległość między Ziemią a Księżycem w kilometrach
Stosunek do długości obwodu Ziemi
Stosunek do odległości Ziemia - Księżyc
Podróże Jana Pawła II na terytorium Włoch
Liczba obecności w miejscowościach innych niż Rzym i Castelgandolfo
Liczba włoskich miejscowości odwiedzonych przez Jana Pawła II
(bez wliczania wizyt powtarzających się)
Upublicznione wystąpienia w podróżach włoskich
Łączny czas trwania podróży włoskich
Łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży włoskich
Dane do porównania:
Odległość w linii prostej północ-południe Włoch
(za wyjątkiem Wysp Pelagie) w km
Stosunek między całkowitą liczbą kilometrów przebytych podczas podróży a
odległością w linii prostej północ-południe Włoch
Łączne dane o podróżach międzynarodowych i włoskich:
Podróże międzynarodowe i włoskie Jana Pawła II
Liczba wizyt do różnych miejscowości za granicą i we Włoszech
Liczba miejscowości odwiedzonych przez Jana Pawła II
(bez wliczania wizyt powtarzających się) za granicą i we Włoszech
Upublicznione wystąpienia w podróżach zagranicznych i włoskich
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9 666
543dni 00h 55‘
5,62%
104
205
132
715
617
2.382
1.162.615
40.000
384.440
29,06
3.02
146
307
259
906
278dni 23h 35‘
84.998
1.185
71,72

250
1.022
876
3.288

Łączny czas trwania podróży zagranicznych i włoskich
Dane do porównania:
Łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży zagranicznych i włoskich
Procent Pontyfikatu spędzonego poza Rzymem
Stosunek do długości obwodu Ziemi
Stosunek do odległości Ziemia - Księżyc

822 dni 04h 30‘
1.247.613
8,50
31,19
3,24

Najdalszą była 32. podróż zagraniczna - na Daleki Wschód i do Oceanii (18 listopada - 1 grudnia
1986 r.), w czasie której papież przebył 48 974 km.
Drugą pod względem przebytej odległości była 44. pielgrzymka - do Korei Płd., Indonezji
i Mauritiusa (6-16 października 1989 r.), w czasie której papież przebył 39 047 km.
Najkrótsza pod względem przebytej odległości była 15. pielgrzymka do San Marino (29 sierpnia 1982
r.), w czasie której Papież przebył 470 km.
Podróż na Daleki Wschód i do Oceanii była też najdłuższą, trwała - 13 dni, 6 godzin i 15 minut. Na
drugim miejscu pod tym względem znajduje się pielgrzymka do Ameryki Południowej (31 marca - 13
kwietnia 1987 r.), która trwała 13 dni i 4 godziny. Na trzecim - siódma podróż do Polski - 12 dni, 11
godzin i 45 minut.
JAN PAWEŁ II JAKO PIERWSZY PAPIEŻ:
od ponad 4,5 wieku papież spoza Włoch;
Polak na Stolicy Piotrowej; najmłodszy papież (w dniu wyboru miał 58 lat) od czasu pontyfikatu
Piusa IX (1846-1878), który miał 54 lata, kiedy został papieżem.
z kraju komunistycznego;
z loggii bazyliki św. Piotra rzymianom i przybyszom z całego świata, rozpoczął swą krótką
wypowiedź słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" - zapomnianymi już jakby nieco
w tamtym, zachodnim środowisku.
który odpowiadał na pytania dziennikarzy, zmieniając audiencję dla mediów w zaimprowizowaną
konferencję prasową,;
który z bazyliki św. Piotra przemawiał po polsku i w kilku innych "nietypowych" językach, np.
po litewsku, ukraińsku, węgiersku, czesku itp. - tak było np. w czasie pontyfikalnej Mszy św.,
rozpoczynającej pontyfikat 22 października 1978 r.;
który czytał i przemawiał bez okularów;
który uprawiał alpinizm, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie;
który miał piękny głos (pierwszy od czasów zmarłego w 1873 r. Piusa IX);
który poprawnie wymawia i śpiewa "Ite, missa est" na zakończenie Mszy (było to zdanie
niektórych starych znawców tematyki watykańskiej);
i wreszcie pierwszy, który przybył na konklawe, mając przy sobie jedynie kieszonkowe,
stanowiące odpowiednik 125 franków szwajcarskich;
czytał bez okularów;
był również pierwszym papieżem noszącym zegarek na rękę.
Wydarzenie
Przekroczył progi świątyni ewangelickiej.
Odwiedził synagogę.
Zorganizował I Światowy Dzień Modlitw

Dzień
11
13
27
111

Miesiąc
XII
IV
X

Rok
1983
1986
1986

Miasto
Rzym
Rzym
Asyż

o Pokój, z udziałem przedstawicieli 13 religii.
Ogłosił list apostolski „Mulieris dignitatem‖ o godności i powołaniu kobiety.
Przyjął przywódcę państwa radzieckiego
(Michaiła Gorbaczowa).
Po raz pierwszy od czasów Reformacji modlił się
z biskupami luterańskimi.
Napisał „List do Dzieci‖.
Wygłosił przemówienie w parlamencie.
Odprawił Mszę św. w Wieczerniku.

15

VIII

1988

Watykan

1

XII

1989

Watykan

5

X

1991

Watykan

13
11
23

XII
VI
III

1994
1999
2000

Watykan
Warszawa
Jerozolima

DŁUGOŚĆ TRWANIA PONTYFIKATÓW
1. Św. Piotr
2. Pius IX (17 VI 1846 - 7 II 1878)
3. Jan Paweł II (16 X 1978 - 2 IV 2005)

- 34 lata
- 31 lat 7 miesięcy 21 dni
- 26 lat 5 miesięcy 17 dni

PAPIESKIE REKORDY JANA PAWŁA II
Pontyfikat Jana Pawła II w Kościele katolickim zaznaczył się całym pasmem najrozmaitszych
"rekordów" i "premier", tzn. przedsięwzięć podejmowanych po raz pierwszy w dziejach właśnie przez
tego Papieża.
Swego rodzaju rekordem czy co najmniej czymś niecodziennym był sam wybór metropolity
krakowskiego na biskupa Rzymu - pierwszego nie-Włocha na tym urzędzie od 1522 r., kiedy to
9 stycznia tego roku Papieżem został pochodzący z Utrechtu w Niderlandach Hadrian VI (Adrian
Florensz).
Kierował on Kościołem zresztą bardzo krótko, bo tylko nieco ponad półtora roku, zmarł 14
września 1523 r. Należy dodać, że papież ten większość dorosłego życia spędził w Rzymie, nie był
więc tak do końca cudzoziemcem i właściwie dopiero polski kardynał z Krakowa przyszedł do
Watykanu rzeczywiście z dalekiego kraju.
"Nowe", które dało o sobie znać w decyzji konklawe, szybko rozszerzyło się na wiele innych
dziedzin. Już w dwa dni po wyborze Jan Paweł II opuścił Watykan, zrywając z wszelkimi obowiązującymi do tego czasu zwyczajami, udając się do kliniki im. A. Gemellego, aby odwiedzić przebywającego tam chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Marię Deskura (którego w 1985 r. wyniósł do
godności kardynalskiej).
Gdy opuszczał szpital i żegnał się z całkowicie zaskoczonym personelem, ktoś
z towarzyszącej Papieżowi ekipy watykańskiej szepnął mu, że powinien udzielić błogosławieństwa.
Jan Paweł II cofnął się od drzwi, uśmiechnął i przed pobłogosławieniem zebranych powiedział: "Od
niedawna jestem papieżem, nie znam jeszcze wszystkich swoich obowiązków, musicie mi o nich
przypo-minać".
Ale prawdziwe "premiery" i "rekordy" nowego pontyfikatu miały dopiero nadejść wraz z jego
"rozkręcaniem się" i coraz głębszym wchodzeniem Papieża w nowe obowiązki.
Jeszcze w tym samym miesiącu, 30 października, Ojciec Święty ponownie odwiedził chorych,
tym razem kardynałów Johna J. Wrighta, Alberto di Jorio i Alfredo Ottavianiego, przebywających
w swych mieszkaniach w gmachu Świętego Oficjum. Nie był to bynajmniej suchy gest wobec
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cierpiących, ale pełne miłości pochylenie się nad chorymi, w tym wypadku nad tymi, którzy całe lata
służyli Kościołowi, a teraz z powodu wieku i chorób, znaleźli się niejako na uboczu głównych
wydarzeń.
Zresztą najbliższe tygodnie i miesiące miały pokazać, że spotkania z chorymi stanowią stały
punkt publicznej działalności Ojca Świętego, zwłaszcza podczas audiencji ogólnych i podróży apostolskich.
Dzień wcześniej, 29 października, Jan Paweł II odwiedził sanktuarium maryjne Mentorella (ponad
80 km od Rzymu), a w tydzień później udał się do Asyżu. Rozpoczął w ten sposób swój "serial"
podróży po diecezjach i regionach Włoch (których odbył 146).
A 3 grudnia 1978 r. Ojciec Święty odwiedził pierwszą parafię rzymską - św. Franciszka
Ksawerego na Garbatella, również zapoczątkowując nieznaną dotychczas praktykę wizytacji parafii
rzymskich przez biskupów tego miasta (do 16 X 2004 r. "zaliczył" ich 303 na 330 istniejących
w Wiecznym Mieście).
Podróży zagranicznych Jan Paweł II odbył dotychczas 104, odwiedzając w tym czasie 132
kraje, a w nich prawie 617 miejscowości. Przemierzył w tym czasie 1 162 615 km, czyli mniej
więcej trzykrotną odległość Ziemi od Księżyca lub - używając bardziej ziemskiego porównania ponad 29,06 razy pokonał długość równika.
Podczas wszystkich tych wyjazdów poza Włochy Ojciec Święty wygłosił 2382 przemówienia
oficjalne, a więc nie licząc wypowiedzi improwizowanych, np. z okien swych rezydencji w różnych
miastach, jak to nieraz bywało choćby w Polsce, zwłaszcza w Krakowie.
We Włoszech Papież 307 razy przebywał w 259 miejscowościach (bez wliczania wizyt
powtarzających się), przemierzając w tym czasie ponad 84 998 km i wygłosił tam 906 przemówień.
Inną dziedziną, w której Jan Paweł II pobił wszelkie rekordy, są beatyfikacje i kanonizacje:
w ciągu 25 lat swych rządów w Kościele wyniósł on na ołtarze podczas 140 obrzędów beatyfikacyjnych ponad 1350 błogosławionych, w tym 160 Polaków i Polek, a w czasie ponad 55 kanonizacji
dał Kościołowi 470 świętych.
Jan Paweł II mianował też mniej więcej 2/3 światowego episkopatu, przy czym ponad 320
biskupom osobiście udzielił sakry; wyświęcił też własnoręcznie 2810 kapłanów, ochrzcił 1378 osób
(dzieci i dorosłych), bierzmował 1581 i udzielił sakramentu chorych 77 osobom.
Liczby powyższe są w ogóle nieporównywalne, gdyż w przeszłości papieże bardzo rzadko udzielali
sakramentów innym wiernym, a jeśli już do tego dochodziło, to na ogół byli to najbliżsi
współpracownicy lub członkowie rodziny (w wypadku sakramentu kapłaństwa, chrztu czy
bierzmowania lub sakry biskupiej).
To obecny Papież uczynił regularną praktyką wyświęcanie biskupów w uroczystość
Objawienia Pańskiego - 6 stycznia każdego roku (z wyjątkiem 2001, wtedy sakrę z rąk Ojca Świętego
otrzymało dziewiętnastu kapłanów 19 marca), chrzczenie gromadki dzieci w Niedzielę Chrztu
Pańskiego czy udzielanie święceń kapłańskich diakonom diecezji rzymskiej w Niedzielę Dobrego
Pasterza, gdy cały Kościół obchodzi Światowy dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie.
Od chwili swego wyboru Ojciec Święty przyjął na oficjalnych audiencjach w Watykanie 426
szefów państw oraz koronowanych głów, 187 premierów i 190 ministrów spraw zagranicznych. Listy
uwierzytelniające otrzymał od 642 ambasadorów, akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.
( wg Watykan, 16.10.2004 – niektóre dane uaktualniłem na koniec pontyfikatu).
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PAPIESKIE REKORDY JANA PAWŁA II – c. d.
 Trzy miesiące i dziewięć dni po wyborze odbył pierwszą podróż poza granice Włoch. Odwiedził
wówczas Dominikanę, Meksyk i Wyspy Bahama.
 Pięć miesięcy po wyborze opublikował pierwszą encyklikę „Redemptor Hominis‖.
 Zwołał 9 konsystorzy zwyczajnych, na których nominował 232 kardynałów, w tym dziesięciu
Polaków. Po ośmiu konsystorzach łączna liczba purpuratów wynosiła 183 kardynałów i było
wśród nich 135 elektorów, z których 125 zostało mianowanych przez Jana Pawła II.
 Zwołał 6 konsystorzy nadzwyczajnych. Poświęcone były reformie Kurii Rzymskiej i finansom
Stolicy Apostolskiej, problemom związanym z zagrożeniem życia ludzkiego oraz działalnością
sekt, przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, perspektywom Kościoła
w trzecim tysiącleciu, w świetle „Novo millennio ineunte‖.
 Mianował ponad 3000 biskupów (na 4 482).
 Wyświęcił ponad 2000 księży (na 405 009).
 Najliczniejsza kanonizacja miała miejsce 1 X 2000 r. w Rzymie, kiedy to Jan Paweł II ogłosił
świętymi 123 błogosławionych, w tym bł. Augustyna Zhao Rong i 119 towarzyszymęczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w Chinach w ciągu minionych czterech stuleci
oraz bł. Marię Józefę od Serca Jezusa Sancho de Gueria (1842-1912), Hiszpankę, założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa Miłosiernego, bł. Katarzynę Marię Drexel (1858-1955),
Amerykankę, założycielkę Zgromadzenia Siustr Najświętszego Sakramentu, opiekującego się
Indianami
i Afroamerykanami, bł. Józefinę Bakhita (1869-1947) z Sudanu, ze
Zgromadzenia Córek Miłości.
 Najliczniejsza beatyfikacja - pierwsza w trzecim tysiącleciu - odbyła się 11 III 2001r. w Rzymie,
kiedy to Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 233 męczenników wojny domowej w Hiszpanii,
zamordowanych w latach 1936-1939.
 W wielu krajach bywał kilkakrotnie, najwięcej w Polsce i USA, po siedem razy; we Francji sześć
razy; w Brazylii, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii po cztery razy (do 30 VI 2002).
 Podczas wizyty na Filipinach w styczniu 1995 r. przemawiał prawdopodobnie do największego
zgromadzenia ludzkiego wszechczasów. Dane wahają się od 4 do 5 milionów.
 Podczas wizyty na Filipinach w styczniu 1995 r. przemawiał prawdopodobnie do największego
zgromadzenia ludzkiego wszechczasów. Dane wahają się od 4 do 5 milionów.
 W Rzymie Jan Paweł II spotyka się średnio z milionem osób rocznie, ponadto przyjmuje około
150-180 000 osób rocznie na audiencjach dla wybranych grup, głów państw i rządów.
 Dziennie wygłasza 3-4 przemówienia. Było ich, uwzględniając letnie miesiące, w których nie ma
audiencji, około 800-900 rocznie.
 W czasie pontyfikatu Jana Pawła II Stolica Apostolska nawiązała po raz pierwszy stosunki
dyplomatyczne z ponad 60 państwami, a nawiązała ponownie przerwane stosunki z sześcioma.
 Sprzedano 20 milionów egzemplarzy książki „Przekroczyć próg nadziei‖.
CZY WIESZ, ŻE ...
...papież Jan Paweł II biegle władał 10. językami ? Są to: Polski, Włoski, Hiszpański, Angielski,
Łaciński, Francuski, Niemiecki, Portugalski, klasyczny grecki i Rosyjski.
...dzienny przegląd wiadomości z całego świata przygotowywał dla Ojca Świętego zespół księży
pracujących w watykańskim Sekretariacie Stanu. Każdego ranka czytali oni około 30 dzienników z
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Włoch i innych krajów, wybierali artykuły i pisali z nich krótkie streszczenia. Tak przygotowany
raport składał się z około 20 stron i składany był papieżowi każdego ranka o godzinie dziesiątej rano.
...przydomek Karola Wojtyły brzmi Lolek i został mu on nadany już w dzieciństwie. Nadal używali
go jego rodzina i przyjaciele z Polski.
...w każdą podróż zagraniczną Jan Paweł II, zabierał z sobą pojemniki ze swoją własną krwią. Działo
się tak, ponieważ miał bardzo rzadką grupę krwi, a w sytuacji krytycznej urzędnicy Watykanu nie
chcieli polegać na zagranicznych bankach krwi.
...papież Jan Paweł II miał do swojej dyspozycji basen zbudowany z betonu i szkła na gruntach pałacowych. Lecz był on czymś więcej niż tylko basenem, ponieważ znajdowała się tam także sauna,
solarium i sala gimnastyczna.
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II NA TLE WYDARZEŃ W POLSCE I NA ŚWIECIE
ROK

WATYKAN

1978

16 X – wybór kard. Karola Wojtyły
na papieża.

POLSKA

ŚWIAT

22 X – inauguracja pontyfikatu
Jana Pawła II.
1979

Encyklika REDEMPTOR
HOMIINIS.

I pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.

Margaret Thatcher premierem
Wielkiej Brytanii.
Klęska Pol Pota w Kambodży.
Inwazja ZSRR na Afganistan.

1980

Encyklika DIVES MISERICORDIA.

Strajki sierpniowe i powstanie
NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Wybuch wojny iracko-irańskiej.
Ronald Regan prezydentem USA.

1981

Encyklika LABOREM EXERCENS.
13 V – zamach na życie Jana Pawła
II.

Ronald Regan ranny w zamachu.
Zabójstwo prezydenta Egiptu
Answara as Sadata.

1982

Kanonizacja bł. Maksymiliana Marii
Kolbego.
Jan Paweł II odwiedza Mehmeta Ali
Agcę w rzymskim więzieniu
Rebibbia.

28 V – śmierć Prymasa
Tysiąclecia kard. Stefana
Wyszyńskiego.
13 XII – wprowadzenie stanu
wojennego.
Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry.

1983

1984

1985
1986

1987

1988

Podróże apostolskie do: USA, Korea
Południowa, Papua-Nowa Gwinea,
Wyspy Salomona, Tajlandia,
Szwajcaria, Kanada, Hiszpania,
Dominikana, Puerto Rico.
Encyklika SLAVORUM APOSTOLI
1100-lecie dzieła Cyryla i Metodego.
Encyklika DOMINUM ET
VIVIFICANTEM.
I Światowy Dzień Młodzieży.
Encykliki: REDEMPTORIS
MATER,
SOLLICITUDO REI
SOCIALIS.
Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu

II pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.
Lech Wałęsa laureatem Pokojowej
Nagrody Nobla.
19 X – męczeńska śmierć ks.
Jerzego Popieuszki.

III-VI - Wojna Argentyny z Wielką
Brytanią o Falklandy (Malwiny).
Reagan użył swego słynnego
sformułowania, i nazwał ZSRR –
Imperium Zła.
Zabójstwo premiera Indii - Indiry
Gandhi

Michaił Gorbaczow I sekretarzem
KPZR.
Katastrofa reaktora jądrowego
w Czarnobylu.
Śmierć w zamachu premiera Szwecji
Olafa Palme.
III pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.

Zakończenie okupacji Afganistanu
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1989

1990
1991

Rusi Kijowskiej.
Kanonizacja bł. Brata Alberta
Chmielowskiego.

Encyklika REDEMPTORIS
MISSIO.
Encyklika CENTESIMUS ANNUS.

1992

Obchody 500-lecia odkrycia i
ewangelizacji Nowego Świata.

1993

Encyklika VERITATIS
SPLENDOR.
Książka Jana Pawła II: Przekroczyć
próg nadziei - światowym
bestsellerem.
Encykliki: EVANGELIUM VITAE,
UT UNUM SINT.
X Światowy Dzień Młodzieży
w Manilii.

1994

1995

1996

1997

50-lecie kapłaństwa Jana Pawła II,
książka Dar i Tajemnica - duchowa
autobiografia Papieża.
Podróże apostolskie do: Bośni i
Chercegowiny, Czech, Libanu,
Francji, Brazylii.

1998

Encyklika FIDES ET RATIO.

1999

Inauguracja obchodów Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000.

2000

Kanonizacja bł. s. Faustyny
Kowalskiej.
Podróże apostolskie do: Grecji, Syrii,
Malty, Ukrainy, Kazachstanu,
Armenii.
Kanonizacja ojca Pio i
Josemarii Escrivy de Balaguera.

2001

2002

Tryptyk Rzymski - poemat Jana
Pawła II.

2003

Encyklika ECCLESIA DE
EUCHARYSTIA.
Kanonizacja bł. Urszuli
Leduchowskiej.
Kanonizacja bł. bpa Józefa Pelczara.
Beatyfikacja Matki Teresy z
Kalkuty.

Pierwsze wolne wybory w Polsce.
Tadeusz Mazowiecki premierem
rządu RP.
Lech Wałęsa prezydentem RP.
IV pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.
VI Światowy Dzień Młodzieży w
Częstochowie.
Bulla Totus Poloniae Populus –
reorganizacja struktur Kościoła w
Polsce.
Uchwalenie konkordatu ze Stolicą
Apostolska.
Polskie wydanie nowego
Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
V pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.
Kanonizacja bł. Jana Sankandra
Kanonizacja bł. Melchiora
Grodzieckiego.

przez ZSRR.
Zburzenie muru berlińskiego.
Upadek reżimu komunistycznego
w Polsce, NRD, Rumunii, Bułgarii
i Czechosłowacji.
Agresja Iraku na Kuwejt.
Wojna w Zatoce Perskiej.
Rozpad ZSRR i Jugosławii.

Wojna na Bałkanach.
Zniesienie apartheidu w RPA.

Wojna domowa Tutsi i Hutu
w Rwandzie.
Nelson Mendela prezydentem RPA.

Wojna w Czeczeni.

VI pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.
Kanonizacja bł. Jadwigi –
królowej Polski.
Kanonizacja bł. Jana z Dukli.
Obchody 1000-lecia śmierci św.
Wojciecha.
Ratyfikacja konkordatu ze Stolicą
Apostolska.
VII pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny.
Kanonizacja bł. Kingi.
Polska w strukturach NATO.

Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.

Interwencja zbrojna NATO na
Bałkanach.

11 września – zamach terrorystyczny
na World Trade Center w Nowym
Jorku

VIII pielgrzymka Jana
Pawła II do Ojczyzny.
Konsekracja sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w
krakowskich Łagiewnikach.

„TAK‖ w referendum dla
przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
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Inwazja USA na Irak.

2004
2005

Książka Jana Pawła II: Wstańcie,
chodźmy!
Kanonizacja bł. abpa Józefa
Bilczewskiego.
Kanonizacja ks. Zygmunta
Gorazdowskiego

Wybory parlamentarne, wygrane
przez Prawo i Sprawiedliwość.
Wybory prezydenckie, wygrane
przez prof. Lecha Kaczyńskiego.

2. Gdzie w czasie wojny pracował Karol Wojtyła jako robotnik? Dla ułatwienia
odpowiedzi dodajmy, że swoje przeżycia z tego okresu opisał w wierszu Kamieniołom 1
Odpowiedź:
Karol Wojtyła jako robotnik pracował w kamieniołomach na Zakrzówku przez
rok, od września 1940 r., przez okres bardzo ostrej zimy2.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Kamieniołomy należały do zakładów Solvay w Borku Fałęckim. Wapień potrzebny był
do produkcji sody. Wielkie bloki trzeba było rozbijać i widłami ładować na lory kolejki
wąskotorowej. Tę pracę wykonuje Karol Wojtyła wraz z kolegami, m. in.
z Juliuszem Kydryńskim i Wojciechem Żukrowskim.
 Relacje towarzyszy pracy z Solayu zostały opracowane przez Karolinę Biedrzycką
w książce - albumie p.t. „Gniazdo z którego wyszedłem” i wręczone abpowi 5.06.1996
r. Jest tam też krótki tekst ks. abpa Karola Wojtyły.
 Wiersz „Kamieniołom” napisany został w 1956 r., a opublikowany przez „Znak” pod
pseudonimem Andrzej Jawień w 1957 r.

3. Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na
owoc dojrzewań i przesileń. Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, nie czujemy
goryczy, chociaż na rynkach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów.
Są to wersy3 o języku ojczystym, z jednego z poematów, które napisał Jan Paweł II.
Podaj jego nazwę.
Odpowiedź:
Poemat, z którego pochodzą wyżej przytoczone wersy
nosi nazwę „Myśląc Ojczyzna‖ 4.

4. Karol Wojtyła przez wiele lat pracował na KUL-u jako wykładowca. Podaj rok, w którym
Ojciec Święty odwiedził ten Uniwersytet.
Odpowiedź:
Ojciec Święty Jan Paweł II Katolicki Uniwersytet Lubelski odwiedził
w 1987 r. podczas trzeciej wizyty duszpasterskiej do Polski.
1

Por. Pytania finałowe: Karol Wotyła – dzieciństwo, młodość i Karol Wojtyła – twórczość poetycka
do ok. 300C mrozu
3
Wers - najmniejsza, podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego.
4
Por. pytania finałowe: Karol Wojtyła - twórczość poetycka.
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 INFORMACJE DODATKOWE
 Rektorem KUL w 1987 r. był bp Piotr Hempek.
 Z Ojcem Świętym Janem Pawłem II spotkali się przedstawiciele uczelni akademickich
z całego kraju oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Brakowało jedynie
delegacji dwóch szkół akademickich.
 Papież dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kolegium
uniwersyteckiego Jego imienia - przyszłego ośrodka myśli filozoficznej i teologi- cznej,
służącego badaniom nad polską kulturą religijną oraz duchową tożsamością narodu.
 Jan Paweł II modlił się również w kościele akademickim, dla którego wcześniej
ofiarował kielich i patenę wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na stypendia
naukowe.
Na dziedzińcu uniwersyteckim stoi pomnik autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza
przedstawiający dwóch klęczących przed sobą Pasterzy: Sługę Bożego dla Polski
(Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego) i Sługę Sług Bożych, niejako
alegoryczną w swej wymowie scenę audiencji Jana Pawła II dla Polaków, która odbyła
się w Auli Nerviego (obecnie Pawła VI) dn. 23.10.1978 r.

5. Podczas jakiej uroczystości Papież po raz pierwszy powiedział:
Otwórzcie drzwi Chrystusowi (...)?
Odpowiedź:
Przytoczone słowa Papież Jan Paweł II powiedział w homilii podczas Mszy św.
inaugurującej Jego pontyfikat, 22.10.1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie.

 INFORMACJE DODATKOWE
 W czasie ww. homilii Papież Jan Paweł II powiedział „Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”
 We Mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II wzięło udział 121 delegacji misji
specjalnych, w tym 106 państw i 15 organizacji międzynarodowych.
6. Ojciec Święty, w czasie swojej pielgrzymki do Ameryki Południowej w 1980 roku,
modlił się przy figurze Chrystusa, górującej na wzgórzu nad miastem. Podaj nazwę tego
miasta.
Odpowiedź: Rio de Janeiro 1 (Brazylia) .

 INFORMACJE DODATKOWE
 Figura Chrystusa z rozpostartymi ramionami ma 30m. wysokości i wykonana jest
z betonu i specjalnego kamienia zwanego mydlanym, odpornego na wodę i erozję.
Waży 1145 ton, sama głowa - 30 ton, zaś każda dłoń - 8 ton. Znajduje się na górze
Colorado o wysokości ponad 700m. Figurę zaprojektował w 1930 r. artysta polskiego
pochodzenia, Paweł Lewandowski. Projekt w znacznej części sfinansowany został
przez Watykan.

1

Rio de Janeiro - znaczy „Rzeka styczniowa‖. Nazwa pochodzi od miesiąca, w którym dotarli tu
europejscy odkrywcy. Miasto 6 milionowe (1991).
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 Ciekawostką jest to, że 12.10.1931 r. Włoch Guglielmo Marconi włączył z Rzymu
iluminację tego posągu. Wieczorem wygląda on rzeczywiście przepięknie. Widać
z każdego zakątka miasta, jak wyciągnięte dłonie Chrystusa wszystkich błogosławią.

7. W 1981roku Jan Paweł II, będąc w Japonii, spotkał się z zakonnikiem Polakiem,
opiekunem biednych i bezdomnych. Podaj jego imię i nazwisko.
Odpowiedź:
Polakiem tym był Brat Zeno Żebrowski, franciszkanin, towarzysz świętego
Maksymiliana Marii Kolbe. Człowiek znany i czczony w całej Japonii.

 INFORMACJE DODATKOWE
KALENDARIUM ŻYCIA BRATA ZENO ŻEBROWSKIEGO
- o. Jerzy Domański (Były red. naczelny „RYCERZA NIEPOKALANEJ‖)
22.09.1898
1919-1921
1925
15.12.1928
24.04.1930

1946
od 1947

1969
od 1978
1979
23.02.1981
24.04.1982

Data urodzenia. Na chrzcie otrzymuje imię Władysław.
Odbywa służbę wojskową.
Wstępuje w Grodnie do Zakonu Franciszkańskiego.
Składa śluby zakonne w Niepokalanowie.
Przybywa wraz ze św. Maksymilianem Kolbe na misję do Nagasaki
w Japonii. Wykonuje tu różne zajęcia, a najchętniej propaguje „Seibo no
Kishi‖ („RYCERZA NIEPOKALANEJ‖). Przeżywa wybuch bomby
atomowej.
Razem z o. Mieczysławem Mirochną otwiera sierociniec dla dzieci, które
straciły rodziców w tej katastrofie.
Mieszka w Tokio, ale może najwięcej czasu poświęca na wędrówki w celu
pomocy dla najbiedniejszych. Wspiera zwłaszcza „Miasto Mrówek‖ - osiedle
„gałganiarzy‖ w stolicy.
Brat cesarza dekoruje Br. Zeno Żebrowskiego medalem Świętego Skarbu.
Przebywa w szpitalu.
Otrzymuje nagrodę Josikawa.
Podziękowania osobiste przy katedrze tokijskiej składa Br. Zeno
Żebrowskiemu Ojciec Święty Jan Paweł II.
Br. Zeno Żebrowski umiera.

 Poważny miesięcznik włoski „Mondo e Missione” w 1971 r. napisał: „Brat Zeno
Żebrowski z Zakonu Franciszkanów Konwentulnych, jest największym apostołem
Japonii naszych czasów”. Jego pracę charytatywną rozsławiła prasa i filmy.
 W czasie pobytu w Japonii Ojciec Święty Jan Paweł II:
 spotkał się z cesarzem Hirokito (1901-1989),
 odwiedził klasztor św. Maksymiliana Kolbe w Nagasaki,
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 odwiedził Hiroszimę (25.02.1981 r.), skąd skierował apel do świata.
Przemawiając po japońsku powiedział: „Wojna jest dziełem człowieka. Jest
zniszczeniem życia ludzkiego. Jest śmiercią”

8. Z jakimi odłamami chrześcijaństwa starał się dialogować Jan Paweł II, w celu
przywrócenia widzialnej jedności Kościoła? Dla ułatwienia - wspomina o nich soborowy
Dekret o Ekumenizmie.
Odpowiedź:

Ojciec Święty Jan Paweł II starał się dialogować z odłamem prawosławnym
i odłamem protestanckim.

SCHIZMA WSCHODNIA, ZACHODNIA, PROTESTANTYZM



Schizma wschodnia: rozłam między wschodnią a zachodnią częścią
chrześcijaństwa, który doprowadził do odłączenia się Kościołów prawosławnych;
doszedł do skutku w wyniku pogłębiających się (na tle rozbieżności kulturowych,
politycznych i językowych) różnic między Kościołem państwa bizantyjskiego,
pozostającym pod kontrolą cesarzy, a Kościołem na ziemiach zachodnich Europy,
działającym w ramach organizmów państw niezależnych od Bizancjum. Patriarchowie
konstantynopolitańscy (od schyłku VI w. nosili tytuł patriarchów ekumenicznych) mieli
pretensje do stanowiska równorzędnego papieżom.



Różnice teologiczne:
 Zagadnienie pochodzenia Ducha Świętego.
 Opłatek czy chleb kwaśny?
 W prawie Kościelnym.
W 1054 r. nastąpiła schizma, która trwa.
Papież Paweł VI dnia 7.11.1965 r. zniósł ekskomunikę z 1054 r., jaką za św. Leona IX
obłożony został patriarcha Konstantynopola. Krok ten spotkał się z analogicznym
posunięciem Athenagorasa. Tym samym nastąpiło zbliżenie Kościołów: Katolickiego
i Prawosławnego.



Schizma - zachodnia: rozłam w Kościele Katolickim powstały w wyniku niezgodnego
wyboru papieża. Trwała od XI w. do XV w.



Protestantyzm: nazwa chrześcijańskich wyznań i ugrupowań religijnych powstałych
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku reformacji i kształtujących się
w opozycji do
doktryny religijnej, kultu i organizacji Kościoła katolickiego pod hasłem powrotu do
zasad Ewangelii. Nazwa „protestantyzm” historycznie wywodzi się od protestu
zgłoszonego na sejmie w Spirze 19 kwietnia 1529 r. przez zwolenników luteranizmu
przeciwko uchwale katolików, zabraniającej dalszego szerzenia się ruchu
reformatorskiego.
Obecnie protestantyzm obejmuje:
Wszystkie ewangelickie Kościoły i wyznania, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm,
anabaptystów, unitarianów, kwakrów, purytanów, baptystów, metodystów,
adwentystów, pietysów.
 Wyznawców protestanckich łączy:
 uznawanie „Biblii” (Pisma św.) za jedyne źródło Objawienia; negują rolę
tradycji i dogmatyki,
 przyjmowanie z sakramentów katolickich tylko chrztu i komunii (pod dwiema
postaciami, noszącej charakter symboliczny) oraz zaprzeczanie realnej
obecności Chrystusa w Eucharystii,
120

 nieuznawanie spowiedzi indywidualnej i roli kapłana jako spowiednika
 odrzucenie kultu Maryi, kultu świętych, relikwii, odpustów, roli codziennej
Mszy świętej,
 zmniejszenie znaczenia duchownych,
 nieuznawanie potrzeby istnienia zakonów i celibatu.
Powstała Światowa Rada Kościołów zmierza do nawiązania ścisłej współpracy
wszystkich wyznań chrześcijańskich, zwłaszcza protestanckich.

9. W jednej z pielgrzymek do Polski Ojciec Święty wypowiedział historyczne słowa: (...)
Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Podaj dokładne miejsce, okoliczność i czas ich wypowiedzenia.
Odpowiedź:
Historyczne wyżej wymienione słowa Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział
na zakończenie homilii podczas Mszy św. odprawianej w Warszawie na Placu
Zwycięstwa dnia 2 czerwca 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczystej
ziemi.
10. Proszę podać nazwisko kardynała, który ogłosił wyniki konklawe o wyborze
Karola Wojtyły na papieża.
Odpowiedź: Wyniki konklawe o wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża ogłosił
Protodiakon Pericle Felici55.

kard.

 INFORMACJE DODATKOWE
WYKAZ KRAJÓW PRZESYŁAJĄCYCH DEPESZE GRATULACYJNE
Po wyborze ks. kard. Karola Wojtyły na najwyższy urząd w Kościele katolickim.
(Spośród wielkiej liczby depesz wybrano tylko niektóre):
PRL

Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Czechosłowacja
Francja
55

Edward Gierek, Henryk Jabłoński, Piotr Jaroszewicz,
Stanisław Gucwa - marszałek sejmu
Tadeusz M.łyńczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa
Bolesław Piasecki - Przewodniczący Stowarzyszenia PAX
ks. bp Bolesław - Wielki Kanclerz KUL
ks. Mieczysław Krąpiec - Rektor KUL
ks. Jan Stępień - Rektor ATK w Warszawie
Zelman Cowen - Gubernator Generalny Australii
dr Rudolf Kirchschläger - Prezydent Federalny
Baudouin - król Belgii
Ernesto Geisel - Prezydent
Todor Żiwkow - Przewodniczący Rady Państwa LRB
Gustaw Husak - Prezydent
Valery Giscard d‘Estaing

Por. odpowiedź na pytanie kwalifikacyjne nr 6.
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Hiszpania
Holandia
Indie
Irlandia
Japonia
Jugosławia
Kanada
Meksyk
NRD
Nowa Zelandia
RFN
Rumunia
USA
Szwajcaria
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
ZSRR
ONZ

Joan Carlos - król
Juliana R.
Neelam Sanjcra Reddy - Prezydent
Patrick J. Hillery - Prezydent
Takeo Fukuda - Premier
Josip Broz Tito - Prezydent SFRJ
Jules Leger - Gubernator Generalny Kanady
Jose Lopez Portillo - Prezydent
Erich Honeker - Przewodniczący Rady Państwa
Sir Keith Holyoake - Gubernator Generalny
Helmut Schmidt - Kanclerz
Nicolae Ceausescu - Prezydent SRR
Jimmy Carter - Prezydent
Willi Ritschard - Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej
Pal Lasonczi - Przewodniczący Rady Prezydialnej WRL
Elizabeth R.
Alessandro Pertini - Prezydent Republiki Włoskiej
L. Breżniew - Przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR
Kurth Waldheim - Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych

11. Kim był z zawodu brat Karola Wojtyły i co było przyczyną jego przedwczesnej śmierci?
Odpowiedź:
Brat Karola Wojtyły - Edmund z zawodu był lekarzem. Ukończył studia
medyczne w Krakowie zdobywając tytuł doktora wszechnauk lekarskich.
Od 1 kwietnia 1931 r. podjął pracę w Powszechnym Szpitalu Miejskim
w
Bielsku. Zmarł zarażając się śmiertelnie od jednej z pacjentek, która chorowała
na szkarlatynę (płonicę septyczną)1.
12. Jan Paweł II odwiedzając Fatimę, spotkał się z siostrą zakonną, jedną z trojga dzieci,
którym ukazała się Matka Boża. Jak ma na imię ta zakonnica?
Odpowiedź: Zakonnica ma na imię Łucja.

 INFORMACJE DODATKOWE
ŻYCIORYS S. ŁUCJI



1

Siostra Łucja urodziła się 222 marca 1907 r. w Aljustrel (Portugalia) miejscowości
należącej do parafii Fatima. Była najmłodszą z siedmiorga dzieci. Ochrzczona 30

Obecnie leczoną penicyliną.
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marca tegoż roku. Komunię św. przyjęła w 6-tym roku życia. Od 1917 r. jej wyłącznymi
towarzyszami byli: kuzynka Hiacynta i kuzyn Franciszek Marko.
Dnia 17 czerwca 1921 r. wstąpiła do Kolegium sióstr św. Doroty w Vilar, miejscowości
dziś należącej do miasta Porto. Śluby wieczyste złożyła 3 października 1934 r. w Tuy
w Hiszpanii, gdzie siostry św. Doroty miały wówczas nowicjat, a w kilka dni później
została przeniesiona do klasztoru w Panteredra. W maju 1937r. powróciła do Tuy,
którego już nie opuściła aż do końca maja 1946 r. kiedy to została wysłana do
Portugalii.
Za zgodą Papieża Piusa XII dnia 25 marca 1948 r. zmieniła zakon i przeszła do
karmelitanek. Tam żyje po dziś dzień, modląc się i pokutując.
W 1991 r siostra Łucja przekazała dla patriarchy moskiewskiego Aleksego II figurę Matki
Bożej. Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej ma ją w swym gabinecie. Kardynał Józef
Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przemawiając w Fatimie 13 października
1996 r., oświadczył, że trzeci sekret fatimski „nie zapowiada końca świata ani innych
wydarzeń apokaliptycznych. Pełna treść trzeciej Tajemnicy Fatimskiej została
ujawniona 26 czerwca 2000r.

Kalendarium fatimskie

1907
1908

Dzień miesiąc
22 III
11 VI

1910

11 III

1916

---

1917

13 V
13 VI
13 VII
13 VIII
19 VIII
13 IX
13X

1918
1919
1920
1922

6 VIII
4 IV
20 II
6 III
3V

Rok

13 V

1925

10 XII

1928

13 V

Fakty - wydarzenia
W Aljustrel urodziła się Łucja dos Santos, wizjonerka fatimska.
W Aljustrel urodził się bł. Franciszek Marto.
W Aljustrel urodziła się bł. Hiacynta Marto.
Trzykrotne objawienie się Anioła: w Loca de Cabeco, przy studni
w Aljustrel i ponownie w Loca de Cabeco. Anioł wzywa do pokuty
i kultu Eucharystii.
Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Cova da Iria.
Drugie objawienie.
Trzecie objawienie: przekazanie dzieciom potrójnej tajemnicy.
Aresztowanie dzieci przez administratora - masona.
Matka Boża ukazuje się dzieciom w Valinhos.
Piąte objawienie.
Ostatnie objawienie fatimskie: Matka Boża potwierdza prawdziwość
objawień „cudem słońca‖.
rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.
W Aljustrel umiera bł. Franciszek.
W Lizbonie umiera bł. Hiacynta.
Wrogowie Kościoła wysadzają kaplicę objawień dynamitem.
Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień
w Fatimie.
Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzki czyn z 6 marca;
uroczyste umieszczenie na miejscu objawień figury wyrzeźbionej
przez Jose Thedima.
Matka Boża ukazuje się Łucji w Pontavedra i poucza o nabożeństwie
pierwszych sobót.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie.
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1929

13 VI
6 XII

1930

13 V

1931

13 V

1938

24 - 25 I

1940

2 XII
8 XII

1941
1942
1944
1946

31 VIII
8 XII
3I
4V
13 V
8 VIII

Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez
Papieża.
Pius XI poświęca figurę Matki Bożej Fatimskiej dla Kolegium
Portugalskiego w Rzymie.
Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność
objawień w Fatimie.
Portugalia poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzięki temu
wojna domowa w Hiszpanii nie rozszerza się na Portugalię.
Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się
II wojny światowej: łuna (zorza polarna) widziana jest w całej
Europie.
Łucja pisze do Papieża list, w którym zapewnia, że każdy kraj, który
poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.
Portugalia ponawia swe poświęcenie i zachowuje neutralność podczas
całej II wojny światowej.
Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.
Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.
Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.
Koronacja figury Matki Bożej z Kaplicy Objawień w Fatimie.
Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu
Sercu Maryi, czego owocem jest zachowanie wolności Kościoła
w kraju rządzonym przez komunistów.
Powstanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
Za specjalnym pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru
karmelitanek w Koimbrze.
Powstanie Sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini
i Zakopanem.

1947
1948

--25 III

1950

---

1951

1V
13 X

Ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ukazuje jej ciało
w nienaruszonym stanie.

1952

7 VII

Uroczystość zakończenia Roku Świętego w Fatimie. Legat papieski
ks. kard. Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada
o „cudzie słońca‖, widzianym „w odstępie wielu lat‖ przez Piusa XII.
Papież Pius XII wystosował List Apostolski do ludów Rosji.

1954

11 X

1959

29 VI

1961

---

1962
1964

13 XII
21 XI

Pius XII w encyklice „Ad Caeli Reginam‖ zaleca, aby wierni
corocznie w święto Maryi Królowej Świata odnawiali poświęcenie się
Niepokalanemu sercu Maryi.
w swej pierwszej encyklice „Ad Petri Cathedram‖ Jan XXIII
nawiązuje do poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi,
dokonanego przez Piusa XII.
Biskup Fatimy przekazuje ks. kard. Wyszyńskiemu figurę Matki Bożej
Fatimskiej. Przekazana do sanktuarium w Zakopanem, 27 lat wędruje
po parafiach w ramach „rekolekcji różańcowych‖.
Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej
Na zakończenie II sesji Soboru Paweł VI poświęca świat
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Niepokalanemu Sercu Maryi i przekazuje do sanktuarium w Fatimie
Złotą Różę.
1967

13 V

1975

13 V

1978

5V

1981

13 V
7 XI

1982

7V
13 V

1983

27 XII

1984

24 III

1984

27 III

1989
1991

22 VIII
13 V

1995

8 - 14 X
14 X
5X
7 XII

1996
1996

W adhortacji „Signum Magnum‖ Paweł VI zachęca wiernych do
ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież Paweł VI udał się osobiście z pielgrzymką do Fatimy (50.
Rocznica Objawień).
Księża biskupi portugalscy odnawiają akt poświęcenia narodu
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Figura Pani fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została
„aresztowana‖ na warszawskim lotnisku.
Zamach na Papieża Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie
pierwszego objawienia w Fatimie.
Na pierwszej po zamachu audiencji generalnej Jan Paweł II mówił
o opiece Maryi, silniejszej niż śmiercionośna kula.
Po odbytych rekolekcjach Jan Paweł II decyduje się udać do Fatimy
na 13 maja.
Papież Jan Paweł II przybył do Fatimy z dziękczynieniem za
uratowanie życia i poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jan Paweł II odwiedza w więzieniu Ali Agcę. Ten wyznaje, że strzał
był śmiertelny i pyta, jak to się stało, że Ojciec Święty ocalał.
Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z Kaplicy Objawień
w Fatimie i po całonocnym czuwaniu przy niej w prywatnej kaplicy,
w łączności ze wszystkimi biskupami świata, poświęca ludzkość
Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostra Łucja potwierdza ważność
poświęceni i zapewnia, że możemy czekać na cud.
Jan Paweł II przekazuje do Fatimy szkatułkę z pociskiem1, który
spowodował śmiertelne obrażenia jego ciała w dniu 13 maja 1981r.
W święto Niepokalanego serca Maryi upada komunizm w Rosji.
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy w 10. Rocznicę zamachu
na jego życie i ocalenie. Ponowienie aktu zawierzenia i podziękowania
Maryi za „nieoczekiwane przemiany w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej‖.
Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy.
Rozpoczęło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce.
Zakończyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce.
Figura Pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu

1

<<Matce Bożej Fatimskiej przekazał Ojciec Święty jako wotum kulę, która pozostała
w
papieskim samochodzie po zamachu>> - według „L‘Osservatore Romano‖, wydanie polskie, Nr
5/2001.
<<Kula przeszyła ciało i upadła między Papieża a mnie. Słyszałem dwa strzały>> - słowa ks.
arcybiskupa Stanisława Dziwisza wypowiedziane 13 maja 2001 roku w auli Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odbyła się uroczystość nadania doktoratu „honoris causa‖
osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II, który przypomniał niektóre fakty związane z data 13 maja
1981 r. - według „L‘Osservatore Romano‖, wydanie polskie, Nr 6/2001.
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czerwonym w Moskwie.
1997

7 VI

2000

13 V
26 VI
8X

2001

17 XI

2005

13 II

Jan Paweł II konsekruje w Zakopanem kościół, będący wotum
dziękczynnym za ocalenie mu życia przez Matkę Bożą Fatimską.
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy i beatyfikacja
Franciszka i Hiacynty.
Ujawnienie trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej.
Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze
wszystkimi biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej nowe
tysiąclecie.
Spotkanie arcybiskupa Tarcisio Bertone SDB - sekretarza
watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary - z siostrą Marią Łucją od
Jezusa i Niepokalanego Serca. Siostra Łucja potwierdziła, że trzecia
część Tajemnicy Fatimskiej została ujawniona w całości i nic nie
zostało ukryte oraz potwierdziła: <<że poświęcenie ludzkości
Niepokalanemu Sercu Maryi, którego pragnęła Nasza Pani, zostało
dokonane w 1984 roku i zastało zaakceptowane w Niebie>>.
Siostra Łucja odeszła do nieba.

13. Wymień łacińskie tytuły encyklik, które opisują: Jezusa Chrystusa Odkupiciela
człowieka, Boga bogatego w miłosierdzie, Ducha Świętego działającego w Kościele
i świecie.
Odpowiedź:
Jezusa Chrystusa Odkupiciela człowieka opisuje encyklika „Redemptor hominis‖.
Boga bogatego w miłosierdzie opisuje encyklika „Dives in misericordia‖.
Ducha Świętego działającego w Kościele i w świecie opisuje encyklika
„Dominum et Vivificantem‖.

14. Podczas której pielgrzymki myślą przewodnią było hasło:
„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”?
Odpowiedź:
Wyżej przytoczony tekst był hasłem czwartej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do
Polski w 1991 r., w dniach od 1 do 9 czerwca. Była to kolejna 51 apostolska podróż
zagraniczna papieża. 56
15. Kiedy odbył się Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Papieża?
Odpowiedź:
56

Por. odpowiedź na pytanie kwalifikacyjne nr 21
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Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Papieża odbył się 15 sierpnia 1991
roku w Częstochowie. Był to kolejny szósty Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca
Świętego Jana Pawła II.57
16. Jak nazywa się polska zakonnica - Apostołka Miłosierdzia Bożego, którą Papież
beatyfikował i kanonizował w Rzymie?
Odpowiedź:
Apostołką Miłosierdzia Bożego, którą Papież beatyfikował 18 kwietnia 1993 r. i kanonizował
30 kwietnia 2000 r. jest s. Maria Faustyna Helena Kowalska. 58

 INFORMACJE DODATKOWE
KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. S. MARII FAUSTYNY HELENY KOWALSKIEJ ZE
ZGROMADZENIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

57
58

1905
1905

25 VIII
27 VIII

1912
1914
1926

30 IV

1928
1931

30 IV
22 II

1933
1933
1934

1V
25 V
2I

1934

VI

1938

5X

1966

25 XI

1993
2000

18 IV
30 IV

Urodziła się we wsi Głogowiec (obecne woj. wielkopolskie).
Chrzest w parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich
(diecezja włocławska).
Pierwszy raz słyszy w duszy głos wzywający do życia doskonałego.
Pierwsza Komunia św.
Obłóczyny; otrzymuje habit i imię zakonne - siostra Maria Faustyna Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia.
Składa pierwsze śluby zakonne (czasowe).
Widzenie Pana Jezusa, który każe jej malować obraz według wzoru, jaki
ogląda (Płock, gdzie mieszka w domu Zgromadzenia).
Składa śluby zakonne wieczyste.
Wyjazd do Wilna.
Pierwszy raz udaje się do malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który ma
malować obraz „Miłosierdzia Bożego‖.
Ukończony zostaje obraz „Miłosierdzia Bożego‖. Siostra Faustyna płacze,
że Pan Jezus nie jest tak piękny, jak Go widziała.
Siostra Maria Faustyna Kowalska, po długich cierpieniach znoszonych
z wielką cierpliwością, odeszła do Pana po nagrodę.
Przeniesienie szczątków doczesnych s. Faustyny z cmentarza klasztornego
do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.
Beatyfijacja dokonana w Rzymie przez Jana Pawła II.
Kanonizacja dokonana w Rzymie przez Jana Pawła II, na oczach około 200
tysięcy wiernych. Obok licznych stacji telewizyjnych liturgię transmitował
I program telewizji włoskiej RAI oraz telewizja polska, a także Radio
Watykańskie.

Por. ‖Spotkania młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II‖
S. Maria Faustyna Kowalska, znana dziś w całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego,
zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków Kościoła.
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2002

17 VIII

Konsekracja przez Jana Pawła II nowowybudowanego Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

Kanonizacja bł. s. Faustyny Kowalskiej:
W uroczystości wzięli udział pielgrzymi z wielu krajów świata, w tym także około 30 tysięcy
Polaków, wśród których była delegacja rządowa z ówczesnym premierem Jerzym Buzkiem.
Wśród obecnych wyróżniała się grupa około 130 sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia. Do ich wspólnoty należała Siostra Faustyna i to one zabiegały o wyniesienie jej
do chwały ołtarzy, a obecnie szerzą kult Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez
świętą. Przeważali jednak Włosi, gdzie kult Miłosierdzia Bożego zapuścił już głębokie
korzenie. Na obelisku stojącym pośrodku placu św. piotra umieszczony był ogromny obraz
Jezusa Miłosiernego z napisem włoskim <<Gesu confido in Te>> (Jezu, ufam Tobie), który
namalował w Krakowie Piotr Moskal dla parafii pod wezwaniem Serca Bożego w Katanii.
Drugi, prawie czterometrowej wysokości obraz, wykonany przez Helenę Tchórzewską
z Łodzi specjalnie na kanonizacje, zdobił fasadę Bazyliki Watykańskiej. Przedstawia Jezusa
Miłosiernego i Siostrę Faustynę, która stoi na globie ziemskim i otwierając ramiona zaprasza
ludzkość do zdrojów Miłości Bożej. U stóp świętej widać po prawej stronie zarys Bazyliki św.
Piotra, a po lewej miniaturę jej domu rodzinnego we wsi Głogowiec. Z Serca Jezusa
wypływają strumienie łask na Kościół i świat. Girlandy zieleni - symbol nadziei - okalają
obraz, który zdaje się mówić, że tylko Miłosierdzie Boże może ocalić współczesnego
człowieka przed bezsensem, utratą podstawowych wartości i kulturą śmierci.
Oprawę liturgiczną uświetnił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej
(<<Poznańskie Słowiki>>) pod dyrekcja Stefana Stuligrosza.
Z Ojcem Świętym koncelebrował również amerykański kapłan polskiego pochodzenia
Ronald Pytel, cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Siostry Faustyny.
Kanonizacja Siostry Faustyny była pierwsza kanonizacją Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
i pierwszą trzeciego tysiąclecia.
W czasie homolii Papież Jan Paweł II ogłosił, że pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie
odtąd w całym Kościele obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia.
Wśród pięknych darów złożonych Ojcu Świętemu ze Stanów Zjednoczonych, Afryki, Azji,
Australii i Europy znalazł się projekt klasztoru Miłosierdzia Bożego, opracowany według
wskazań zawartych w Dzienniczku Siostry Faustyny, który zostanie zbudowany w mieście
Oziorne w Kazachstanie.
Dzięki połączeniu telewizyjnemu między Rzymem a Krakowem uroczystość kanonizacyjną
mogły obserwować tłumy wiernych zgromadzone w sanktuarium na Łagiewnikach.
Karol Wojtyła w latach wojennych przez pięć lat wychowywał się w zasięgu Łagiewnik.
Pracował w Solwayu, to znaczy w Borku Fałęckim i codziennie przechodził do pracy przez
Lagiewniki. Wiele razy wstępował wtedy do tego kościółka-kaplicy, który dziś staje się
wielkim światowym sanktuarium.
„Nauczcie się powtarzać piękny akt strzelisty Siostry Faustyny: <<Jezu, ufam Tobie>>”
powiedział Ojciec Święty do wiernych zgromadzonych wieczorem 30 kwietnia na placu św.
Piotra w ramach codziennej modlitwy jubileuszowej
W tym miejscu warto przytoczyć słowa Jana Pawła II wypowiedziane do polskich
pielgrzymów 7 kwietnia 1991 roku, które i dzisiaj nie tracą swej aktualności:
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<<Prawda o Miłosierdziu Bożym w Polsce stała się szczególnie żywa w okresie przed II
wojną światową poprzez charyzmat prostej zakonnicy, którą była s. Faustyna Kowalska ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. (...) Myślę, że i na nasze czasy, na czasy
obecne, potrzebne nam jest znowu to objawienie Bożego Miłosierdzia, ponieważ - jak nieraz
się dowiadujemy - w nowej sytuacji w Polsce wielu ludzi jest zagubionych. Nie bardzo umieją
odnaleźć siebie, a zwłaszcza odnaleźć tę największą prawdę o sobie, o człowieku
stworzonym na obraz Boży i odkupionym przez Chrystusa, przez Jego Krzyż
i Zmartwychwstanie>>.
17. Czy Jan Paweł II kiedykolwiek spotkał się z wymienionymi poniżej osobami świata
polityki i kultury, które wypowiedziały się na Jego temat następująco:
 Michaił Gorbaczow59: Jest wielkim autorytetem moralnym współczesnego świata. TAK
 Aleksander Sołżenicyn: Jest nadzieją dla współczesnego świata.
TAK
 George Bush: Dzięki niemu świat wydaje się być lepszy.
TAK
Przy każdej odpowiedzi proszę napisać TAK lub NIE.

 INFORMACJE DODATKOWE

 Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z:
 Michaiłem Gorbaczowem w Watykanie, w dniach: 1 XII 1989 r.60
18 XI 1990 r.
18 XI 1996 r.
 Aleksandrem Sołżenicynem w Watykanie, dnia
16 X 1993 r.
Sołżenicyna, laureata literackiej nagrody Nobla w 1970 r., Jan Paweł II przyjął na
audiencji prywatnej w 15 rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra. Rozmowa odbyła
się bez tłumaczy i trwała około godziny. Autor „Archipelagu Gułag” musiał opuścić
ZSRR w 1974 r. Najpierw przebywał w Niemczech, potem w Szwajcarii,
a ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych. W 1994 r. powrócił do Rosji. Jego
życie i twórczość literacka są świadectwem głębokiej wiary w Boga.
 Georgiem Bushem dnia

7 II 1983 r.

18. Z jakiej okazji wierni spotykają się z Ojcem Świętym w każdą środę w bazylice, auli
Pawła VI albo na Placu św. Piotra?
Odpowiedź:
Wierni spotykają się z Ojcem Świętym w każdą środę z okazji audiencji generalnych,
podczas których Papież wygłasza katechezę, następnie jej streszczenie w kilku językach oraz
pozdrowienia i ewentualnie przemówienie na jakiś aktualny temat.

 INFORMACJE DODATKOWE
59
60

Por. Odpowiedź na pytanie kwalifikacyjne nr 20
Audiencja prywatna z kilkoma osobami towarzyszącymi, w tym z córką Iliną i prywatnym doradcą Zagladinem
trwała 25 minut. Były przywódca ZSRR przypomniał m.in., że już na początku swej kadencji zatroszczył się o
wprowadzenie do prawodawstwa rosyjskiego zapisu o wolności religijnej. Ojciec Święty dziękując za wizytę
przypomniał m.in., że to właśnie Gorbaczow jako pierwszy zaprosił go do odwiedzenia swego kraju. Na co ten
odpowiedział : "Ja nadal uważam, że zdołamy się spotkać w Rosji." Papież ofiarował swemu gościowi zestaw
medali upamiętniających jego pontyfikat.
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W środę 1 sierpnia 2001 roku na placu św. Piotra odbyła się 1000. audiencja generalna
pontyfikatu Jana Pawła II. W gronie 30 tysięcy wiernych większość stanowili ministranci
z wielu krajów Europy. Hasłem międzynarodowej pielgrzymki sług ołtarza były słowa: <<W
kierunku nowego świata>>. W katechezie Ojciec Święty mówił o powołaniu chrześcijańskim
i posłudze ministranta, która powinna prowadzić młodych do głębokiej zażyłości
z Chrystusem – Najwyższym Kapłanem.
W ciągu niemal 23 lat posługi Jana Pawła II w środowych audiencjach wzięło udział ponad
16 milionów pielgrzymów. Zamieszczone poniżej dane statystyczne podała Prefektura Domu
Papieskiego.
AUDIENCJE GENERALNE
Rok
Rok pontyfikatu
1978
--1979
1
1980
2
1981
3
1982
4
1983
5
1984
6
1985
7
1986
8
1987
9
1988
10
1989
11
1990
12
1991
13
1992
14
1993
15
1994
16
1995
17
1996
18
1997
19
1998
20
1999
21
2000
22
2001 (do 1.08)
23
RAZEM
2001 (do 31.12)
23
2002
24
2003
25
2004
26
2005

Liczba audiencji generalnych
9
45
47
32
44
49
45
46
43
45
46
46
46
47
37
43
40
44
41
45
47
43
45
25
1000
20
51
50
27 (do 8.12.2004)

Do dnia 8 września 2004 roku odbyły się 1146 audiencje generalne.
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Liczba uczestników
200 000
1 585 700
865 000
447 000
854 000
880 000
762 000
809 000
745 000
618 000
828 000
648 500
612 500
400 000
308 000
396 200
434 700
536 000
505 300
550 800
656 200
570 000
1 463 500
331 500
16 007 700

Według danych statystycznych udostępnionych przez Prefekturę Domu Papieskiego, w ciągu
24 lat pontyfikatu Jana Pawła II w środowych audiencjach generalnych uczestniczyło 16 561
000 osób.
Ojciec Święty udzielił oficjalnych audiencji: 271 prezydentom państw,
88 premierom rządów,
160 ministrom spraw zagranicznych,
51 królom, królowym i książętom.
Jan Paweł II przyjął też listy uwierzytelniające 833 ambasadorów.
( L‘Osservatore Romano nr 12/2002 str. 58).
19. Gdzie podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 r. Papież mówił o czasie budzenia
sumień?
Odpowiedź:
W Skoczowie, dn. 22 maja 1995 r. w homilii Papież mówił „o czasie budzenia sumień‖,
o znaczeniu sumienia w życiu człowieka. Stwierdził, że „Polska potrzebuje dziś ludzi
sumienia‖. Nawiązał też do pytania ze swego wiersza „Myśląc Ojczyzna‖: „czy może historia
płynąć przeciw prądowi sumień?‖
Była to kolejna V pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski oraz kolejna
64 apostolska podróż zagraniczna Papieża.

 INFORMACJE DODATKOWE
Prezydent RP Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu najwyższe odznaczenie
państwowe - Order Orła Białego, które zostało nadane 3 maja 1993 r. jako
pierwszemu Polakowi w III Rzeczypospolitej.

20. Wymień kraje, które Jan Paweł II odwiedził w tym roku (1996) podczas podróży
apostolskich.
Odpowiedź:
W 1996 r. Jan Paweł II w czasie swoich zagranicznych podróży apostolskich 61 odwiedził:
Gwatemalę, Nikaraguę, Salwador, Wenezuelę, Tunezję, Słowenię, Niemcy, Węgry, Francję.

21. W jakim ważnym wydarzeniu wziął udział Papież, w czasie pobytu w Polsce w 1997 r.?

Odpowiedź:
Papież Jan Paweł II po przyjeździe do Polski w 1997 r. brał udział w 46 Międzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym.

 INFORMACJE DODATKOWE
 W 1873 r. Emilie Tamisier, inicjatorka Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych wyraziła przekonanie, które ożywiło jej poczynania: „Zrozumiałam, że Bóg
61

Por. odpowiedź na pytanie kwalifikacyjne nr 30.
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chce, bym poświęciła się sprawie zbawienia społecznego przez Eucharystię.”
Przekonaniem tym zdołała natchnąć innych i w 1881 r. w Lille odbył się pierwszy
Kongres Eucharystyczny. Pięć lat później w Tuluzie, a cztery Kongresy już się odbyły (
Lille, Awinion, Liege, I Fryburg), Emilia Tamisier naciska, by komitet udał się do
Rzymu. Spełnia się jej pragnienie i na każdym Kongresie obecny jest Legat papieski,
co więcej na Kongresy w Bombaju (1964 r.) i Bogocie (1968 r.) przybywa sam Papież
Paweł VI.
42 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Lourdes (1981 r.). Ojciec
Święty Jan Paweł II oficjalnie wyraził pragnienie uczestnictwa w Kongresie.
Przygotował się do niego z wielką starannością. Zamach 13 maja 1981 r. sprawił, że
fizyczna obecność Ojca Świętego okazała się niemożliwa. W różny sposób,
a zwłaszcza przez dwa orędzia: do uczestników Kongresu i do chorych, Papież dał
wyraz temu jak bardzo przeżywa te dni, ofiarowując Bogu swe cierpienia i składając
ofiarę z niemożności przybycia na Kongres. Legatowi papieskiemu na Kongres,
którym został mianowany kard. Bernardin Gantin - przewodniczący Papieskiej Komisji
„Iustita et Pax” oraz Rady „Cor Unum” Jan Paweł II powierzył swoją ferulę pasterską
w kształcie krzyża.
43 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Kenii. Był on zarazem
pierwszym w sercu Afryki. Zamknięciu Kongresu (18.08.1985 r.) uczestniczył Ojciec
Święty Jan Paweł II.
44 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Seulu (Korea),
w zakończeniu którego (8.10.1989 r.) uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II.
45 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Hiszpanii w 1993 r.
Hasło Kongresu brzmiało: „Chrystus światłością narodów” i temat Kongresu brzmiał:
„Eucharystia a Ewangelizacja”. W zakończeniu Kongresu (13.06.1993 r.) uczestniczył
Ojciec Święty Jan Paweł II.
W związku z obchodami 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we
Wrocławiu Jan Paweł II do kard. Henryka Gulbinowicza napisał:
„Każdy Kongres Eucharystyczny, aby mógł stać się w Kościele wydarzeniem
zbawczym w pełnym tego słowa znaczeniu, wymaga odpowiedniego przygotowania.
„Zróbcie Mu miejsce” Jest to podstawowe zadanie, jakie w perspektywie
Kongresu staje przed nami. Właśnie o to miejsce dla Chrystusa - Eucharystii
w życiu każdego Rodaka i w życiu całej Ojczyzny nie przestaję się modlić,
a wzywając wstawiennictwa Dziewicy Jasnogórskiej, Królowej Polski,
powtarzam Piotrowe wyznanie: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego” (J 6. 68).
„Od czasu Soboru Watykańskiego II, Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne
Kościół rozumie jako „Statio Orbis”, czyli zgromadzenie przedstawicieli Kościołów
lokalnych z całego świata, pod przewodnictwem Papieża, wokół Jezusa Chrystusa
obecnego w Tajemnicy Eucharystii. Program Kongresu wypełnia uroczyste
sprawowanie Liturgii Eucharystycznej, a także adoracja Najświętszego Sakrame-ntu,
procesja, sprawowanie innych sakramentów, liczne wykłady i spotkania”...
Tematem 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest
„Eucharystia i wolność”. Jego biblijną interpretację stanowią słowa św. Pawła
z Listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1)
47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w sercu Wielkiego
Jubileuszu, w Rzymie. Tematem Kongresu były słowa:
<<Jezus, jedyny Zbawiciel świata, chleb dla nowego
życia>>.
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Centralnym elementem symbolu XLVII Międzynarodowego
Kongresu Euchary-stycznego było oficjalne logo Roku
Jubileuszowego, do którego nawiązują kolorystycznie kłosy zboża
i latorośle, wskazujące na tajemnicę Eucharystii. Wielość barw ma
wyrażać prawdę, że Eucharystia jest zaszczepiona w różnych
kulturach i wielorakich doświadczeniach człowieka. Kłosy
i latorośle wyrastają dynamicznie ku górze, co symbolizuje otwarcie
się człowieka i kosmosu na eschatologiczną nadzieję, której
rękojmią i zadatkiem jest Eucharystia.

Był to pierwszy Kongres obchodzony podczas Jubileuszu, a zrazem najdłuższe z wszystkich
wydarzeń przewidzianych w Kalendarzu Roku Świętego.
Cały tydzień (18-25 czerwca) był poświęcony uroczystym liturgiom i refleksji
teologicznej. Katechezy publiczne były wygłaszane w Bazylice św. Jana na Lateranie.
Kapłani i wierni świeccy dzielili się doświadczeniem wiary i apostolstwa w świecie
współczesnym. W bazylikach rzymskich odbywały się: nabożeństwa para liturgiczne
w różnych językach z udziałem pielgrzymów z wszystkich kontynentów, czuwania
modlitewne, liturgie pokutne.
W czasie trwania Kongresu Ojciec Święty :
 wygłosił rozważanie na temat „Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata”;
 przewodniczył na placu św. Piotra Nieszporom inaugurującym Kongres, podczas
których wygłosił przemówienie o Kościele zgromadzonym wokół Eucharystii;
 wygłosił katechezę poświęconą Eucharystii, która jest sercem Wielkiego Jubileuszu
i działalności ewangelizacyjnej Kościoła;
 sprawował Eucharystię na placu przed Bazyliką św. Jana na Lateranie, gdzie
wygłosił homilię o Bogu pośrodku swego ludu, a następnie poprowadził procesję
z Najświętszym Sakramentem do Bazyliki Matki Bożej Większej;
 wygłosił rozważanie poświęcone Eucharystii, o Chrystusie zamieszkałym wśród
nas;
 odprawił Mszę św. zamykającą 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny,
podczas której wygłosił homilię o Eucharystii, będącej darem nieskończonej miłości
Chrystusa.
W ramach Kongresu odbyło się między innymi sympozjum na temat:
<<Eucharystia i Oblicze Chrystusa>>.
„Kongres Eucharystyczny - powiedział Ojciec Święty - jest dla nas wezwaniem do
odnowienia wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza”.
W „Statio Orbis‖ uczestniczyły dziesiątki tysięcy pielgrzymów i około dziesięciu tysięcy
dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej.
WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW EUCHARYSTYCZNYCH
L.P.
1
2
3
4
5
6
7

MIASTO
LILLE
AWINION
LIEGE
FRYBURG
TULUZA
PARYŻ
ANTWERPIA

DATA
28-30 czerwca 1881
13-17 września 1882
5-10 czerwca 1883
9-13 września 1885
20-25 czerwca 1886
2-6 lipca 1888
16-21 sierpnia1890
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PAPIEŻ
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII

L.P.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

MIASTO
JEROZOLIMA
REIMS
PARAY-LE-MONIAL
BRUKSELA
LOURDES
ANGERS
NAMUR
ANGOULEME
RZYM
TOURNAI
METZ
LONDYN
KOLONIA
MONTREAL
MADRYT
WIEDEÑ
MALTA
LOURDES
RZYM
AMSTERDAM
CHICAGO
SYDNEY
KARTAGINA
DUBLIN
BUENOS AIRES
MANILIA
BUDAPESZT
BARCELONA
RIO DE JANEIRO
MONACHIUM
BOMBAJ
BOGOTA
MELBOURNE
FILADELFIA
LOURDES
NAIROBI
SEUL
SEWILLA
WROCŁAW
Rzym
Guadalajara
(Meksyk)
Qubek (Kanada)

DATA
14-21 maja 1893
25-29 lipca 1894
20-24 września1987
13-17 lipca 1989
7-11 lipca 1989
4-9 wrzeœnia1901
3-7 września1902
20-24 czerwca1904
1-4 czerwca1905
15-19 sierpnia1906
6-11 sierpnia1907
8-13 września1908
4-8 sierpnia 1909
7-11 września1910
23 czerwca -1 lipca 1911
12-15 września1912
23-27 kwietnia 1913
22-26 lipca 1914
24-29 maja 1922
22-27 czerwca1924
20-24 czerwca1926
6-9 września1928
7-11 maja 1930
21-26 czerwca1932
10-14 października1934
3-7 lutego 1937
25-30 maja 1938
27 maja -1 czerwca 1952
214-24 lipca 1955
31 lipca - 7 sierpnia 1960
28 listopada - 6 grudnia 1964
18-25 sierpnia1968
18-25 lutego 1973
1-8 sierpnia 1976
6-23 lipca 1981
11-18 sierpnia1985
5-8 października1989
7-13 czerwca1993
31 maja - 2 czerwca 1997
18-25 VI 2000
2004

PAPIEŻ
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Leon XIII
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius X
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XI
Pius XII
Pius XII
Jan XXIII
Paweł VI
Paweł VI
Paweł VI
Paweł VI
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Jan Pawe³ II
Jan Paweł II
Jan Paweł II

2008

W dniach od 10 do 17 października w meksykańskiej Guadalajarze odbywał się 48. Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny. Jego hasłem były słowa: „Eucharystia światłem i życiem nowego
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tysiąclecia". Wysłannikiem Ojca Świętego na to spotkanie był ks. kard. Jozef Tomko,
przewodniczący Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
Wybór Guadalajary na miejsce tego Kongresu nie był przypadkowy. Wielu zagranicznych
uczestników tego wydarzenia zwracało uwagę na "kulturę eucharystyczną" mieszkańców tego
latynoskiego kraju, drugiego pod względem liczebności w świecie katolickim. Ksiądz kardynał
Walter Kasper przyznał w jednej z rozmów, że po raz pierwszy jest w Meksyku i jest pod wielkim
wrażeniem żywej wiary jego mieszkańców i ich pobożności. Podobnie według amerykańskiego ks.
kard. Bernarda Lawa, kultura meksykańska jest "kulturą eucharystyczną", co nadaje jej szczególny
wymiar. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Meksykańskiego ks. bp José Guadaupe Martin
Rábago zauważył, że jego rodacy "są spontanicznie 'eucharystyczni' i szczerze przeżywają swe
zbliżenie do tego sakramentu w takich formach jak adoracja nocna, Godzina Święta, uroczystość
Bożego Ciała i wiele innych przejawów pobożności ludowej". Jednocześnie hierarcha podkreślił
konieczność pogłębienia tej religijności "tak bogatej i godnej szacunku". Najdalej w swym
uznaniu dla miejscowego Kościoła poszedł patriarcha Wenecji ks. kard. Angelo Scola, mówiąc, że
jest to obecnie najważniejszy Kościół lokalny na świecie, będący jednocześnie przyszłością
Kościoła powszechnego.
W 48. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym wzięło udział, poza mieszkańcami
Meksyku, ponad 15 tys. gości i pielgrzymów z 87 krajów. Z Polski w spotkaniu tym uczestniczyli
ordynariusz radomski ks. bp Zygmunt Zimowski i sufragan lubelski ks. bp Ryszard Karpiński.
Udział zwykłych ludzi w Kongresie pobił wszelkie rekordy. Najwięcej uczestników - prawie 4
mln osób - zgromadziła 5-kilometrowa pielgrzymka spod katedry
w Guadalajarze do bazyliki
sanktuarium maryjnego w Zapopan. Półtora miliona osób wzięło udział w procesji
eucharystycznej ulicami miasta 14 października.
Jeszcze przed zakończeniem 48. MKE jego gospodarz ks. kard. Juan Sandoval Iniguez poinformował,
że trwałym śladem tego spotkania będzie fundacja na rzecz ubogich, nosząca imię jego poprzednika
ks. kard. José Garibiego Rivery (1889-1972). Kolejny, 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
odbędzie się jesienią 2008 r. w Quebecu, w Kanadzie.
Kongres Eucharystyczny w 2008
Radio Watykanskie
Arcybiskup Quebecu w Kanadzie wyraził nadzieję, że za trzy lata przybędzie tam Benedykt XVI. Od
15-22 czerwca 2008 roku miasto to ma być gospodarzem 49 Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego. Zdaniem kardynała Marca Ouellet‘a weźmie w nim udział około 15 tysięcy osób z
60 krajów świata zaś we Mszy świętej na jego zakończenie około ćwierć miliona osób.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ma być najważniejszym z obchodów religijnych
wpisujących się w 400. rocznicę istnienia miasta Quebec. Obok procesji i uroczystości liturgicznych
przewiduje się szereg wydarzeń kulturalnych i społecznych, spotkanie młodzieży oraz rodzin. Istotną
rolę w przygotowaniu Kongresu odgrywać będzie największa organizacja laikatu Ameryki Północnej
– Rycerze Kolumba – poinformował przyjęty 25 czerwca 2005 r. przez papieża kard. Marc Oullet.

Pytania finałowe i odpowiedzi
Runda I: Karol Wojtyła - dzieciństwo i młodość
1. Spotkanie Karola Wojtyły (jako robotnika) z mistyką św. Jana od Krzyża nastąpiło
poprzez osobę, która wywarła duży wpływ na Jego życie religijne i na Jego duchowość.
Podaj nazwisko tej osoby.
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Odpowiedź: Jan Tyranowski

 INFORMACJE DODATKOWE
JAN TYRANOWSKI
- życiorys, wspomnienia Jana Pawła II
Jan Tyranowski urodził się 9 lutego 1901 r. w Krakowie - Dębinkach. Był człowiekiem pra-wego
charakteru, głębokiego życia wewnętrznego i wielkiej gorliwości apostolskiej. W cierpieniu okazywał
zawsze nadzwyczajną wytrwałość i zgadzanie się z wolą Bożą. Zmarł 15 marca 1947 r.. Spoczywa na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Ojciec święty Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica‖ tak wspomina Jana Tyranowskiego:
„ W parafii (księży Salezjanów na Dębinkach) była osoba wyjątkowa: chodzi o Jana
Tyranowskiego Był on z zawodu urzędnikiem, chociaż wybrał pracę w zakładzie krawieckim swojego
ojca. Twierdził, że bardziej mu to ułatwia życie wewnętrzne. Był człowiekiem niezwykle głębokiej
duchowości. Księża Salezjanie, którzy w tym trudnym okresie (okupacji) odważyli się na
prowadzenie duszpasterstwa młodzieży, powierzyli mu zadanie polegające na nawiązywaniu
kontaktów z młodymi ludźmi w ramach tzw. „Żywego Różańca‖. Jan Tyranowski wywiązywał się
z tego zadania nie tylko w sensie organizacyjnym, ale także poprzez prawdziwą duchową formację,
którą dawał związanym z nim młodym ludziom. Od niego nauczyłem się między innymi
elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłem
w seminarium. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od
Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury‖.

2. Karol Wojtyła w młodości fascynował się teatrem. Pisał dramaty a także był aktorem.
Podaj nazwę teatru, z którym Karol Wojtyła współpracował.
Odpowiedź: Teatr Rapsodyczny

 INFORMACJE DODATKOWE

TEATR RAPSODYCZNY





Teatr Rapsodyczny - Teatr Żywego Słowa. Greckie „rapsod” oznacza recytatora piewcę pieśni epickich lub fragmentu epopei. Rapsod mówi nam co wielkie, wzniosłe,
bohaterskie, epokowe, nieprzemijające.
Premiera Teatru Rapsodycznego założonego przez Mieczysława Kotlarczyka (22 VIII
1941 r.) w Krakowie - 1 listopada 1941 r. w mieszkaniu p.Dębowskich „Króla - Ducha”
J. Słowackiego. Wielki sukces Karola Wojtyły w roli Bolesława Śmiałego
(w Rapsodzie V).
Zespół Teatru Rapsodycznego został powołany do życia przez katolickie podziemne
ugrupowanie polityczne :Unia”. W składzie pierwszego zespołu, obok Karola Wojtyły
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znaleźli się także: Juliusz Kydryński, Wojciech Żukrowski, Krystyna Dąbrowska,
Halina Królikiewicz, Danuta Michałkowska oraz Tadeusz Ostraszewski.
Po „Królu-Duchu” poszedł „Beniowski”, w którym Karol Wojtyła mówił tzw. „apostrofę
do Ludwiki Śniadeckiej”. [Luty 1942 r.] „Hymny” -J.Kasprowicza. Wykonano fragmenty
wszystkich ośmiu hymnów, a najbardziej znany „Święty Boże, Święty Mocny”
w recytacji zbiorowej, przy czym prowadzącym był Karol Wojtyła. On też wykonał
finalny „Hymn Św. Franciszka z Asyżu”. [Marzec 1942 r.] „Godzina Wyspiańskiego”.
[Maj 1942 r.] w zakończeniu III aktu „Wesela” Jaśkiem był Karol Wojtyła.
„Pan Tadeusz” [listopad 1942 r.] - Ks. Robaka gra Karol Wojtyła.
„Samuel Zborowski” - J. Słowackiego [marzec 1943 r.] - Samuelem jest Karol Wojtyła.
To była ostatnia rola Karola Wojtyły.
Chociaż przedstawienia oglądała zaledwie garstka widzów, a wszystko odbywało się
w konspiracyjnej oprawie poprzez utwory największych wieszczów polskich aktorzy
ujawniali swój patriotyzm, równocześnie walcząc o zachowanie wolności osobistej.
O swym Teatrze Rapsodycznym pisał ks. Karol Wojtyła pod pseudonimami: Piotr
Jasień, Andrzej Jawień.
W czasach szczególnej represji wobec Kościoła działalność teatru została
zawieszona aż do 1957 roku. Okres późniejszej działalności przyniósł inscenizacje
m.in. „Odysei” Homera, „Don Juana” Bayrona czy „Fausta” Goethego.
Teatr Rapsodyczny ostatecznie zlikwidowano decyzją władz państwowych w 1967 r.
 22 sierpnia 2001 roku obchodzono w Krakowie 60. Rocznicę powstania
nieistniejącego już Teatru Rapsodycznego, z którym ściśle związany był Karol Wojtyła.
Teatr, stworzony w duchu patriotyzmu i miłości do Boga, był swoistym sposobem walki
z okupantem za pomocą sztuki.
W uroczystościach udział wzięli m.in. dawni aktorzy teatru. Po okolicznościowej Mszy
św., której przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, Danuta Michałowska
i Halina Królikiewicz-Kwiatkowska zaprezentowały fragmenty z „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza oraz z „Króla Ducha” Juliusza Słowackiego. Następnie minister
Andrzej Zieliński wraz z aktorkami odczytali uroczyste listy do Jana Pawła II,
najsłynniejszego członka zespołu Teatru Rapsodycznego.
- Jako urzędujący minister kultury chciałem przeprosić za postawę ministra kultury i sztuki
z czasów PRL, która przyczyniła się do likwidacji Teatru Rapsodycznego - stwierdził
Andrzej Zieliński.
- Karol Wojtyła był i jest wspaniałym aktorem, gdyż największą sztuką jest bycie sobą.
W okresie okupacji teatr był naszą wielką radością, centrum życia osobistego,
duchowego, artystycznego. Mieliśmy poczucie, że robimy coś dobrego nie tylko dla
siebie, ale dla tej garstki widzów, do której należeli m.in. Stanisław Pigoń czy
Stanisław Witold Balicki - wspominała Danuta Michałowska.
Dzień wcześniej, 21 sierpnia 2001 r. na grobach nieżyjących, związanych z teatrem osób
złożone zostały kwiaty. Uczestnicy uroczystości odwiedzili miejsca, w których
„Rapsodyczny” powstawał i działał.
- Chociaż teatru już nie ma, on żyje w nas. To wspomnienia, to część naszej duszy, której
nikt nigdy nam nie odbierze - mówiła Danuta Michałowska.

3. Jak nazywał się twórca teatru, z którym współpracował w młodości Karol Wojtyła?
Odpowiedź: Mieczysław Kotlarczyk

 INFORMACJE DODATKOWE
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MIECZYSŁAW KOTLARCZYK
Mieczysław Kotlarczyk (1908-1978), aktor, reżyser, dyrektor teatru. W 1941 r. stworzył Teatr
Rapsodyczny. Po wojnie jego repertuar wzbudzał zaniepokojenie władz państwowych i poli-tycznych,
toteż dwukrotnie (w 1953 r. i w 1978 r.) Teatr był likwidowany.
Mieczysława Kotlarczyka, nauczyciela w prywatnym gimnazjum Karmelitów w Wadowicach
Karol Wojtyła poznał w maju 1938 r.

4. Jak nazywał się Arcybiskup, Metropolita Krakowski, który 1 listopada 1946 roku udzielił
Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich?
Odpowiedź: Arcybiskup książę Adam Sapieha.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Książę Adam Sapieha (1867-1951), biskup, od 1925 r. Arcybiskup - Metropolita
Krakowski, od 1926 r. kardynał
 Ojciec święty Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica” tak wspomina ten dzień:
„ Moje święcenia kapłańskie miały miejsce w dniu, w którym zwykle tego sakramentu
się nie udziela: 1 listopada obchodzimy bowiem uroczystość Wszystkich Świętych
i cała liturgia Kościoła jest nastawiona na przeżycie tajemnicy Świętych Obcowania
przygotowania do Dnia Zadusznego. Jednakże Książę Metropolita wybrał ten dzień
ze względu na to, że miałem wkrótce wyjechać do Rzymu na dalsze studia
Przyjmowałem święcenia sam, w prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich.”

5. Karol Wojtyła w czasie wojny pracował jako robotnik w zakładach Solvay, w Barku
Fałęckim. Swoje przeżycia z tego okresu utrwalił w jednym z wierszy. Podaj tytuł
wiersza, z którego pochodzi cytowany niżej fragment?
Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój
Przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę A we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu,
że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. [...]
Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz
Jak wąwozy, którymi toczy się nieokreślony żywioł.
Te same dłonie, które człowiek wówczas otwiera,
Gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą.
Odpowiedź: „Kamieniołom‖ 62

6. W Polsce istnieje pomnik rodziców Karola Wojtyły. Gdzie znajduje się ten pomnik?
Odpowiedź:
62

Por. odpowiedź do pytania półfinałowego nr 2.
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Na Jasnej Górze w Częstochowie przed Domem Pielgrzyma
im. Jana Pawła II znajduje się pomnik rodziców Karola Wojtyły.

7.

Jak nazywa się żydowski przyjaciel Karola Wojtyły ze szkoły w Wadowicach,
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mieszkający obecnie w Rzymie?
Odpowiedź: Jerzy Kluger.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Jerzy Kluger jako oficer - artylerzysta przeszedł szlak II Korpusu generała Andersa i
wziął udział w bitwie pod Monte Cassino. Przeżył wojnę. W Polsce zginęła jego babka,
matka i siostra: pochłonęły je krematoria oświęcimskie. Pozostał za granicą.
 Z okazji odsłonięcia tablicy dla upamiętnienia życia, męczeństwa i zagłady Żydów,
mieszkańców ziemi wadowickiej, które odbyło się 9 maja 1989 r. w Wadowicach
Ojciec Święty napisał do dawnego szkolnego kolegi Jerzego Klugera specjalny
z
tej okazji list, datowany 30 marca 1989 r. Tablicę umieszczono w miejscu, gdzie do
września 1939 r. wznosiła się synagoga (dziś znajduje się tam Dom Dziecka). Na
odsłonięcie tablicy przybył z Rzymu Jerzy Kluger, który w czasie uroczystości odczytał
list Papieża Jana Pawła II. Z 1400 pozostałych w Wadowicach żydów (we wrześniu
1939 r.) wojnę przeżyło zaledwie dziesięciu.
Runda II: Karol Wojtyła - duszpasterz i teolog

1.

Jeden z parafian ks. Karola Wojtyły tak oto wspomina swe pierwsze z nim spotkanie
„pracując w polu zobaczyłem postać księdza idącego drogą. Przy kapliczce na
skrzyżowaniu uklęknął i długo się modlił. Gdy zbliżył się do mnie zobaczyłem, że ma
wytartą sutannę i teczkę tak sfatygowaną, że ja wstydziłbym się z nią pojechać do miasta.
Zapytał mnie o drogę do plebanii. Potem stwierdziłem, że był to nasz nowy wikary, ks.
Karol Wojtyła.‖ Podaj, jak nazywała się ta parafia, która była pierwszą parafią księdza
Karola Wojtyły?
Odpowiedź: Niegowić (koło Bochni).

 INFORMACJE DODATKOWE
 Ojciec Święty Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica” tak wspomina podróż do
parafii w Niegowici: „Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś
gospodarz podwiózł mnie szosą w stronę wsi Marszowice i potem doradził mi iść
ścieżką wśród pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali było już widać kościół
w Niegowici a był to okres żniw. Szedłem wśród łanów częściowo już skoszonych,
a częściowo czekających jeszcze na żniwo. Pamiętam, że w pewnym momencie,
gdy przekraczałem granicę parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię.
Nauczyłem się tego gestu chyba od św. Jana Marii Vianneya”. O geście tym tak pisze
Marzena Burczycka-Woźniak w artykule „Niegowić i świat”: „I tak to już zostało, we
wszystkich papieskich podróżach: wymiar uniwersalny splatał się z lokalnym,
Niegowić i świat wzajemnie siebie dopełniały”.
 Z inicjatywy ks. Karola Wojtyły parafianie zbudowali w Niegowici nową świątynię pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Kościół miał być darem dla Jubilata - ks.
proboszcza, który obchodził w tym czasie 50-lecie święceń kapłańskich.
 „Wikary z Niegowici - ksiądz Karol Wojtyła” autorstwa ks. Jarosława Cieleckigo to
najnowsza książka Biblioteki „Niedzieli”.
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2. Jaki jest przedmiot pracy doktorskiej, obronionej przez ks. Karola Wojtyłę w 1948 r. na
Uniwersytecie Angelicum w Rzymie?
Odpowiedź:

Wiara w ujęciu Św. Jana od Krzyża.
W oryginale „Doctrina de fide apud s. Joannem de Cruce‖.

3. W czasie wakacji latem 1947 roku ks. Karol Wojtyła odbywał podróż po Europie
Zachodniej i na tej podstawie publikuje artykuł w Tygodniku Powszechnym, na temat
sytuacji w jednym z krajów Europy Zachodniej. O jaki kraj chodzi?
Odpowiedź: O Francję (artykuł „Mission de France‖)

4.

Po soborze Arcybiskup Karol Wojtyła pisze książkę poświęconą realizacji Soboru
Watykańskiego II. Podaj jej tytuł.
Odpowiedź: „U podstaw odnowy. Studium realizacji Vaticanum II‖

 INFORMACJE DODATKOWE
Książka nie jest komentarzem do dokumentów Vaticanum II. Jest raczej
„vademecum”, naprowadzającym na różne dokumenty Vaticanum II, zawsze jednak
pod kątem wcielenia w życie i wiarę kościoła.
5. Jak nazywała się inicjatywa duszpasterska, pomyślana jako wcielenie zasad Vaticanum
Secundum na terenie Archidiecezji Krakowskiej? (Została ona uroczyście zamknięta już
przez Jana Pawła II podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Polski.)
Odpowiedź: Synod Archidiecezji Krakowskiej.

 INFORMACJE DODATKOWE
W dzień św.Stanisława 8 maja 1972 r. w Katedrze Wawelskiej ks. abp kard. Karol
Wojtyła otwiera Synod Archidiecezji Krakowskiej, który ma trwać 7 lat. Prace mają się
zakończyć 8 maja 1979 r. Czas trwania Synodu jest równy czasowi panowania św.
Stanisława na krakowskiej stolicy biskupiej, tzn. od 1072 r. do 1079 r.

6.

Kardynał Karol Wojtyła brał aktywny udział w redagowaniu dokumentów soboru.
Pracował zwłaszcza nad tzw. Schematem XIII. Jaką nazwę przybrał ostatecznie ten
właśnie dokument?
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Odpowiedź: Konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym:
„Gaudium et spes‖

7. „Człowiek będąc jedynym na Ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,
nie może sam siebie odnależć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego
siebie‖. Z jakiego dokumentu Soboru Watykańskiego II, na którego kształt w dużym
stopniu wpłynął Arcybiskup Karol Wojtyła, pochodzi powyższe zdanie?
Odpowiedź: Konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym:
„Gaudium et spes‖ 1.

Runda III: Karol Wojtyła - twórczość poetycka
1. Jaki tytuł nosił utwór poetycki Karola Wojtyły, napisany w czasie, gdy był On młodym
klerykiem? (Utwór ten, związany z mistyką Św. Jana od Krzyża, uważany jest przez
wielu za właściwy debiut literacki Karola Wojtyły.)
Odpowiedź: „Pieśń o Bogu ukrytym‖. (Utwór wydrukowany w 1946 r.)
2.

Jeden z poematów Karola Wojtyły ukazuje obraz Kościoła jako krzyża, w obrębie
którego poruszają się wierzący. Poemat ten był poetyckim wyrazem myśli Soborowej.
Podaj tytuł tego poematu.
Odpowiedź: „Kościół‖.

3. „Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?‖ Z jakiego poematu pochodzi
powyższe zdanie?
Odpowiedź: „Myśląc Ojczyzna‖. (Poemat wydrukowany w 1979 r.)
4. Jaki tytuł nosi dramat napisany przez Karola Wojtyłę, mówiący o bracie Adamie Albercie
Chmielowskim?
Odpowiedź: „Brat naszego Boga‖ 63
5. Jaki tytuł nosi utwór poetycki Karola Wojtyły, poświęcony sakramentowi małżeństwa?
(Autor określił go jako „medytację przechodzącą chwilami w dramat‖.)
Odpowiedź: „Przed sklepem jubilera‖
6. „Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. Nie mogę jej odepchnąć, bo bym

1

Por. rozdz. WYKAZ DOKUMENTÓW EKUMENICZNEGO SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
VATICANUM II oraz REFLEKSJE PAPIEŻA JANA PAWŁA II na ich temat.
63
We wprowadzeniu do dramatu autor pisze, że jest to poetyckie „studium‖ będące „próbą przeniknięcia
człowieka‖. Jest to dramat dojrzewania do miłości. Znany jest obraz namalowany przez Adama
Chmielowskiego p.t. „Ecce Homo‖, wyobrażenie Boga - Człowieka.
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odepchnął sam siebie‖. Z jakiego utworu Karola Wojtyły pochodzą te słowa?
Odpowiedź: „Narodziny wyznawców‖

7. Z jakiego poematu Karola Wojtyły pochodzi poniższy werset o języku ojczystym?
Tak zwarci wśród siebie jedną mową,
istniejemy w głąb własnych korzeni,
czekając na owoc dojrzewań i przesileń.
Ogarnięci na codzień pięknem własnej mowy,
nie czujemy goryczy, chociaż na rynkach świata
nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów.
Odpowiedź: „Myśląc Ojczyzna‖

 INFORMACJE DODATKOWE
INFORMACJE OGÓLNE O TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY
Karol Wojtyła debiutował już jako 13 letni chłopiec w krakowskim czasopiśmie „Dzwon
Niedzielny” (w dodatku „Dzwoneczek” 1933 r.). Tytuł artykułu: „Pożegnanie opiekuna”
- ks. prałata Kazimierza Figlewicza, opiekuna kółka ministrantów w Wadowicach.
Karol Wojtyła był również współredaktorem zeszytów poświęconych pracom z zakresu
Etyki, a wydawanych w Rocznikach Filozoficznych Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 PUBLIKACJE KAROLA WOJTYŁY W OKRESIE: 1946-16.10.1978 R. (niektóre).
 Pod pseudonimami:



Jawień Andrzej - poezje: Pieśń o blasku wody (1950), Matka (1950), Myśl jest
przestrzenią dziwną (1952), Kamieniołom (1957), Profile Cyrenejczyka (1958),
Matka Boska w poezji polskiej (1959).



Jasień Piotr - w „Tygodniku Powszechnym‖: „O teatrze słowa‖ (1952) - (artykuł o
Teatrze Rapsodycznym).




Ksiądz - „List do redakcji w sprawie campingu‖ (1957).
Gruda Stanisław Andrzej - poezja: Rozważanie o śmierci (1975), Myśląc
Ojczyzna, Odkupienie szuka Twojego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich
ludzi.

 Pod kryptonimem:



„A. J.‖ - poezje: Wędrówka do miejsc świętych (1965), Wigilia Wielkanocna
(1966), Kościół (1963).
 Pod własnym nazwiskiem:




Zagadnienia wiary w dziełach św. Jana od Krzyża (1950).
System etyczny Maxa Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej
(1954).
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Elementarz etyczny (1957, 1958).
Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu
Maxa Schelera (1959).
Miłość i odpowiedzialność - studium etyczne (1960).
Przed sklepem jubilera – utwór poświęcony problemom miłości małżeńskiej. Autor
wykorzystał w niej liczne doświadczenia własne: kapłańskie, pedagogiczne,
psychologiczne (1960).
Dwaj powstańcy - o. Rafał Kalinowski i brat Albert-Adam Chmielowski (1963).
Osoba i czyn-główne dzieło filozoficzne powstałe w latach Vaticanum II (1969).
Znak, któremu sprzeciwiać się będą - rekolekcje w Watykanie, dla Pawła VI
(5-12.03.1976).
U podstaw odnowy - studium o realizacji Vaticanum II (1972).

 Po 16.10.1978 r. ukazały się:







Myśląc Ojczyzna, Stanisław i inne
Brat naszego Boga (dramat o bracie Albercie, pisany w latach 1944-1950).
Wiersze autobiograficzne: Nad Twoją białą mogiłą, Magnificat (ostatnia strofa
nawiązuje do „Renesansowego psałterza‖ - zbiorku wierszy)
Utwory młodzieńcze: Hiob. Drama ze Starego Testamentu (1940).
Jeremiasz. Drama narodowa w trzech dziełach (1940).
W 1999 r. ukazał się „Renesansowy psałterz‖, a w nim poematy, które dotychczas
nigdy nie były publikowane:

Pieśń poranna
...a gdy przyszedł Dawid do ziemi – macierzy swej
Poezja (Uczta czarnpleska)
Mousike
Słowo – Logos
Ballada wawelskich arkad
Harfiarz – montaż poetycki
Wydanie II, poprawione
oraz utwory, które były już pub
likowane, ale nie w ostatecznej, zaakceptowanej wersji:
+Emilii, Matce mojej
Sonety – Zarysy.
„Renesansowy psałterz‖ zawiera cykl wierszy i poematów powstałych latem i wiosną 1938 oraz
1939 roku, a także jesienią pierwszego roku wojny. Został opublikowany przez wydawnictwo
„Biały Kruk‖ w Krakowie.

KSIĄŻKI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:
Przekroczyć próg nadziei (1994).
Książka – wywiad, dotyczy kluczowych problemów wiary,
moralności, współczesnego świata. Wypisy
z poszczególnych rozdziałów znajdują się
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w odpowiedzi na 25. pytanie kwalifikacyjne.

Dar i Tajemnica (1996) – W pięćdziesiątą rocznicę
święceń kapłańskich Jana Pawła II.
Książka zawiera wspomnienia i refleksje związane
z początkami kapłaństwa ks. Karola Wojtyły. Dla wielu jej
czytelników stała się bardzo cenną pomocą we właściwym
rozeznaniu własnego powołania. Napisana została podczas
wakacji w Dolomitach. Podzielona jest na dwie części.
W pierwszej, ściśle autobiograficznej, papież opowiada o swojej
młodości i źródłach decyzji dotyczącej wyboru stanu
duchownego.
„To wszystko, o czym tu mówię, nie dotyczy jedynie
zewnętrznych wydarzeń, ale sięga do korzeni moich
najgłębszych i najbardziej osobistych przeżyć i doświadczeń
związanych z powołaniem kapłańskim.‖
Tryptyk Rzymski (2003) – składa się z trzech części.
Pierwsza,
Strumień,
jest
zamyśleniem
nad
pięknem
a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej
Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy
ej,
Autor
kontynuuje
swą
refleksję
medytując
tajemnicę
stworzenia
ukazaną
przez
Michała
Anioła.
Zamykająca trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest
historią Abrahama ofiarującego swego syna Izaaka.

**********************
Poniżej prezentacja wg kardynała Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki
Wiary w Watykanie, obecnego papieża Benedykta XVI.
Pierwsza część Tryptyku rzymskiego Papieża Jana Pawła II ukazuje rzeczywistość
stworzenia, jego piękno i dynamikę. Pojawia się w niej obraz lesistych wzgórz,
a obok jeszcze bardziej wyrazisty obraz wód spływający w dolinę <<srebrzysta kaskada
potoku , który spada z góry rytmicznie>>.
W czasie rekolekcji dla Pawła VI i Kurii, w 1976 r., kard. Karol Wojtyła opowiadał
o pewnym fizyku, który długo z nim dyskutował i w końcu powiedział: ―Z punktu
widzenia mojej nauki i jej metodologii jestem ateistą>>. Ale ten sam człowiek napisał
później w liście : ―Ilekroć staję wobec majestatu przyrody, w obliczu gór, czuje, że ON
istnieje‖.
Oto dwa odmienne sposoby postrzegania przyrody!
Pierwsza część Tryptyku jakby w onieśmieleniu zatrzymuje się na progu, Papież nie
mówi jeszcze bezpośrednio o Bogu. Modli się jednak tak, jak można się modlić do
Boga dotąd nie znanego.
<<Pozwól mi wargi umoczyć / w źródlanej wodzie / odczuć świeżość, / ożywczą
świeżość>>.
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Wypowiada te słowa szukając drogi do źródła, i zostaje mu ona wskazana: <<Jeśli
chcesz znaleźć źródło, / musisz iść do góry, pod prąd>>.
Wcześniej w pierwszym wersecie powiedział: <<Zatoka lasu zstępuje>>, las i strumień
wskazywały na ruch zstępujący. Teraz jednak w poszukiwaniu źródła wspina się pod
górę, idzie pod prąd.
Uważam, że to jest właśnie klucz do odczytania następnych dwóch obrazów, one
bowiem prowadzą nas w tej wspinaczce <<pod prąd>>. Duchowa pielgrzymka, opisana
w tym tekście, prowadzi do <<Początku>>. Prawdziwym odkryciem, czekającym nas u
kresu tej drogi, jest to, że <<początek>> objawia również <<koniec>>. Kto poznał
początek, widzi także, dokąd i dlaczego zmierza cały ruch istnienia, które jest
stawaniem się i właśnie dlatego jest tez trwaniem: <<Wszystko trwa stając się
nieustannie>>.
Najważniejszym imieniem źródła odkrytego przez pielgrzyma jest SŁOWO, zgodnie
z początkowymi słowami Biblii: <<BÓG rzekł>>, które Jan przytacza w swojej
Ewangelii, nadając im nowe, niedoścignione brzmienie: <<Na początku było
SŁOWO>>. Jednakże słowem naprawdę kluczowym, wyrażającym istotę
pielgrzymowania w drugim obrazie Tryptyku, nie jest <<SŁOWO>>, ale wizja
i widzenie. Słowo ma oblicze. Słowo – źródło – jest wizją. Stworzenie, wszechświat
bierze początek z wizji. Także człowiek wyłania się z wizji.
Ten kluczowy termin prowadzi zatem medytującego Papieża ku Michałowi Aniołowi,
ku freskom w Kaplicy Sykstyńskiej, które stały mu się bardzo bliskie. W obrazach
świata Michał Anioł dostrzegł wizję Boga; patrzy na nie – by tak rzec – stwórczym
spojrzeniem Boga i dzięki temu spojrzeniu zdołał w swoich śmiałych freskach
odtworzyć na ścianach kaplicy wizję pierwotną, z której wywodzi się wszelka
rzeczywistość. Wydaje się, że u Michała Anioła, który pomaga nam odkryć na nowo
wizję Boga w obrazach świata, urzeczywistnia się w sposób wzorcowy to, co jest
przeznaczeniem każdego z nas.
Adamie i Ewie, którzy symbolizują istotę ludzką jako taką, mężczyznę i kobietę
Papież mówi: <<Oni także stali się uczestnikami tego widzenia>>. Każdy człowiek jest
powołany, aby <<odzyskiwać to widzenie na nowo>>. Droga do źródła pozwala stać się
<<widzącym>>; pozwala od BOGA nauczyć się widzenia. Dzięki temu widzialny staje
się początek i koniec. Dzięki temu człowiek staje się sprawiedliwy.
Początek i koniec: prawdopodobnie dla Papieża, który pielgrzymuje ku głębi i ku górze,
więź między nimi stała się wyraźnie widoczna właśnie w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie
Michał Anioł pozostawił nam obrazy początku i końca - wizję stworzenia i ogromny
fresk przestawiający Sąd Ostateczny. Kontemplacja Sądu Ostatecznego w epilogu
drugiej części Tryptyku jest może tym, co najbardziej porusza czytelnika.
Rzeczywiste centrum drugiej części Tryptyku stanowi <<początek>>. Cóż takiego widzi
tam człowiek? Dzieło Michała Anioła ukazuje STWÓRCĘ <<pod postacią ludzką>>:
prawda o człowieku uczynionym na obraz i podobieństwo BOŻE zostaje tu odwrócona
w taki sposób aby można z niej było wyprowadzić człowieczeństwo BOGA, które
z kolei pozwala przedstawić wizerunek STWÓRCY.
Na końcu bowiem następuje wybawienie Izaaka – pojawia się baranek, tajemniczy znak
SYNA, który staje się BARANKIEM i żertwą ofiarną, objawiając nam w ten sposób
prawdziwe oblicze BOGA; tego BOGA, który ofiarowuje nam samego siebie, który jest
wyłącznie darem i miłością, aż do skrajności, aż do końca (por. J 13, 1).
Tak więc właśnie w tym niezwykle konkretnym wydarzeniu historycznym, które
zdaje się oddalać nas zupełnie od wielkich wizji stworzenia z pierwszej części Tryptyku,
ukazuje się wyraźnie początek i koniec wszystkiego, więź między zstępowaniem
i wchodzeniem pod górę, między źródłem, wędrowaniem i celem: rozpoznawalny staje
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się tutaj BÓG, który ofiarowuje samego siebie, który jest zarazem początkiem, drogą
i celem. Tego BOGA można dostrzec poprzez stworzenie i historię. To ON szuka nas
przez nasze cierpienie i pytania. Ukazuje nam, co znaczy być człowiekiem: znaczy
dawać samego siebie w miłości, przez co stajemy się podobni do BOGA. Poprzez
wejście SYNA na górę ofiarną objawiona zostaje <<tajemnica ukryta od założenia
świata>>. Miłość obdarowująca jest tajemnicą początku, a więc także my - miłując –
rozumiemy orędzie stworzenia, odnajdujemy drogę.
Poemat mistyczny Jana Pawła II Tryptyk Rzymski uważany jest przez wielu za
syntezę twórczości literackiej Karola Wojtyły. Utwór w religijnej perspektywie
rozpatruje kwestie życia i śmierci, inspirowany jest osobistymi doświadczeniami Jana
Pawła II.
*************************
Wstańcie, chodźmy! (2004). [Mk 14, 42].
Książka powstała z okazji 45. rocznicy sakry biskupiej Ojca
Świętego Jana Pawła II i srebrnego jubileuszu posługi na Stolicy
Piotrowej. Jest dalszym ciągiem wspomnień ujętych w książce Dar
i Tajemnica, poczynając od 1958 roku, w którym ks. Karol Wojtyła
został biskupem. Wspomnienia obejmują lata, w których służył
Kościołowi w Krakowie oraz doświadczenia, jakie przeżywał w
Rzymie jako następca Piotra.
„Zapis ten ofiarowuje Braciom w biskupstwie i całemu Ludowi
Bożemu. Niech posłuży wszystkim, którzy pragną poznać wielkość
posługi biskupiej, trud z nią związany, ale także radość, jaka
codziennie towarzyszy jej wypełnianiu‖ (ze Wstępu do książki).
Pamięć i tożsamość (2005).
Nowa książka Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość‖ ukazała
się w Polsce nakładem Wydawnictwa Znak. Trafiła ona do rąk
czytelnika wiosną 2005 roku i była to jej międzynarodowa
premiera.
Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie w 1993
roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski
i ś.p. ks. Józef Tischner, założyciele Instytutu Nauk o Człowieku
w
Wiedniu.
Tematem
książki
jest
właśnie
człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX
wieku, wreszcie – szukający swej tożsamości w spotkaniu
z Bogiem. Ojciec Święty mówi m.in. o takich pojęciach
jak naród, ojczyzna, Europa, komunizm, nazizm, patriotyzm,
wolność i demokracja. Zwraca uwagę że „ideologia zła‖ narodziła
się wtedy, gdy człowiek odrzucił „Boga jako Stwórcę, a przez to
jako źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe‖. Książkę zamyka
rozmowa poświęcona zamachowi na Ojca Świętego w maju 1981 r.,
w której daje on głęboką interpretację tego wydarzenia.
Od początku było wolą, przynajmniej ks. Tischnera, żeby ta
książka ukazała się w Znaku, tzn. w wydawnictwie, które nie tylko
wydawało wiele książek papieskich, ale jest właśnie wydawcą
książek Tischnera. I tę wolę ks. Tischner zdeklarował wobec
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Watykanu również. Więc to był na pewno bardzo ważny powód, dla
którego ta książka ukazuje się w Znaku. Zgodnie z decyzją Papieża
honoraria za książkę mają wesprzeć program stypendialny im. ks.
Józefa Tischnera prowadzony przez wiedeński Instytut Nauk
o Człowieku
Runda IV: Jan Paweł II -działalność duszpasterska
1. Jaka była idea przewodnia specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego
Europie w 1991 r., któremu przewodniczył Jan Paweł II?
Odpowiedź: „Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił‖- Ewangelizacja Europy
64

.

2. Po słynnym pocałunku pokoju między Pawłem VI i Athenagorasem I patriarchą
Konstantynopola i po odwołaniu obopólnej klątwy, nastąpił drugi pocałunek pokoju, tym
razem między Janem Pawłem II i Dymitriosem II. Kiedy i w jakich okolicznościach fakt
ten miał miejsce?
Odpowiedź:
„W czasie świętej liturgii w Fanarze, obecnej siedzibie patriarchatu Konstynopolitańskiego,
w czasie podróży Jana Pawła II do Turcji, 28-30 listopada 1979 r.65
3. W czasie której pielgrzymki do Polski i w jakim mieście Jan Paweł II otrzymał doktorat
honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?
Odpowiedź:.
Dnia 17 czerwca 1983 r. w czasie drugiej pielgrzymki do Polski, w rezydencji prymasowskiej
w Warszawie odbyła się uroczystość nadania Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa KUL w
zakresie wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych na tej uczelni. Ok. godz. 16 30 Rektor
KUL o. prof. dr hab. A. M. Krąpiec odczytał po łacinie akt nadania doktoratu. 66

4. W czasie VI Światowego Dnia Młodzieży Ojciec Święty wspólnie z młodzieżą modlił się na
Wałach Jasnogórskich. Wygłosił wówczas słynne przemówienie osnute na trzech słowach.
Jakie są to słowa?
Odpowiedź:
„Jestem, pamiętam, czuwam‖. Słowa te wyjęte są za słów Apelu Jasnogórskiego
a przemówienie zostało wygłoszone podczas czuwania maryjnego dnia 14 sierpnia 1991 r.

5. W czasie spotkania z młodzieżą w Częstochowie w 1991r. Jan Paweł II jako pierwszy w
historii papież przemawiał w języku pretendującym do roli międzynarodowego. Później
zatwierdził Mszał w tym języku oraz wprowadził go do życzeń wygłaszanych przy okazji
64

Por. rozdział „Synod Biskupów - rys historyczny‖
Por.odpowiedź do pytania półfinałowego nr 8.
66
Por.odpowiedź do pytania półfinałowego nr 4
65
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błogosławieństwa Urbi et Orbi. O jaki język chodzi?
Odpowiedź: Esperanto4

6.

Do pielgrzymów której polskiej diecezji zwrócił się Ojciec Święty 23 maja 1996 r.,
w następujących słowach?: „Obserwujemy dziś w Polsce próby ośmieszania religii,
podważania autorytetu Kościoła. Niebezpieczne są próby deprawacji młodego pokolenia,
przez promowanie stylu życia pozbawionego poczucia odpowiedzialności za godność
i kształt życia własnego i innych osób. Zasada panująca za czasów Jana Sarkandra
„Cuius regio, eius religio‖ (Czyja władza, tego religia) - zdaje się dziś przybierać formę
zaplanowanej ateizacji życia‖.
Odpowiedź: Do pielgrzymów Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

 INFORMACJE DODATKOWE
Przemówienie, z którego pochodzi w/w fragment Ojciec Święty wygłosił w Auli Pawła
VI w czasie audiencji papieskiej. Pielgrzymi przybyli do Rzymu z okazji rocznicy
wizyty Pasterskiej Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu, z biskupem
ordynariuszem Tadeuszem Rakoczym.
7. Jan Paweł II, w ślad za Pawłem VI, proponuje światu cywilizację opartą na 4 zasadach:
prymatu osoby nad rzeczą
prymatu „być‖ przed „mieć‖
prymatu etyki przed techniką
prymatu miłości przed sprawiedliwością.
Jak nazywa się ta cywilizacja?
Odpowiedź: Cywilizacja miłości.
Runda V: Jan Paweł II - działalność doktrynalna
1.

W stulecie wydania jakiego dokumentu ukazała się encyklika „Centesimus Annus‖,
dotycząca spraw społecznych?
Odpowiedź: Encykliki „Rerum novarum‖ Leona XIII (1891)68

2.

Czego dotyczyła i kiedy została opublikowana adhortacja apostolska „Pastores dabo
vobis‖?

4

Esperanto jest sztucznym językiem międzynarodowym, stworzonym w 1887r. przez polskiego lekarza Ludwika
Zamenhofa. Opiera się na materiale słownikowym romańskim, germańskim i słowiańskim, a jego gramatyka
ogranicza się do 16 prostych reguł.
68
Por. rozdział „Wykaz Encyklik‖
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Odpowiedź: Formacji kapłanów we współczesnym świecie, opublikowana 25.03.1992 r. 69

3.

W związku z nowelizacją polskiego ustawodawstwa, dopuszczającą zabijanie
nienarodzonych dzieci, Jan Paweł II wyraził swój żal i oburzenie, stwierdzając: „nie ma
praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych‖. W jakim oficjalnym
dokumencie Ojciec Święty dał najbardziej wyczerpujący wykład doktryny Kościoła, na
temat nienaruszalnej wartości życia ludzkiego i obowiązku jego obrony?
Odpowiedź: Encyklika „Evangelium vitae‖ opublikowana 25.03.1995 r.70

4. 14 września 1995 r. w Kamerunie Jan Paweł II opublikował adhortację apostolską, która
była dowodem wielkiego szacunku i miłości do ziemi afrykańskiej i Kościoła
afrykańskiego. Podaj nazwę tej adhortacji.
Odpowiedź: Posynodalna ahortacja apostolska „Ecclesia in Africa‖. 71

5. Rok 1980 oraz rok 1994 były latami ważnych inicjatyw kościelnych, dotyczących Rodziny.
O jakie inicjatywy tu chodzi i jakie dwa dokumenty papieskie są z nimi związane?
(wymień przynajmniej trzy z nich).
Odpowiedź: Synod Biskupów poświęcony rodzinie chrześcijańskiej (1980), Adhortacja
„Familiaris consortio‖ (1981), Międzynarodowy Rok Rodziny (1994)
i „List do Rodzin‖ (1994).72

6. 31 października 1993r Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej
Akademii Nauk. Poruszył wówczas sprawę fizyka-astronoma, którego poglądy zostały
kiedyś potępione. Uczony ten opowiadał się wówczas za heliocentryczną teorią
wszechświata, głoszoną przez Mikołaja Kopernika. Jakie stanowisko zajęła wobec niego
i jego poglądów Papieska Komisja d/s Studiów nad Dziejami Sporu Ptolomejsko Kopernikańskiego oraz sam Papież?
Odpowiedź: Nastąpiła rehabilitacja. Wydarzenie to było bolesnym nieporozumieniem, sprawa
Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach. Papież uznał, że
w sprawie Galileusza zostały popełnione błędy.

 INFORMACJE DODATKOWE

69

Por. rozdział „Wykaz Adhortacji Apostolskich‖
Por. rozdział „Wykaz Encyklik‖
71
Por. rozdział „Wykaz Adhortacji Apostolskich‖
72
Por. rozdział „Wykaz Adhortacji Apostolskich‖ i „Synod Biskupów - rys historyczny‖
70
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GALILEUSZ - NOTA Z ŻYCIORYSU
Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642), włoski filozof, astronom. Twórca nowoczesnej
mechaniki i astrofizyki. Odkrył prawo ruchu wahadła (1583). Zbudował wagę hydrostatyczną (1586).
Sformułował prawo swobodnego spadania ciał (1602). Zbudował lunetę astronomiczną (1609).
Odkrył góry na Księżycu, satelity Jowisza, fazy Wenus oraz stwierdził obrót Słońca dookoła osi,
a więc to co było określone i przewidziane w teorii M. Kopernika. Pomimo, że trybunał inkwizycyjny
zabronił głoszenia teorii heliocentrycznej w 1615 r., Galileusz wydał „Dialog o dwu najważniejszych
układach świata: ptolomeuszowym i kopernikowym‖. Dzieło to trybunał inkwizycyjny w 1633 r.
uznał za zakazane i zmusił Galileusza do odwołania swoich poglądów. Nauka Galileusza została
potępiona przez Kościół i Galileusz do końca życia był pod nadzorem inkwizycji.
„SPRAWA GALILEUSZA‖ - HISTORIA I DECYZJA JANA PAWŁA II
Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 10 listopada 1979 r, przemawiając do członków Papieskiej
1
Akademii Nauk wyraził życzenie by „teologowie, uczeni i historycy podjęli w duchu szczerej
współpracy pogłębione studia nad sprawą Galileusza i by uznając lojalnie błędy
popełnione przez wszystkie strony, usunęli przeszkodę, jaką w opinii wielu sprawa ta
nadal stanowi dla owocnego pogodzenia nauki i wiary.









1

3 lipca 1981 r. Ojciec Święty ustanawia Papieską Komisję ds. studiów nad
dziejami sporu ptolemejsko - kopernikańskiego w XVI i XVII w., który stanowi
kontekst sprawy Galileusza.
W 1992 r., w roku 350-lecia śmierci Galileusza Komisja Papieskiej Akademii
Nauk zakończyła prace. 31 października 1993 r. Komisja zaprezentowała swoje
liczne i bardzo wartościowe publikacje i przedstawiła swoje decyzje
w sprawie
Galileusza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który je zatwierdził.
Oto co powiedział kard. Paul Poupard przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Kultury, który relacjonował Papieżowi decyzje Komisji:
„Sędziowie Galileusza nie umiejąc oddzielić prawd wiary od twierdzeń tradycyjnej
kosmologii, doszli do błędnego przekonania, że przyjęcie rewolucyjnej teorii
kopernikańskiej - zresztą w tamtym okresie jeszcze nie do końca udowodnionej w nieunikniony sposób wstrząsnęłoby podstawami tradycji katolickiej, i że w
związku z tym było ich obowiązkiem wydanie zakazu jej nauczania. Ten
subiektywny błąd oceny, dla nas dzisiaj tak oczywisty, kazał im także zastosować
wobec Galileusza karę dyscyplinarną, która przysporzyła mu „wielu cierpień”.
Trzeba dziś, Ojcze Święty, zgodnie z Twoją wolą, lojalnie uznać te błędy”.
Swoje stanowisko nad Dziejami Sporu Ptolomejsko-Kopernikowskiego Ojciec
Święty zaprezentował w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Papieskiej
Akademii Nauk (31.10.1993 r), oto jego wyjątki:
„Teologowie w większości nie dostrzegli formalnego rozróżnienia między Pismem
Świętym a jego interpretacją, wskutek czego niesłusznie przenosili w sferę
doktryny wiary kwestię, która w rzeczywistości stanowi przedmiot badania
naukowego...”

Papieska Akademia Nauk została założona w 1603 r. pod nazwą „Liceorum Academia‖, jako pierwsza tego typu
instytucja na świecie. W 1936 r. Pius XI zreformował ją i nadał obecną nazwę. Akademia podlega
bezpośrednio Papieżowi. Liczy obecnie 80 członków zwyczajnych, wybieranych spośród najznakomitszych
przedstawicieli nauk matematycznych i eksperymentalnych wielu krajów świata.
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„Błąd teologów opowiadających się za centralnym położeniem Ziemi polegał na
tym, że sądzili oni, iż nasza wiedza o fizycznej strukturze wszechświata była nam
w pewien sposób narzucona przez dosłowne rozumienie sensu Pisma
Świętego...”
„W rzeczywistości Pismo Święte nie zajmuje się szczegółami budowy fizycznego
świata, którego poznanie odbywa się dzięki ludzkiemu doświadczeniu
i rozumowaniu.”

7. 12 listopada 1995 r. Jan Paweł II opublikował list apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej.
Czego dotyczyła ta Unia?
Odpowiedź: Była to unia między Biskupami Metropolii Rusi Kijowskiej a Stolicą Apostolską,
zawarta 23 grudnia 1595 r.

 INFORMACJE DODATKOWE
UNIA BRZESKA
 W liście apostolskim Jan Paweł II pisze, że do zjednoczenia doszło podczas
spotkania przedstawicieli Metropolii Kijowskiej z papieżem w dniu 23 grudnia
1595 r., zaś uroczyście ogłoszono je w Brześciu nad Bugiem 16 pażdziernika
1596 r.
 W liście skierowanym do Mirosława Iwona S. R. E. Kardynała Lubaczi-wskiego,
Arcybiskupa Większego Lwowa dla Ukraińców (z 25 marca 1995 r.) Ojciec Święty
pisze:
„Wyznanie wiary i jedności ze Stolicą Piotrową, złożyli w dniu 23 grudnia
1595 r. w Watykanie w imieniu Metropolity Kijowskiego Michała III i wszystkich
biskupów jego metropolii dwaj biskupi: Cyryl Terlecki i Hipacy Pocieja”
 „W dniach 6 i 7 lipca 1996 r. Ojciec Święty przewodniczył w Rzymie centra-lnym
obchodom 400-lecia Unii Brzeskiej, która usankcjonowała powrót Kościoła
prawosławnego na Rusi Kijowskiej do pełnej jedności ze Stolicą Apostolską.
W uroczystościach wzięła udział prawie cała hierarchia Kościoła bizantyjsko ukraińskiego: 29 biskupów z abp-em większym Lwowa obrządku wschodniego
kard. Mirosławem Lubacziwskim, a także ponad 200-u kapłanów
grekokatolickich, kilkaset sióstr zakonnych i blisko 3 tysiące wiernych ukraińskich
z całego świata”
 „Unia Brzeska zawarta w 1596 r. pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym
w Brześciu Litewskim miała na celu podporządkowanie Kościoła prawosławnego
jurysdykcji papieskiej na terenach Rzeczpospolitej, przy zachowaniu przez
kościół prawosławny dotychczasowego obrządku. Jednakże tylko część hierarchii
Kościoła prawosławnego podporządkowała się ustaleniom Unii Brzeskiej.
W efekcie Kościół prawosławny podzielił się na unitów i dyzunitów”.
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Runda VI: Karol Wojtyła - filozof
1. Jedna z głównych tez filozofii Karola Wojtyły głosi, że osoba jest takim bytem, do którego
jedynie właściwym sposobem odniesienia jest miłość. Jaką nazwę nosi powyższa zasada?
Odpowiedź: Norma personalistyczna.

2. Od roku akademickiego 1954/55 ks. prof. Karol Wojtyła prowadził wykłady w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Podaj temat jednego z cyklów wykładów monograficznych,
który stał się potem tytułem znanej filozoficznej książki.
Odpowiedź: „Miłość i odpowiedzialność‖.

 INFORMACJE DODATKOWE


"Miłość i odpowiedzialność" - praca ta powstała w wyniku konfrontacji doktryny
Kościoła w sprawach etyki seksualnej oraz praktyki życia, które nie zawsze chce
przystawać do norm etycznych. Biskup Wojtyła zauważył, że nie często przyjęcie
norm etycznych w tym względzie jest należycie uzasadnione ze strony przedstawicieli
Kościoła nauczającego. Stają się one przez to niezrozumiałe dla wiernych i często
z tego powodu odrzucane. Późniejszy Papież chciał pokazać również duszpasterzom,
że należy szukać ciągle na nowo uzasadnień dla podejmowania życia zgodnego
z normami etycznymi w tym względzie. Jak uzasadnić ich przyjęcie, odwołując się do
najbardziej elementarnych i bezspornych prawd moralnych? Oto trud, który podjął
Biskup Krakowski, aby pomóc parom małżeńskim oraz duszpasterzom, usiłującym
w konfesjonale czy na innej płaszczyźnie towarzyszyć małżonkom w budowaniu
związku prawdziwie stosującego się do norm etycznych w tym względzie.
Ks. dr Adam Bajorski MSF

3. Główne dzieło filozoficzne Karola Wojtyły poświęcone jest tzw. analizie personalistycznej
wartości czynu ludzkiego, która wyraża się m. in. tym, że człowiek działa jako człowiek
wtedy, gdy działa w sposób rozumny i wolny. O jakie dzieło tu chodzi?
Odpowiedź: „Osoba i czyn‖.

 INFORMACJE DODATKOWE
 "Osoba i czyn" - pozycja ta za przedmiot swych rozważań wzięła stosunek osoby
ludzkiej i jej czynu, który bezpośrednio wynika z natury człowieka, który jest
stworzeniem Bożym i w relacji osobowej ciągle z Bogiem pozostającym Karol Wojtyła
pisał we wstępie: "Doświadczenie człowieka nie tylko nam tę rzeczywistość ujawnia,
ale także rodzi potrzebę jej wyjaśnienia i zarazem stwarza do tego podstawy.
Bogactwo i różnorodność doświadczenia stanowi jak gdyby prowokację dla umysłu,
aby rzeczywistość osoby i czynu, raz pojętą, starał się jak najwszechstronniej ująć i ją
najpełniej wytłumaczyć.
Ks. dr Adam Bajorski MSF
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 Karol Wojtyła „Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne”, Lublin 1994 r., s. 543,
Towarzystwo Naukowe KUL.
 Najbardziej znanym dziełem filozoficznym kardynała Karola Wojtyły jest monografia
„Osoba i czyn”. Jej Autor jest - jak - wiadomo - etykiem, jednak książka ta ma
charakter preetyczny, ściśle filozoficzno-antropologiczny. Stanowi próbę ukazania tych
wszystkich elementów struktury osoby i jej działania, które warunkują i umożliwiają
rozpatrywanie ludzkich czynów w aspekcie ściśle etycznym; analiza moralnej wartości
czynu musi - w przekonaniu Autora - zostać poprzedzona analizą „personalistycznej”
wartości czynu. Korzystając z metody fenomenologicznej Karol Wojtyła poddaje
gruntownej analizie takie „momenty” ludzkiego działania, jak: świadomość,
sprawczość, samostanowienie, ukazując przez nie, iż człowiek poprzez swój czyn
spełnia się jako osoba, a zarazem czyn osoby odsłania nam głębszą obiektywną
ontologiczną strukturę osoby.
 Ostatnia część dzieła - „Uczestnictwo” - umiejscawia wyniki dotychczasowych badań
w kontekście odpowiedzialności osoby ludzkiej za „drugiego”’, otwierając perspektywę
etyczną i równocześnie społeczną dalszych poszukiwań. Ich wyrazem jest niewielka
książeczka (projekt większej całości, której zrealizowaniu „przeszkodził” wybór Autora
na Stolicę Piotrową) zatytułowana „Człowiek w polu odpowiedzialności”.
 Najnowsze wydanie Osoby i czynu uzupełnione jest publikacją dyskusji, jaka miała
miejsce w środowisku filozofów chrześcijańskich po pierwszym wydaniu dzieła; innymi
pismami Wojtyły z zakresu antropologii filozoficznej zaopatrzone jest także w indeks
osobowy i rzeczowy. Całości dopełniają dwa komentarze autorstwa Rocco
Buttiglionego i Tadeusza Stycznia SDS. Tak zaprojektowany tom zawdzię-czamy
redaktorskiej trosce Wojciecha Chudego.
Mgr Cezary Ritter
 Rocco Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, przekł. J. Merecki SDS, wprowadzenie
W. Chudy, Lublin 1996, ss 421, Towarzystwo Naukowe KUL
. Mamy w Polsce już sporo biografii Karola Wojtyły, a jeszcze więcej publikacji
rejestrujących przebieg pontyfikatu Jana Pawła II. Brakowało jednak książki
ukazującej intelektualno-duchową sylwetkę Karola Wojtyły: księdza - z czasem
biskupa i kardynała, filozofa i teologa, poety. Buttigblione w sposób żywy
i sugestywny ukazuje proces dojrzewania osobowości i myśli obecnego Papieża,
wskazując równocześnie na jej głęboką wewnętrzną spójność. Zarówno bowiem
wówczas, gdy poznajemy twórczość Karola Wojtyły w różnych jej okresach, jak
i wtedy, gdy poznajemy różne jej dziedziny, łatwo odnajdujemy coś, co ją wewnętrznie
scala. To „coś” możemy odnaleźć w uwagach kończących rozdział dotyczący badań
młodego księdza Karola Wojtyły nad mistyką św. Jana od Krzyża: „Naszą analizę
myśli św. Jana od Krzyża i jej interpretacji przeprowadzonej przez Wojtyłę można
bezpośrednio odnieść do normy personalistycznej, którą da się sformułować również
jako zakaz lekceważenia tajemnicy osoby w sobie i w innych, co implikuje zakaz
traktowania osoby jako przedmiotu.[...] Konfrontacja z myślą św. Jana od Krzyża
umacnia w Wojtyle przekonanie o personalistycznym charakterze wiary
chrześcijańskiej. Nie rodzi się ona z obejmującej wszystko teorii, lecz z wewnętrznego
doświadczenia osoby”.
Respekt dla tajemnicy osoby i próba wyjaśnienia „wewnętrznego doświadczenia
osoby” będą odtąd stale obecne w twórczości i działalności Karola Wojtyły. Z tego
zrodzą się dzieła filozoficzne, jak „Miłość i odpowiedzialność” czy „Osoba i czyn”;
aktywny udział w pracach Soboru Watykańskiego II i prace nad wcieleniem jego
zasad w archidiecezji krakowskiej (dla tych potrzeb powstała książka U podstaw
odnowy); tu ma swoje źródło twórczość poetycka. Buttiglione jest nie tylko świetnym
przewodnikiem po wszystkich tych obszarach, lecz zarazem komentatotem, który myśl
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Karola Wojtyły konfrontuje z różnymi nurtami obecnymi we współczesnej kulturze.
Dlatego jest to książka tyleż o Karolu Wojtyle, co i o duchowym obliczu naszych
czasów. Jak pisze Wojciech Chudy we Wprowadzeniu do książki: „Personalistyczna
rewolucja myślowa Karola Wojtyły ciągle czeka na recepcję oraz wcielenie w czyn
w życiu ludzi i narodów”.
Mgr Cezary Ritter

4.

Jedna z książek filozoficznych Karola Wojtyły pomyślana jest jako filozoficzna
interpretacja koncepcji człowieka leżącego u podstaw dokumentów Vaticanum
Secundum. O jaką książkę tu chodzi?
Odpowiedź: „Osoba i czyn‖

5. Komentatorzy filozoficznej twórczości Karola Wojtyły zwracają uwagę, że na jego myśl
wpłynęły dwa kierunki filozoficzne. Podaj ich nazwy.
Odpowiedź: Tomizm i fenomenologia.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Tomizm - jest nazwą doktryny filozoficznej św. Tomasza z Akwinu OP oraz jego
uczniów. Nauka "Doktora communis" rozprzestrzeniła się począwszy od XIII wieku.
Posługiwał się on filozofią arystotelesowską jako pojęciowym instrumentem w celu
rozwiązywania kwestii teologicznych. Sam Tomasz był twórcą w pełni oryginalnym,
zwróconym ku temu, co nowe, co chrześcijańskie. Równocześnie z wielkim
szacunkiem odnosi się do tego co tradycyjne.
Odznaczał się intelektualną odwagą szukania jasności, dążenia do
systematyczności i sprowadzania pojedynczych problemów do pierwszych zasad,
w odróżnieniu i łączeniu rozumu i objawienia, natury i łaski, świata i Kościoła. Znany
był z uczciwości i pokornej adoracji niepojętego Boga. Tomasz jest polecany przez
Kościół jako "doktor communis" wszystkich szkół teologicznych oraz kierunków
filozoficzno-teologicznych odwołujących się w jakiejś mierze do Ewangelii. (Zob.
K.Rahner. H.Vorgrimler. Mały Słownik Teologiczny, Warszawa 1987 kol.497).
 Fenomenologia - nauka badania rozumu zawartego w zjawiskach (tzn. sensu, istoty
zjawisk). Twórcą fenomenologii był Edmun Husserl. Metoda fenomenologii polega na
badaniu zjawisk. Zjawisko (fenomen) jest tym, co dane jest bezpośrednio, od czego
rozpoczyna się dalsze poznanie świata i siebie. Dlatego dla Husserla były nimi akty
spostrzeżeń, coś co spostrzegamy (w przeciwieństwie do przypomnień i przedstawień
przyszłości). Max Scheler podkreślał rolę niektórych emocjinp. miłości Martin
Heidegger wskazywał na źródłowe znaczenie nastrojów, np. nastroju troski.
 Metoda fenomenologiczna znalazła i ciągle znajduje szerokie zastosowanie
w teologii, również w poszukiwaniach teologicznych Jana Pawła II. Stosuje się ją
w badaniach istoty wiary religijnej (przeżyć religijnych) oraz w badaniach nad ich
subiektywnymi warunkami.
(ks. Józef Tischner. Fenomenologia W: Katolicyzm A-Z. Poznań 1982 s.119-120).
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Ks. dr Adam Bajorski MSF
 Tomizm : kierunek filozofii założony przez św. Tomasza z Akwinu, nawiązujący do
dorobku starożytnej myśli greckiej, zwłaszcza Arystotelesa. Rzeczywistość (każdy byt)
jawi się w doświadczeniu jako „coś, co jest”. Stąd pochodzi realizm metafizyczny i
realizm poznawczy: człowiek poznaje rzeczywistość taką, jaka ona jest. W ostatecznej
instancji prawda pochodzi od Boga.
 Fenomenologia: szkoła filozoficzna założona przez Edmunda Husserla (należał do
niej Max Scheler, do którego nawiązywał Karol Wojtyła). Przez uchwycenie i opis
tego, co bezpośrednio i naocznie dane (tzw. Fenomenów) i przez dotarcie do tych
samych przedmiotów badania, fenomenologia stara się dać podstawy wszelkiej
wiedzy.
Mgr Cezary Ritter

6.

W książce „Przekroczyć próg nadziei‖ Jan Paweł II, wspominając swoją wcześniejszą
pracę duszpasterską oraz jedno z dzieł filozoficznych powiedział, że chodziło mu w nim
o to, by wprowadzić Miłość do ludzkiej miłości. Jakie dzieło miał tu Papież na myśli?
Odpowiedź: „Miłość i odpowiedzialność‖

7. Jedną ze swych encyklik Papież-etyk poświęcił obronie niezmiennych norm moralnych
głosząc w niej m. in., że człowiekowi nawet dla osiągnięcia dobrego celu nie wolno czynić
zła. Proszę podać tytuł tej encykliki.
Odpowiedź: „Veritatis splendor‖.

 INFORMACJE DODATKOWE


Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II adresowana do wszystkich biskupów
Kościoła Katolickiego, została opublikowana 6 sierpnia 1993 roku w Rzymie. Papież
przedstawił w niej Chrystusa jako głównego Adresata pytań moralnych człowieka.
Natomiast Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa powołany, do interpretowania
depozytu wiary i moralności... pozostaje zawsze ostateczną instancją w nauczaniu,
w dziedzinie moralności. Głowa Kościoła katolickiego wyraźnie przypomniała o tym
teologom - moralistom, którzy usiłowali
swoje nauczanie w tym względzie
przekazywać wiernym jako nauczanie Kościoła. Wszystkich wierzących Papież uczulił
na wartość dobra moralnego w życiu Kościoła, a poprzez Niego w dziejach świata.
Ks. dr Adam Bajorski MSF

 Encyklika Veritatis splendor, ogłoszona w 1993 roku. Poświęcona podstawom
moralnego nauczania Kościoła. W szczególności stanowi ona obronę niezmiennych
norm moralnych: istnieją takie czyny, które same w sobie (wewnętrznie) są moralnie
złe. W tym kontekście została przeprowadzona krytyka niektórych poglądów
(proporcjonalizm, niektóre sposoby rozumienia tzw. Opcji fundamentalnej i in.),
uzależniające moralną ocenę poszczególnych czynów od okoliczności lub ich
śkutków. Veritatis splendor stanowi przypomnienie o obowiązywalności Dekalogu.
Mgr Cezary Ritter
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Runda VII: Jan Paweł II - działalność prawodawcza i dyplomatyczna
1. Jak nazywa się sposób oddawania czci nowowybranemu papieżowi przez kardynałów?
Odpowiedź: Homagium

2. W związku z jakim konfliktem polityczno-militarnym Jan Paweł II był obecny
w Wielkiej Brytanii od 28 maja do 2 czerwca 1982 r.?
Odpowiedź: Wojna o Falklandy (Malwiny) - między Wielką Brytanią a Argentyną.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Jan Paweł II nazywany jest Pielgrzymem Pokoju. Znane są Jego wystąpienia przy
różnych okazjach w obronie najbardziej podstawowych wartości przynależnych
każdemu człowiekowi. Jego apele o zgodę między walczącymi stronami
w b. Jugosławii, apele o zaprzestanie działań wojennych w Rwandzie, o nie
rozniecanie nienawiści rodzącej ogniska konfliktu, poprzez budowanie osiedli
w części arabskiej Jerozolimy, oparte są na Ewangelii. Akt pojednania człowieka
z Bogiem poprzez Wcielenie, Śmierć na Krzyżu, Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie to początek budowania świata bez nienawiści. Tylko człowiek
umiejący przyjąć miłość, która płynie z Krzyża Chrystusowego jest w stanie
działać na rzecz pokoju i rozbrojenia. Bo przecież te straszne kataklizmy rodzą się
przede wszystkim w sercu człowieka (Paweł VI), a dopiero potem nabierają bardziej
ogólnego wymiaru.
Ks. dr Adam Bajorski MSF
3.

W dniach 4-15 września 1995 r. w Pekinie odbyła się IV Światowa Konferencja ONZ
poświęcona kobiecie. Kobietę czy mężczyznę wyznaczył Jan Paweł II na
przewodniczącego delegacji Stolicy Apostolskiej?
Odpowiedź: Kobietę (panią Marry Ann Glendon, profesora Harvardu).

4. Na czele jakiej ważnej dykasterii Kurii Rzymskiej stał (w 1996 r.) kardynał Józef
Ratzinger, mianowany na to stanowisko przez Jana Pawła II? (doktor honoris causa
KUL)?
Odpowiedź: Kongregacja Nauki Wiary („Kongregacja Doktryny Wiary‖).

 INFORMACJE DODATKOWE
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 Kardynał Józef Ratzinger urodził się w Bawarii w 1927 r. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1951 r. Od 1954 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej i fundamentalnej wielu niemieckich i europejskich uczelni katolickich.
 Pełnił funkcję eksperta na Soborze Watykańskim II.
 Papież Paweł VI powołał Go do międzynarodowej komisji teologicznej, a w dzień
Zwiastowania NMP, 25 marca 1977 r., mianował arcybisupem Monachium i w tym
samym roku - kardynałem.
 25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powołał kard. Józefa Ratzingera na Prefekta
Rzymskiej Kongregacji Nauki i Wiary (Doctrina Fidei) - stanowisko szczególnej wagi
i odpowiedzialności w Kościele Powszechnym.
 Jako teolog nawiązuje do tradycji augustiańskiej, a Jego myśl skupia się szczególnie
wokół Kościoła jako wspólnoty braterstwa, Ciała Chrystusa i Eucharystii - „Kościoła
wiary w Boga, który stał się człowiekiem i przyrzekł nam życie wbrew śmierci.”
Ks. dr Adam Bajorski MSF

5. Stolica Apostolska przekazała rządom poszczególnych państw oraz organizacjom
międzynarodowym pewien dokument prawny, poświęcony rodzinie. Jaki to dokument
i w którym roku został ogłoszony?
Odpowiedź: Karta Praw Rodziny, 1983 r.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Kartę Praw Rodziny opracowano z wielu powodów, o których mówił już Sobór
Watykański II w swoich dokumentach:
 ograniczenie praw rodziców do swobodnego wychowywania swoich dzieci - "[...]
władza cywilna powinna uznać prawo rodziców do wybierania naprawdę swobodnie
74
szkół lub innych środków wychowawczych [...]" (DWR 5);
 różnorodność zagrożeń dla współczesnej rodziny - "W rodzinie zaś powstają
rozdźwięki, wywołane bądź to warunkami demograficznymi, bądź nowym układem
75
stosunków społecznych między mężczyznami i kobietami" (KDK 8) ; "Nie wszędzie
zaś godność tej instytucji jednakim blaskiem świeci, gdyż przyćmiewają ją
wielożeństwo, plaga rozwodów, tzw. wolna miłość i inne zniekształcenia. Ponadto
miłość małżeńska bardzo często doznaje sprofanowania przez egoizm, hedonizm
(z greckiego "rozkosz", doktryna etyczna, wg której rozkosz jest najwyższym
dobrem, celem życia i naczelnym motorem ludzkiego postępowania) i niedozwolone
zabiegi przeciw poczęciu [...] (KDK) 47);
 chęć kreowania polityki prorodzinnej państwa - "Władza państwowa niech uważa za
swoją świętą powinność uznawanie prawdziwej natury tych instytucji, ochronę ich i
popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu.
[...] Niech przez przewidujące ustawodawstwo i różne poczynania doznają opieki
oraz stosownej pomocy również ci, którzy niestety pozbawieni są dobrodziejstwa
rodziny." (KDK 52);
 propagowanie pozytywnego obrazu rodziny i małżeństwa - "Rodzina jest
w pierwszym rzędzie jakby matką i żywicielką tego wychowania; w niej to dzieci,
otoczone miłością, łatwiej przyuczają się do właściwego porządku rzeczy, gdy jakby
74
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DWR - Deklaracja o wolności religijnej (Dignitatis humanae).
KDK - Konstutcja dogmatyczna o Kościele (Lumen gentium).
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naturalnie przenikają do ich dusz z biegiem lat młodzieńczych wypróbowane formy
kultury ludzkiej." (KDK 61).
Ks. dr Adam Bajorski MSF
 Karta Praw Rodziny została ogłoszona przez Stolicę Apostolską jako dokument
komplementarny w stosunku do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
z 1948 roku. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego zwraca się do
rządów państw i organizacji międzynarodowych z propozycją przyjęcia za
obowiązujące zasad przedstawionych w Karcie. Prawa rodziny „przedłużeniem” praw
człowieka. Nb. podczas ostatniej wizyty w ONZ (wrzesień 1995) Jan Paweł II mówił
o prawach narodu. Mamy więc triadę: Prawa człowieka (osoby ludzkiej) - prawa
rodziny - prawa narodu.
Mgr Cezary Ritter

KARTA PRAW RODZINY
przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom
zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym.
"Karta Praw Rodziny" powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbył się
w Rzymie w 1980r. i był poświęcony "Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie".
Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, podjął
życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania "Karty Praw Rodziny" po to, aby
mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Ważne jest właściwe
zrozumienie natury i stylu przedstawionej tutaj "Karty".
Dokument ten nie stanowi wykładu teologii dogmatycznej czy moralnej na temat małżeństwa
i rodziny, chociaż wyraża myśl Kościoła w tej dziedzinie. Nie jest także kodeksem postępowania,
przeznaczonym dla zainteresowanych osób czy instytucji. Również nie jest to zwykła deklaracja
teoretycznych zasad, dotyczących rodziny. Celem "Karty" jest przedstawienie wszystkim
współczesnym,
chrześcijanom
i
niechrześcijanom,
ujęcia
na
tyle
pełnego
i uporządkowanego, na ile było to możliwe - podstawowych praw właściwych owej naturalnej
i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina.
Przedstawione w "Karcie" prawa są wyrażone w niej ze świadomością, kim jest człowiek
i czym są wspólne wartości całego rodzaju ludzkiego. Wizja chrześcijańska jest w niej obecna jako
światło Objawienia Bożego, które oświeca naturalną rzeczywistość rodziny. Prawa w niej zawarte
wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka.
Społeczeństwo jest powołane do obrony tych praw przed jakimkolwiek ich naruszeniem oraz do
poszanowania ich i szerzenia tego, co składa się na ich integralną treść.
Przedstawione tu prawa winny być rozpatrywane zgodnie ze specyficznym charakterem
"Karty". W niektórych przypadkach są to normy ściśle wiążące prawnie; w innych, postulaty
i zasady odnoszące się do prawodawstwa, jakie winno być stworzone i do rozwoju polityki rodzinnej.
Zawsze są profetycznym wezwaniem na rzecz instytucji rodziny, wymagającej szacunku oraz ochrony
przed wszelkiego rodzaju uzurpacją.
Prawie wszystkie zawarte tu zasady można zresztą znaleźć w innych dokumentach Kościoła,
jak i dokumentach wspólnoty międzynarodowej. Celem niniejszej "Karty" jest dostarczenie lepszego
i bardziej precyzyjnego ich opracowania oraz zebranie ich w ograniczoną uporządkowaną
i usystematyzowaną całość. Do tekstu dołączono wykaz "źródeł i materiałów, do których się
odwoływano" i z których zaczerpnięto niektóre sformułowania.
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Obecnie "Kartę Praw Rodziny" przedstawia Stolica Apostolska, centralna i najwyższa
instytucja władzy Kościoła katolickiego. Dokument został ubogacony bardzo wieloma uwagami
i sugestiami, stanowiącymi owoc szerokiej konsultacji przeprowadzonej wśród Konferencji
Episkopatów całego Kościoła, jak tez pośród znawców tej dziedziny, reprezentujących różne kultury.
"Karta" jest skierowana przede wszystkim do rządów. Potwierdzając, dla dobra społeczeństwa,
powszechną świadomość podstawowych praw rodziny, "Karta" dostarcza tym wszystkim, którzy
dzielą odpowiedzialność za wspólne dobro, model i punkt odniesienia dla opracowania
ustawodawstwa i polityki rodzinnej, oraz ukierunkowanie dla programów działania.
Równocześnie Stolica Apostolska przedkłada z całym zaufaniem ten dokument
międzynarodowym organizacjom rządowym, które z racji swej kompetencji oraz ze względu na
działalność podejmowaną dla obrony i popierania praw człowieka, nie mogą nie dostrzegać łamania
podstawowych praw rodziny czy godzić się na ich łamanie.
Oczywiście, "Karta" skierowana jest także do samych rodzin: celem jest umocnienie w nich
świadomości niezastąpionej roli i miejsca jakie zajmuje rodzina; pragnie zachęcić rodziny do łączenia
się między sobą dla obrony i umacniania swych praw; jest dla rodzin zachętą do wypełniania ich
zadań tak, by w dzisiejszym świecie rola rodziny była coraz wyraźniej ceniona
i uznawana.
Wreszcie "Karta" zwraca się do wszystkich, mężczyzn i kobiet, aby mając na uwadze obecne
i przyszłe dobro ludzkości uczynili wszystko dla zapewnienia ochrony praw rodziny
i umocnienia instytucji rodziny.
Stolica Apostolska ogłaszając niniejszą "Kartę", oczekiwaną przez przedstawicieli
Episkopatów całego świata, zwraca się ze szczególnym apelem do wszystkich członków Kościoła
i wszystkich instytucji kościelnych, aby z całą mocą dali świadectwo chrześcijańskiemu przekonaniu,
że nic nie jest w stanie zastąpić rodziny w wypełniani jej misji, oraz by starali się zapewnić rodzinom
i rodzicom niezbędne oparcie oraz pomoc w wypełnianiu zadań, które Bóg im powierzył.

KARTA PRAW RODZINY
Wstęp
Stwierdzając, że:
A. prawa ludzkie, chociaż ujęte jako prawa jednostki, posiadają podstawowy wymiar społeczny,
wyrażający się w sposób zasadniczy i przyrodzony w rodzinie;
B. rodzina zbudowana jest na małżeństwie, głębokim i uzupełniającym się związku mężczyzny
i kobiety, który opiera się na nierozerwalnej więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie
i publicznie, otwartego na przekazywanie życia;
C. małżeństwo jest instytucją naturalną, wyłącznie jemu powierzona jest misja przekazywania
życia;
D. rodzina, związek naturalny, pierwotny w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej
wspólnoty posiada swoje własne, niezbywalne prawa;
E. rodzina, będąca czymś znacznie więcej niż tylko zwykłą jednostką prawną, społeczną czy
ekonomiczną stanowi wspólnotę miłości i solidarności, jedną pod względem możliwości
nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych
i religijnych, istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków oraz społeczeństwa;
F. rodzina jest miejscem spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie
w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu praw poszczególnych osób
z wymaganiami życia społecznego;
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G. rodzina i społeczeństwo, połączone ze sobą żywotnymi i organicznymi więzami, uzupełniają
się w funkcji obrony i rozwoju dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka;

H. doświadczenie różnych kultur na przestrzeni wieków unaoczniło konieczność uznania
i obrony instytucji rodziny przez społeczeństwo;

I. społeczeństwo, a w szczególności państwo i organizacje międzynarodowe, winny czynić

wszystko co możliwe celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy - politycznej, ekonomicznej,
społecznej i prawnej - niezbędnej do umocnienia jedności i stabilności rodziny, tak aby
mogła ona sprostać swym specyficznym zadaniom;
J. prawa, podstawowe potrzeby, powodzenie i wartości rodziny, choć w wielu wypadkach są
coraz lepiej chronione, często jednak nie są uznawane, a nawet są zagrożone przez różne
ustawy, instytucje i programy społeczno - ekonomiczne;
K. wiele rodzin jest zmuszonych do życia w warunkach ubóstwa, które uniemożliwiają
wypełnienie przez nie z godnością ich roli;
L. Kościół katolicki, świadom tego, że dobro człowieka, społeczeństwa i samego Kościoła
związane jest z życiem rodziny, zawsze uważał, że jego posłannictwem jest głoszenie
wszystkim wpisanego w naturę ludzką zamysłu Bożego, dotyczącego małżeństwa
i rodziny, popieranie ich i obrona przed jakimikolwiek atakami;
M. Synod Biskupów, zebrany w 1980r., wyraźnie zalecił opracowanie "Karty Praw Rodziny"
i przedłożenie jej wszystkim zainteresowanym; Stolica Apostolska, po zasięgnięciu opinii
Konferencji Episkopatów, przedkłada obecnie
KARTĘ PRAW RODZINY
i wzywa wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe oraz wszystkie instytucje i osoby
zainteresowane do szanowania tych praw, do zapewnienia rzeczywistego ich uznania
i przestrzegania.
Artykuł 1
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do zawarcia związku
małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostania w stanie bezżennym.

a) Każdy mężczyzna i każda kobieta, po osiągnięciu wieku odpowiedniego do zawarcia
małżeństwa i posiadający niezbędne do jego zawarcia zdolności, ma prawo do pobrania się
i założenia rodziny, bez żadnej dyskryminacji; ustawowe ograniczenia tego prawa, stałe lub
czasowe,
mogą
być
wprowadzane
jedynie
wówczas,
gdy
wypływają
z obiektywnych i poważnych wymagań samej instytucji małżeństwa oraz jego znaczenia
publicznego i społecznego; w każdym przypadku muszą one szanować godność
i podstawowe prawa człowieka.
b) Ci, którzy zamierzają się pobrać i założyć rodzinę, mają prawo oczekiwać ze strony
społeczeństwa zapewnienia im takich warunków moralnych, wychowawczych, społecznych
i ekonomicznych, które pozwolą im z całą świadomością i odpowiedzialnością wykonywać
prawo do małżeństwa.
c) Władze publiczne winny wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa; związki
pozamałżeńskie nie mogą być stawiane na równi z małżeństwami w sposób właściwy.
Artykuł 2
Małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie za dobrowolną i obopólną zgodą, odpowiednio
wyrażoną.
a) Doceniając tradycyjną w wielu kręgach kulturowych rolę rodziny w kierowaniu decyzjami
dzieci, należy wystrzegać się wszelkiego przymusu, który przeszkadzałby
w wyborze
określonej osoby na współmałżonka.
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b) Przyszli małżonkowie posiadają prawo do wolności religijnej; tak więc żądanie odrzucenia
wiary lub zmiany wyznania niezgodne z sumieniem, stawiane jako warunek zawarcia
małżeństwa, jest pogwałceniem prawa.
c) W naturalnym uzupełnieniu się mężczyzny i kobiety oboje oni posiadają w małżeństwie tę
samą godność i równe prawa.
Artykuł 3
Małżonkowie mają niezbywalne prawo do założenia rodziny i decydowania o czasie narodzin
i liczbie dzieci, uwzględniając w pełni obowiązki wobec siebie samych, wobec dzieci już
narodzonych, rodziny i społeczeństwa, we właściwej hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym
porządkiem moralnym, który wyklucza uciekanie się do antykoncepcji, sterylizacji i spędzania
płodu.

a) Poczynania władz publicznych lub organizacji, zmierzające do ograniczenia w jakikolwiek
sposób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa, stanowią ciężką
obrazę godności ludzkiej i sprawiedliwości.
b) W stosunkach międzynarodowych pomoc gospodarcza udzielana na rzecz rozwoju ludów nie
może być uzależniana programów antykoncepcji, sterylizacji czy spędzania płodu.
c) Rodzina ma prawo do pomocy ze strony społeczeństwa w tym, co dotyczy wydania na świat
i wychowania dzieci. Małżeństwa wielodzietne mają prawo do odpowiedniej pomocy i nie
mogą być poddawane dyskryminacji.
Artykuł 4
Życie ludzkie, od samego poczęcia, bezwzględnie winno być otoczone troską i szacunkiem.

a) Spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty
ludzkiej - prawa do życia.
b) Poszanowanie dla godności ludzkiej wyklucza jakiekolwiek manipulacje eksperymentalne
dokonywane na ludzkim embrionie lub inne jego wykorzystanie.
c) Każda interwencja w dziedzictwo genetyczne osoby ludzkiej, której celem jest korekta
anomalii, stanowi pogwałcenie prawa do nienaruszalności fizycznej i pozostaje
w sprzeczności z dobrem rodziny.
d) Zarówno przed, jak i po narodzeniu dzieci mają prawo do ochrony i specjalnej opieki; to
samo dotyczy matek w okresie ciąży i - w rozsądnych wymiarach - po porodzie.
e) Wszystkie dzieci, bez względu na to, czy narodziły się z małżeństwa, czy też ze związku
pozamałżeńskiego, posiadają takie same prawa do opieki społecznej i do troski o pełny
rozwój ich osobowości.
f) Sieroty oraz dzieci pozbawione rodziców czy opiekunów winny być otoczone przez
społeczeństwo szczególną troską. W sprawach dotyczących adopcji lub przyjęcia dzieci na
wychowanie przez inną rodzinę, państwo powinno wprowadzić odpowiednie ustawy prawne,
które ułatwią rodzicom zdolnym do tego przyjęcie dzieci potrzebujących opieki - na stałe lub
czasowo - a jednocześnie uwzględniające naturalne prawa rodziców.
g) Dzieci upośledzone posiadają prawo do tego, by w domu i w szkole mieć warunki
sprzyjające ich ludzkiemu rozwojowi.
Artykuł 5
Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo
i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych
i głównych jego wychowawców.

a) Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi

i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru
i godności dziecka; winni także otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc
i wsparcie konieczne do wypełnienia roli wychowawców.
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b) Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do

kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, ze
rozdział dotacji publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał rodzicom korzystanie z tego
prawa, bez nakładania na nich niesprawiedliwych ciężarów. Rodzice nie powinni, w sposób
bezpośredni czy pośredni, być zmuszani do dodatkowych wydatków niesprawiedliwą
przeszkodę lub ograniczenie możliwości korzystania z tego usprawiedliwienia.
c) Rodzice mają prawo do tego, ze ich dzieci nie będą musiał uczęszczać do szkół, które nie
zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. W szczególności
wychowanie seksualne, stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się
zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych przez nich
ośrodkach wychowawczych.
d) Naruszane są prawa rodziców, gdy państwo narzuca obowiązkowy system wychowania,
z którego zostaje usunięta całkowicie formacja religijna.
e) Podstawowe prawo rodziców do wychowania dzieci powinno być wspierane przez rozmaite
formy współpracy rodziców z nauczycielami i kierownictwem szkoły, a więc
w szczególności przez dopuszczenie obywateli do uczestnictwa w działalności szkoły oraz
w określaniu i wprowadzaniu w życie polityki wychowawczej.
f) Rodzina ma prawo wymagać, by środki społecznego przekazu stanowiły pozytywne
narzędzie budowania społeczeństwa i by wspierały podstawowe wartości rodziny.
Jednocześnie rodzina ma prawo do odpowiedniej ochrony swych najmłodszych członków,
przed ujemnymi wpływami i nadużyciami ze strony środków przekazu.
Artykuł 6
Rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina.

a) Władze publiczne winny uznawać i wspierać godność, słuszną niezależność, intymność,
integralność i stałość każdej rodziny.

b) Rozwód narusza samą instytucję małżeństwa i rodziny.
c) System rodziny wielkiej, tam, gdzie istnieje, winien być otaczany szacunkiem i opieką, by
mógł lepiej wypełniać swoją tradycyjną funkcję w zakresie solidarności i wzajemnej
pomocy, przy jednoczesnym uznaniu praw małej rodziny i godności każdego z jej członków
jako osoby.
Artykuł 7
Każdej rodzinie przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego
w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców, jak również prawo do publicznego
wyznawania i głoszenia swojej wiary, uczestniczenia w kulcie publicznym oraz swobodnego
wyboru programów wychowania religijnego, bez znoszenia z tego powodu jakiejkolwiek
dyskryminacji.
Artykuł 8
Rodzina ma prawo do wypełniania swej funkcji społecznej i politycznej w budowaniu
społeczeństwa.

a) Rodziny mają prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami i instytucjami celem właściwego
i gorliwego wypełniania swych zadań, a także dla ochrony praw rodziny, popierania jej
dobra i reprezentowania interesów.
b) Rodziny i zrzeszenia rodzin winny mieć zapewnione prawo do wypełniania właściwej im roli
w przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie programów gospodarczych, społecznych,
prawnych i kulturalnych, mających wpływ na życie rodzinne.
Artykuł 9
Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej
polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych.
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a) Rodziny mają prawo do takich warunków ekonomicznych, które im zagwarantują

odpowiadający ich godności poziom życia i pełny rozwój. Nie wolno pozbawiać ich prawa
do nabywania i posiadania dóbr prywatnych, które sprzyjałyby stabilizacji życia rodzinnego;
prawa dotyczące dziedziczenia i przekazywania majątku winny respektować potrzeby
i uprawnienia członków rodziny.
b) Rodziny mają prawo spodziewać się, że społeczeństwo, przewidując ich potrzeby, zapewni
im pomoc w nadzwyczajnych przypadkach, takich jak przedwczesna śmierć jednego lub
obojga rodziców, opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków, w razie wypadku,
choroby czy inwalidztwa, w razie bezrobocia lub wtedy, gdy rodzina musi ponosić
dodatkowe ciężary związane ze starością, niedorozwojem fizycznym czy umysłowym
któregoś ze swych członków, czy też w związku z wychowaniem dzieci.
c) Osoby starsze mają prawo do tego, by mieć zapewnione miejsce - we własnej rodzinie lub,
gdy jest to niemożliwe, w instytucjach do tego powołanych - gdzie mogłyby dożywać swej
starości, wykonując czynności dostosowane do ich wieku i zapewniające im udział w życiu
społecznym.
d) Prawa i potrzeby rodziny, a w szczególności wartość jednostki rodzinnej, winny być
uszanowane również w polityce i ustawodawstwie karnym w taki sposób, aby więźniowie
mogli pozostawać w kontakcie ze swoimi rodzinami, a rodziny, w okresie uwięzienia
któregoś ze swych członków, otrzymywały niezbędne wsparcie.
Artykuł 10
Rodziny mają prawo do takiego systemu społecznego i gospodarczego, w którym organizacja
pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu, zdrowiu
i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego odpoczynku.

a) Wynagrodzenie za pracę winno być wystarczające do założenia i godnego utrzymania

rodziny, czy to dzięki odpowiedniej płacy, określonej jako "płaca rodzinna", czy też dzięki
innym środkom społecznym, jak zasiłki rodzinne bądź wynagrodzenie pracy domowej
jednego z rodziców; powinno ono być takie, aby matka nie była zmuszona do pracy poza
domem ze szkodą dla życia rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci.
b) Należy uznać i szanować pracę matki domu, zgodnie z wartością, jaką przynosi ona rodzinie
i społeczeństwu.
Artykuł 11
Rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego dla życia rodzinnego i dostosowanego do
liczby jej członków, w miejscu zapewniającym podstawowe usługi konieczne do życia rodziny
i wspólnoty.
Artykuł 12
Rodziny migrantów mają prawo do takiej samej ochrony społecznej, jaka przysługuje innym
rodzinom.

a) Rodziny imigrantów mają prawo do poszanowania własnej kultury oraz do wsparcia
b)
c)

i opieki koniecznej dla ich włączenia się we wspólnotę, do której wnoszą swój wkład.
Emigranci zatrudnieni w jakimś kraju mają prawo do jak najszybszego sprowadzenia swoich
rodzin.
Uchodźcy mają prawo oczekiwać ze strony władz publicznych i organizacji
międzynarodowych pomocy w połączeniu się z własnymi rodzinami.
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ŚWIATOWE SPOTKANIA RODZIN
Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
L.p.
I

Data

Miasto-kraj

8-9 X 1994

Rzym
(Włochy)

Temat
„Rodzino-kim
jesteś? Jestem
radością
i nadzieją.‖

Uwagi
Spotkanie z okazji obchodzonego
w Kościele Roku Rodzin.

Spotkanie poprzedzone zostało
międzynarodowym sympozjum na
Temat nawiązuje temat: <<Rodzina sercem
do pastoralnej
cywilizacji miłości>>.
konstytucji
Zgromadziło ok. 800 uczestników
soborowej
z 87 krajów świata. Sympozjum
„O Kościele
przyjęło rezolucję, która
w świecie
postulowała organizowanie
współczesnym.‖ <<kongresów rodzinnych>>,
połączonych ze spotkaniem z
Ojcem Świętym
II

2-6 X 1997

III

11-15 X 2000

Rio de Janeiro „Rodzina - dar
(Brazylia)
i zadanie,
nadzieja
ludzkości.‖

Rzym
(Włochy)

Spotkanie poprzedził Kongres
teologiczno-duszpasterski, który w
dniach 1-3 X 1997 zgromadził ok.
4 tys. uczestników z całego
świata.

„Dzieci są
Spotkanie zostało poprzedzone
wiosną rodziny
Międzynarodowym Kongresem
i społeczeństwa.‖ Teologiczno-Pastoralnym, który
obradował w dn. 11-13 X 2000
na temat: „Dzieci są wiosną
rodziny i społeczeństwa.‖
W Kongresie uczestniczyło
ok. 6 tys. osób.
W spotkaniu z Ojcem Świętym
uczestniczyło ponad 250 tys. osób.
Jan Paweł II pobłogosławił
sakramentalne związki małżeńskie
ośmiu par z różnych krajów (m.in.
dwojga młodych ludzi
z Częstochowy).

IV

22-26 I 2003

Manilia
(Filipiny)

„Rodzina
chrześcijańska
dobrą nowiną dla
trzeciego
tysiąclecia.‖
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W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele z 75 krajów.
Odbyły się kongresy:
„Teologiczno-duszpasterski‖oraz
„Synów i Córek.‖

6. Jak nazywa się dokument regulujący, od strony prawnej, życie całej wspólnoty kościelnej,
zreformowany w czasie pontyfikatu Jana Pawła II?
Odpowiedź: Kodeks Prawa Kanonicznego1.

 INFORMACJE DODATKOWE
 Kodeks Prawa Kanonicznego ogłoszony przez Jana Pawła II Konstytucją Apostolską
2
Sacrae disciplinae leges obowiązuje od 27.11.1983 r. Został on wprowadzony
ponieważ zmiany w świecie i w Kościele sprawiły, że niektóre przepisy starego
Kodeksu promulgowanego przez papieża Benedykta XV w 1917 r. nie odpowiadały
czasom współczesnym. Musiały ulec modyfikacji, a niektóre powstały, aby rozwiązać
problemy, o których poprzedni Kodeks nawet nie wspomniał. Prawo kościelne reguluje
życie wspólnoty ludzi wierzących. W części, która została przekazana w Objawieniu
Bożym albo w jakiejś mierze stanowi naturalne prawo moralne, zwane inaczej prawem
Bożym (ius divinum), nie może być dokonana żadna zmiana. Natomiast czysto
dyscyplinarne przepisy mogą i muszą być modyfikowane zgodnie z duchem czasu,
tak aby regulowały życie organizmu osadzonego w takim, a nie innym kontekście
historyczno-kulturowym.
Ks. dr Adam Bajorski MSF

7.

Jan Paweł II, oprócz obrony praw człowieka, podejmuje obronę praw naturalnych
wspólnot ludzkich, to jest rodziny i narodu. Której z nich poświęcił przemówienie
w ONZ, we wrześniu 1995 r.?

Odpowiedź: Narodowi.

 INFORMACJE DODATKOWE
11 października 1995 r. Jan Paweł II uczestniczył w obchodach 50. rocznicy założenia
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ wspomniał między innymi o szybkim powstaniu
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która pozostaje jedną z najwznioślejszych wypowiedzi
ludzkiego sumienia naszych czasów. Zaznaczył jednak, że „do dzisiaj nie powstał analogiczny traktat
międzynarodowy, który sankcjonowałby w należny sposób prawa narodów. Skoro karta
podstawowych praw człowieka ukazuje w pełnym świetle prawa osób, to należy teraz dążyć do
opracowania dokumentu, który będzie chronił i umacniał prawa narodów do istnienia, do współżycia
z innymi w duchu wzajemnego szacunku, tolerancji i czynnej solidarności.‖...
Dlatego Jan Paweł II zaproponował opracowanie <<Karty Praw Narodów>>, która „powinna
uznawać i gwarantować wszystkim narodom świata, niezależnie od ich sytuacji prawno-państwowej,
pewne pierwotne i niezbywalne prawa: prawo do istnienia, do posiadania własnego języka i kultury,
do wychowania młodych pokoleń w duchu własnych tradycji, ale zarazem szacunku dla praw innych,
zwłaszcza dla mniejszości.‖...

1
2

Opublikowany 25 stycznia 1983 r.
Zatwierdzony publicznie przez Papieża Jana Pawła II dnia 25 I 1983 r.
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„Postulowana Karta Praw Narodów będzie musiała wymieniać nie tylko prawa, ale także obowiązki,
jakie winny wypełniać poszczególne kraje, aby coraz powszechniejsza stawała się kultura
odpowiedzialnej wolności, głęboko zakorzeniona w wymogach prawdy.‖
(wg L‘Osservatore Romano nr 11-12/1995)

CZĘŚĆ II

DODATKOWA WIEDZA
ZWIĄZANA
Z
JANEM PAWŁEM II
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POCZET PAPIEŻY
Istnieją spory co do liczby papieży i antypapieży w historii. Wymienia się od 36 do 43
antypapieży. W roku 1942 kardynał Giovanni Mercati, prefekt Archiwów Watykanu, stworzył
listę papieży, która od tamtej pory została oficjalnie uznana przez Kościół katolicki. Zamieszczona
lista jest zgodna z listą Mercatiego.
Uwagi:
1.

Stefan (752 r.) zmarł w trzecim dniu po wyborze, przed koronacją na papieża. Był
kapłanem i nie zdążył nawet przyjąć święceń biskupich. Dlatego przez wielu nie jest
uważany za prawowitego papieża.

2.

Sergiusz III swój pontyfikat datował od grudnia 897, gdyż po śmierci Teodora II został
obrany papieżem, lecz wkrótce obalony i wygnany. Wszystkich swoich poprzedników,
począwszy od Jana IX, uważał za antypapieży. (Zob. L. Duchesne, Serge III et Jean XI,
„Mélanges d’archélogie et d’histoire” 33, Paris 1913.)

3.

Pedro Juliao przyjął w 1276 imię Jan XXI, chociaż nie istniał Jan XX. Pomyłka wzięła się
z błędnej rachuby papieży o tym imieniu. Główną przyczyną tego była zmyślona
i rozpowszechniona w połowie trzynastego wieku opowieść o kobiecie-papieżu, która
w przebraniu mężczyzny panowała jako Jan. Legendę o istnieniu papieżycy definitywnie
obalono dopiero w XVII wieku

4.

Simon de Brie był w rzeczywistości drugim papieżem o imieniu Marcin. Z powodu błędnej
pisowni imienia Marynus (Martinus zamiast Marinus) w trzynastowiecznych spisach
papieży (Marynusa I i Marynusa II omyłkowo uważano za Marcina II i Marcina III),
przyjął on imię Marcin IV.

Imiona antypapieży zaznaczono kursywą.
Prawdziwe imię
i nazwisko

PONTYFIKATY

Okres sprawowania urzędu

1. św. Piotr

Szymon

zm. ok. 67

2. św. Linus

-

ok. 67 - ok. 76
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3. św. Anaklet

-

ok. 76 - ok. 88

4. św. Klemens I

-

ok. 88 - ok. 97

5. św. Ewaryst

Aristo

ok. 97 - ok. 105

6. św. Aleksander I

-

ok. 105 - ok. 115

7. św. Sykstus I

-

ok. 115 - ok. 125

8. św. Telesfor

-

ok. 125 - ok. 136

9. św. Hyginus

-

ok. 136 - ok. 140

10. św. Pius I

-

ok. 140 - ok. 155

11. św. Anicet

-

ok. 155 - ok. 166

12. św. Soter

-

ok. 166 - ok. 175

13. św. Eleuteriusz

-

ok. 175 - 189

14. św. Wiktor I

-

189 - 199

15. św. Zefiryn

-

199 - 217

16. św. Kalikst I

-

217 - 222

św. Hipolit

-

217 - 235

17. św. Urban I

-

222 - 230

18. św. Poncjan

-

21 lipca 230 - 28 września 235

19. św. Anterus

-

21 listopada 235 - 3 stycznia
236

20. św. Fabian

-

10 stycznia 236 - 20 stycznia
250

21. św. Korneliusz

-

marzec 251 - czerwiec 253

Nowacjan

-

marzec 251 - ok. 258

22. św. Lucjusz I

-

25 czerwca 253 - 5 marca 254

23. św. Stefan I

-

12 maja 254 - 2 sierpnia 257

24. św. Sykstus II

-

30 sierpnia 257 - 6 sierpnia 258

25. św. Dionizy

-

22 lipca 259 - 26 grudnia 268

26. św. Feliks I

-

5 stycznia 269 - 30 grudnia 274

27. św. Eutychian

-

4 stycznia 275 - 7 grudnia 283

28. św. Kajus

-

17 grudnia 283 - 22 kwietnia
296
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29. św. Marcelin

-

30 czerwca 296 - 25
października 304

30. św. Marceli I

-

27 maja 308 - 16 stycznia 309

31. św. Euzebiusz

-

18 kwietnia 309 - 17 sierpnia
309

32. św. Milcjades

-

2 lipca 311 - 11 stycznia 314

33. św. Sylwester I

-

31 stycznia 314 - 31 grudnia
335

34. św. Marek

-

18 stycznia 336 - 7 października
336

35. św. Juliusz I

-

6 lutego 337 - 12 kwietnia 352

36. Liberiusz

-

17 maja 352 - 24 września 366

Feliks II

-

ok. 355 - 22 listopada 365

37. św. Damazy I

-

1 października 366 - 11 grudnia
384

Ursyn

-

wrzesień 366 - listopad 367

38. św. Syrycjusz

-

15, 22 lub 29 grudnia 384 - 26
listopada 399

39. św. Anastazy I

-

27 listopada 399 - 19 grudnia
401

40. św. Innocenty I

-

22 grudnia 401 - 12 marca 417

41. św. Zosymus

-

18 marca 417 - 26 grudnia 418

42. św. Bonifacy I

-

28 lub 29 grudnia 418 - 4
września 422

Eulaliusz

-

27 lub 29 grudnia 418 - 3
kwietnia 419

43. św. Celestyn I

-

10 września 422 - 27 lipca 432

44. św. Sykstus III

-

31 lipca 432 - 19 sierpnia 440

45. św. Leon I

-

29 września 440 - 10 listopada
461

46. św. Hilary

-

19 listopada 461 - 29 lutego 468

47. św. Symplicjusz

-

3 marca 468 - 10 marca 483

48. św. Feliks III (II)

-

13 marca 483 - 1 marca 492

49. św. Gelazjusz I

-

1 marca 492 - 21 listopada 496
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50. Anastazy II

-

24 listopada 496 - 19 listopada
498

51. św. Symmachus

-

22 listopada 498 - 19 lipca 514

Wawrzyniec

-

498; 501 - 505

52. św. Hormizdas

-

20 lipca 514 - 6 sierpnia 523

53. św. Jan I

-

13 sierpnia 523 - 18 maja 526

54. św. Feliks IV (III)

-

12 lipca 526 - 22 września 530

55. Bonifacy II

-

22 września 530 - 17
października 532

Dioskuros

-

22 września 530 - 14
października 530

56. Jan II

Mercurius

2 stycznia 533 - 8 maja 535

57. św. Agapit I

-

13 maja 535 - 22 kwietnia 536

58. św. Sylweriusz

-

1 czerwca 536 - marzec 537

59. Wigiliusz

-

29 marca 537 - 7 czerwca 555

60. Pelagiusz I

-

16 kwietnia 556 - 4 marca 561

61. Jan III

Katelinus

17 lipca 561 - 13 lipca 574

62. Benedykt I

-

2 czerwca 575 - 30 lipca 579

63. Pelagiusz II

-

26 listopada 579 - 7 lutego 590

64. Grzegorz I

-

3 września 590 - 12 marca 604

65. Sabinian

-

13 września 604 - 22 lutego 606

66. Bonifacy III

-

19 lutego 607 - 12 listopada 607

67. św. Bonifacy IV

-

25 sierpnia 608 - 8 maja 615

68. św. Adeodat I

-

19 października 615 - 8
listopada 618

69. Bonifacy V

-

23 grudnia 619 - 25
października 625

70. Honoriusz I

-

27 października 625 - 12
października 638

71. Seweryn

-

28 maja 640 - 2 sierpnia 640

72. Jan IV

-

24 grudnia 640 - 12
października 642

73. Teodor I

-

24 listopada 642 - maj 649
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74. św. Marcin I

-

lipiec 649 - 16 września 655

75. św. Eugeniusz I

-

10 sierpnia 654 - 2 czerwca 657

76. św. Witalian

-

30 czerwca 657 - 27 stycznia
672

77. Adeodat II

-

11 kwietnia 672 - 17 czerwca
676

78. Donus

-

2 listopada 676 - 11 kwietnia
678

79. św. Agaton

-

27 czerwca 678 - 10 stycznia
681

80. św. Leon II

-

17 sierpnia 682 - 3 lipca 683

81. św. Benedykt II

-

26 czerwca 684 - 8 maja 685

82. Jan V

-

23 lipca 685 - 2 sierpnia 686

83. Konon

-

21 października 686 - 21
września 687

Teodor

-

687

Paschalis

-

687

84. św. Sergiusz I

-

15 grudnia 687 - 9 września 701

85. Jan VI

-

30 października 701 - 11
stycznia 705

86. Jan VII

-

1 marca 705 - 18 października
707

87. Syzyniusz

-

15 stycznia 708 - 4 lutego 708

88. Konstantyn

-

25 marca 708 - 9 kwietnia 715

89. św. Grzegorz II

-

19 maja 715 - 11 lutego 731

90. św. Grzegorz III

-

18 marca 731 - listopad 741

91. św. Zachariasz

-

10 grudnia 741 - 22 marca 752

92. Stefan (II)

-

22 lub 23 marca 752 - 25 lub 26
marca 752

93. Stefan II (III)

-

26 marca 752 - 26 kwietnia 757

94. św. Paweł I

-

29 maja 757 - 28 czerwca 767

Konstantyn

-

5 lipca 767 - 6 sierpnia 768

Filip

-

31 lipca 768
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95. Stefan III (IV)

-

1 lub 7 sierpnia 768 - 24
stycznia 772

96. Hadrian I

-

1 lub 9 lutego 772 - 25 grudnia
795

97. św. Leon III

-

26 lub 27 grudnia 795 - 12
czerwca 816

98. Stefan IV (V)

-

22 czerwca 816 - 24 stycznia
817

99. św. Paschalis I

-

25 stycznia 817 - 11 lutego 824

100. Eugeniusz II

-

luty - maj 824 - sierpień 827

101. Walentyn

-

sierpień 827 - wrzesień 827

102. Grzegorz IV

-

827 - styczeń 844

Jan

-

styczeń 844

103. Sergiusz II

-

styczeń 844 - 27 stycznia 847

104. św. Leon IV

-

10 kwietnia 847 - 17 lipca 855

105. Benedykt III

-

29 września 855 - 17 kwietnia
858

Anastazjusz zw. Bibliotekarzem

-

sierpień 855 - wrzesień 855

106. św. Mikołaj I

-

24 kwietnia 858 - 13 listopada
867

107. Hadrian II

-

14 grudnia 867 - 14 grudnia
872

108. Jan VIII

-

14 grudnia 872 - 16 grudnia
882

109. Marynus I

-

16 grudnia 882 - 15 maja 884

110. św. Hadrian III

-

17 maja 884 - wrzesień 885

111. Stefan V (VI)

-

wrzesień 885 - 14 września 891

112. Formosus

-

6 października 891 - 4 kwietnia
896

113. Bonifacy VI

-

kwiecień 896

114. Stefan VI (VII)

-

maj 896 - sierpień 897

115. Romanus

-

sierpień 897 - listopad 897

116. Teodor II

-

grudzień 897

117. Jan IX

-

styczeń 898 - styczeń 900
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118. Benedykt IV

-

styczeń lub luty 900 - lipiec 903

119. Leon V

-

lipiec 903 - wrzesień 903

Krzysztof

-

lipiec lub wrzesień 903 - styczeń
904

120. Sergiusz III

-

29 stycznia 904 - 14 kwietnia
911

121. Anastazy III

-

kwiecień 911 - czerwiec 913

122. Lando

-

lipiec 913 - luty 914

123. Jan X

-

marzec 914 - marzec 928

124. Leon VI

-

maj 928 - grudzień 928

125. Stefan VII (VIII)

-

grudzień 928 - luty 931

126. Jan XI

-

luty lub marzec 931 - grudzień
935

127. Leon VII

-

3 stycznia 936 - 13 lipca 939

128. Stefan VIII (IX)

-

14 lipca 939 - październik 942

129. Marynus II

-

30 października 942 - maj 946

130. Agapit II

-

10 maja 946 - grudzień 955

131. Jan XII

Oktawian

16 grudnia 955 - 14 maja 964

132. Leon VIII

-

4 lub 6 grudnia 963 - 1 marca
965

133. Benedykt V

-

22 maja 964 - 4 lipca 965

134. Jan XIII

-

1 października 965 - 6 września
972

135. Benedykt VI

-

19 stycznia 973 - czerwiec 974

Bonifacy VII

Franko

czerwiec 974 - lipiec 974 oraz
sierpień 984 - lipiec 985

136. Benedykt VII

-

październik 974 - 10 lipca 983

137. Jan XIV

Pietro Campanora

grudzień 983 - 20 sierpnia 984

138. Jan XV

-

sierpień 985 - marzec 996

139. Grzegorz V

Bruno

3 maja 996 - 18 lutego 999

Jan XVI

Jan Philagathus

kwiecień 997 - luty 998

140. Sylwester II

Gerbert

2 kwietnia 999 - 12 maja 1003

141. Jan XVII

Jan Sicco

czerwiec 1003 - grudzień 1003
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142. Jan XVIII

Phasianus

styczeń 1004 - lipiec 1009

143. Sergiusz IV

Piotr

31 lipca 1009 - 12 maja 1012

144. Benedykt VIII

-

18 maja 1012 - 9 kwietnia 1024

Grzegorz

-

1012

145. Jan XIX

Romanus

między 12 kwietnia a 10 maja
1024 - 1032

146. Benedykt IX

Teofilatto di Tuscolo październik 1032 - wrzesień 1044

147. Sylwester III

Jan z Sabiny

148. Benedykt IX (po raz drugi)

Teofilatto di Tuscolo 10 kwietnia 1045 - 1 maja 1045

149. Grzegorz VI

Jan Gratian

5 maja 1045 - 20 grudnia 1046

150. Klemens II

Suidger

24 lub 25 grudnia 1046 - 9
października 1047

151. Benedykt IX (po raz trzeci)

Teofilatto di Tuscolo 8 listopada 1047 - 17 lipca 1048

152. Damazy II

Poppo

17 lipca 1048 - 9 sierpnia 1048

153. św. Leon IX

Bruno

12 lutego 1049 - 19 kwietnia
1054

154. Wiktor II

Gebhard

13 kwietnia 1055 - 28 lipca 1057

155. Stefan IX (X)

Frederick z Lorraine

3 sierpnia 1057 - 29 marca 1058

Benedykt X

Jan Mincius

5 kwietnia 1058 - 24 stycznia
1059

156. Mikołaj II

Gerard

24 stycznia 1059 - 27 lipca 1061

157. Aleksander II

Anzelm z Lukki

1 października 1061 - 21
kwietnia 1073

Honoriusz II

Piotr Cadalus

28 października 1061 - 1072

158. św. Grzegorz VII

Hildebrand

22 kwietnia 1073 - 25 maja
1085

Klemens III

Guibert z Rawenny

26 czerwca 1080; 24 marca
1084 - 8 września 1101

159. bł. Wiktor III

Daufer

24 maja 1086 - 16 września
1087

160. bł. Urban II

Odo

12 marca 1088 - 29 lipca 1099

161. Paschalis II

Rainerius

13 lub 14 sierpnia 1099 - 21
stycznia 1118

Teodoryk

-
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20 stycznia 1045 - 10 maja 1045

Albert

-

1102

Sylwester IV

Maginulf

18 listopada 1105 - 1111

162. Gelazjusz II

Jan z Gaety

24 stycznia 1118 - 29 stycznia
1119

Grzegorz VIII

Maurice Burdinus

8 marca 1118 - 1121

163. Kalikst II

Guido

2 lutego 1119 - 13 grudnia 1124

164. Honoriusz II

Lamberto z Ostii

21 grudnia 1124 - 13 lutego
1130

Celestyn II

Teobaldo Bocapecci

grudzień 1124

165. Innocenty II

Gregorio Papareschi

14 lutego 1130 - 25 stycznia
1143

Anacletus II

Pietro Pierleoni

14 lutego 1130 - 25 stycznia
1138

Wiktor IV

Gregorio Conti

marzec 1138 - 29 maja 1138

166. Celestyn II

Guido z Citta di
Castello

26 września 1143 - 8 marca
1144

167. Lucjusz II

Gherardo
Caccianemici

12 marca 1144 - 15 lutego 1145

168. bł. Eugeniusz III

Bernardo Pignatelli

15 lutego 1145 - 8 lipca 1153

169. Anastazy IV

Corrado

12 lipca 1153 - 3 grudnia 1154

170. Hadrian IV

Nicholas Breakspear

4 lub 5 grudnia 1154 - 1
września 1159

171. Aleksander III

Orlando Bandinelli

7 września 1159 - 30 sierpnia
1181

Wiktor IV

Ottaviano

7 września 1159 - 20 kwietnia
1164

Paschalis III

Guido z Cremy

22 kwietnia 1164 - 20 września
1168

Kalikst III

Giovanni

wrzesień 1168 - 29 sierpnia 1178

Innocenty III

Lando

29 września 1179 - 1180

172. Lucjusz III

Ubaldo Allucingoli

1 września 1181 - 25 września
1185

173. Urban III

Umberto Crivelli

25 listopada 1185 - 20
października 1187

174. Grzegorz VIII

Alberto de Morra

21 października 1187 - 17
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grudnia 1187
175. Klemens III

Paolo Scolari

19 grudnia 1187 - marzec 1191

176. Celestyn III

Giacinto Bobo

30 marca 1191 - 8 stycznia 1198

177. Innocenty III

Lotario

8 stycznia 1198 - 16 lipca 1216

178. Honoriusz III

Cencio Savelli

18 lipca 1216 - 18 marca 1227

179. Grzegorz IX

Ugo

19 marca 1227 - 22 sierpnia
1241

180. Celestyn IV

Goffredo da
Castiglione

25 października 1241 - 10
listopada 1241

181. Innocenty IV

Sinibaldo Fieschi

25 czerwca 1243 - 7 grudnia
1254

182. Aleksander IV

Rinaldo, książę Segni 12 grudnia 1254 - 25 maja 1261

183. Urban IV

Jacques Pantalón

29 sierpnia 1261 - 2
października 1264

184. Klemens IV

Guy Foulques

5 lutego 1265 - 29 listopada
1268

185. bł. Grzegorz X

Tedaldo Visconti

1 września 1271 - 10 stycznia
1276

186. bł. Innocenty V

Pierre z Tarentaise

21 stycznia 1276 - 22 czerwca
1276

187. Hadrian V

Ottobano Fieschi

11 lipca 1276 - 18 sierpnia 1276

188. Jan XXI

Pedro Juliao (Piotr z
Hiszpanii)

8 września 1276 - 20 maja 1277

189. Mikołaj III

Giovanni Gaetano

25 października 1277 - 22
sierpnia 1280

190. Marcin IV

Simon de Brie
(Brion)

22 lutego 1281 - 28 marca 1285

191. Honoriusz IV

Giacomo Savelli

2 kwietnia 1285 - 3 kwietnia
1287

192. Mikołaj IV

Girolamo Masci

22 lutego 1288 - 4 kwietnia
1292

193. św. Celestyn V

Pietro del Morrone

5 lipca 1294 - 13 grudnia 1294

194. Bonifacy VIII

Benedetto Caetani

24 grudnia 1294 - 11
października 1303

195. bł. Benedykt XI

Nicholas Boccasini

22 października 1303 - 7 lipca
1304
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196. Klemens V - niewola awiniońska

Bertrand de Got

5 czerwca 1305 - 20 kwietnia
1314

197. Jan XXII - niewola awiniońska

Jacques d'Euse

7 sierpnia 1316 - 4 grudnia
1334

Mikołaj V

Pietro Rainalducci

12 maja 1328 - 25 sierpnia 1330

198. Benedykt XII - niewola
awiniońska

Jacques Fournier

20 grudnia 1334 - 25 kwietnia
1342

199. Klemens VI - niewola awiniońska

Pierre Roger

7 maja 1342 - 6 grudnia 1352

200. Innocenty VI - niewola awiniońska Etienne Aubert

18 grudnia 1352 - 12 września
1362

201. bł. Urban V - niewola awiniońska

Guillaume de
Grimoard

28 września 1362 - 19 grudnia
1370

202. Grzegorz XI - niewola awiniońska

Pierre Roger de
Beaufort

30 grudnia 1370 - 27 marca
1378

203. Urban VI - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja rzymska

Bartolomeo Prignano

8 kwietnia 1378 - 15
października 1389

204. Bonifacy IX - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja rzymska

Pietro Tomacelli

2 listopada 1389 - 1
października 1404

205. Innocenty VII - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja rzymska

Cosimo Gentile
de'Migliorati

17 października 1404 - 6
listopada 1406

206. Grzegorz XII - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja rzymska

Angelo Correr

30 listopada 1406 - 4 lipca 1415

Klemens VII - okres Wielkiej Schizmy
- obediencja awiniońska

Robert z Cambrai

20 września 1378 - 16 września
1394

Benedykt XIII - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja awiniońska

Pedro de Luna

28 września 1394 - 26 lipca
1417

Aleksander V - okres Wielkiej
Schizmy - obediencja pizańska

Pietro Philarghi

26 czerwca 1409 - 3 maja 1410

Jan XXIII - okres Wielkiej Schizmy obediencja pizańska

Baldassare Cossa

17 maja 1410 - 29 maja 1415

207. Marcin V

Oddo Colonna

11 listopada 1417 - 20 lutego
1431

Klemens VIII - ostatni papież
obediencji awiniońskiej

Gil Sanchez Muñoz

10 czerwca 1423 - 26 lipca 1429

Benedykt XIV

Bernard Garnier

12 listopada 1425 - ?

208. Eugeniusz IV

Gabriele Condulmaro 3 marca 1431 - 23 lutego 1447

Feliks V

Amadeusz VIII,
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5 listopada 1439 - 7 kwietnia

książę Savoy

1449

209. Mikołaj V

Tommaso
Parentucelli

6 marca 1447 - 24 marca 1455

210. Kalikst III

Alfonso de Borja
(Borgia)

8 kwietnia 1455 - 6 sierpnia
1458

211. Pius II

Enea Silvo

19 sierpnia 1458 - 15 sierpnia
1464

212. Paweł II (Piccolomini)

Pietro Barbo

30 sierpnia 1464 - 26 lipca 1471

213. Sykstus IV

Francesco della
Rovere

9 sierpnia 1471 - 12 sierpnia
1484

214. Innocenty VIII

Giovanni Battista
Cibo

29 sierpnia 1484 - 25 lipca 1492

215. Aleksander VI

Rodrigo de Borja y
Borja (Rodrigo
Borgia)

11 sierpnia 1492 - 18 sierpnia
1503

216. Pius III

Francesco
Todeschini

22 września 1503 - 18
października 1503

217. Juliusz II

Giuliano della
Rovere

1 listopada 1503 - 21 lutego
1513

218. Leon X

Giovanni de Medici

11 marca 1513 - 1 grudnia 1521

219. Hadrian VI

Adrian Dedal

9 stycznia 1522 - 14 września
1523

220. Klemens VII

Giulio de Medici

19 listopada 1523 - 25 września
1534

221. Paweł III

Alessandro Farnese

13 października 1534 - 10
listopada 1549

222. Juliusz III

Giovanni Maria del
Monte

8 lutego 1550 - 23 marca 1555

223. Marcelin II

Marcello Cervini

9 kwietnia 1555 - 1 maja 1555

224. Paweł IV

Gian Pietro Carafa

23 maja 1555 - 18 sierpnia 1559

225. Pius IV

Giovanni Angelo
Medici

25 grudnia 1559 - 9 grudnia
1565

226. św. Pius V

Michele Ghislieri

7 stycznia 1566 - 1 maja 1572

227. Grzegorz XIII

Ugo Boncompagni

14 maja 1572 - 10 kwietnia
1585

228. Sykstus V

Felice Peretti

24 kwietnia 1585 - 27 sierpnia
1590
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229. Urban VII

Giambattista
Castagna

15 września 1590 - 27 września
1590

230. Grzegorz XIV

Niccolo Sfondrato

5 grudnia 1590 - 16
października 1591

231. Innocenty IX

Giovanni Antonio
Facinetti

29 października 1591 - 30
grudnia 1591

232. Klemens VIII

Ippolito
Aldobrandini

30 stycznia 1592 - 5 marca 1605

233. Leon XI

Alessandro Ottaviano 1 kwietnia 1605 - 27 kwietnia
de Medici
1605

234. Paweł V

Camillo Borghese

235. Grzegorz XV

Alessandro Ludovici 9 lutego 1621 - 8 lipca 1623

236. Urban VIII

Mafeo Barberini

6 sierpnia 1623 - 29 lipca 1644

237. Innocenty X

Giambattista Pamfili

15 września 1644 - 1 stycznia
1655

238. Aleksander VII

Fabio Chigi

7 kwietnia 1655 - 22 maja 1667

239. Klemens IX

Giulio Rospigliosi

20 czerwca 1667 - 9 grudnia
1669

240. Klemens X

Emilio Altieri

29 kwietnia 1670 - 22 lipca 1676

241. bł. Innocenty XI

Benedetto
Odescalchi

21 września 1676 - 12 sierpnia
1689

242. Aleksander VIII

Pietro Ottoboni

6 października 1689 - 1 lutego
1691

243. Innocenty XII

Antonio Pignatelli

12 lipca 1691 - 27 września
1700

244. Klemens XI

Giovanni Francesco
Albani

23 listopada 1700 - 19 marca
1721

245. Innocenty XIII

Michelangelo dei
Conti

8 maja 1721 - 7 marca 1724

246. Benedykt XIII

Pietro Francesco
Orsini

29 maja 1724 - 21 lutego 1730

247. Klemens XII

Lorenzo Corsini

12 lipca 1730 - 6 lutego 1740

248. Benedykt XIV

Prospero Lorenzo
Lambertini

17 sierpnia 1740 - 3 maja 1758

249. Klemens XIII

Carlo della Torre
Rezzonico

6 lipca 1758 - 2 lutego 1769
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16 maja 1605 - 28 stycznia 1621

250. Klemens XIV

Lorenzo Ganganelli

19 maja 1769 - 22 września
1774

251. Pius VI

Giovanni Angelo
Brachi

15 lutego 1775 - 29 sierpnia
1799

252. Pius VII

Luigi Barnaba
Chiaramonti

14 marca 1800 - 20 lipca 1823

253. Leon XII

Annibale Sermattei
della Genga

28 września 1823 - 10 lutego
1829

254. Pius VIII

Francesco Severio
Castiglione

31 marca 1829 - 30 listopada
1830

255. Grzegorz XVI

Bartolomeo Albert
Cappellari

2 lutego 1831 - 1 czerwca 1846

256. bł. Pius IX

Giovanni Maria
Mastai-Ferretti

16 czerwca 1846 - 7 lutego 1878

257. Leon XIII1

Gioacchino Vincenzo
20 lutego 1878 - 20 lipca 1903
Pecci

258. św. Pius X2

Giuseppe Melchiorre 4 sierpnia 1903 - 20 sierpnia
Sarto
1914

259. Benedykt XV3

Giacomo della
Chiesa

3 września 1914 - 22 stycznia
1922

260. Pius XI4

Ambrogio Damiano
Achille Ratti

6 lutego 1922 - 10 lutego 1939

261. Pius XII5

Eugenio Maria
Giovanni Pacelli

2 marca 1939 - 9 października
1958

262. bł. Jan XXIII6

Angelo Giuseppe
Roncalli

28 października 1958 - 3
czerwca 1963

263. Paweł VI7

Giovanni Battista

21 czerwca 1963 - 6 sierpnia

1

Ogłosił encyklikę Rerum novarum. Podpisał konkordat z Rosją. Dzięki jego zabiegom kończy się niemiecki
Kulturkampf.
2
Kanonizowany 29 maja 1954 r. Papież rozwoju kultu Eucharystii. Dopuścił do tego sakramentu dzieci.
3
W 1917 r. Ogłosił Kodeks Prawa Kanonicznego, który obowiązywał aż do pontyfikatu Jana Pawła II – do 1983
r.
4
Zwany „polskim papieżem‖. Przed wyborem był nuncjuszem w Polsce. Ogłosił Jubileusz 1900-lecia
Odkupienia. Ustanowił święto Chrystusa Króla (25 X 1925 r.).
5
Ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP (1950 r.). Opracował tekst encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge
potępiającej hitleryzm.
6
Zwołuje XXI Sobór Powszechny – Watykański II, obradujący w latach: 1962-1965. Wydaje m.in. encykliki:
Mater et Magistra, Pacem in terris.
7
Utworzył Synod Biskupów. Zniósł ekskomunikę z 1054 r. Zrezygnował z używania tiary (potrójna srebrnozłota korona w kształcie zaokrąglonego u góry stożka). Swoją tiarę złożył na ołtarzu soborowym dnia 13
listopada 1964 r., w czasie trwania II sesji, jako realny i zarazem symboliczny dar na rzecz głodujących
w trzecim świecie. Kontynuował obrady Vaticanum II
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Montini

1978

264. Jan Paweł I8

Albino Luciani

26 sierpnia 1978 - 28 września
1978

265. Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła

16 października 1978 2 kwietnia 2005

266. Benedykt XVI

Joseph Ratzinger

19 kwietnia 2005 -

UWAGA!
Mamy 266 pontyfikatów, razem ze św. Piotrem.
Benedykt XVI jest kolejnym 264 papieżem, ale 263 następca św. Piotra, ponieważ Benedykt IX
zasiadał na tronie papieskim trzykrotnie, w kolejności jako 146 (1032-1044), 148 (10.04.10451.05.1045), 151 (8.11.1047-17.07.1048).
Jan Paweł II był papieżem o trzecim pod względem długości pontyfikacie. Na Stolicy Piotrowej
zasiadał przez 9665 dni, licząc od dnia wyboru 16 października 1978 roku.
Najdłużej panującym papieżem był święty Piotr - od ustanowienia przez Chrystusa głową Kościoła
w
roku
30
do
męczeńskiej
śmierci,
datowanej
na
rok
64
bądź
67.
Drugie miejsce zajmuje błogosławiony Pius IX, którego pontyfikat trwał od 16 czerwca 1846 roku
do 7 lutego 1878 roku - czyli 31 lat, 7 miesięcy i 22 dni. Pius IX był bezpośrednim poprzednikiem
Leona XIII.
Bł. Pius IX zmarł w wieku 85 lat, natomiast Leon XIII dożył aż 93 lat. Jan Paweł II 18 maja
skończyłby 84 lata.
Historia 263 następców Piotra jest burzliwa, chwilami tragiczna, zachwycająca, a czasem gorsząca.
Znajdujemy w niej papieży kanonizowanych i błogosławionych, ale też antypapieży. Od misji
budowania jedności i umacniania braci w epoce prześladowań, przez rozwój potęgi doczesnej, niemal
zniknięcie z powierzchni ziemi w okresie niewoli awiniońskiej i utratę Państwa Kościelnego - droga
papiestwa wiedzie do odnajdywania swej pierwotnej funkcji budowania wspólnoty w wierze.

.
8

Pierwszy przyjął podwójne imię. „Papież uśmiechu‖. Zrezygnował z koronacji.
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Było ich 264, wśród nich 208 Włochów (wliczając
Sardyńczyków
i
Sycylijczyków),
piętnastu
Francuzów, trzynastu Greków, sześciu Niemców i
jeden Longobard-Niemiec, sześciu Syryjczyków,
trzech Afrykańczyków, dwóch Hiszpanów, dwóch
Żydów, dwóch Dalmatów-Chorwatów, Anglik,
Holender,
Polak,
Portugalczyk.
Najkrótszy
pontyfikat (Stefana II) trwał cztery dni, najdłuższy
(Piusa IX) - 31 lat i 8 miesięcy1. Każdy wniósł jakiś
- czasem lepszy, czasem gorszy - wkład,
zapoczątkował jakąś tradycję. Jan II (533-535) jako
pierwszy zmienił imię (nic dziwnego: nazywał się
Merkury), Pius V (1566-1572, dominikanin) Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II,
zainicjował zwyczaj białego ubioru, Pius VIII październik 1978 r.
(1829-1830) założył Pocztę Watykańską, Jan Paweł
I (VIII-IX 1978) zakazał noszenia papieża na sedia
gestatoria, zwyczaju również wprowadzonego przez jednego z papieży, lecz niestety nie udało mi się
ustalić, przez którego.
Głowa, zastępca, pasterz
Kim jest biskup Rzymu w rozumieniu Kościoła katolickiego? Kodeks Prawa Kanonicznego formułuje
odpowiedź w suchych, precyzyjnych formułach (kanony 330-341). W biskupie Kościoła Rzymskiego
- to punkt zasadniczy - trwa urząd powierzony przez Pana Jezusa Piotrowi i przekazywany jego
następcom. Biskup Rzymu jest więc głową kolegium biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem
całego Kościoła na ziemi. Z racji swego urzędu posiada najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną
władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. Tę władzę
otrzymuje przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez siebie wybór dokonany przez konklawe.
Jego ewentualne zrzeczenie się funkcji nie wymaga niczyjego przyjęcia.
W wykonywaniu urzędu biskup rzymski jest złączony wspólnotą z pozostałymi biskupami
i z całym Kościołem. Tylko jemu jednak przysługuje prawo określania sposobu, indywidualnego lub
kolegialnego, wykonywania tego zadania. Od wyroków lub dekretów biskupa rzymskiego nie ma
apelacji ani rekursu. W wykonywaniu zadań pomagają mu biskupi (m.in. przez synod biskupów),
kardynałowie, a także inne osoby i instytucje (np. Kuria Rzymska). Nie mają oni jednak żadnej
władzy i podczas wakansu stolicy rzymskiej lub przeszkody w jej działaniu nie mogą niczego
zmieniać w zarządzie Kościoła.
Tylko biskup rzymski może zwołać sobór powszechny, tylko on może mu przewodniczyć (osobiście
lub przez innych), tylko on może go przenieść, zawiesić lub rozwiązać. On określa sprawy, które mają
być przedmiotem dyskusji, oraz ustala porządek obrad. Dekrety soboru nabierają mocy obowiązującej
po zatwierdzeniu ich przez biskupa rzymskiego wraz z ojcami soboru.
Dojrzewanie...
Jednak świadomość Kościoła w materii papiestwa bynajmniej nie była tak jasna od początku;
kształtowała się przez wieki, czasem nie bez wstrząsów. Z pewnością także - mimo jasnych,
kanonicznych definicji - jeszcze długo kształtować się będzie. To miał na myśli Jan Paweł II, gdy
w encyklice ―Ut unum sint‖ zwracał uwagę na tragiczny paradoks: ―z różnorakich przyczyn i wbrew
woli jednych i drugich to, co miało być posługą [jednoczącą], mogło niekiedy przybierać dość
odmienną postać‖. Papież przywołał słowa wypowiedziane z okazji wizyty prawosławnego patriarchy
Konstantynopola Dimitriosa I w Watykanie (6 grudnia 1987): ―Modlę się gorąco do Ducha Świętego,
by obdarzył nas swoim światłem i oświecił wszystkich pasterzy i teologów naszych Kościołów,
abyśmy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w których możliwe będzie
realizowanie uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości. Jest to ogromne zadanie, od którego
nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać samodzielnie‖. Jeżeli papież wezwał
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niekatolickich teologów i zwierzchników kościelnych do poszukiwania ―nowych form‖, znaczy to, że
dotychczasowa
forma
sprawowania
władzy
papieskiej
nie
jest
ostateczna.
Jego apel wywołał szeroki odzew, a w dociekania włączyły się także podległe mu instytucje.
W grudniu 1996 r. Kongregacja Nauki Wiary zorganizowała sympozjum ―Prymat Następcy Piotra‖.
Uczestniczyli w nim, obok teologów katolickich, bp Zizioulas, teolog prawosławny, i Wolfhart
Pannenberg, teolog luterański. Akta sympozjum zostały opublikowane, a Kongregacja ogłosiła
dokument, w którym na jego obrady się powołuje, zatytułowany ―Prymat Następcy Piotra
w tajemnicy Kościoła‖. Inna rzecz, że według komentatorów w tekście tym nie tyle rozważa się nowe
formy sprawowania prymatu, co zmierza do zachowania status quo.

POCZET PAPIEŻY XX WIEKU

254 LEON XIII
3.03.1878-20.07.1903
„Rerum novarum‖ - Encyklika o pracy i polityce społecznej.
Podpisuje konkordat z Rosją.
Dzięki jego zabiegom kończy się niemiecki kulturkampf.
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255 Św. PIUS X
9.08.1903-20.08.1914
Kanonizowany 29.05.1954

256 BENEDYKT XV
6.09.1914-22.01.1922
W 1917r. Ogłosił Kodeks Prawa Kanonicznego który obowiązywał aż do pontyfikatu Jana Pawła II
(do1983r).

257 PIUS XI
12.02.1922-10.02.1939
Zwany „polskim papieżem‖.
Przed wyborem był nuncjuszem w Polsce.
Ogłosił Jubileusz 1900-lecia Odkupienia.
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258 PIUS XII
12.03.1939-9.10.1958
Ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP
w 1950r.
Opracował tekst encykliki Piusa XI „Mit brennender sorge‖ potępiającej hitleryzm

JAN XXIII
4.11.1958-3.06.1963
Zwołuje XXI Sobór Powszechny -Watykański II lata: 1962 - 1965.
Wydaje Encykliki: „Mater et magistra‖ i , „Pacem in terris‖.

260 PAWEŁ VI
30.06.1963-6.08.1978
Utworzył Synod Biskupów.
Ogłosił Maryję Matką Kościoła.
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261 JAN PAWEŁ I
3.09.1978-28.09.1978
Pierwszy przyjął podwójne imię.
Zrezygnował z tiary. 78
„Papież uśmiechu‖.

262 JAN PAWEŁ II
16.10.1978 –2.04.2005

HERB PAPIEŻA JANA PAWŁA II

78

Potrójna srebrno-złota korona w kształcie zaokrąglonego u góry stożka. Paweł VI swoją tiarę złożył
na ołtarzu soborowym dnia 13.11.1964r., w czasie trwania III sesji, jako realny i zarazem
symboliczny dar na rzecz głodujących w trzecim świecie.
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Swój herb papieski Jan Paweł II ozdobił literą M, wziętą wraz z osłaniającym ją krzyżem
z krakowskiego herbu biskupiego i następnie metropolitalnego, pod którym widnieje też umieszczona
przez bpa Karola Wojtyłę dewiza: „Totus Tuus‖. M w herbie Jana Pawła II – inicjał Matki Bożej,
świadczy i o tym, że Ojciec Święty pozostaje wierny polskim tradycjom i jest ściśle związany
z doświadczeniami Kościoła w Polsce.
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MOTTO, DEWIZA I PROGRAM
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
MOTTO:

Totus Tuus1

DEWIZA:

Utwierdzaj braci w wierze (Łk 22, 31).

PROGRAM:

Rozważne, a zarazem stanowcze działanie
na rzecz dokładnej realizacji zasad i orzeczeń
Soboru Watykańskiego II2.

ATRYBUTY PAŃSTWA
WATYKAŃSKIEGO ORAZ INSYGNIA PAPIESKIE
I ELEMENTY STROJU PAPIEŻA
FLAGA WATYKANU

Oficjalna flaga Watykanu ma pionowy układ barw: złotej (żółtej) i srebrnej (białej) - na białym
polu widnieją insygnia papieskie: klucze św. Piotra i tiara (potrójna korona papieska) Flaga
w barwach watykańskich w układzie poziomym. Bardzo często wywieszana błędnie - białym pasem
do góry (zapewne na wzór flagi polskiej).

HYMN

1
2

Totus Tuus o genezie motta herbowego zobacz w odpowiedzi na pytanie kwalifikacyjne nr 5.
Słowa określające program pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II zostały wypowiedziane
w języku łacińskim, w czasie pierwszego orędzia „Urbi et orbi‖ przed Kolegium Kardynalskim
w Kaplicy Sykstyńskiej dnia 17 października 1978 roku. Orędzie to było transmitowane przez radio
i telewizję włoska.
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Jak każde inne państwo, również państwo watykańskie ma swój oficjalny hymn. Jest nim „Marsz
papieski‖- dzieło Charles‘a Gounoda (1818 – 1893), skomponowane z okazji rocznicy koronacji
papieża Piusa IX i po raz pierwszy wykonane na placu św. Piotra 11 kwietnia 1869 roku, w dniu
jubileuszu kapłaństwa tegoż papieża. Hymn papieski jest zawsze wykonywany jedynie przez
orkiestrę, choć istnieje tekst pieśni w języku włoskim, ułożony do „Marsza‖ Gounoda przez dawnego
organistę Bazyliki św. Piotra, księdza prałata Antonio Allegra.
Aby umożliwić również wiernym innych narodowości śpiewanie hymnu oraz nadać mu charakter
uniwersalny, ułożono stosowny tekst w języku łacińskim, którego autor, włoski ksiądz Antonio
Lavanga, inspirował się biblijnymi mówiącymi o św. Piotrze. Hymn papieski z tym tekstem został po
raz pierwszy wykonany w watykańskiej Auli Pawła VI przez chór radia niemieckiego z Lipska w dniu
16 października 1993 roku, z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.
Oto słowa tej pieśni:
Rzymie szczęśliwy, Rzymie dostojny!
Jesteś stolica Piotra, który w Rzymie przelał krew,
Piotra, któremu dane zostały Klucze Królestwa Niebieskiego,
Ojcze Święty, Ty jesteś Następcą Piotra;
Ty jesteś nauczycielem i utwierdzasz swoich braci’
Tyś sługą sług bożych,
Rybakiem ludzi, pasterzem owczarni,
Ty wiążesz niebo z ziemią,
Ojcze Święty, Ty jesteś Wikariuszem Chrystusa na ziemi,
Skała wśród wzburzonych wód, strażnikiem jedności,
Czujnym obrońcą wolności; do Ciebie należy władza.
Ty Ojcze Święty, jesteś mocną skała,
A na tej skale zbudowany jest Kościół Boży.
O Rzymie szczęśliwy, Rzymie dostojny!

CO NOSIŁ PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ?
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Jan Paweł II ma opinię najlepiej ubierającego się papieża w dziejach
można powiedzieć, że garderoba papieży jest dziełem słynnej w Rzymie firmy
Gammarelli", specjalizującej się w strojach dla kleru. Mieści się ona przy via
numerem 34 i jest rządzona przez dwóch kreatorów: AnnibaleŐa Gammarelii
Massimiliano.

Kościoła. Ogólnie
krawieckiej "Casa
Santa Chiara pod
i jego siostrzeńca

W firmie tej przed każdym nowym konklawe panuje nie mniejsze podniecenie, niż
w samym Watykanie. Jaki będzie nowy papież? - dociekają w "Casa Gammarelii". Jakich będzie
potrzebował strojów? Czy będzie wątły i chuderlawy, czy masywny i dobrze zbudowany?
Kiedy już to wiadomo, reszta wydaje się prosta: krawiecka rutyna i długoletnie obcowanie ze
"świętością". Najpierw zdejmuje się miarę, a potem... na ten temat obaj Gammarelli milczą jak
zaklęci. Jak kompletują papieską garderobę, pozostaje ich tajemnicą.
Jest jednak ktoś, kto o garderobie papieskiej wie wszystko najlepiej: co do czego pasuje
i z jakiej okazji. To Angelo Gudel - "alutante di camera", czyli obecny kamerdyner Jana Pawła II. Jest
wszędzie tam, gdzie Papież: przy Bramie Brandenburskiej, w afrykańskiej puszczy i na nartach,
a także podczas wędrówek po Alpach.
Dla niego ważne są przede wszystkim dwie rzeczy: ubranie Papieża musi być prawie zawsze
białe oraz dostosowane do pogody - wiatru, deszczu, siarczystego mrozu czy obezwładniającego
upału.
W kwestiach ubraniowych kamerdyner musi jednak naradzać się z polskimi siostrami
zakonnymi, które nie tylko prowadzą papieskie gospodarstwo, ale także dbają o bieliznę. W tym
miejscu jednak należy powściągnąć swoją ciekawość.
Choć papieska garderoba nie jest tajemnicą w tym sensie, że Papieża oglądają codziennie setki,
tysiące, a bywa że i miliony ludzi, to laik i tak z symboliki papieskich strojów wszystkiego nie
zrozumie. Wiedza o niej jest tak rozległa, że nawet sam Jan Paweł II w całości jej nie zgłębił.

INSYGNIA PAPIESKIE






Tiara
Dwa skrzyżowane klucze św. Piotra (srebrny i złoty)
Ferula
Pierścień Rybaka
Papieska pieczęć ołowiana

Tiara
Było to uroczyste nakrycie głowy papieża. W VIII i IX wieku, miała ona formę wysokiej, białej
czapki zwieńczonej krzyżem, ze zwisającymi z tyłu dwiema wstęgami. Tiarę nakładano papieżowi na
głowę podczas uroczystej celebry. Przestała być używana od 1963 r., odkąd Paweł VI złożył ją
symbolicznie na ołtarzu, a następnie sprzedał a uzyskane pieniądze przeznaczył na biednych.
Ferula - papieski pastorał
Oznacza władzę pasterską. Jest to duża laska, zakrzywiona u góry, nawiązująca do kija pasterskiego
(stąd nazwa), który ma symbolizować papieża czuwającego nad owczarnią. Pastorałem podpiera się,
idąc w procesji do i od ołtarza, udzielając błogosławieństwa po zakończeniu liturgii (trzyma go
wówczas w lewej ręce, podczas gdy prawą czyni znak krzyża), słuchając Ewangelii w czasie mszy
191

oraz wygłaszając kazanie. Jan Paweł II używa nowoczesnego pastorału ze srebra, który nie jest
zakrzywiony u góry, lecz ma formę krzyża.
Pierścień
Jest to insygnium każdego biskupa, również Papieża. Oznacza więź biskupa z kierowanym przez
niego Kościołem. Na pierścieniu jest wygrawerowany herb papieża, a także wypisane jest imię
Papieża, który go nosi.
Po śmierci każdego Ojca Świętego jest stapiany i odlewany na nowo, z wygrawerowanym herbem
nowego następcy św. Piotra.
Przechowywana jest w Sekretariacie Stanu.
Papieska pieczęć ołowiana
To insygnium trzeba odróżnić od tzw. pierścienia rybaka, czyli pieczęci sygnetowej papieży z wyobrażeniem św. Piotra, zarzucającego sieć z łodzi - wprowadzonej w drugiej połowie XIII wieku.
Pierwotnie służyła do sygnowania osobistej korespondencji, obecnie używana jest do oznaczania
niektórych dokumentów papieskich.
Przechowywana jest w Sekretariacie Stanu.
ELEMENTY PAPIESKIEGO STROJU










Paliusz
Ornat
Stuła
Alba (komża)
Infuła (mitra)
Piuska
Pektorał
Sutanna
Humerał

Pas
 Koronkowa tunika
 Dalmatyka
 Fanon biały ze złotym krzyżem
Paliusz
Jest oznaką władzy. Podczas celebrowania mszy Papież nosi paliusz, czyli nakładany na ramiona
i piersi wąski biały pas. Paliusze tkane są przez zakonnice z klasztoru św. Agnieszki w Rzymie,
z wełny jagniąt poświęconych przez papieża, a ofiarowanych przez Trapistów w dniu liturgicznego jej
(św. Agnieszki) święta, tzn. 21 stycznia każdego roku. Paliusz jest białą wełnianą stułą z sześcioma
krzyżami haftowanymi czarnym jedwabiem, noszony jako naszyjnik, z dwiema wypustkami, przodu
i z tyłu na ornacie, przez papieża, prymasów, patriarchów, metropolitów, niektórych biskupów, jest
oznaką wyższej władzy kościeknej.
Gotowe paliusze przechowywane są przy grobie św. Piotra.
Ornat
Jest to wierzchnia szata liturgiczna, powstała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa z płaszcza
rzymskiego. Ornaty wykonywane są z kosztownych tkanin i bogato haftowane. Wkłada się je przez
głowę (mają u góry wycięty otwór). Dawniej miały kształt dzwonu i sięgały aż do stóp. Mniej więcej
od XVI wieku ustaliła się forma zbliżona do wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych krótkich
bokach. Od początku XIII wieku używa się ornatów w różnych kolorach, w zależności od okresu
liturgicznego.
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Stuła
Element stroju liturgicznego w kształcie wstęgi czy szarfy, którą papież zakłada na szyję Papież
używał wielu stuł różnego koloru. Niektóre z nich - na ogół bogato ozdabiane - były wykonywane na
konkretne uroczystości z udziałem Jana Pawła II.
Alba (komża)
Podobnie jak stuły, również alby używają wszyscy duchowni od zwykłego księdza do papieża. Jest to
spodnia szata liturgiczna z białego (stąd nazwa) materiału, z reguły podwiązywana paskiem.
W zależności od kroju uzupełniana humerałem (rodzaj chusty okrywającej szyję i ramiona).
Infuła
Papież (podobnie jak biskupi i kardynałowie, a także inni mający ten przywilej duchowni) nosi ją na
głowie podczas liturgii, ale tylko w niektórych momentach, np. podchodząc i odchodząc od ołtarza
czy udzielając błogosławieństwa. Infuła jest koloru białego i składa się z dwóch złączonych ze sobą
sztywnych tarcz, przedniej i tylnej (tzw. cornua, czyli rogów) oraz dwóch zwisających z tyłu wstęg.
Piuska
Jest to mała, okrągła czapeczka, nakładana na środek głowy przez papieża, kardynała lub biskupa.
Papież nosi białą piuskę, kardynałowie - czerwoną, a biskupi - fioletową. Przywilej noszenia piuski
mają także niektóre stare zakony, np. benedyktyni i cystersi. Czasem doprowadza to do zabawnych
nieporozumień. Na przykład w 1979 r., wierni oczekujący Jana Pawła II na Skałce w Krakowie
(zwłaszcza ci, co stali dalej), zaczęli przedwcześnie wiwatować na cześć Papieża, bo wzięli zań
ubranego na biało i noszącego białą piuskę opata cystersów.
Pektorał
Ozdobny krzyż ze szlachetnego metalu (najczęściej ze złota), czasami zawierający relikwie. Pektorał
przypinany jest do piersi, otoczony łańcuszkiem zawieszonym na szyi. Od XII wieku noszą go opaci,
biskupi, kardynałowie i papieże.
Sutanna
Najzwyklejszy strój każdego duchownego, również papieża. Sutanna to długa do kostek suknia
z długimi rękawami, wzorowana na antycznej szacie spodniej (tunica), która przetrwała wszystkie
zmiany mody. Najbardziej popularne są sutanny czarne, natomiast Papież nosi sutannę koloru białego.
Gdy chodzi o innych dostojników kościelnych, to - teoretycznie - biskup powinien chodzić w sutannie
fioletowej, a kardynał w czerwonej. Najczęściej jednak dostojnicy ci noszą czarne sutanny, ale
z fioletowymi guzikami i z takimże pasem.
Humerał
Biała lniana chusta (niekiedy z kapturem) okrywająca szyję i ramiona kapłana, wkładana pod albę.
Pas
Służy do przepasania i podkasania alby.
Fanon biały ze złotym krzyżem
Podwójna peleryna jedwabna w kształcie koła w stroju papieskim od VIII w. Używany do Mszy św.
pontyfikalnej. Fanonu zaprzestał używać papież Pius X.
Kolory
Na przykład biały obowiązuje w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy, innych świąt Chrystusa,
świąt Matki Bożej i świąt ku czci świętych-niemęczenników; czerwony - w Niedzielę Palmową,
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Wielki Piątek, święta Krzyża Świętego, Zielone Świątki oraz podczas obchodów ku czci apostołów
i męczenników, zielony - w okresie zwykłym; fioletowy - w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

 INFORMACJE DODATKOWE
Z „sedia gestatoria” (lektyki) zrezygnował Papież Jan Paweł II.
WATYKAŃSKIE ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU






L‘Osservatore Romano
Acta Apostolicae Sedis
Radio Watykańskie
Annuario Pontificio
Watykański Ośrodek Telewizyjny

WESPRZYJ RADIO WATYKAŃSKIE
Biuro Obsługi Radia Watykańskiego

Ofiary na Radio Watykańskie można wpłacać
na konto:

Bożena Łukasik
ul. Narbutta 21
02-536 Warszawa
tel/fax 022 646 55 79
borv@jezuici.pl

Biuro Obsługi Radia Watykańskiego
Kredyt Bank S.A.
V Oddział Warszawa
04 1500 1272 1212 7002 6966 0000

By można było usłyszeć co Papież
powiedział naprawdę
By głos Papieża docierał do wszystkich
zakątków świata
By poprzez lepszą informację wzrastała
jedność chrześcijan
By tam gdzie nie ma wolności religijnej
chrześcijanie odczuwali bliskość Kościoła
By wielkie narody innych religii mogły
poznać chrześcijaństwo
By współczesny człowiek mógł łatwiej
zrozumieć Kościół

PAPIESKA GWARDIA SZWAJCARSKA
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Utrzymanie porządku publicznego w Watykanie należy nie do Stolicy Apostolskiej, lecz do
Państwa Miasta Watykańskiego. Gwardia Szwajcarska, której uniformy zaprojektowane przez
Michała Anioła (właściwie Michalangela Buonarvoti: (1475-1564) są powszechnie znane, ma za
zadanie chronić osobę papieża, ale pełni głównie rolę honorową. Zapewnia wykonywanie
niezbędnej kontroli i nadzoru, ale o wiele częściej powoływana jest do oddania honorów.
Uroczysta zmiana wart Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej odbywa się każdego ranka, zgodnie
z rytuałem wprowadzonym przez Juliusza II w 1506 r. Helweci (obecni Szwajcarzy)
w historycznych strojach, półpancerzach, z dwu i pół metrowymi halabardami w rękach zajmują
posterunki przy oficjalnych wejściach do państwa watykańskiego - Spiżowej Bramie i położonej
tuż przy bazylice Bramie Dzwonów. Od czasu zamachu na życie papieża Jana Pawła II niektórzy
dyskretnie ukryci, nie rzucający się w oczy przyjeżdżających są uzbrojeni w broń maszynową.









Utworzona przez Sykstusa IV dnia 21 stycznia 1480 r. Gwardia Szwajcarska została oficjalnie
ukonstytuowana przez Juliusza II, który wynegocjował układ w tej sprawie z kantonami
szwajcarskimi i zwerbował w 1506r. pierwszych 150 zaciężnych żołnierzy. Stan liczebny
gwardii nigdy nie był wysoki i stale ulegał ograniczaniu. 14 lipca 1965 r. Paweł VI zmniejszył
stan liczebny gwardii, który za Piusa XI wynosił 131 oficerów, podoficerów
i szeregowych, do: 30 oficerów, 1 starszego sierżanta, 3 sierżantów, 8 kaprali, 6 starszych
żołnierzy i 51 halabardników. Znaczy to, że stan liczebny sięgnął 99 ludzi. Od czasu decyzji
papieskiej z 15 kwietnia 1970 r., znoszącej siły zbrojne Watykanu, Gwardia Szwajcarska jest
jedynym funkcjonującym oddziałem wojskowym. W 1986 r. Gwardia Szwajcarska liczyła 100
żołnierzy: 4 oficerów ( pułkownik, podpułkownik, major i kapitan), kapelan, 23 podoficerów
i 72 halabardników.
Rekrutacja Gwardii Szwajcarskiej została uregulowana na mocy porozumienia (modus vivendi)
między stolicą Apostolską i Konfederacją Szwajcarską. Ochotnicy pochodzą
z pierwszych kantonów Konfederacji oraz z kantonów Vaud i Fryburg, muszą być kawalerami
(poza oficerami i podoficerami), praktykującymi katolikami, mieć co najmniej
1,74 metra
wzrostu i być zdolni do służby wojskowej w Szwajcarii. Członkowie Gwardii Szwajcarskiej
opuszczając służbę na Watykanie mają prawo zabrać ze sobą, tradycyjne mundury.
Co roku Papieska Gwardia Szwajcarska swoje święto obchodzi 6 maja - to jest w rocznicę
„Sacco di Roma‖ - zdobycia i splądrowania Rzymu przez żołdaków cesarza Karola V w 1527 r.,
podczas którego w obronie Papieża Klemensa VII zginęło 147 halabardników.
Właśnie w czasie tej tradycyjnej uroczystości rekruci salutują sztandarowi i składają przysięgę.
Dnia 6 maja 2002 roku Jan Paweł II przyjął członków Papieskiej Gwardii szwajcarskiej.
W przemówieniu do nich, zwłaszcza do rekrutów, którzy zostali wieczorem zaprzysiężeni,
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zaapelował, aby <<odpowiedzialną służbę w charakterze ‗żołnierzy Papieża‘ pojmowali jako
misję powierzoną im przez Boga>>. Zachęcił ich też, by czas spędzony w Rzymie,
w <<centrum Kościoła, wykorzystali na wzrastanie w przyjaźni z Chrystusem i zbliżanie się do
celu każdego życia prawdziwie chrześcijańskiego, jakim jest świętość>>.
W tym roku ślubowanie złożyło 28 nowych gwardzistów w wieku od 20 do 22 lat.
Osiemnastu z nich pochodzi z kantonów mówiących po niemiecku, sześciu jest
włoskojęzycznych, a czterech frankofonów. Wraz z nimi Gwardia liczy w tej chwili 98 ludzi,
czyli mniej niż powinna (120).
Trudności z naborem nowych żołnierzy mogą się wiązać z tragedią ,jaka wydarzyła się
w Watykanie 4 maja 1998 r., gdy - jak głosi oficjalna wersja, będąca wynikiem
siedmiomiesięcznego dochodzenia - kapral Cedric Tornay zastrzelił w afekcie komendanta
Gwardii Aloisa Estermanna i jego żonę Gladys. Następnie popełnił samobójstwo.
Ojciec Święty, poinformowany o bolesnym wydarzeniu, udał się do kaplicy, by modlić się za
dusze tragicznie zmarłych, a w środę 6 maja 1998 r. podczas audiencji generalnej powiedział
m.in.: <<Przekazując wyrazy szczerego współczucia rodzicom i krewnym komendanta Aloisa
Estermanna i jego żony, zanoszę modlitwy do Boga, aby obdarzył ich dusze swoim pokojem.
Komendant Estermann był człowiekiem głębokiej wiary i odznaczał się niezłomnym poczuciem
obowiązku; przez 18 lat pełnił wierna i doniosłą służbę, za którą jestem mu osobiście wdzięczny.
Podzielam także cierpienie krewnych kaprala Cedrica Tornaya, stojącego teraz przed sądem
Boga, którego miłosierdziu go polecam. Wzywam wszystkich, by zjednoczyli się ze mną
w modlitwie, prosząc o umocnienie i pocieszenie Boga, który jest Panem życia i śmierci>>.
Po audiencji Ojciec Święty udał się do kaplicy Gwardii Szwajcarskiej pod wezwaniem św.
Marcina w Watykanie, gdzie modlił się przy złożonych tam trumnach pułkownika Estermanna,
jego żony oraz Cedrica Tornaya.
Śmierć Estermanna, jego żony i młodszego kaprala Tornaya jest bezprecedensowym
wydarzeniem we współczesnej historii Watykanu. Po raz ostatni słyszano strzały w Państwie
Watykańskim 13 maja 1981 roku, w czasie zamachu na Papieża Jana Pawła II. Ostatnim
zabójstwem notowanym przez historyków było zamordowanie w roku 1848 ministra rządu
papieskiego, Pellegrino Rossieggo.
KURIA RZYMSKA1
W wykonywaniu misji pasterskiej w Kościele powszechnym Ojcu Świętemu pomagają
dykasterie i instytucje Kurii Rzymskiej, które w jego imieniu i jego powagą służą dobru całego Ludu
Bożego. Na życzenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI, a następnie Jan Paweł II dokonali
zasadniczej reorganizacji urzędów Stolicy Apostolskiej, przystosowując je do soborowej eklezjologii,
wymagań czasu i potrzeb duszpasterskich. Obecnie „dykasterie Kurii Rzymskiej, wszystkie razem
i każda z osobna - jak napisał Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus z 28
czerwca 1988r. - odznaczają się głównie charakterem służebnym‖. Kościół, będąc wspólnotą
i jednością, Mistycznym Ciałem
Chrystusa, opiera się na wielości charyzmatów, urzędów i serc. Jego siła tkwi nie
w potędze zewnętrznej administracji, lecz w uroku miłości Jezusa, która poprzez ludzi chce przenikać
w życie współczesnego świata.

SEKRETARIAT STANU

1

Według danych z <<L‘Osservatore Romano>> Nr 10/2001, wydanie polskie.
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Sekretariat Stanu - kierowany przez Kardynała Sekretarza Stanu - bezpośrednio wspomaga
Ojca Świętego w wypełnianiu jego misji. Składa się on z dwóch Sekcji.
Sekcja I - spraw ogólnych, kierowana przez Substytuta, którego wspiera Asesor, służy
Papieżowi pomocą w codziennych obowiązkach. Zajmuje się sprawami, które nie wchodzą
w zakres kompetencji innych dykasterii i instytucji, koordynuje pracą Kurii, kieruje działalnością
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, szczególnie w sprawach dotyczących Kościołów lokalnych,
załatwia sprawy dotyczące przedstawicielstw rządów przy Stolicy Apostolskiej. W porozumieniu
z innymi kompetentnymi dykasteriami zajmuje się reprezentacjami Stolicy Apostolskiej przy
organizacjach międzynarodowych. Sekcja I Sekretariatu Stanu redaguje i wysyła Konstytucje
Apostolskie, Dekrety, Listy Apostolskie, Listy i inne dokumenty zlecone przez Papieża; załatwia
sprawy dotyczące nominacji, które zastrzeżone są dla Stolicy Apostolskiej lub wymagają papieskiej
aprobaty; przechowuje papieską pieczęć ołowianą i pierścień Rybaka. W jej skład wchodzą:
Komisja ds. personelu, Komisja ds. rozkładu zajęć Kurii Rzymskiej i Komisja ds. odznaczeń
papieskich. Sekcja ta sprawuje też pieczę nad publikacjami „Acta Apostolicae Sedis‖, „Annaurio
Pontificio‖ i „L‘Osservatore Romano‖ oraz Radiem Watykańskim i Watykańskim Ośrodkiem
Telewizyjnym; za pośrednictwem Biura Prasowego publikuje oficjalne komunikaty dotyczące
działalności Papieża i Stolicy Apostolskiej. Podlegające Sekcji I Biuro Statystyczne opracowuje dane
dotyczące całego Kościoła.
Sekcja II - relacji z państwami, jest kierowana przez Sekretarza, wspieranego przez
Podsekretarza. Do niej należą sprawy, które wymagają porozumienia z rządami państw: relacje przede
wszystkim dyplomatyczne, z państwami i innymi podmiotami prawa międzynarodowego oraz
działalność na rzecz dobra Kościoła i społeczeństw, jeśli tego wymagają okoliczności, poprzez
konkordaty i inne podobne konwencje, zawsze z uwzględnieniem opinii lokalnych Episkopatów.
Sekcja II reprezentuje Stolicę Apostolską w organizacjach międzynarodowych i na kongresach
dotyczących spraw publicznych; zajmuje się w granicach swej kompetencji, tym co dotyczy
przedstawicielstw Stolicy Apostolskiej. W określonych przypadkach do niej należy, po konsultacji
z kompetentnymi dykasteriami Kurii, załatwianie spraw wiążących się z obsadzaniem Kościołów
lokalnych i z ich organizacją. Tam gdzie istnieje system konkordatowy, Sekcja II zajmuje się
sprawami, które wymagają porozumienia z rządem. Ostatnia reforma nadała dykasteriom
i instytucjom Kurii Rzymskiej charakter bardziej uniwersalny, czego wyrazem jest wzrost
zatrudnienia w nich przedstawicieli Kościołów z wielu krajów i kontynentów. Wśród sekcji
językowych w Sekretariacie Stanu istnieje również sekcja polska powstała po wyborze na
Stolicę św. Piotra Papieża Polaka. Pierwszym jej kierownikiem był ks. prał. Tadeusz
Kowalczyk, mianowany w 1989r. arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim w Polsce. Drugim
kierownikiem był ks. prał. Henryk Nowacki, który przejął tę funkcję z rąk ks. prał. Tadeusza
Rokoczego, mianowanego ordynariuszem nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Obecnie
Sekcją polską kieruje ks. prał. Paweł Ptasznik.
Od początku pontyfikatu Jana Pawła II w Sekretariacie Stanu pracował ks. abp Stanisław
Dziwisz, sekretarz osobisty Ojca Świętego.
- Sekretarz stanu
- Substytut do spraw ogólnych
- Sekretarz ds. relacji z państwami
- Asesor ds. ogólnych
- Podsekretarz ds. relacji z państwami
- Delegat ds. nuncjatur
- Nuncjusz do specjalnych poruczeń
- Szef protokołu
- Szef protokołu do specjalnych poruczeń
- Sekretarze osobiści Ojca Świętego
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kard. Angelo SODANO
abp Leonardo SANDRI
abp Jean-Louis TAURAN
ks. prał. Pedro LOPEZ QUINTANA
ks. prał. Celestino MIGLIORE
abp Carlo Maria VIGANO
abp Paolo SARDI
ks. prał. Tommaso CAPUTO
ks. prał. Renato BOCCARDO
bp Stanisław DZIWISZ
ks. prał. Mieczysław MOKRZYCKI

ks. prał. Paweł PTASZNIK
ks. prał. Sławomir NASIOROWSKI

- Sekcja polska

KONGREGACJE
Kongregacja ds. Nauki Wiary
Zadaniem tej Kongregacji jest szerzenie i strzeżenie nauki o wierze i obyczajach w całym
katolickim świecie. W zakresie jej kompetencji znajduje się wszystko, co dotyczy tej dziedziny. Do
Kongregacji należy ocena pism dotyczących wiary, osąd i wymierzanie sankcji kanonicznych
w przypadkach wykroczeń przeciwko wierze i moralności, wstępna ocena tych dokumentów innych
dykasterii, które dotyczą wiary i obyczajów. Przy Kongregacji działają: Papieska Komisja Biblijna
i Międzynarodowa Komisja Teologiczna, którym przewodniczy Kardynał Prefekt Kongregacji.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

kard. Joseph RATZINGER
abp Tarcisio BERTONE SDB
o. Gianfranco GIROTTI

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
Kongregacja zajmuje się sprawami personalnymi i rzeczowymi dotyczącymi Kościołów
Wschodnich. Otacza ona troską także wspólnoty wiernych obrządku wschodniego, żyjące na
terytorium Kościoła łacińskiego, działając przez wizytatorów lub własną hierarchię.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

kard. Ignacy Moussa I DAOUD
abp Antonio Maria VEGLIO
ks. prał. Claudio GUGEROTTI

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Zajmuje się rozwijaniem i dyscypliną liturgii. Do niej należy ocena ważności i godziwości
sprawowanych sakramentów, udzielanie indultów, które przekraczają władzę biskupów, czuwanie nad
przekładami ksiąg liturgicznych. Kongregacja bada przeszkody uniemożliwiające przyjęcie święceń
kapłańskich i przyczyny ewentualnej ich nieważności, czuwa nad kultem relikwii, nadaje tytuł
bazyliki mniejszej.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarze

kard. Jorge Arturo MEDINA ESTEVEZ
abp Francesco Pio TAMBURRINO OSB
ks. prał. Vincenzo FERRARA,
ks. prał. Mario MARINI

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
Zajmuje się postępowaniem zmierzającym do wyniesienia na ołtarze sług Bożych; po
uzyskaniu opinii o wybitności nauki świętego, opracowuje opinię o możliwości nadania świętemu
tytułu Doktora, potwierdza autentyczność relikwii.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

kard. Jose SARAIVA MARTINS CMF
abp Edward NOWAK
ks. prał. Michele DI RUBERTO

Kongregacja ds. Biskupów
Zajmuje się sprawami dotyczącymi ustanawiania i obsadzania Kościołów lokalnych oraz
wykonywania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim, z zachowaniem kompetencji Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów. Ta Kongregacja rozpatruje składane co pięć lat przez skupów sprawozdania.
Do niej należą sprawy związane z synodami partykularnymi, a także ustanawianiem Konferencji
Episkopatów, zatwierdzaniem ich statutów oraz dekretów wydawanych przez Konferencje.
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- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

kard. Giovanni Battista RE
abp Francesco MOTERISI
ks. prał. Giovanni Maria ROSSI

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej
Zadaniem Komisji, na czele której stoi Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Biskupów, jest
wspieranie radą oraz środkami ekonomicznymi lokalnych Kościołów w Ameryce Łacińskiej oraz
śledzenie ich życia i rozwoju, by służyć pomocą w rozwiązywaniu powstających tam problemów
kompetentnym dykasteriom Kurii i Kościołom lokalnym Ameryki Łacińskiej.
- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący

kard. Giovanni Battista RE
Bp Cipriano CALDERON POLO

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów
Kieruje ona dziełem ewangelizacji na całym świecie oraz współpracą w zakresie misji
(z poszanowaniem kompetencji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich). W celu lepszej kooperacji,
a także zapewnienia środków materialnych na cele misyjne. Kongregacja posługuje się Papieskimi
Dziełami Misyjnymi, to jest Dziełem Rozszerzania Wiary, Działem św. Piotra Apostoła, Dziełem
Świętego Dziecięctwa i Papieską Unią Misyjną Kleru.
- Prefekt
- Sekretarz
- Sekretarz pomocniczy
- Podsekretarz

kard. Crescenzio SEPE
.......
abp Charles A. SCHLECK CSC
ks. prał. Luigi GHIDONI

Kongregacja ds. Duchowieństwa
Kongregacja ta - bez naruszania praw biskupów i Konferencji Episkopatów oraz
kompetentnych Kongregacji - zajmuje się sprawami dotyczącymi duchowieństwa diecezjalnego
zarówno w tym, co odnosi się do niego, jak i duszpasterskiej posługi oraz potrzeb związanych z jej
wykonywaniem. W tych dziedzinach niesie ona pomoc biskupom. Do niej należy wszystko, co
związane jest z religijną formacją wiernych, z życiem, dyscypliną, prawami i obowiązkami kleru,
rozmieszczeniem księży i owocną posługą duszpasterską. Jest ona kompetentna w tych sprawach,
które w zakresie dóbr kościelnych zastrzeżone są Stolicy Apostolskiej. Troszczy się też
o zapewnienie godziwego utrzymania i opieki społecznej kleru.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

abp Dario CASTRLION HOYOS
abp Csaba TERNYAK
ks. prał. Antonio SILVESTRELLI

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Kongregacja troszczy się o życie według rad ewangelicznych, co wyraża się m.in. w tym, że do
niej należy erygowanie instytutów zakonnych i świeckich oraz stowarzyszeń życia apostolskiego,
potwierdzenie lub ocena opinii biskupów co do potrzeby erygowania tych instytutów, znoszenie ich,
jeśli to konieczne, tworzenie unii i federacji. Jej kompetencji podlegają także zakony życia
pustelniczego oraz trzecie zakony, zakładane z zamiarem przekształcenia ich z czasem w instytuty
życia konsekrowanego lub stowarzyszenia apostolskie.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz
- Podsekretarz

Kard. Eduardo MARTINEZ SOMALO
abp Piergiorgio Silvano NESTI CP
O. Jesus TORRES LLORENTE CMF
ks. prał. Juan Jose DORRONSORO ALLO
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego
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(Seminariów i Instytutów Naukowych)
W imieniu Stolicy Apostolskiej zajmuje się ona sprawami formacji osób przygotowujących się
do święceń kapłańskich oraz rozwojem studiów katolickich. Ona ustala regulaminy szkół katolickich,
troszczy się o to, by istniała dostateczna ilość kościelnych uniwersytetów i innych wyższych uczelni,
eryguje lub zatwierdza kościelne uniwersytety i instytuty, zatwierdza ich statuty, stanowi najwyższe
kierownictwo tych uczelni i czuwa nad poprawnością wykładu wiary katolickiej w ich obrębie.
W stosunku do uniwersytetów katolickich zajmuje się tym, co leży w kompetencji Stolicy
Apostolskiej.
- Prefekt
- Sekretarz
- Podsekretarz

kard. Zenon GROCHOLEWSKI
abp Giuseppe PITTAU SJ
ks. prał. Giuseppe BALDANZA

STAŁE KOM ISJE MIĘDZYDYKASTERIALNE
Zgodnie z normami Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus Jana Pawła II zostały utworzone
w Kurii Rzymskiej Stałe Komisje Międzydykasterialne. Mają one na celu rozważanie problemów
wymagających wspólnej i częstej konsultacji, takich jak obsadzanie Kościołów lokalnych, działalność
zakonów na misjach, formacja kandydatów do kapłaństwa, równomierne rozmieszczenie kapłanów
w świecie.

- Przewodniczący
- Przewodniczący
- Sekretarz

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościołów
Lokalnych, ich Obsadzania, Tworzenia i Zmian
kard. Angelo SADANO
Stała Komisja Międzydykasterialna
ds. Kościoła w Europie Wschodniej
kard. Angelo SADANO
bp Jozef ZLATNANSKY

- Przewodniczący

Stała Komisja Międzydykasterialna
ds. Zakonów Pracujących na Misjach
kard. Crescenzio SEPE

- Przewodniczący

Stała Komisja Międzydykasterialna
ds. Formacji Kandydatów do Kapłaństwa
kard. Zenon Grocholewski

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego
Rozmieszczenia Kapłanów na Świecie
- Przewodniczący
kard. Zenon Grocholewski

TRYBUNAŁY
Penitencjaria Apostolska
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W jej kompetencji leży wszystko, co odnosi się do forum wewnętrznego - również
niesakramentalnego - oraz odpustów.
- Penitencjarz Większy
- Regens

kard. Wiliam Wakefield BAUM
bp Luigi DE MAGISTRIS

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
Dykasteria ta, poza wykonywaniem funkcji najwyższego trybunału, troszczy się o właściwy
wymiar sprawiedliwości w Kościele. Pełni rolę najwyższej instancji w sprawach o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, rozstrzyga spory kompetencyjne między trybunałami, rozpatruje odwołania
od decyzji administracyjnych rzymskich dykasterii i różne spory administracyjne przekazane przez
Papieża lub inne dykasterie, prowadzi sprawy dotyczące nieważności aktów prawnych, a w związku
z tym także naprawianie szkód wynikłych z nielegalnych aktów administracyjnych.
- Prefekt
- Sekretarz

kard. Mario Francesco POMPEDDA
bp Francesco Saverio SALERNO

Trybunał Roty Rzymskiej
Pełni zwykle funkcję instancji wyższego stopnia przy Stolicy Apostolskiej. Wyroki Roty
Rzymskiej mają charakter wzorcowy, zapewniając jedność kościelnej jurysprudencji. Pochodzących
z różnych krajów sędziów wybiera Papież.
ks. prał. Raffaello FUNGHINI

- Dziekan

PAPIESKIE RADY

W odnowionej strukturze Kurii Rzymskiej odrębny sektor stanowią Papieskie Rady, których
jest obecnie 12. Konstytucja Apostolska Pastor Bonus określa ich zasadnicze cele i zadania, a także
powiązania z innymi dykasteriami. Każda Rada ma własną specyfikę i strukturę. Przedmiotem ich
troski są sprawy, które znalazły się w centrum szczególnego zainteresowania Kościoła w ostatnich
latach. Przy Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan działa Komisja ds. Kontaktów
Religijnych z Judaizmem, powołana przez Pawła VI w 1974r. Urząd przewodniczącego Rady
i Komisji sprawuje ta sama osoba. Podobna Komisja powstała również przy Radzie ds. Dialogu
Międzywyznaniowego, a jej zadaniem jest utrzymywanie kontaktów religijnych z islamem.

- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Świeckich
kard. James Francis STAFFORD
bp Stanis³aw RY£KO
prof. Guzman CARRIQUIRY
Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan
kard. Walter KASPER
bp Marc OUELLET PSS
ks. prał. Eleuterio Francesco FORTINO

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
- Przewodniczący
kard. Walter KASPER
- Wiceprzewodniczący
bp Marc OUELLET PSS
- Sekretarz
o. Remi HOECKMAN OP
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- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Rodziny
kard. Alfonso LOPEZ TRUJILLO
bp Francisco GIL HELLIN
ks. prał. Francesco DI FELICE
Papieska Rada „Iustitia et Pax‖
kard. Francois Xavier NGUYEN VAN
THUAN
bp Giampaolo CREPALDI
ks. prał. Frank J. DEWANE
Papieska Rada „Cor Unum‖
abp Paul Josef CORDES
ks. prał. Karel KASTEEL
ks. prał. Francisco AZCONA SAN MARTIN

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych
- Przewodniczący
abp Stephen Fumio HAMAO
- Sekretarz
....
- Podsekretarz
o. Michael A. BLUME SVD
- Przewodniczący
- Sekretarz:
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
abp Javier LOZANO BARRAGAN
bp Jose Luis REDRADO MARCHITE OH
o. Felice RUFFINI MI

- Przewodniczący
- Sekretarz:
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych
abp Julian HERRANZ
bp Bruno BERTAGNA
ks.prał. Mario MARCHESI

- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
kard. Francis ARINZE
bp Michael Louis FITZGERALD MAfr.
ks. prał. Felix Antthony MACHAD0

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Islamem
- Przewodniczący
kard. Francis ARINZE
- Wiceprzewodniczący
bp Michael Louis FITZGERALD MAfr.
- Sekretarz
ks. Khaled AKASHEH

- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz

Papieska Rada ds. Kultury
kard. Paul POUPARD
o. Bernard ARDURA OPraem
o. Fabio DUQUE JARAMILLO OFM

- Przewodniczący

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich
kard. Paul POUPARD

- Przewodniczący

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
abp John Patrick FOLEY
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- Sekretarz
- Podsekretarz

bp Pierfranco PASTORE
Angelo SCELZO

URZĘDY

- Kamerling Kościoła Świętego
- Wicekamerling

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej
kard. Agostino CACCIAVILLAN
abp Claudio Maria CELLI

- Przewodniczący
- Sekretarz
- Przewodniczący
- Sekretarz

Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej
kard. Sergio SEBASTIANI
bp Franco CROCI
Prefektura Domu Papieskiego
bp James Michael HARVEY
bp Stanisław DZIWISZ
ks. pra³. Paolo DE NICOLO
o. Leonardo SAPIENZA RCI

- Prefekt
- Drugi Prefekt
- Regens
- Szef protokołu

- Mistrz ceremonii

Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych
bp Piero MARINI
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej
dr Joaguin NAVARRO-VALLS
o. Ciro BENEDITTINI CP

- Dyrektor
- Wicedyrektor

- Odpowiedzialny

Kamera Apostolska
kard. Eduardo MARTINEZ SOMALO
abp Ettore CUNIAL

Centralny Urząd Statystyczny Kościoła
ks. prał. Vittorio FORMENTI

KOM ISJE I KOMITETY

- Przewodniczący
- Sekretarz
- Podsekretarz

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury
abp Francesco MARCHISANO
ks. Carlo CHENIS SDB
ks. prał. Michel BERGER

- Przewodniczący
- Sekretarz

Papieska Komisja Archeologii Sakralnej
abp Francesco MARCHISANO
prof. Fabrizio BISCONTI

- Przewodniczący
- Sekretarz

Papieska Komisja Biblijna
kard. Joseph RATZINGER
o. Albert VANHOYE SJ
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- Dyrektor

Papieska Komisja ds. Rewizji i Poprawienia Wulgaty
o. Jean MALLET OSB

Papieska Komisja „Ecclesia Dei‖
Powołana do życia 2 lipca 1988r. ma za zadanie współpracę z biskupami i dykasteriami Kurii
Rzymskiej oraz zainteresowanymi środowiskami, aby ułatwić przywrócenie i zachowanie pełnej
jedności kościelnej kapłanów, seminarzystów, wspólnot, poszczególnych zakonników i zakonnic,
dotychczas związanych z konfraternią założoną przez abpa Marcela Lefebvre‘a; którzy pragną
pozostać w jedności z Następcą Piotra w Kościele katolickim
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Przewodniczący
- Sekretarz

kard. Dario CASTRILLON HOYOS
ks. prał. Camille PERL
Międzynarodowa Komisja Teologiczna
kard. Joseph RATZINGER
o. Georges Marie Martin COTTIER OP

Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
- Przewodniczący
..........
- Sekretarz
o. Ferdinand PRATZNER SSS
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Przewodniczący
- Przewodniczący

Papieski Komitet Nauk Historycznych
ks. prał. Walter BRANDMULLER
o. Vittorino GROSSI OSA
Komisja ds. Adwokatów
kard. Mario Francesco POMPEDDA
Komisja Dyscyplinarna Kurii Rzymskiej
abp Julian HERRANZ

INSTYTUCJE ZWIĄZANE ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ

- Archiwista
- Prefekt

- Bibliotekarz
- Prefekt

- Dyrektor generalny

- Dyrektor
- Sekretarz

Tajne Archiwum Watykańskie
kard. Jorge Maria MEJIA
o. Sergio PAGANO B
Apostolska Biblioteka Watykańska
kard. Jorge Maria MEJIA
ks. Raffaele FARINA SDB
Drukarnia Watykańska
ks. Elio TORRIGIANI SDB
„L’Osservatore Romano‖
prof. Mario AGNES
dr Carlo DE LUCIA
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- Red. wyd. francuskiego
- Red. wyd. angielskiego
- Red. wyd. portugalskiego

dr Jean-Michel COULET
ks. Richard MALONE
ks. Armando DOS SANTOS RIBEIRO

- Red. wyd. hiszpańskiego
- Red. wyd. niemieckiego
- Red. wyd. polskiego

o. Arturo GUTIERREZ GÓMEZ LC
dr Hans-Joachim KRACHT
o. Czesław DRĄŻEK SJ

Watykańska Księgarnia Wydawnicza
- Prezes Rady Administracyjnej
abp Giovanni DE ANDREA
- Dyrektor
ks. Nicolo SUFFI SDB

- Dyrektor generalny
- Dyrektor programów
- Kierownik programu polskiego

Radio Watykańskie
o. Pasquale BORGOMEO SJ
o. Federico LOMBARDI SJ
ks. Józef POLAK SJ

Watykański Ośrodek Telewizyjny
- Prezes Rady Administracyjnej
dr Emilio ROSSI
- Dyrektor generalny
o. Federico LOMBARDI SJ
Administracja Bazyliki św. Piotra
kard. Virgilio NOE

- Przewodniczący

Urząd Dobroczynności Apostolskiej
abp Oscar RIZZATO

- Jałmużnik papieski
- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Dyrektor
- Przewodniczący
- Sekretarz

- Dyrektor
- Przewodniczący

Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej
kard. Jan Pieter SCHOTTE CICM
abp Giovanni DE ANDREA
inż. Gio Maria POLES

Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego
kard. Edmund Casimir SZOKA
bp Gianni DANZI
Instytut Dzieł Religijnych
Lelio SCALETTI
Peregrinatio ad Petri Sedem
abp Francesco GIOIA Cap.

- Prezes

Papieska Akademia Nauk
prof. Nicola CABIBBO

- Prezes

Papieska Akademia Nauk Społecznych
prof. Edmond MALINVAND

- Prezes
- Wiceprezes

Papieska Akademia <<Pro Vita>>
prof. Juan de Dios VIAL CORREA
bp Elio SGRECCIA
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- Sekretarz generalny
- Sekretarz generalny

Synod Biskupów
kard. Jan Pieter SCHOTTE CICM
kard. J Pieter SCHOTTE CICM

STRUKTURA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

DECYZJE I NOMINACJE PAPIESKIE
Dokonując reorganizacji diecezji położonych w obecnych granicach Polski, Jan Paweł II podjął
następujące decyzje:
 erygował 13 nowych diecezji
 dokonał zmian w strukturze pięciu istniejących w Polsce metropolii (gnieźnieńskiej,
krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej, wrocławskiej) i erygował osiem nowych
metropolii
 diecezja łódzka została podniesiona do rangi arcybiskupstwa podległego bezpośrednio
Stolicy Apostolskiej
 rozwiązał unię aegue principaliter, łączącą archidiecezję gnieźnieńską i poznańską, oraz
unię ad personam między archidiecezjami gnieźnieńską i warszawską
 postanowił, że tytuł Prymasa Polski pozostanie związany dziedzictwem św. Wojciecha w
archidiecezji gnieźnieńskiej, oraz zadecydował, że kard. Józef Glemp jako kustosz
relikwii św. Wojciecha, czczonych w katedrze gnieźnieńskiej będzie nadal nosił tytuł
Prymasa Polski.

STRUKTURA KOŚCIOŁA W POLSCE
1. METROPOLIA GNIEŹNIEŃSKA





Archidiecezja gnieźnieńska
Diecezja włocławska
Diecezja bydgoska

2. METROPOLIA KRAKOWSKA






Archidiecezja krakowska
Diecezja kielecka
Diecezja tarnowska
Diecezja bielsko-żywiecka

3. METROPOLIA POZNAŃSKA




Archidiecezja poznańska
Diecezja kaliska

4. METROPOLIA WARSZAWSKA



Archidiecezja warszawska
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Diecezja warszawsko-praska
Diecezja płocka

5. METROPOLIA WROCŁAWSKA





Archidiecezja wrocławska
Diecezja legnicka
Diecezja świdnicka

6. METROPOLIA PRZEMYSKA





Archidiecezja przemyska obrządku łacińskiego
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Diecezja rzeszowska

7. METROPOLIA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA





Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
Diecezja zieleniogórsko-gorzowska
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

8. METROPOLIA GDAŃSKA





Archidiecezja gdańska
Diecezja pelplińska
Diecezja toruńska

9. METROPOLIA WARMIŃSKA





Archidiecezja warmińska
Diecezja elbląska
Diecezja ełcka

10. METROPOLIA BIAŁOSTOCKA





Archidiecezja białostocka
Diecezja łomżyńska
Diecezja drohiczyńska

11. METROPOLIA CZĘSTOCHOWSKA





Archidiecezja częstochowska
Diecezja sosnowiecka
Diecezja radomska

12. METROPOLIA KATOWICKA





Archidiecezja katowicka
Diecezja opolska
Diecezja gliwicka
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13. METROPOLIA LUBELSKA





Archidiecezja lubelska
Diecezja sandomierska
Diecezja siedlecka

14. METROPOLIA ŁÓDZKA




Archidiecezja łódzka

Diecezja łowicka
15. METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
ORDYNARIAT WOJSKOWY
ORDYNARIAT DLA WIERNYCH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO
ORDYNARIAT DLA POZBAWIONYCH ORDYNARIUSZA WŁASNEGO
OBRZĄDKU; OBECNIE DLA KATOLIKÓW OBRZĄDKU
ORMIAŃSKIEGO I OBRZĄDKU BIZANTYJSKIEGO (KOSTOMŁOTY)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
"Jak z ustanowienia Pańskiego święty Piotr i reszta Apostołów stanowią jedno Kolegium
apostolskie, w podobny sposób Biskup Rzymski, następca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów,
pozostają we wzajemnej łączności" (LG 22). Biskupi, złączeni ze sobą nawzajem i z Biskupem
Rzymskim węzłem jedności wiary, miłości i pokoju, zbierają się od czasów starożytnych dla
wspólnego rozstrzygania ważniejszych spraw, zaś ich decyzje oparte na zdaniu wielu uczestników
wskazują na kolegialny charakter i naturę episkopatu (por. LG 23).
Począwszy od XIX wieku, biskupi zbierali się w określonych terminach, by przez wymianę
doświadczeń i opinii koordynować pracę pasterską dla dobra Kościoła (por. CD 37).
Biskupi polscy skupiali się od wieków wokół arcybiskupów gnieźnieńskich, od 1416 r. prymasów
Polski, i zwoływanych przez nich synodów prowincjalnych. Po Soborze Watykańskim II
dotychczasowe wspólne działania biskupów przybrały prawną formę Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski jest stałą instytucją, którą stanowią biskupi z terenu Rzeczypospolitej
Polskiej wypełniający wspólnie pasterskie zadania w stosunku do wiernych jej terytorium dla
pomnażania dobra udzielanego ludziom przez Kościół, zwłaszcza przez formy apostolatu
odpowiednio dostosowane do okoliczności czasu i miejsca, zgodnie z zasadami prawa.
Konferencja Episkopatu Polski przede wszystkim:









troszczy się o pielęgnowanie wśród biskupów braterskiej miłości i jedności działania dla
większej chwały Bożej i dobra Kościoła;
wspomaga poszczególnych biskupów Konferencji w ich misji duszpasterskiej;
wypełnia zadania według kompetencji zleconych jej przez prawo, zwłaszcza w Kodeksie
Prawa Kanonicznego;
utrzymuje stałą łączność ze Stolicą Apostolską;
utrzymuje kontakty z innymi Konferencjami Biskupów;
studiuje problemy duszpasterskie celem znalezienia najstosowniejszych metod ewangelizacji
w warunkach pracy Kościoła w Polsce z uwzględnieniem wymiaru ekumenicznego;
troszczy się o życie religijne i moralne katolików w kraju oraz duchową opiekę nad Polonią
zagraniczną, w porozumieniu z miejscowymi Konferencjami Episkopatów i w ramach
określonych przez dokumenty wydane przez Stolicę Apostolską w tej sprawie;
stara się o właściwe rozwiązanie problemów społecznych łączących się z posłannictwem
Kościoła oraz z zachowaniem i rozwojem kultury chrześcijańskiej;
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troszczy się o właściwą płaszczyznę relacji między Kościołem a Państwem,
z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej.
Do Konferencji należą wszyscy biskupi diecezjalni oraz ci, którzy są z nimi prawnie zrównani,
biskup polowy, biskupi obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, a także biskupi koadiutorzy, biskupi
pomocniczy i inni biskupi tytularni, pełniący na terytorium Polski szczególne zadania, zlecone im
przez Stolicę Apostolską lub Konferencję Episkopatu.
Strukturę Konferencji tworzą:
 zebranie plenarne;
 rada stała;
 przewodniczący;
 prezydium;
 sekretariat;
 ekonom;
 komisje, rady i zespoły powołane przez Konferencję.
Konferencja Episkopatu Polski posiada osobowość prawną; siedziba Konferencji Episkopatu znajduje
się w Warszawie.
Obecnie (17.07.2004 r.) 125 biskupów wchodzi w skład KEP: 44 diecezjalnych, 59 pomocniczych
oraz 22 seniorów:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jan BABIŃSKI
Grzegorz BALCEREK
Bohdan BEJZE
Gerard BERNACKI
Edward BIAŁOGŁOWSK
Władysław BOBOWSKI
Stanisław BUDZIK
Stefan CICHY
Paweł CIEŚLIK
Mieczysław CISŁO
Edward DAJCZAK
. Ignacy DEC
Bronisław DEMBOWSKI
Antoni DŁUGOSZ
Marian DUŚ
Adam DYCZKOWSKI
Antoni DYDYCZ
Andrzej DZIĘGA
Andrzej DZIUBA
Marian FLORCZYK
Zdzisław FORTUNIAK
Edward FRANKOWSKI
Jan GAŁECKI
Stanisław GĄDECKI
Stanisław GĘBICKI
Józef GLEMP

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Piotr KRUPA
Marian KRUSZYŁOWICZ
Gerard KUSZ
Adam LEPA
Mariusz LESZCZYŃSKI
Czesław LEWANDOWSKI
Piotr LIBERA
Franciszek MACHARSKI
Kazimierz MAJDAŃSKI
Albin MAŁYSIAK
Roman MARCINKOWSKI
Jan MARTYNIAK
Edward MATERSKI
Jerzy MAZUR
Jan MAZUR
Wiesław MERING
Józef MICHALIK
Artur MIZIŃSKI
Stefan MOSKWA
Henryk MUSZYŃSKI
Stanisław NAGY
Stanisław NAPIERAŁA
Alfons NOSSOL
Stanisław NOWAK
Kazimierz NYCZ
Adam ODZIMEK
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Kazimierz RYCZAN
Stefan SICZEK
Piotr SKUCHA
Wiktor SKWORC
Stanisław SMOLEŃSKI
Paweł SOCHA
Stanisław STEFANEK
Paweł STOBRAWA
Jan STYRNA
Andrzej SUSKI
Adam SZAL
Józef SZAMOCKI
Jan SZKODOŃ
Jan SZLAGA
. Stanisław SZYMECKI
Andrzej ŚLIWIŃSKI
Adam ŚMIGIELSKI
Jan ŚRUTWA
Wacław ŚWIERZAWSKI
Bolesław TABORSKI
Ignacy TOKARCZUK
Henryk TOMASIK
Jan TYRAWA
Jan WĄTROBA
Tadeusz WERNO
Szczepan WESOŁY

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sławoj Leszek GŁÓDŹ
Tadeusz GOCŁOWSKI
Marian GOŁĘBIEWSKI
Kazimierz GÓRNY
Henryk GULBINOWICZ
Edward JANIAK
Piotr JARECKI
Jacek JEZIERSKI
Ignacy JEŻ
Marek JĘDRASZEWSKI
Włodzimierz JUSZCZAK
Zygmunt KAMIŃSKI
Ryszard KARPIŃSKI
Stanisław KĘDZIORA
Zbigniew KIERNIKOWSKI
Jan KOPIEC

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Alojzy ORSZULIK
Edward OZOROWSKI
Juliusz PAETZ
Zygmunt PAWŁOWICZ
Józef PAZDUR
Ireneusz Józef PĘKALSKI
Tadeusz PIERONEK
Tadeusz PIKUS
Edmund PISZCZ
Wojciech POLAK
Marian PRZYKUCKI
Bolesław PYLAK
Tadeusz RAKOCZY
Stefan REGMUNT
Kazimierz ROMANIUK
Tadeusz RYBAK

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Jan WIECZOREK
Stanisław WIELGUS
Teofil WILSKI
Julian WOJTKOWSKI
Bogdan WOJTUŚ
Józef WYSOCKI
Tadeusz ZAWISTOWSKI
Józef ZAWITKOWSKI
Wojciech ZIEMBA
Marian ZIMAŁEK
Janusz ZIMNIAK
Damian ZIMOŃ
Zygmunt ZIMOWSKI
Władysław ZIÓŁEK
Józef ŻYCIŃSKI

PRZEWODNICZĄCY KEP
Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera spośród biskupów diecezjalnych Zebranie plenarne
na okres pięciu lat. Funkcje te można wykonywać bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje. Przewodniczący:




reprezentuje Konferencję na zewnątrz;
zwołuje Zebranie plenarne i Radę stałą oraz im przewodniczy;
zaprasza na Zebrania Konferencji inne osoby, po wysłuchaniu Prezydium; - przesyła
sprawozdanie z Zebrań plenarnych i dokumenty Konferencji do Stolicy Apostolskiej, za
pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.
W przypadku prawnej przeszkody przewodniczącego funkcję przewodniczącego pełni jego
zastępca.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: Abp Józef MICHALIK, metropolita przemyski
Zastępca Przewodniczącego KEP: Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

PREZYDIUM KEP
Prezydium Konferencji tworzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz generalny.
Prezydium:
 w szczególnych wypadkach, kiedy wymaga tego dobro Kościoła albo wiernych, zgodnie z
opinią biskupów Konferencji, przynajmniej domniemaną, może zająć stanowisko w
sprawach publicznych.

przedstawia kandydatów na przewodniczących Komisji, Rad, Zespołów i duszpasterzy
krajowych, na rektorów polskich misji katolickich i rektorów polskich instytucji katolickich,
podległych Konferencji, i na inne urzędy, których nadanie zależy od Konferencji. Wyznacza
delegatów reprezentujących Konferencję na zewnątrz.
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Prezydium zbiera się nie później niż na miesiąc przed każdym Zebraniem plenarnym.
Od 18.03.2004 r. prezydium KEP tworzą: Abp Józef MICHALIK
Abp Stanisław GĄDECKI
Bp Piotr LIBERA

RADA STAŁA
Radę stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, jego zastępca, sekretarz generalny oraz ośmiu
biskupów diecezjalnych, wybranych przez Zebranie plenarne.
Rada:
 przygotowuje sprawy na Zebranie plenarne;
 czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji;
 koordynuje prace Komisji;
 w szczególnych wypadkach, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo wiernych, zgodnie
z opinią biskupów Konferencji, przynajmniej domniemaną, może zająć stanowisko
w sprawach publicznych.
Radę zwołuje przewodniczący Konferencji. Rada podejmuje uchwały więcej niż połową głosów
tworzących ją członków.

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski: Biskup Piotr LIBERA
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel. 0-22/ 53 04 800; fax 0-22/ 838 09 67
Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Lucjan SKOLIK
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel. 0-22/ 530 48 00; fax 0-22/ 838 62 19
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Józef KLOCH
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel. 0-22/ 530 48 25; fax 0-22/ 838 80 24
Ekonom Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Jan DROB
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel. 0-22/ 530 48 00; fax 0-22/ 838 09 67

KOMISJE EPISKOPATU
Komisje Episkopatu, których celem jest wspomaganie Konferencji w jej pracy i wykonywaniu jej
decyzji, powołuje Zebranie plenarne. Komisje składają się z biskupów. Wspomagają ich konsultorzy
duchowni i świeccy.
Przewodniczącego Komisji spośród członków Konferencji wybiera na pięć lat Zebranie plenarne.
Funkcję przewodniczącego można pełnić bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
Skład Komisji proponuje ich przewodniczący. Członkowie Komisji Konferencji są zatwierdzani przez
Zebranie plenarne na pięć lat. Mogą pełnić swe funkcje bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje.
Komisję rewizyjną, złożoną z trzech członków Konferencji, wybiera na pięć lat Zebranie plenarne.
Komisje działają zgodnie ze wskazaniami Zebrania plenarnego.
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KOMISJA NAUKI WIARY
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Zygmunt ZIMOWSKI
ul. Malczewskiego 1; 26-600 RADOM
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI
Ksiądz Biskup Marian GOŁĘBIEWSKI
Ksiądz Biskup Edward OZOROWSKI
Ksiądz Biskup Jan ŚRUTWA
Konsultorzy:
Sekcja Nauk Biblijnych
Ksiądz prof. Roman BARTNICKI
Ksiądz Stefan DUSZA SAC Ksiądz prof. Józef KUDASIEWICZ
Ksiądz doc. Antoni PACIOREK Ksiądz Ryszard Maria TOMASZEWSKI
Sekcja Nauk Teologicznych
Ksiądz Biskup Tadeusz PIERONEK
Ksiądz prof. Czesław BARTNIK
Ojciec prof. Jacek SALIJ OP
Ksiądz prof. Krzysztof SZCZYGIEŁ
Sekcja Nauk Historycznych
Ksiądz prof. Kazimierz DOLA
Ksiądz prof. Anastazy NADOLNY
Ksiądz prof. Henryk WOJTYSKA CP
Sekcja Nauk Filozoficznych
Ksiądz Biskup Marek JĘDRASZEWSKI Ksiądz prof. Józef M. DOŁĘGA
Ksiądz prof. dr hab. Zygmunt HAJDUK
Ksiądz dr Włodzimierz SKOCZNY

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Kazimierz NYCZ
ul. Kanonicza 11; 31-002 KRAKÓW
Członkowie: Ksiądz Biskup Gerard KUSZ
Ksiądz Biskup Roman MARCINKOWSKI
Ksiądz Biskup Stanisław NAPIERAŁA
Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS
Ksiądz Biskup Henryk TOMASIK
Konsultorzy: Ksiądz dr Stanisław ŁABENDOWICZ
Ksiądz prof. dr Zbigniew MAREK SJ
Ksiądz prof. dr Roman MURAWSKI SDB
Ksiądz dr Tadeusz NOSEK
Ksiądz dr Andrzej OFFMAŃSKI
Ksiądz prof. dr hab. Jan SZPET

KOMISJA ds. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Stefan CICHY
ul. Jordana 39; 40-043 KATOWICE
Członkowie: Ksiądz Biskup Grzegorz BALCEREK — przewodniczący podkomisji ds. Służby
Liturgicznej
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Ksiądz Biskup Edward OZOROWSKI
Ksiądz Biskup Ireneusz PĘKALSKI
Konsultorzy: Ksiądz prof. dr hab. Stanisław CZERWIK
Ksiądz prof. dr hab. Adam DURAK SDB
Ksiądz prof. dr hab. Ryszard KNAPIŃSKI
Ojciec prof. dr hab. Jerzy Józef KOPEĆ
Ksiądz prof. dr hab. Bogusław NADOLSKI TChr
Ksiądz dr hab. Jacek NOWAK SAC
Pan dr Remigiusz POŚPIECH
Ksiądz prof. dr hab. Helmut SOBECZKO
Ksiądz dr Stanisław SZCZEPANIEC

KOMISJA DUCHOWIEŃSTWA
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Andrzej SUSKI; ul. Łazienna 18; 87-100 TORUŃ
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK
Ksiądz Biskup Paweł CIEŚLIK
Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ OFM Cap.
Ksiądz Biskup Zbigniew KIERNIKOWSKI
Ksiądz Biskup Paweł SOCHA CM
Ksiądz Biskup Jan SZKODOŃ
Ksiądz Biskup Jan WĄTROBA
Ksiądz Biskup Teofil WILSKI
Ksiądz Biskup Bogdan WOJTUŚ
Konsultorzy: Ksiądz dr Wacław DEPO
Ksiądz dr Adam KOKOSZKA; Ksiądz mgr Marek PIEŃKOWSKI

KOMISJA DUSZPASTERSTWA
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Damian ZIMOŃ; ul. Francuska 47; 40-027 KATOWICE
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK
Ksiądz Arcybiskup Wojciech ZIEMBA
Ksiądz Biskup Grzegorz BALCEREK
Ksiądz Biskup Edward DAJCZAK
Ksiądz Biskup Kazimierz NYCZ
Ksiądz Biskup Józef SZAMOCKI
Ksiądz Biskup Henryk TOMASIK
Konsultorzy: Ksiądz dr Antoni BĄCZKOWSKI
Ksiądz prof. Ryszard KAMIŃSKI
Ksiądz prof. Maciej OSTROWSKI
Ksiądz dr Wiesław PIOTROWSKI
DELEGACI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego: Ksiądz Biskup Marek JĘDRASZEWSKI
Ostrów Tumski 18, 61-109 POZNAŃ
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Ksiądz Biskup Ryszard KARPIŃSKI ul. Królewska 10/5, 20-109 LUBLIN
Delegat KEP ds. Harcerzy
Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ; ul. Długa 13/15, 00-238 WARSZAWA
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Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet
Ksiądz Biskup Jan WĄTROBA; Aleja Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Delegat KEP ds. Kombatantów
Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ; ul. Długa 13/15, 00-238 WARSZAWA
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz GOCŁOWSKI CM; ul. Cystersów 15, 80-330 GDAŃSK
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Ksiądz Biskup Henryk TOMASIK; ul. J. Piłsudskiego 64, 08-100 SIEDLCE
Delegat KEP ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie
Ksiądz Biskup Antoni DŁUGOSZ; ul. Beskidzka 1, 42-221 CZĘSTOCHOWA
Ksiądz Biskup Edward DAJCZAK; ul. 30-ego Stycznia 1, 66-400 GORZÓW WLKP
Delegat KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym
Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI; ul. Gdańska 2/4, 87-800 WŁOCŁAWEK
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji
Ksiądz Biskup Marian DUŚ; ul. Miodowa 17/19, 00-246 WARSZAWA
Delegat KEP ds. Powołań
Ksiądz Biskup Stefan REGMUNT; ul. Jana Pawła II 1, 59-220 LEGNICA
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA, GOSPODARKI
WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Ksiądz Biskup Edward JANIAK; ul. Katedralna 13/15, 50-328 WROCŁAW
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Prawników
Ksiądz Biskup Tadeusz PIERONEK;
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 WARSZAWA
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników
Ksiądz Biskup Jan STYRNA; Plac Katedralny 3, 33-100 TARNÓW
Delegat KEP ds. Ruchów Katolickich
Ksiądz Biskup Mieczysław CISŁO; ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 LUBLIN
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców
Ksiądz Biskup Marian FLORCZYK; ul. Jana Pawła II nr 23, 25-013 KIELCE
Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie
Ksiądz Biskup Wiktor SKWORC; ul. Mościckiego 9, 33-100 TARNÓW
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Trzeźwościowego
Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ OFMCap; ul. Kościelna 10, 17-312 DROHICZYN
Delegat KEP ds. Służby Zdrowia
Ksiądz Arcybiskup Władysław ZIÓŁEK; ul. Ks. Ignacego Skorupki 1, 90-458 ŁÓDŹ

DUSZPASTERZE KRAJOWI:
Apostolstwa Chorych
Ksiądz Stanisław MICHAŁOWSKI; ul. Węglowa 7A, 41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 6
Asystent KEP przy Radzie Katolików Świeckich: Ksiądz Biskup Mieczysław CISŁO
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 LUBLIN
Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Powołań: Ksiądz Marek DZIEWIECKI;
ul. Młyńska 23/25, 26-600 RADOM
Głuchoniemych
Ksiądz Adam MICHALSKI; ul. Mikołowska 32, 40-066 KATOWICE
Honorowych Dawców Krwi
Ksiądz Mjr Zenon SURMA CMF;
ul. Pułk. Drewnowskiego 302 m. 15, 05-131 ZEGRZE PÓŁNOCNE
Hospicjum
Ksiądz Piotr KRAKOWIAK SAC; ul. M.C. Skłodowskiej 3b, 80-213 GDAŃSK
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Inteligencji Technicznej
Ksiądz Tadeusz BOŻEŁKO; ul. Grójecka 38, 02-314 WARSZAWA
Kolejarzy
Ksiądz Eugeniusz ZARĘBIŃSKI; ul. Kunickiego 128, 20-434 LUBLIN
Kuratorów Oświaty
Ksiądz Marian WŁOSIŃSKI; ul. Parkowa 46, 87-800 WŁOCŁAWEK
Lekarzy i personelu weterynarii
O. Jerzy BRUSIŁO OFMConv.; Plac Wszystkich Świętych 5, 31-004 KRAKÓW
Moderator Ruchu Światło-Życie
Ksiądz Roman LITWIŃCZUK
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Niewidomych
Ksiądz Andrzej GAŁKA; ul. Piwna 9/11, 00-265 WARSZAWA
Ogrodników
Ksiądz Bronisław PREDER; ul. Krakowska 13/15, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Parlamentarzystów
Ksiądz Henryk CHUDEK; ul. Książęca 21, 00-498 WARSZAWA
Pracowników Elektryki, Elektroniki i Energetyki
Ksiądz Jarosław SROKA; ul. 3 Maja 12, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Pracowników Wodociągów i Kanalizacji oraz Ochrony Środowiska
Ksiądz Eugeniusz BREITKOPF; ul. 1 Maja 52, 40-287 KATOWICE
Romów
Ksiądz Stanisław OPOCKI; ul. Koszarska 1, 34-601 LIMANOWA
Ruchu Wiara i Światło
Ksiądz Tadeusz NIEWĘGŁOWSKI SDB; ul. Kawęczyńska 53, 03-775 WARSZAWA
Rzemieślników
Ksiądz Wiesław KWIECIEŃ; ul. Przyrynek 2, 02-219 WARSZAWA
Służb Skarbowych i Celnych
Ksiądz Henryk DROZD; ul. Sokołowska 124, 08-110 SIEDLCE
Służby Zdrowia
Ksiądz Józef JACHIMCZAK; ul. Radna 14, 00-341 WARSZAWA
Sportowców
Ksiądz Edward PLEŃ SDB; ul. Kopcińskiego 1/3, 90-242 ŁÓDŹ
Strażaków
Ojciec Jerzy KOŁODZIEJCZAK; ul. Krasickiego 1, 93-015 ŁÓDŹ
Środowisk Twórczych
Ksiądz Wiesław NIEWĘGŁOWSKI; Plac Teatralny 20, 00-077 WARSZAWA
Zakładów Karnych
Ksiądz Paweł WOJTAS; ul. Klasyków 52/54, 03-163 WARSZAWA
Zakładów dla Nieletnich
Ksiądz Waldemar WOŹNIAK; ul. Nowowiejska 3, 98-170 ŁÓDŹ

KOMISJA ds. MISYJNYCH
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Wiktor SKWORC; ul. I. Mościckiego 9; 33-100 TARNÓW
Członkowie: Ksiądz Biskup Kazimierz GÓRNY
Ksiądz Biskup Adam SZAL
Ksiądz Biskup Józef SZAMOCKI
Konsultorzy: Ojciec Franciszek CHRÓSZCZ OMI
Siostra Bernadeta DUDZIAK
Ksiądz dr hab. Jan GÓRSKI
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Ksiądz dr Cezary KOSTRO
Ksiądz Marian MIDURA
Ksiądz dr Jan PIOTROWSKI
Ksiądz dr hab. Józef URBAN

KOMISJA CHARYTATYWNA
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Jacek JEZIERSKI; ul. Staszica 5; 10-025 OLSZTYN
Członkowie: Ksiądz Biskup Edward BIAŁOGŁOWSKI
Ksiądz Biskup Włodzimierz JUSZCZAK
Ksiądz Biskup Adam ODZIMEK
Ksiądz Biskup Stefan REGMUNT
Konsultorzy: Ksiądz dr hab. Jarosława KORAL SDB
Ksiądz dr Wojciech ŁAZEWSKI
Ksiądz dr Wiesław PRZYGODA
Ksiądz doc. dr hab. Jan WAL

KOMISJA ds. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO,
STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Andrzej DZIĘGA; ul. Mariacka 2; 27-600 SANDOMIERZ
Członkowie: Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ OFMCap
Ksiądz Biskup Paweł CIEŚLIK
Ksiądz Biskup Marian ZIMAŁEK
Konsultorzy: Ojciec Gabriel BARTOSZEWSKI OFMCap
Ksiądz Władysław KOSTRZEWA
Ksiądz Czesław PARZYSZEK SAC
Ksiądz Wacław RUSINEK SDB
Matka Jolanta OLECH USJK
Matka Joanna PIETRAS OSB
Pani Anna RASTAWICKA

KOMISJA MIESZANA: Biskupi — Wyżsi Przełożeni Zakonni
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Andrzej DZIĘGA; ul. Mariacka 2; 27-600 SANDOMIERZ
Członkowie: Ksiądz Biskup Stefan MOSKWA
Ksiądz Biskup Paweł SOCHA CM
Ksiądz Czesław PARZYSZEK SAC - Wiceprzewodniczący Komisji
Ojciec Stanisław TUREK OSPPE
M. Jolanta OLECH USJK - Sekretarka Komisji
M. Bożena DŁUGOWSKA SM
M. Immakulata ŻYDUCH
P. Anna RASTAWICKA

KOMISJA ds. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
Przewodniczący: Ksiądz Kardynał Józef GLEMP, Prymas Polski
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ul. Miodowa 17/19; 00-264 WARSZAWA
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej: Ksiądz Biskup Ryszard KARPIŃSKI
ul. Królewska 10/5; 20-109 LUBLIN
Członkowie: Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ
Ksiądz Biskup Stefan MOSKWA
Ksiądz Biskup Paweł SOCHA CM
Ksiądz Biskup Henryk TOMASIK
Konsultorzy: Ksiądz Stanisław BUDYŃ (Niemcy)
Ksiądz Stanisław JEŻ (Francja)
Ksiądz Adam PIASECKI CR
Ksiądz Tadeusz KUKLA (Anglia)
Ksiądz Tadeusz WINNICKI TCHr

KOMISJA REWIZYJNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Jan WIECZOREK; ul. Łużycka 1; GLIWICE
Członkowie: Ksiądz Biskup Piotr JARECKI
Ksiądz Biskup Kazimierz RYCZAN

KOMISJA WSPÓLNA PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RP I KEP
KOŚCIELNA KOMISJA KONKORDATOWA
ZESPOŁY
Zespoły, stałe lub doraźne, których celem jest wspomaganie Konferencji w jej pracy
i
wykonywaniu jej decyzji, powołuje Zebranie plenarne. Przewodniczącego Zespołu wybiera Zebranie
plenarne.
Skład Zespołów proponuje ich przewodniczący. Członkowie Zespołów Konferencji są
zatwierdzani przez Zebranie plenarne na pięć lat. Mogą pełnić swe funkcje bez przerwy nie dłużej niż
przez dwie kolejne kadencje.
Zespoły działają zgodnie ze wskazaniami Zebrania plenarnego.

ZESPÓŁ ds. KONTAKTÓW Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU LITWY
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Wojciech ZIEMBA
Plac Jana Pawła II 1; 15-087 BIAŁYSTOK
Członkowie: Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ OFMCap
Ksiądz Biskup Jerzy MAZUR
Konsultor: Ksiądz Andrzej PAKUŁA MIC

ZESPÓŁ ds. KONTAKTÓW Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU NIEMIEC
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Henryk MUSZYŃSKI
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7; 62-200 GNIEZNO
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Damian ZIMOŃ
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Ksiądz Arcybiskup Edmund PISZCZ

ZESPÓŁ ds. KONTAKTÓW Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU FRANCJI
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK
Aleja Najśw. Maryi Panny 54; 42-200 CZĘSTOCHOWA
Członkowie: Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ
Ksiądz Biskup Piotr KRUPA

ZESPÓŁ ds. WSPÓŁPRACY Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
Przewodniczący: Ksiądz Kardynał Franciszek MACHARSKI
ul. Franciszkańska 3; 31-004 KRAKÓW
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI

ZESPÓŁ ds. KONTAKTÓW Z POLSKĄ RADĄ EKUMENICZNĄ
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Alfons NOSSOL
ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 OPOLE
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Edmund PISZCZ
Ksiądz Biskup Jan SZLAGA

ZESPOŁY ds. DIALOGU:
BILATERALNY ZESPÓŁ KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS; ul. Miodowa 17/19; 00-246 WARSZAWA
Członkowie: Ksiądz dr Zygmunt LEWICKI
Ksiądz dr Stanisław ULACZYK
ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIELNĄ LUTERAŃSKO-AUGSBURSKĄ
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Edmund PISZCZ; ul. Staszica 5A; 10-025 OLSZTYN
Członkowie: Ksiądz prof. dr hab. Piotr JASKÓŁA
Ojciec prof. dr hab. Stanisław Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv.

ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIELNĄ KATOLICKO-MARIAWICKĄ
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI
ul. Gdańska 2/4;87-800 WŁOCŁAWEK
Członkowie: Ksiądz prof. dr hab. Ireneusz MROCZKOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Henryk SEWERYNIAK

ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIELNĄ POLSKO-KATOLICKĄ
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Jacek JEZIERSKI; ul. Staszica 5; 10-025 OLSZTYN
Członkowie: Ojciec dr hab. Zdzisław KIJAS OFMConv
Ksiądz prof. dr hab. Edward WARCHOŁ

ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIELNĄ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
Ksiądz Biskup Edward OZOROWSKI; ul. Warszawska 46; 15-077 BIAŁYSTOK
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ZESPÓŁ ds. SANKTUARIÓW
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK
Aleja Najśw. Maryi Panny 54; 42-200 CZĘSTOCHOWA
Członkowie: Ksiądz Biskup Edward BIAŁOGŁOWSKI
Ksiądz Biskup Jan KOPIEC
Ksiądz Biskup Edward OZOROWSKI

ZESPÓŁ ds. STYPENDIÓW NAUKOWYCH I JĘZYKOWYCH
Przewodniczący: Ksiądz Kardynał Franciszek MACHARSKI
ul. Franciszkańska 3 31-004 KRAKÓW
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI
Ksiądz Biskup Piotr LIBERA

ZESPÓŁ ds. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ OFMCap
ul. Kościelna 10; 17-312 DROHICZYN
Konsultorzy: Ksiądz kapitan Wiesław BOŻEJEWICZ
Ksiądz prof. dr hab. Czesław CEKIERA SDS
Ksiądz dr Marek DZIEWIECKI
Ksiądz Zbigniew KANIECKI
Ksiądz dr Henryk KORŻA — honorowy
Ksiądz Piotr KULBACKI
Ojciec Józef ŁASKI OFMCap
Ksiądz dr Wojciech TOKARZ
Pan prof. Józef STYK
Pan prof. Jan SZAFRANIEC

ZESPÓŁ ds. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Władysław ZIÓŁEK
ul. Ks. Ignacego Skorupki 1; 90-458 ŁÓDŹ
Członkowie: Pan prof. dr hab. Zbigniew CHŁAP
Ksiądz Eugeniusz DUTKIEWICZ SAC
Ksiądz Józef JACHIMCZAK CM
Ksiądz Piotr KRAKOWIAK SAC
Ksiądz dr Czesław PODLESKI
Ksiądz Paweł SUDOWSKI
Pani dr Jolanta STOKŁOSA
Pan dr Jerzy UMIASTOWSKI

ZESPÓŁ POMOCY KOŚCIELNEJ DLA KATOLIKÓW NA WSCHODZIE
Rada Programowa Zespołu: Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS — Przewodniczący Rady
Ksiądz Biskup Edward JANIAK
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Ksiądz Biskup Jacek JEZIERSKI
Ksiądz Józef Kubicki TChr. — Dyrektor Biura Zespołu
Siostra Regina Czajkowska PDDM - Sekretarka
tel. 022/ 530-48-73; fax 022/ 636-90-53

ZESPÓŁ ds. KONTAKTÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI KOŚCIOŁA
GRECKOKATOLICKIEGO NA UKRAINIE
Ksiądz Biskup Ryszard KARPIŃSKI
Ksiądz prof. Leszek ADAMOWICZ
Pan dr Piotr CYWIŃSKI

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. UNII EUROPEJSKIEJ PRZY KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI

Ojciec Leszek GĘSIAK SJ
Ksiądz dr Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Ojciec Bogusław TRZECIAK SJ

RADA EKONOMICZNA
Radę ekonomiczną, złożoną z trzech członków Konferencji, wybiera na pięć lat Zebranie plenarne;
wskazuje ona ekonomowi sposób zarządzania majątkiem.
Ekonom KEP, wybrany na pięć lat przez Zebranie plenarne:
 zarządza majątkiem Konferencji,
 działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie plenarne,
 składa co roku do zatwierdzenia Zebraniu plenarnemu sprawozdanie z działalności,
zaopiniowane przez Komisję rewizyjną.

RADY EPISKOPATU
Rady Episkopatu, których celem jest wspomaganie Konferencji w jej pracy i wykonywaniu jej
decyzji, powołuje Zebranie plenarne. Przewodniczącego Rady wybiera Zebranie plenarne.
Skład Rad proponuje ich przewodniczący. Członkowie Rad Konferencji są zatwierdzani przez
Zebranie plenarne na pięć lat. Mogą pełnić swe funkcje bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje.
Rady działają zgodnie ze wskazaniami Zebrania plenarnego.

RADA ds. APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2; 20-950 LUBLIN
Konsultorzy:
Ksiądz dr hab. Stanisław BUDZIK
Ksiądz dr Alfred WIERZBICKI
Pan Zbigniew NOSOWSKI
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Pani Alina PETROWA-WASILEWICZ
Pan prof. Michał SEWERYŃSKI
Pan dr Jacek URBANIEC
Pan red. Stefan WILKANOWICZ
Pan prof. Piotr WOJCIECHOWSKI
Pani prof. Elżbieta WOLICKA

RADA ds. RODZINY
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Stanisław STEFANEK TChr; ul. Sadowa 3 ; 18-400 ŁOMŻA
Członkowie: Ksiądz Biskup Kazimierz GÓRNY
Ksiądz Biskup Zdzisław FORTUNIAK
Ksiądz Biskup Edward FRANKOWSKI
Ksiądz Biskup Bogdan WOJTUŚ
Ksiądz Biskup Józef WYSOCKI
Konsultorzy: Ksiądz dr Władysław SZEWCZYK
Ksiądz dr Jan WILK
Pani mgr Mirosława KWAS
Pan dr inż. Jacek PULIKOWSKI

RADA NAUKOWA
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Stanisław WIELGUS; pl. Narutowicza 10; 09-402 PŁOCK
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Alfons NOSSOL
Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI
Ksiądz Biskup Andrzej DZIĘGA
Ksiądz Biskup Marian GOŁĘBIEWSKI
Ksiądz Biskup Jan KOPIEC
Ksiądz Biskup Stanisław NAPIERAŁA
Ksiądz Biskup Zygmunt PAWŁOWICZ
Ksiądz Biskup Tadeusz PIERONEK
Ksiądz Biskup Kazimierz ROMANIUK
Ksiądz Biskup Jan SZLAGA
Konsultorzy: Ksiądz prof. dr hab. Roman BARTNICKI
Ksiądz prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ
Ksiądz prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ
Ksiądz prof. dr hab. Ignacy DEC
Ksiądz dr Wacław DEPO
Ksiądz prof. dr hab. Tadeusz DOLA
Ksiądz prof. dr hab. Józef DOŁĘGA
Ksiądz prof. dr hab. Jan Maciej DYDUCH
Ksiądz prof. dr hab. Augustyn ECKMANN
Ksiądz prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
Ksiądz prof. dr hab. Julian KAŁOWSKI
Prof. dr hab. Stanisław KICZUK
Ksiądz prof. dr hab. Stefan KOPEREK
Ksiądz prof. dr hab. Władysław KUBIK SJ
Ksiądz prof. dr hab. Jan MIAZEK
Ksiądz prof. dr hab. Wincenty MYSZOR
Ksiądz prof. dr hab. Jerzy PAŁUCKI
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Ksiądz prof. dr hab. Cyprian ROGOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Czesław RYCHLICKI
Ksiądz prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK
Ksiądz prof. Stanisław URBAŃSKI
Ksiądz doc. dr hab. Janusz WYCISŁO
Ksiądz dr hab. Władysław ZUZIAK

RADA ds. SPOŁECZNYCH
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Kazimierz RYCZAN; ul. Jana Pawła II 23; 25-013 KIELCE
Członkowie: Ksiądz Biskup Antoni DYDYCZ
Ksiądz Biskup Edward FRANKOWSKI
Ksiądz Biskup Marian FLORCZYK
Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ
Ksiądz Biskup Piotr JARECKI
Konsultorzy: Ksiądz prof. Franciszek KAMPKA
Ksiądz dr Jerzy OSTROWSKI
O. Maciej ZIĘBA OP
Pan prof. Adam BIELA
Pan dr hab. Tomasz GRUSZECKI
Pani prof. Józefina HRYNKIEWICZ

RADA ds. EKUMENIZMU
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Alfons NOSSOL; ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 OPOLE
Członkowie: Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI
Ksiądz Biskup Jacek JEZIERSKI
Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS
Ksiądz Biskup Jan SZLAGA
Ksiądz Biskup Zygmunt ZIMOWSKI
Konsultorzy: Ksiądz Rektor dr Wojciech HANC
Ksiądz doc. dr hab. Piotr JASKÓŁA
Ksiądz prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI
Ksiądz dr Krzysztof RÓŻAŃSKI
Ojciec prof. dr hab. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv

RADA ds. DIALOGU RELIGIJNEGO
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Stanisław GĄDECKI; Ostrów Tumski 1; 61-109 POZNAŃ
Członkowie: Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI
Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS
Konsultorzy: Ksiądz prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ
Ksiądz prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Henryk SEWERYNIAK
Ksiądz dr Waldemar SZCZERBIŃSKI — sekretarz Rady
Pan Stanisław LATEK
Pan Dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ
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STAŁE ZESPOŁY RADY DS. DIALOGU RELIGIJNEGO:

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Stanisław GĄDECKI; Ostrów Tumski 1; 61-109 POZNAŃ
Członkowie: Ksiądz prof. dr hab. Michał CZAJKOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Ksiądz prof. dr hab. Witold JEMIELITY
Ksiądz prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI
Ksiądz dr Andrzej KOPROWSKI SJ
Ksiądz prof. dr hab. Ryszard RUBINKIEWICZ
Ksiądz dr Waldemar SZCZERBIŃSKI - sekretarz
Ojciec Maciej ZIĘBA OP
Pan prof. dr hab. Jan GROSFELD
Pani red. Barbara SUŁEK-KOWALSKA
Pan red. Stefan WILKANOWICZ
Pan dr Sławomir ŻUREK

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Tadeusz PIKUS; ul. Miodowa 17/19; 00-246 WARSZAWA
Członkowie: Ksiądz dr Witold ADAMCZEWSKI SJ - sekretarz
Ojciec Jan BEREZA OSB
Ksiądz dr Wojciech KLUJ
Ojciec prof. dr hab. Władysław KOWALAK SVD
Ksiądz dr Jarosław RÓŻAŃSKI
Ksiądz prof. dr hab. Henryk SEWERYNIAK
Ksiądz dr Eugeniusz ŚLIWKA SVD
Pan dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ
Pan dr hab. Wiesław J. WYSOCKI

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Bronisław DEMBOWSKI
ul. Gdańska 2/4;87-800 WŁOCŁAWEK
Członkowie: Ksiądz prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ - sekretarz
Ksiądz Jan PAŁYGA SAC
Ksiądz. Artur STOPKA
Pan red. Jarosław GOWIN
Pan red. dr Karol KLAUZA
Pan Stanisław LATEK
Pan red. Zbigniew NOSOWSKI
Pan Andrzej PIERZCHAŁA

RADA ds. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURALNEGO
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Jan ŚRUTWA
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1; 22-400 ZAMOŚĆ
Członkowie: Ksiądz Biskup Jan KOPIEC
Ksiądz Biskup Mariusz LESZCZYŃSKI
Ksiądz Biskup Jan TYRAWA
Ksiądz Biskup Jan WIECZOREK
Konsultorzy: Ksiądz dr Michał JANOCHA
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Ksiądz Krzysztof NIEDAŁTOWSKI
Ksiądz Andrzej PRZEKAZIŃSKI
Ksiądz prof. dr hab. Marek ZAHAJKIEWICZ
Pan prof. dr Wojciech KURPIK
Pan Krzysztof ZANUSSI

RADA ds. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Sławoj Leszek GŁÓDŹ; ul. Długa 13/15; 00-238 WARSZAWA
Członkowie: Ksiądz Biskup Adam LEPA
Ksiądz Biskup Piotr JARECKI
Ksiądz Biskup Kazimierz NYCZ
Ksiądz Biskup Jan TYRAWA
Konsultorzy: Ojciec dr Grzegorz DOBROCZYŃSKI SJ
Ksiądz dr Marek LIS
Ojciec Krzysztof OŁDAKOWSKI SJ
Ojciec Jacek SUHAK OFMConv.
Pani Lidia DUDKIEWICZ
Pan Andrzej GRAJEWSKI
Pan Marcin PRZECISZEWSKI

RADA ds. MIGRACJI, TURYSTYKI, PIELGRZYMEK
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Edmund PISZCZ; ul. Staszica 5A; 10-025 OLSZTYN
Członkowie: Ksiądz Biskup Jan GAŁECKI
Ksiądz Biskup Henryk TOMASIK
Konsultorzy: Ojciec Zachariasz JABŁOŃSKI
Ksiądz Stanisław OPOCKI
Ksiądz dr hab. Maciej OSTROWSKI
Ksiądz dr Jerzy PAWLIK
Ksiądz Roman TKACZ

RADA PRAWNA
Przewodniczący: Ksiądz Arcybiskup Zygmunt KAMIŃSKI
ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 SZCZECIN
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Tadeusz GOCŁOWSKI
Ksiądz Arcybiskup Władysław ZIÓŁEK
Ksiądz Biskup Alojzy ORSZULIK
Ksiądz Biskup Tadeusz PIERONEK
Ksiądz Biskup Marian ZIMAŁEK
Konsultorzy: Ksiądz dr Witold ADAMCZEWSKI SJ
Ksiądz prof. Jan DUDZIAK
Ksiądz dr Piotr MAJER
Ksiądz prof. Remigiusz SOBAŃSKI
Siostra Maksymiliana WOJNAR

RADA EKONOMICZNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
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Przewodniczący: Ksiądz Biskup Wiktor SKWORC; ul. I. Mościckiego 9; 33-100 TARNÓW
Członkowie: Ksiądz Arcybiskup Zygmunt KAMIŃSKI
Ksiądz Arcybiskup Wojciech ZIEMBA

KARDYNAŁOWIE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO
Kardynałowie Świętego Rzymskiego Kościoła tworzą szczególne Kolegium, któremu
przysługuje prawo wyboru Biskupa Rzymskiego, zgodnie z postanowieniami specjalnego prawa.
Kolegium Kardynałów dzieli się na trzy stopnie:
 biskupów, do których należą kardynałowie otrzymujący od Biskupa Rzymskiego jako
tytuł kościoły podmiejskie oraz patriarchowie wschodni włączeni do Kolegium
Kardynałów
 prezbiterów
 diakonów.
Kardynałowie działaniem kolegialnym służą najwyższemu Pasterzowi Kościoła pomocą,
głównie na konsystorzach79, na które zbierają się z polecenia Biskupa Rzymskiego i pod jego
przewodnictwem. Konsystorze bywają zwyczajne i nadzwyczajne.
Na konsystorz zwyczajny są zwoływani wszyscy kardynałowie przebywający w Rzymie, dla
przekonsultowania niektórych ważniejszych spraw, częściej jednak się zdarzających, albo dokonania
najbardziej uroczystych aktów.
Tylko konsystorz zwyczajny, na którym są dokonywane pewne uroczyste akty, może być
publiczny, a więc taki na który, oprócz kardynałów dopuszcza się prałatów, przedstawicieli cywilnych
społeczności oraz innych zaproszonych.
Na konsystorz nadzwyczajny, który odbywa się wtedy, gdy to doradzają szczególne potrzeby
Kościoła lub konieczność rozważenia poważniejszych spraw, zwołuje się wszystkich kardynałów.
Ojciec Święty Jan Paweł II w ciągu 23 lat pontyfikatu zwołał:

KONSYSTORZE ZWYCZAJNE
Konsystorz
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Dzień
30
2
25
28
28
26
21
21
21

Miesiąc
VI
II
V
VI
VI
X
II
II
X

Rok
1979
1983
1985
1988
1991
1994
1998
2001
2003

Ilość nowych kardynałów
14
18+1 in pectore
28
25
22+1 in pectore z 30 VI 1079
30
20
44
30+1 in pectore

Na konsystorzu w 1994r. po raz pierwszy mianowani zostali kardynałowie z krajów: Albanii,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny.
Po ośmiu Konsystorzach łączna liczba purpuratów wynosi 183 kardynałów i jest wśród nich 135
elektorów, z których 125 zostało mianowanych przez obecnego Papieża.
79

Konsystorz - zgromadzenie kardynałów pod przewodnictwem papieża
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Podczas IX Zwyczajnego Konsystorza Publicznego Papież kreował 30 kardynałów (wśród nich był
Polak - ks. prof. Stanisław Nagy SCJ).
Aktualnie w gronie purpuratów jest obecnie dziewięciu Polaków:
Data
30 VI 1979 r.
30 VI 1979 r.
2 II 1983 r.
25 V 1985 r.
25 V 1985 r.
26 X 1994 r.
21 II 1998 r.
21 II 2001 r.
21 II 2001 r.
21 X 2003 r.

Godność
kard. Franciszek Macharski – arcybiskup metropolita krakowski
kard. Władysław Rubin – zmarł 28 XI 1990 r.
kard. Józef Glemp – Prymas Polski
kard. Andrzej Maria Deskur – były przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Środków Społecznego Przekazu
kard. Henryk R. Gulbinowicz – arcybiskup metropolita wrocławski
kard. Kazimierz Świątek – przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich
na Białorusi.
kard. Adam Kozłowiecki – misjonarz w Zambii. Od ponad 50 lat w Afryce.
kard. Marian Jaworski – metropolita lwowski obrządku łacińskiego (Ukraina).
kard. Zenon Grocholewski – prefekt Kongregacji ds. Wychowania
Katolickiego.
Kard. Ks. prof. Stanisław Nagy SCJ

Neokardynałowie otrzymują: dokumenty nominacyjne, pierścień (znak godności, misji pasterskiej
i komunii ze Stolicą Piotrową), purpurową piuskę i kardynalski biret. Ponadto składają papieżowi
przysięgę wierności i posłuszeństwa.
Kardynałowie, ze specjalnego tytułu, należą do kleru rzymskiego. Owa więź z miastem
i decyzja papieża wyraża się także dzisiaj w nadaniu każdemu kardynałowi jednego z kościołów
Rzymu, bądź jednej diecezji suburbikalnych1. Jak wiadomo, według najstarszej tradycji Biskupa
Rzymu wybierali członkowie rzymskiego prezbiterium. 80 Nadanie każdemu z kardynałów tytułu
jednego z rzymskich kościołów przypomina i podtrzymuje znaczenie owego starożytnego zwyczaju:
kardynałowie stają się w ten sposób wyborcami Biskupa Rzymu i Następcy Piotra, a także jego
doradcami i współpracownikami w rządach Kościołem powszechnym.
Kardynałowie, którzy otrzymali jako tytuł kościół podmiejski albo kościół w Rzymie, od
chwili objęcia ich w posiadanie, mają się troszczyć o diecezję lub kościół przez udzielanie rad
i otaczanie ich opieką. Nie otrzymują jednak w stosunku do nich żadnej władzy rządzenia ani też
w żaden sposób nie mogą ingerować w zakresie spraw dotyczących czy to zarządzania dobrami,
dyscypliny, czy też wykonywania posługi kościelnej.
KONSYSTORZE NADZWYCZAJNE:
Konsystorz
I
II
III
IV
V

1

Dzień
5-9
23-26
21-23
4-7
13-14

Miesiąc
XI
XI
XI
IV
VI

Suburbia - obszary położone na krańcach, peryferiach wielkich miast.
Prezbiterium - duchowieństwo Kościoła lokalnego.

80
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Rok
19793
19823
19853
19914
19945

VI

21-24

V

20016

W konklawe mogą brać udział kardynałowie, którzy nie ukończyli 80 roku życia. Maksymalna
liczba kardynałów wyborców nie powinna przekroczyć stu dwudziestu.
W chwili ustalonej na rozpoczęcie czynności wyboru papieża wszyscy kardynałowie elektorzy
winni otrzymać i zająć odpowiednie mieszkanie w tak zwanym „Domus sancthae Marthae‖,
zbudowanym ostatnio w Watykanie.
NARODZINY „KONKLAWE‖
Konklawe z łac. „cum clave‖ w odniesieniu do kardynałów jako „zamknięci na klucz‖ lub
„pod kluczem‖. Po śmierci Klemensa IV (Guy Foulguesa, Francuza) w 1268 r., 17 kardynałów
stanowiących Święte Kolegium zebrało się w Viterbo, miejscu jego zgonu. Wymaganą większość
dwóch trzecich stanowiło 12 głosów. Przez ponad trzy lata, pomimo gromów, ciskanych przez
dostojników, na przykład św. Bonawenturę czy przybyłego do Viterbo Karola Andegaweńskiego,
króla Neapolu i Sycylii, brata Ludwika Świętego (króla Francji) nie osiągnięto porozumienia
w sprawie wyboru nowego papieża. Zdesperowana ludność miasta postanowiła interweniować.
Zamurowano drzwi i okna pałacu biskupiego, w którym zebrało się Święte Kolegium. Gdy to nie
wystarczyło, odmówiono dostarczania kardynałom żywności poza chlebem i wodą. W tej sytuacji
mając ograniczoną możliwość poruszania się, uwięzieni w murach pałacu kardynałowie osiągnęli
wreszcie porozumienie wybierając 1 września, w dwa lata i dziewięć miesięcy od chwili pierwszego
głosowania, kardynała Tebaldo Viscontiego, który zasiadł na tronie Piotrowym jako błogosławiony
Grzegorz X.
Na Soborze Lyońskim II, a XIV powszechnym nowy papież podpisał 7 lipca 1274 r., na
tydzień przed śmiercią św. Bonawentury, który był ozdobą tego Soboru, bullę „Ubi periculum‖
określającą procedurę konklawe.
Obecnie obowiązuje Konstytucja Apostolska „Universi Dominici Gregis‖ - o wakacie Stolicy
Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego.

SYNOD BISKUPÓW - RYS HISTORYCZNY
Synod Biskupów został powołany do życia przez Papieża Pawła VI w 1965 roku. Synod
wywodzi się z Soboru Watykańskiego II. Status Synodu i jego cele zostały określone w motu proprio
Pawła VI ―Apostolica sollicitudo‖ z 15.IX.1965r. oraz w soborowym Dekrecie o pasterskich
zadaniach biskupów w Kościele ―Christus Dominus.‖ Według dokumentu papieskiego, Synod to
―instytucja centralna, reprezentująca cały Episkopat Katolicki, stała ze swej natury.
Cele Synodu wymienione zostały w n. 2 motu proprio:
―Synod Biskupów służy następującym celom ogólnym:
 umacnia ścisłą jedność i współpracę między Najwyższym Pasterzem
a biskupami całego świata;
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Trzy pierwsze konsystorze poświęcone były reformie Kurii Rzymskiej i finansom Stolicy Apostolskiej.
Trzy pierwsze konsystorze poświęcone były reformie Kurii Rzymskiej i finansom Stolicy Apostolskiej.
4
Czwarty konsystorz podjął problemy związane z zagrożeniem życia ludzkiego oraz działalności sekt.
5
Głównym celem tego konsystorza było przygotowanie do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
6
Tematem tego Konsystorza były <<Perspektywy Kościoła w trzecim tysiącleciu, w świetle „Novo millennio
ineunte” >>.
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 dostarcza bezpośredniej i ścisłej informacji na temat problemów i sytuacji
dotyczących wewnętrznego życia Kościoła oraz jego działalności we
współczesnym świecie;
 ułatwia osiągniecie jedności poglądów przynajmniej w podstawowych
kwestiach doktrynalnych oraz na temat sposobów działania Kościoła.
Cele specjalne i doraźne są następujące:
 wymiana potrzebnych informacji;
 wyrażenie przez biskupów własnej opinii na temat będący przedmiotem obrad
Synodu.‖
Ten sam dokument definiuje też funkcję Synodu:
―Zadaniem Synodu Biskupów, wynikającym z jego natury, jest udzielenie informacji i rad.
Synod może również sprawować władzę decyzyjną , jeśli zostanie mu ona udzielona przez Ojca
Świętego, który w takim przypadku zachowuje prawo ratyfikacji postanowień Synodu‖.
Przepisy wyróżniają następnie dwa typy zgromadzenia synodalnego:
generalne i specjalne.
Zgromadzenie generalne rozpatruje sprawy i gromadzi przedstawicieli Kościoła powszechnego,
natomiast zgromadzenie specjalne jest poświęcone problemom jednego lub kilku wybranym
regionom.
Zgromadzenie generalne może być:
zwyczajne lub nadzwyczajne (w tym ostatnim uczestniczy mniejsza liczba biskupów, np. tylko
przewodniczący konferencji episkopatów).
Odmianą Synodu specjalnego jest zgromadzenie partykularne, w którym uczestniczą
przedstawiciele jednego tylko episkopatu lokalnego.
Przepisy prawne nie precyzują, w jakiej formie ma być ujęty dorobek każdego zgromadzenia
synodalnego. Zwykle Synod przygotowuje i zatwierdza przez głosowanie tak zwane propositiones,
czyli zestaw konkluzji i postulatów, które zostają przedstawione Ojcu Świętemu
i służą za
podstawę opracowania adhortacji apostolskiej. Jest to formalnie dokument papieski, lecz w jego
przygotowanie zaangażowana jest też Rada Sekretariatu Generalnego.

WYKAZ SYNODÓW BISKUPÓW
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIA GENERALNE SYNODU BISKUPÓW
Pontyfikat Pawła VI
Synod: I
Temat Synodu: 1. Reforma prawa kanonicznego;
2. Problemy pastoralne związane ze współczesnym ateizmem;
3. Reforma seminariów i formacji kapłanów;
4. Reforma liturgiczna;
5. Problemy pastoralne związane z zwieraniem małżeństw mieszanych.
Termin obrad: 29 IX - 29 X 1967 r.
Dokumenty posynodalne: Relatio finalis
Synod: II
Temat Synodu: 1. Posługa kapłańska;
2. Sprawiedliwość w świecie.
Termin obrad: 30 IX -,6 XI 1971 r.
Dokumenty posynodalne: Synod zredagował dwa dokumenty poświecone tym tematom.
228

Za zgodą Papieża Pawła VI zostały one opublikowane.
Synod: III
Temat Synodu: Ewangelizacja współczesnego świata.
Termin obrad: 27 IX - 26 X 1974 r.
Dokumenty posynodalne: Deklaracja oraz adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.
Synod: IV
Temat Synodu: O katechezie naszych czasów przekazywanej szczególnie dzieciom i
młodzieży.
Termin obrad: 30 IX - 29 X 1977 r.
Dokumenty posynodalne: adhortacja apostolska Jana Pawła II Catechesi tradendae.
Pontyfikat Jana Pawła II
Synod: V
Temat Synodu: Rodzina chrześcijańska we współczesnym świecie.
Termin obrad: 26 IX -25 X 1980 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie do rodzin chrześcijańskich.
43 „Propozycje‖ dla Papieża.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris cosortio.
Ponadto realizacją wskazań Synodu stało się utworzenie : Papieskiej Rady do spraw Rodziny
oraz Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.
Synod: VI
Temat Synodu: Pojednanie i pokuta w misji Kościoła.
Termin obrad: 29 IX - 29 X 1983 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Propositiones dla Papieża.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia.
Synod: VII
Temat Synodu: Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze
Watykańskim II.
Termin obrad: 1 - 29 X 1987 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Ostateczny wykaz propozycji.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Christifideles laici.
Synod: VIII
Temat Synodu: Formacja kapłanów we współczesnym świecie.
Termin obrad: 30 IX - 28 X 1990 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Wykaz końcowy 41 propozycji dla Papieża.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores dabo vobis.
Synod: IX
Temat Synodu: Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie.
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Termin obrad: 2 - 29 X 1994 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita consecrata.
Synod: X
Temat Synodu: Biskup służy Ewangelii, aby nieść nadzieję światu.
Termin obrad: 30 IX - 27 X 2001
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores gregis
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA GENERALNE SYNODU BISKUPÓW
Pontyfikat Pawła VI
Synod: I
Temat Synodu: Kolegialność Episkopatu w Kościele.
Termin obrad: 11 X - 28 X 1969 r.
Dokumenty posynodalne: Deklaracja końcowa.
Pontyfikat Jana Pawła II
Synod: II
Temat Synodu: W dwudziestolecie zakończenia Soboru Watykańskiego II.
Termin obrad: 24 XI - 8 XII 1985 r.
Dokumenty posynodalne: Trzy postulaty:
1. przygotować i ogłosić katechizm nauki katolickiej;
2. pogłębić teologiczny status konferencji Episkopatu;
3. opublikować Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów
Wschodnich.
Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Deklaracja końcowa, zaaprobowana przez Papieża i opublikowana.

SPECJALNE (PARTYKULARNE) ZGROMADZENIA SYNODU BISKUPÓW
Pontyfikat Jana Pawła II
Synod: I poświęcony Holandii
Temat Synodu: Duszpasterska działalność Kościoła w Holandii, w sytuacji aktualnej.
Termin obrad: 14 - 31 I 1980 r.
Dokumenty posynodalne: Konkluzje, które zatwierdził Jan Paweł II i nakazał je ogłosić.
Synod: II poświęcony Europie
Temat Synodu: Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił.
Termin obrad: 28 XI - 14 XII 1991 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do wszystkich przywódców kontynentu.
Deklaracja końcowa.
Synod: III poświęcony Afryce
Temat Synodu: Kościół w Afryce i jego misja ewangelizacyjna u progu roku 2000.
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Termin obrad: 10 IV - 8 V 1994 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Africa.
Synod: IV poświęcony Libanowi.
Temat Synodu: Chrystus jest naszą nadzieją: odnowieni przez Ducha i solidarni, dajmy
świadectwo Jego miłości.
Termin obrad: 26 XI - 14 XII 1995 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Propositiones (wnioski końcowe) oraz Relatio ante disceptationem
i Relatio post disceptationem wręczono Papieżowi.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Nowa nadzieja Libanu.
Synod: V poświęcony Ameryce
Temat Synodu: Spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii
i solidarności w Ameryce.
Termin obrad: 16 XI - 12 XII 1997 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Propositiones (wnioski końcowe) oraz Relatio ante disceptationem
i Relatio post disceptationem wręczono Papieżowi.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in America.
Synod: VI poświęcony Azji.
Temat Synodu: Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji: „Aby mieli
życie i mieli je w obfitości‖.
Termin obrad: 19 IV - 14 V 1998 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Propositiones (wnioski końcowe) oraz Relatio ante disceptationem
i Relatio post disceptationem wręczono Papieżowi.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Asia.
Synod: VII poświęcony Oceanii.
Temat Synodu: Jezus Chrystus a ludy Oceanii. Kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć
Jego życiem.
Termin obrad: 22 XI - 12 XII 1998 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego..
Propositiones (wnioski końcowe) oraz Relatio ante disceptationem
i Relatio post disceptationem wręczono Papieżowi.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Oceania.
Synod: VIII jako kolejny ale jako II poświęcony Europie.
Temat Synodu: Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy.
Termin obrad: 1 - 23 X 1999 r.
Dokumenty posynodalne: Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Europa.
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WYKAZ ADHORTACJI APOSTOLSKICH
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
L.p.

Tytuł, tematyka

1

Catechesi tradendae –
o katechizacji w naszych czasach1
Familiaris consortio – o zadaniach
rodziny chrześcijańskiej w świecie
współczesnym2
Redemptionis donum (dar odkupienia)
– o konsekracji zakonnej w świetle
tajemnicy odkupienia
Reconciliatio et paenitentia – o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym
posłannictwie Kościoła3
Christifideles laici – o powołaniu
i misji świeckich w Kościele4
Redemptoris Custos – o św. Józefie
i jego posłannictwie w życiu
Chrystusa i Kościoła
Pastores dabo vobis (dam wam
pasterzy) – o formacji kapłanów we
współczesnym świecie5
Ecclesia in Africa – o Kościele w
Afryce i jego misji ewangelizacyjnej
u progu roku 20006
Vita consecrata – o życiu
konsekrowanym i jego misji
w Kościele i świecie7
Nowa nadzieja Libanu8

2

3

4

5
6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

Data
podpisania
16 X 1979

Miejsce
podpisania
Rzym
u św. Piotra
Rzym
u św. Piotra

Rok
pontyfikatu
II

25 III 1984

Rzym
u św. Piotra

VI

2 XII 1984

Rzym
u św. Piotra

VII

30 XII 1988

Rzym
u św. Piotra
Rzym
u św. Piotra

IX

25 III 1992

Rzym
u św. Piotra

XIV

14 IX 1955

Jaunda
(Kamerun)

XVII

25 III 1996

Rzym
u św. Piotra

XVIII

10 V 1997

Liban9

XIX

22 XI 1981

15 VIII 1989

IV

XI

Adhortacja posynodalna – opracowana wg propozycji IV Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu
Biskupów, przygotowanych dla Papieża Pawła VI.
Adhortacja posynodalna – jest owocem V Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 26 IX do 25 XI 1980 r.
Adhortacja posynodalna - jest owocem VI Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 29 IX do 29 X 1983 r.
Adhortacja posynodalna - jest owocem VII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: 1-29 X 1987 r.
Adhortacja posynodalna - jest owocem VIII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 30 IX do 28 X 1990 r.
Adhortacja posynodalna - jest owocem Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który obradował
w dniach: od 10 IV do 8 V 1994 r.
Adhortacja posynodalna - jest owocem IX Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 2-29 X 1994 r.

Adhortacja posynodalna - jest owocem IV Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 26 XI do 14 XII 1995 r.
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11

Ecclesia in America1

23 I 1999

Meksyk

XXI

12

Ecclesia in Asia2

7 XI 1999

XXII

13

Ecclesia in Oceania3

22 XI 2001

Indie
(New Delhi)
Rzym4

14

Pastores gregis – o biskupie słudze
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla
nadziei świata5
Ecclesia in Europa6 – Kościół
w Europie

16 X 2003

Rzym
u św. Piotra

XXV

28 VI 2003

Rzym
u św. Piotra

XXV

15

XXIII

WYKAZ DOKUMENTÓW
EKUMENICZNEGO SOBORU WATYKAŃSKIEGO II - vaticanum ii
1. Lumen gentium

Konstytucja dogmatyczna o Kościele

2. Gaudium et spes

Konstytucja o Kościele w świecie
współczesnym

3. Dei verbum

Konstytucja o objawieniu Bożym

4. Sacrosanctum Concilium

Konstytucja o liturgii świętej

5. Christus Dominus

Dekret o posłudze biskupów w Kościele

6. Presbyterorum ordinis

Dekret o posłudze i życiu kapłanów

7. Optatam totius

Dekret o formacji kapłańskiej

8. Apostolicam actuositem

Dekret o apostolskim powołaniu świeckich

9. Perfectae caritatis

Dekret o życiu konsekrowanym

9

Adhortacja została podpisana po raz pierwszy w czasie spotkania z młodzieżą, w sanktuarium Matki Bożej
Libańskiej, w Harissa.
1

Adhortacja posynodalna - jest owocem V Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
który obradował w dniach 16 XI - 12 XII 1997 r.
2
Adhortacja posynodalna - jest owocem VI Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
który obradował w dniach 19 IV - 14 V 1998 r.
3
Adhortacja posynodalna - jest owocem VII Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
który obradował w dniach 22 XI - 12 XII 1998 r.
4
Po raz pierwszy Ojciec Święty przesłał dokument diecezjom Oceanii pocztą elektroniczna przez
Internet.
5

Adhortacja posynodalna - jest owocem X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
który obradował w dniach: od 30 IX do 27 X 2001 r.

6

Adhortacja posynodalna - jest owocem VIII Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów,
który obradował w dniach 1-23 X 1999 r.
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10. Ad gentes divinitus

Dekret o działalności misyjnej Kościoła

11. Unitatis redintegratio

Dekret o rozwoju ekumenizmu

12. Orientalium Ecclesiarum

Dekret poświęcony Kościołom obrządku
wschodniego

13. Inter mirifica

Dekret o środkach społecznego przekazu

14. Nostra actate

Deklaracja o Kościele wobec religii
niechrześcijańskich

15. Gravissimum educations

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim

16. Dignitatis humanae

Deklaracja o wolności religijnej

Ekumeniczny Sobór Watykański II trwał od 11 X 1962r. do 8 XII 1965r. Refleksje na temat
jego dokumentów Ojciec Święty podjął w czasie niedzielnych spotkań na modlitwie „Anioł Pański‖,
od 22 X 1995r., przez kolejne niedziele, aż do 18 II 1996r.

REFLEKSJE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA TEMAT VATICANUM II
30 rocznica Soboru Watykańskiego II
1. Ósmego grudnia 1965r., zakończył się Ekumeniczny Sobór Watykański II. Został otwarty trzy
lata wcześniej, dokładnie 11 października, dzięki pokornej, dalekowzrocznej i wytrwałej
odwadze papieża Jana XXIII. Doprowadził go do końca wielki umysł i wielkie serce papieża
Pawła VI. Zmierzając ku Jubileuszowi Roku 2000, musimy powrócić do tego wydarzenia,
które stanowi kamień milowy, „wydarzenie opatrznościowe w dziejach współczesnego
Kościoła‖ (Tertio millennio adveniente,18).
W dziejach soborów Vaticanum II ma charakter zupełnie wyjątkowy. Poprzednio bowiem
tematy soborów i przyczyny ich zwołania wiązały się z konkretnymi problemami
doktrynalnymi lub duszpasterskimi. Natomiast podczas Ekumenicznego Soboru
Watykańskiego II Kościół podjął całościową refleksję nad sobą samym i nad swoimi
relacjami ze światem. Do takiej refleksji skłania go potrzeba coraz większej wierności wobec
Pana. Ale bodźcem do takiej refleksji były także wielkie przemiany dokonujące się we
współczesnym świecie, które domagały się odczytania w świetle słowa Bożego jako "znaki
czasu". Zasługa Jana polegała nie tylko na tym, że zwołał Sobór, ale że natchnął go duchem
nadziei, przeciwstawiając się" prorokom nieszczęścia i dając świadectwo swej niezłomnej
ufności w działanie Boga.
2. Dzięki tchnieniu Ducha Świętego Sobór stworzył podstawy dla nowej wiosny Kościoła. Nie
oznaczał zerwania z przeszłością, ale zdołał wykorzystać dziedzictwo całej tradycji Kościoła,
aby wskazać drogę wiernym, podejmującym wyzwania naszej epoki. Po upływie trzydziestu
lat musimy dziś powrócić myślą do tego czasu łaski. Jak napisałem w liście apostolskim,
Tertio millennio adveniente rachunek sumienia, jakiego powinien pilnie dokonać cały
Kościół i wszyscy jego członkowie, musi obejmować także pytanie o to, w jakiej mierze
orędzie Soboru znalazło odzwierciedlenie w życiu Kościoła, w jego instytucjach i stylu
działania.
Podobne pytanie zostało zadane już podczas Synodu Biskupów w 1985r. Pozostaje ono
w mocy do dziś i zobowiązuje nas przede wszystkim do ponownego odczytania Soboru,
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abyśmy mogli poznać wszystkie jego wskazania i przyswoić sobie jego ducha. Spróbujemy
uczynić to razem, przypominając podczas kilku najbliższych niedzielnych spotkań na
modlitwie "Anioł Pański" wielkie tematy Soboru. Historia naucza, że sobory potrzebowały
czasu, aby przynieść owoce. Ale i my możemy wiele dokonać z pomocą łaski Bożej.
3. Niech nam pomaga na tej drodze Maryja, która właśnie podczas obrad soborowych została
ogłoszona przez mego poprzednika Pawła VI Matką Kościoła. Czujemy jej obecność
wśród nas, podobnie jak apostołowie w przededniu Pięćdziesiątnicy. Niech ona nauczy nas
uległości wobec Ducha Bożego, aby chrześcijanie stanęli na progu trzeciego tysiąclecia
umocnieni w wierności Chrystusowi i całkowicie oddani sprawie Ewangelii.
1. Konstytucja „Lumen gentium‖ (dogmatyczna o Kościele)
1. W ubiegłą niedzielę zapowiedziałem, że podczas następnych niedzielnych spotkań na
modlitwie "Anioł Pański" podejmiemy refleksję na temat Soboru Watykańskiego II,
w trzydzieści lat po jego zakończeniu. Dzisiaj zamierzam zwrócić waszą uwagę na
konstytucję dogmatyczną Lumen gentium, która stanowi „ zwornik‖ całego magisterium
soborowego. Sobór Watykański II pragnął ukazać w niej rzeczywistość Kościoła:
rzeczywistość przedziwną i złożoną, łączącą elementy ludzkie i boskie, widzialne
i niewidzialne.
Konstytucja Lumen gentium przypominała nam bardzo zdecydowanie - i to jest jej wielką
zasługą - że jeśli chcemy właściwie zrozumieć tożsamość Kościoła, musimy przyjąć za punkt
wyjścia jego tajemnicę, nie tracąc zarazem z oczu aspektów instytucjonalnych. Kościół jest
tajemnicą, ponieważ jest wszczepiony w Chrystusa i zakorzeniony w życiu trynitarnym.
Jezus, wcielone Słowo Boże, jest „ światłem‖ jaśniejącym na obliczu Kościoła. To on spełnił
oczekiwania dawnego Izraela, dając początek nadejściu Królestwa Bożego. W ten sposób
zgromadził spośród wszystkich narodów nowy Lud Boży, jednocząc go z sobą jako swoje
Ciało i swoją Oblubienicę, w mocy Ducha Świętego. Ta wzniosła tajemnica łączy
ochrzczonych w jedną wspólnotę i przynagla ich, aby się nieustannie nawracali, aż osiągną
szczyty świętości. Oto czym Kościół: ludem wędrującym przez dzieje, ale wpatrzonym
w cel, jakim jest drugie przyjście Chrystusa.
2. Ta soborowa wizja Kościoła, wierna słowu Bożemu i najdawniejszej tradycji, ma napełnić
chrześcijańską wspólnotę nową żywotnością, odnowić w niej ducha komunii
i współudziału. Kościół naszych czasów musi się stawać coraz bardziej podobny do rodziny,
w której nikt nie czuje się odepchnięty ani nieważny. Aby to było możliwe, musimy coraz
uważnej wsłuchiwać się w głos Ducha, aby rozeznawać i przyjmować charyzmaty, których
On udziela, aby rozwijać i w pełni wykorzystywać liczne i różnorodne posługi. W tym
kontekście także sposób sprawowania władzy w Kościele musi coraz bardziej
przybierać cechy służby: dla osób konsekrowanych oznacza to epokę nowego entuzjazmu,
a przed świeckimi otwiera nieznane dotąd obszary inicjatywy i odpowiedzialności.
Kościół opisany w Lumen gentium to Kościół bogaty w życie; Kościół, który bynajmniej nie
zamyka się w sobie, ale coraz bardziej otwiera się na świat. Kościół, który uważa się za „
dłużnika Ewangelii‖ i wszystkich ludzi: ewangelizacja jest nieodłączną częścią życia, jak
nam o tym przypomina Światowy Dzień Misyjny, który dzisiaj obchodzimy.
3. Drodzy bracia i siostry! Zwróćmy się w modlitwie do Maryi. Ojcowie Soborowi poświęcili
jej ostatnią część tego fundamentalnego dokumentu, jakim jest konstytucja dogmatyczna
Lumen gentium, dokonując w ten sposób jakby zwieńczenia i syntezy całej refleksji
eklezjologicznej. Najświętsza Dziewica pierwowzór Kościoła i Matka Kościoła niech
nam pomaga i towarzyszy na drodze ponownego odkrywania Soboru; zadanie to
chciałbym zalecić całemu chrześcijańskiemu ludowi jako szczególny sposób
przygotowania się do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Matka Chrystusa, pierwsza
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Misjonarka, niech pomaga Kościołowi coraz gorliwiej wypełniać misyjny nakaz głoszenia
Chrystusa wszystkim ludom i narodom.
2. Konstytucja „Gaudium et spes‖ (o Kościele w świecie współczesnym)
1. 10 września tego roku, podczas niezapomnianego spotkania młodzieży europejskiej w Loreto,
symbolicznie powierzyłem jej- jako życiowy drogowskaz - dokument Soboru Watykańskiego
II Gaudium et spes, który opisuje misję Kościoła we współczesnym świecie. Wysłuchajmy
raz jeszcze wspaniałych słów, od których się rozpoczyna: „Radość i nadzieja, smutek
i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością
i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego,
co nie miałoby oddźwięku w ich sercu‖. Także dzisiaj nie sposób oprzeć się mocy tchnącej
z tych słów. Tak, Kościół powtarza je z takim samym przekonaniem, przejęciem i nadzieją.
Mimo upływu trzydziestu lat Gaudium et spes nie utraciła nic ze swej świeżości. Przeciwnie,
jest niezwykle wymownym świadectwem postawy dialogu i solidarności, jaką Kościół
soborowy przyjął wobec ludzkości naszych czasów; postawy przenikniętej chrześcijańską
nadzieja, która umie patrzeć na świat z szacunkiem
i życzliwością, ale także z realizmem
i rozeznaniem, dostrzegając jego blaski i badając "znaki czasu".
2. W centrum swojej refleksji Gaudium et spes stawia tajemnicę człowieka: człowieka
postrzeganego w konkretnej rzeczywistości historycznej, ale także rozpatrywanego
w świetle niezmiennych elementów jego natury; człowieka noszącego piętno ułomności, ale
zarazem obdarzonego godnością, jako że został stworzony "na obraz Boży" i jest
"jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"; człowieka
powołanego, aby budował historię, ale zarazem stworzonego dla wieczności. Pełen
wizerunek takiego człowieka konstytucja soborowa ukazuje nam w Chrystusie, który objawił
człowiekowi Boga i samego człowieka: "Tajemnica człowieka - mówi Sobór - wyjaśnia się
naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego".
Taką integralną antropologią inspiruje się Gaudium et spes, gdy w drugiej części podejmuje
niektóre z pośród najpilniejszych problemów współczesności takich jak: małżeństwo
i rodzina, kultura, rzeczywistość ekonomiczno - społeczna, polityka, umacnianie pokoju
i solidarności miedzy narodami. Są to stronice bardzo konkretne, pełne treści, zmuszające
do myślenia. Odczytując je dzisiaj na nowo, po licznych wydarzeniach, jakie dokonały się
w świecie, i w przededniu trzeciego tysiąclecia, trudno nie dostrzec ich proroczej
aktualności.
3. Drodzy bracia i siostry! Maryja Panna niech nas nauczy iść wiernie drogą wytyczona przez
Sobór. Niech oświeci współczesną ludzkość, aby nie straciła nigdy z oczu
transcendentnego fundamentu ludzkiej godności i jej niezbywalnych nakazów. Niech
towarzyszy w drodze Kościołowi, aby śledząc uważnie znaki czasu i niestrudzenie służąc
człowiekowi, świadczył wiarygodnie o Ewangelii i przyczynił się do budowania świata
zgodnie z Bożym zamysłem.
3. Konstytucja „ Dei verbum‖ (o objawieniu Bożym)
1. Kontynuując podjęta kilka tygodni temu refleksję nad dokumentami Soboru Watykańskiego
II, pragnę dziś omówić konstytucję Dei verbum, w której Ojcowie Soborowi podjęli temat
Objawienia Bożego: temat o decydującym znaczeniu, dotykający samych źródeł
chrześcijaństwa.
Konstytucja przypomina, ze "spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić
siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej". Wielka to tajemnica! Tajemnica,
która nadal budzi pełne czci zdumienie w synach Kościoła. Bóg, do którego odwiecznie
tęskni ludzkie serce, nie pozostał zamknięty w niedostępnym milczeniu, ale " zwraca się do
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ludzi jak do przyjaciół (...), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej"
(tamże). Tak więc Objawienie nie sprowadza się bynajmniej do zespołu prawd, które mają
przemawiać wyłącznie do rozumu, ale jest przede wszystkim propozycją komunii i życia.
Jest historią zbawienia! Stwórca z nieskończoną łagodnością towarzyszył swoim
stworzeniom w ich wędrówce, prowadząc je stopniowo ku poznaniu tajemnicy swego
boskiego życia, można powiedzieć- swojego serca, aż do pełnego objawienia się w Jezusie
Chrystusie, Słowie Bożym, które stało się ciałem dla zbawienia ludzkości.
2. Całe chrześcijaństwo zawiera się w tym radosnym orędziu, głoszonym najpierw żywym
słowem przez tych, którzy byli świadkami zbawczych wydarzeń, a potem utrwalonym
w Piśmie Świętym, którego autorstwo należy przypisać samemu Bogu, jako że zostało
przez Niego natchnione. Boże Objawienie jest zatem przekazywane za pośrednictwem
Świętej Tradycji i Pisma Świętego: "obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła
Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu". Są one jakby
zwierciadłem, w którym "Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego
wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jaki
jest". Ponieważ jednak ludzcy autorzy, którzy byli uległymi, ale nie biernymi narzędziami
natchnienia, wycisnęli na świętym tekście znamię swojej osobowości i pozostawili w nim
ślady swojej epoki, a nawet jej ograniczeń, Biblię należy odczytywać stosując poprawną
egzegezę. Przede wszystkim zaś należy ją odczytać w harmonii z Kościołem, któremu słowo
Boże zostało powierzone i który otrzymał też gwarancję specjalnej asystencji Ducha
Świętego. Dzięki temu kościelne Magisterium, które nie jest ponad słowem Bożym, ale mu
służy, może pobożnie słuchać słowa Bożego, święcie go strzec i wiernie wyjaśniać jego
prawdę w całym jej bogactwie .
Konstytucja Dei verbum ogromnie przyczyniła się do tego, że słowo Boże w coraz większej
mierze jest traktowane jako kryterium ewangelizacji życia osobistego i kościelnego,
ekumenizmu. Z perspektywy trzydziestu lat musimy odważnie zadać sobie pytanie: czy to
fundamentalne zalecenie Soboru zostało w pełni przyjęte we wszystkich chrześcijańskich
wspólnotach?
3. Skierujmy wzrok ku Maryi, naszej najmilszej Matce. W Ewangelii jest o Niej napisane, że
"chowała wiernie w swym sercu" słowa Boskiego Syna ( por. ŁK 2, 51). Maryja Panna
naprawdę jest wzorem uczniów Chrystusa. Niech wzbudzi w każdym z nas wielką
potrzebę coraz lepszego poznawania słowa Bożego i kierowania się nim w życiu.
Przed odmówieniem modlitwy maryjnej Ojciec Święty przypomniał postać premiera Izraela
Icchaka Rabina, zamordowanego poprzedniego dnia:
Wczoraj wieczorem tragiczna i niepokojąca wiadomość wstrząsnęła sercami wielu ludzi
dobrej woli: wiadomość o zabójstwie premiera Izraela Icchaka Rabina. Był on sługą swojego
kraju i wybitnym mężem stanu, ale nade wszystko jednym z czołowych twórców procesu
pokojowego na Bliskim Wschodzie. Proszę Boga, aby okazał miłosierdzie zmarłemu i zesłał
pocieszenie jego bliskim i współobywatelom.
Żywię głęboką nadzieję, ze to tragiczne i bolesne wydarzenie nie zakłóci w sposób
nieodwracalny procesu pokojowego, ale - przeciwnie - stanie się dla niego kolejnym
bodźcem. Wybór drogi pokoju, którego dokonał zmarły premier Rabin i o którym on sam
mówił krótko przed śmiertelnym zamachem, oraz jego ofiara niech przyniosą oczekiwane
owoce pojednania, z którymi cały świat wiąże wielkie nadzieje!
Ufam też, że wszyscy obywatele Izraela oraz wszyscy ci, którzy wraz z premierem Rabinem
dążyli do pokoju, będą umieli tak jak on odważnie iść dalej tą drogą. O to także proszę Boga,
Dawcę wszelkiego dobra.
Pokój! Szalom!
4. Kostytucja „Sacrosanctum Concilium‖ (o liturgii świętej)
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1. Bardzo dobrze pamiętamy, jak wielkie poruszenie wzbudziły innowacje liturgiczne
wprowadzone przez Sobór. Wielu ludzi - chrześcijan i niechrześcijan - właśnie poprzez
reformę obrzędów po raz pierwszy zetknęło się z odnową soborową.
Konstytucja Sacrosanctum Concilium o liturgii, przyjęta 4 grudnia 1963r., była
w pewnym sensie "pierwociną" Vaticanum II. Nie ograniczała się bynajmniej do zewnętrznej
tylko reformy kultu, ale miała upowszechnić w chrześcijańskiej wspólnocie nowe rozumienie
liturgii jako "szczytu, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródła,
z którego wypływa cała jego moc" .
Z pewnością - jak przypomniał sam Sobór - liturgia nie jest wszystkim . Jest jedynym
z licznych wymiarów życia Kościoła, zaś od chrześcijan wymaga nieustannego wysiłku
nawrócenia i formacji, wierności zasadom wiary i świadectwa. Trzeba jednak uznać, ze
na obszarze zakreślonym przez te współrzędne indywidualne i wspólnotowe liturgia zajmuje
miejsce naprawdę centralne.
2. Konstytucja uzasadnia tę centralną rolę liturgii, ukazując ją na tle historii zbawienia. Pośród
różnorakich form modlitwy liturgia ma status bardzo szczególny, nie tylko dlatego, ze jest
publiczną modlitwą Kościoła, ale przede wszystkim dlatego, że naprawdę
urzeczywistnia i w pewnym sensie kontynuuje - poprzez znaki - wielkie dzieła, jakich
Bóg dokonał dla zbawienia człowieka. Dotyczy to zwłaszcza sakramentów, a przede
wszystkim Eucharystii, w której sam Chrystus staje się obecny jako najwyższy kapłan
i Ofiara Nowego Przymierza. To, co dokonało się raz na zawsze w Jego śmierci
i zmartwychwstaniu, zostaje sakramentalnie ukazane i ponownie przeżyte w liturgii. W ten
sposób Kościół, który ją celebruje, staje się odbiorcą i przekazicielem łaski, wszyscy zaś,
którzy należycie przygotowani przystępują do sakramentów, otrzymują owoce
uświęcenia i zbawienia.
Sobór sformułował naprawdę mądre zalecenia, aby liturgia stawała się coraz bardziej
znacząca i skuteczna: uczynił to dostosowując obrzędy do ich pierwotnego sensu, ożywiając
proklamację słowa Bożego, pobudzając wiernych do bardziej aktywnego udziału i popierając
rozwój różnych form posługi, które wyrażają bogactwo charyzmatów i służb w Kościele,
a zarazem ukazują wymownie, ze jest wspólnym aktem Chrystusa i Kościoła. Decydujące
znaczenie miał też proces dostosowania obrzędów do różnych języków i kultur, dzięki
któremu Kościół mógł w pełni wyrazić - także poprzez liturgię - swoją powszechność.
Wprowadzając te innowacje, Kościół nie zrywał ze swoją tradycją, ale przeciwnie właściwie odczytywał jej bogactwo i jej nakazy.
3. Skierujmy wzrok ku Maryi, która była obecna u samych początków Nowego Przymierza,
uczestnicząc w nowym kulcie "w Duchu i prawdzie" (J 4,23). Niech Ona pomoże nam
przeżywać pełen sens liturgii, w zjednoczeniu z liturgią niebiańską. Przede wszystkim zaś
niech nas przynagla, byśmy ją sprawowali z wewnętrznym zaangażowaniem, aby dzięki
temu nasze życie zajaśniało świętością i by przemieniło się oblicze całego Kościoła.

5. Dekret „Christus Dominus‖ ( o posłudze biskupów w Kościele)
1. Tożsamość biskupów i ich urząd pasterski to jeden z tematów szeroko omówionych przez
Sobór Watykański II, najpierw w konstytucji Lumen gentium, a następnie w dekrecie
Christus Dominus.
W konstytucji o Kościele rozdział o świętej hierarchii słusznie został umieszczony po
rozdziale o Ludzie Bożym. Właśnie bowiem w ramach służby temu ludowi urzeczywistnia
się posługa tych, którzy „z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów, jako
pasterze Kościoła „ (Lumen gentium, 20 ), jak przypomina Sobór w zgodzie z Pismem i ze
świętą Tradycją. Biskupi otrzymują pełnię sakramentu święceń, dzięki której „przejmują rolę
samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana‖ i działają w Jego zastępstwie. Czynią to
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w ramach hierarchicznej komunii jednego kolegium, którego początki sięgają „kolegium
apostolskiego‖ i którego głową jest następca Piotra.
W trzydzieści lat po Soborze możemy się naocznie przekonać, jak bardzo owocna okazała się
soborowa wizja kolegialności biskupów. Właśnie dzięki tej wizji dekret Christus Dominus
mógł wskazać nowe kierunki rozwoju komunii, które wzbogacają dziś oblicze i życie
kościelnej wspólnoty. Wystarczy na przykład pomyśleć o umiędzynarodowieniu Kurii
Rzymskiej i o ustanowieniu Konfederacji Episkopatów.
Musimy też dziękować Bogu za owoce, jakie przyniósł już i będzie nadal przynosił Synod
Biskupów, ustanowiony przez Pawła VI w odpowiedzi na postulaty Ojców Soborowych. Jest
to szczególnie ważny przejaw "troski o Kościół powszechny", do której są powołani biskupi
we współpracy z Papieżem.
2. Dekret Christus Dominus, w tym samym duchu co konstytucja Lumen gentium, poświęca
wiele uwagi także życiu Kościołów partykularnych, w których "prawdziwie obecny jest
i działa (...) Kościół Chrystusowy" ( Christus Dominus, 11). To w nich właśnie Kościół,
kierowany przez biskupa, buduje się i wzrasta każdego dnia, czerpiąc moc ze słowa Bożego
i z Eucharystii.
Sobór nakreślił wizerunek biskupa jako pasterza, który sprawuje w imieniu Chrystusa urząd
nauczania i uświęcania Ludu Bożego oraz rządzenia nim. Z tym urzędem wiąże się pewna
władza, którą należy pojmować w duchu komunii i służby. Biskup powinien być dla swojej
wspólnoty „prawdziwym ojcem, wyróżniającym się duchem miłości i troski względem
wszystkich‖. Musi umieć słuchać i wykorzystywać wszystkie charyzmaty oraz być gotowy
zaspokoić słuszne potrzeby każdego wierzącego. Właśnie z myślą o tym dekret Christus
Dominus zalecił aktywny udział kapłanów, zakonników i świeckich w planowaniu pracy
duszpasterskiej za pośrednictwem stosownych organów instytucjonalnych, takich jak
diecezjalne rady duszpasterskie.
3. Wraz z apostołami, oczekującymi na zesłanie Ducha Świętego, była w wieczerniku Maryja.
Dla nich była Ona obliczem Chrystusa, była Matką! My często wzywamy Ją jako Regina
Apostolorum. Niech Najświętsza Dziewica wstawia się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby
w swojej niełatwej służbie upodobniali się do Dobrego Pasterza.
6. Dekret „Presbyterorum ordinis‖ (o posłudze i życiu kapłanów)
1. Obchodzimy dziś święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta, tak droga
wierzącemu ludowi, zamyka rok liturgiczny i wprowadza nas w klimat bliskiego już
Adwentu. Na końcu czasów Pan Jezus powróci w chwale i ustanowi pełnię swojego
Królestwa. Kościół na ziemi jest tego Królestwa zalążkiem i początkiem.
Dzisiejsza liturgia rzuca światło na naszą refleksję nad dokumentami Soboru Watykańskiego
II, którą zamierzamy tym razem poświęcić posłudze i życiu kapłanów. O prezbiterach mówi
przede wszystkim dekret Presbyterorum ordinis. Jako głosiciele Ewangelii, są oni
współpracownikami stanu biskupiego" (por. Lumen gentium, 28); mają zadanie budować
i umacniać Lud Boży przepowiadaniem i sakramentami oraz roztropnie prowadzić go ku
pełni Królestwa Bożego. Nie jest to bynajmniej zadanie łatwe, zwłaszcza w kontekście
współczesnej rzeczywistości, ale - jak podkreśla cytowany już dokument soborowy - bardzo
ważne, a z dnia na dzień coraz trudniejsze" (por. Presbyterorum ordinis, 1), i niezbędne
z punktu widzenia odnowy Kościoła. Istotnie, czyż byłaby do pomyślenia wspólnota
chrześcijańska bez obecności i codziennej posługi kapłanów?
2. Posługa kapłańska jest nie tyle urzędem, co przede wszystkim tajemnicą łaski! Jest tajemnicą
szczególnego powołania, poprzez które członek Ludu Bożego zostaje wezwany, aby
poświęcić całe swoje życie sprawie Królestwa; zarazem przez sakrament święceń "zostaje
namaszczony szczególnym znamieniem i tak upodobnia się do Chrystusa Kapłana".
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Właśnie ta głęboka więź z Chrystusem stanowi klucz do zrozumienia kapłaństwa służebnego,
które różni się istotą, a nie tylko stopniem, od powszechnego kapłaństwa wszystkich
wiernych. Kapłani bowiem zostają upodobnieni do Chrystusa Kapłana w innym celu,
a mianowicie po to aby " będąc sługami Głowy, (...) stawiać i budować cale Jego ciało,
którym jest Kościół". Działają "w zastępstwie Chrystusa" zwłaszcza gdy sprawują
Eucharystię. W imię Chrystusa zostają ustanowieni ojcami i wychowawcami w wierze,
obdarzonymi stosowną po temu władzą. Jednakże Sobór przypomina im również, aby
pamiętali iż mają być " braćmi wśród braci ", otwartymi na współpracę
i współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych. " W szczególny sposób są im powierzeni
biedni i słabi ". Doprawdy trudna i wzniosła jest misja kapłanów! Słuszną zatem intuicją
kierują się wierni, którzy oczekują, że kapłani " będą zdążać do coraz to wyższej świętości".
3. Najświętsza Dziewica, Matka Wiecznego i Najwyższego Kapłana niech trwa u boku
kapłanów całego świata, swoich umiłowanych synów, i niech otoczy opieką zwłaszcza tych,
którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Niech wspomaga wszystkich, aby umieli sprostać
swojemu zadaniu. Niech sprawi, aby chrześcijańskie wspólnoty naprawdę przyjmowały ich
jako pasterzy i ojców oraz by wspierały ich modlitwą, współpracą i szczerą miłością.
7. Dekret „Optatam totius‖ (o formacji kapłańskiej)
1. Dzisiaj, w I Niedziele Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W duszy
Chrześcijanina, oczekującego Zbawiciela, budzi się żywsza nadzieja. Czas obecny
przygotowuje nas bowiem do obchodów świąt wcielenia Syna Bożego, a zarazem
przypomina nam, że On wchodzi każdego dnia w nasze życie i powróci w chwale na
końcu czasów. Ta pewność pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość i każe nam wziąć
odpowiedzialność za teraźniejszość. Adwent jest zatem czasem modlitwy, nawrócenia,
wzrastania w wierze i miłości.
2. Kontynuując refleksję nad dokumentami soborowymi, pragnę dziś skupić uwagę na dekrecie
Optatam totius, poświęconym formacji kapłańskiej. Powszechnie wiadomo, ze już Sobór
Trydencki poświęcił wiele uwagi tej sprawie, ustanawiając seminaria duchowne. Sobór
Watykański II zdecydowanie potwierdził znaczenie tej instytucji, nazywając ją wręcz
"sercem" każdej diecezji (Optatam totius, 5). Seminaria oraz formacja przyszłych
kapłanów powinny być przedmiotem nieustannej troski nie tylko biskupów, ale całego
Ludu bożego. Trzeba się modlić jak to nakazał sam Jezus (por. Łk. 10, 2), o dar
powołań. Przede wszystkim jednak należy tworzyć wokół nich sprzyjający klimat:
odpowiedź kandydatów do świętej posługi w niemałej mierze zależy od ich środowiska
kościelnego. Gdzie są rodziny głęboko chrześcijańskie, parafie pełne życia, ruchy
promieniujące radością życia zgodnego z Ewangelią, tam też kwitną powołania ( por.
Optatam totius, 2). Świadectwem tego jest między innymi życie biskupa Eugeniusza de
Mazenod, założyciela Oblatów Maryi Niepokalanej, którego właśnie dzisiaj dane mi było
ogłosić świętym.
3. Dekret Optatam totius formułuje bardzo dokładne wskazania na temat formacji przyszłych
kapłanów, podkreślając zwłaszcza znaczenie życia duchowego: "Mając przez święcenia
upodobnić się do Chrystusa - Kapłana, niech (...) przyzwyczajają się przylgnąć do niego
najserdeczniej jako przyjaciele". Ta osobista więź z Chrystusem jest podstawą ich życia
wewnętrznego, ich formacji teologicznej i ich praktyki duszpasterskiej. Z drugiej strony,
tylko głęboka miłość do boskiego Mistrza może uzasadnić przyrzeczenie zachowania
celibatu - nakazanego przez tradycję zachodnią i wysoko cenionego przez tradycję
wschodnią - przez który wyrzekają się małżeństwa, aby oddać się "z niepodzielną miłością"
służbie Bogu i braciom.
Oprócz formacji duchowej dekret soborowy słusznie podkreśla też, że kandydaci do
kapłaństwa winni się odznaczać zaletami i cnotami, które czynią z nich ludzi dojrzałych,
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zdolnych do spokojnego i czujnego dialogu ze współczesnym społeczeństwem i kulturą.
Drodzy bracia i siostry! Powierzajmy Matce Chrystusa seminarzystów całego świata.
Najświętsza panna niech pomaga każdemu powołanemu do kapłaństwa iść śladami Jej
Boskiego Syna i niech uprosi dla chrześcijańskiego ludu łaskę licznych i świętych kapłanów.

8. Dekret „Apostolicam actuositatem‖ (o apostolstwie świeckich)
1. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego poczęcia, obchodziliśmy 30. rocznicę zakończenia
Soboru Watykańskiego II. Jak wiadomo, Zgromadzenie soborowe poświęciło wiele uwagi
kwestii tożsamości i misji świeckich. Temat ten, podjęty już w konstytucji o Kościele,
Ojcowie Soborowi omówili szeroko w dekrecie Apostolicam actuositatem. Już konstytucja
Lumen gentium stwierdza, że świeccy chrześcijanie są "świeckimi" w pełnym tego słowa
znaczeniu, podkreśla też "świecki charakter" ich powołania. Z kolei Gaudium et spes dodaje,
że chrześcijańska wiara w Boga Stwórcę i w Słowo Wcielone nie podważa sensu
autentycznej laickości, ale raczej go potwierdza, ukazując oraz chroniąc wartość i autonomię
rzeczywistości doczesnych: wartość i autonomię, które należy oczywiście postrzegać
w świetle zamysłu Stwórcy, a nie wbrew niemu "Stworzenie bowiem bez Stworzyciela
zanika".
2. Dopiero jednak dekret Apostolicam actuositatem podejmuje głębszą refleksję na temat
apostolskiego powołania świeckich: to powołanie - czytamy - skłania ich do udziału nie tylko
w chrześcijańskim przekształceniu porządku doczesnego, ale także w apostolacie
ewangelizacji i uświęcenia, który winni oczywiście prowadzić w sposób odpowiadający ich
szczególnej kondycji.
Najważniejszą drogą jest tu z pewnością świadectwo wierności Ewangelii, które świeccy
powinni dawać w zwyczajnych sytuacjach codziennego życia: w rodzinie, w pracy
zawodowej, na polu kultury, sztuki, gospodarki, polityki. Jednakże szerokie perspektywy
otwierają się przed świeckimi także w życiu samego Kościoła. Nie chodzi tu tylko
o zaspokajanie potrzeb wspólnoty w sytuacjach, gdy brak jest kapłanów; sama bowiem
konsekracja chrzcielna sprawia, że świeccy są podmiotami praw i obowiązków, a więc
powinni podejmować określone funkcje i posługi oraz wykorzystywać wszystkie swoje dary
duchowe i charyzmaty dla sprawy Królestwa Bożego.
W ciągu dwudziestu wieków swej historii, ale zwłaszcza w dziesięcioleciach posoborowych
Kościół zaznał szczególnego rozkwitu grup, ruchów i stowarzyszeń świeckich. Wydaje się,
że Duch Święty budzi dziś w chrześcijańskim ludzie misyjny zapał podobnie jak
w pierwszych wiekach, kiedy to wiara szerzyła się bardzo szybko dzięki heroicznemu
świadectwu każdego ochrzczonego. Wolno oczekiwać, że ta aktywność świeckich
chrześcijan, wiernych swoim zasadom i odpowiednio uformowanych, czy raczej ten proces
szerzenia się autentycznej świętości ludzi świeckich przyniesie nową wiosnę Kościołowi
trzeciego tysiąclecia.
3. Zawierzmy tę nadzieję wstawiennictwu Maryi. Myślę w tej chwili o Loreto, gdzie właśnie
dzisiaj kończą się uroczyste obchody 700-lecia sanktuarium. W duchu pielgrzymuję do
Świętego Domu, w którym Maryja Dziewica spędziła znaczną część swego życia. W nim
wypełnia swoją niezwykłą misję, prowadząc "życie ziemskie podobne do innych, pełne trosk
rodzinnych i pracy" (por. Apostolicam actuositatem, 4). Proszę Maryję, aby Dom
Nazaretański stał się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezłomnej nadziei. Niech
chrześcijańskie rodziny i wierni świeccy uczą się od Niej sztuki przemieniania świata mocą
Bożej miłości, budując cywilizację na jej fundamencie.
9. Dekret „Perfectae caritatis‖ ( o życiu konsekrowanym)
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1. Podczas naszych niedzielnych spotkań kontynuujemy refleksję nad dokumentami Soboru
watykańskiego II; dzisiaj zajmiemy się tekstem, który Ojcowie Soborowi poświęcili życiu
konsekrowanemu, a mianowicie dekretem Perfectae caritatis.
Już w konstytucji Lumen gentium Sobór wyjaśnił, że przyczyną wyboru tej szczególnej drogi
życia nie jest brak szacunku dla małżeństwa, lub dla rzeczywistości doczesnej, ale
bezpośrednie powołanie Chrystusa. To On wzywa niektórych ochrzczonych, aby wierniej niż
inni naśladowali sposób życia, który On sam wybrał (Lumen gentium, 44) i w ten sposób
dawali szczególnie wymowne świadectwo o absolucie Boga. Jest to w istocie nowa
konsekracja, jaką każdy chrześcijanin otrzymuje w sakramentach chrztu i bierzmowania. Na
jej mocy człowiek powołany jest w nowy sposób "wszystek dla Boga" i dla Jego miłości
oddaje się bez reszty także na służbę braciom. Jego wyrzeczenia nie są bynajmniej
podyktowane przez brak miłości, ale przeciwnie - przez nadmiar miłości. Powołany ceni
wartości świata, ale ma dawać świadectwo o tym, że nie są one wartościami
ostatecznymi. To Chrystus bowiem jest najwyższą wartością i celem wszystkich rzeczy.
Tak więc życie konsekrowane jest głęboko wszczepione w tajemnicę Kościoła jako znak
i jako eschatologiczne proroctwo, a choć nie stanowi elementu jego hierarchicznej struktury
należy nienaruszalnie "do jego życia i świętości" (Lumen gentium, 44).
W dekrecie Perfectae caritatis Ojcowie Soborowi zawarli ważne wskazania, podyktowane
troską o to, aby życie konsekrowane, rozwijając się zgodnie z wymogami naszych czasów,
zarazem pozostało w pełni wierne swoim ewangelicznym korzeniom.
2. Po Soborze podjęto godne uznania wysiłki w tym kierunku; ubiegłoroczny Synod poświęcony
życiu konsekrowanemu mógł oprzeć się na znacznym dorobku refleksji teologicznej, a także
na doświadczeniach zgromadzonych dzięki niezwykłemu rozkwitowi dawnych i nowych
form szczególnej konsekracji. Na tej podstawie przygotowuję obecnie posynodalną
adhortację apostolską, która zostanie opublikowana w najbliższych miesiącach.
Nie ulega wątpliwości, ze w świetle minionego trzydziestolecia wskazania Soboru okazały
się dalekowzroczne. Sobór przypomniał przede wszystkim, że najwyższą zasadą każdego
instytutu życia konsekrowanego jest naśladowanie Chrystusa (Perfectae caritatis, 2),
podkreślając zarazem wartość charyzmatycznego dziedzictwa poszczególnych zgromadzeń,
przekazanego przez założycieli. Zwrócił tez uwagę na znaczenie aktywnego uczestnictwa
tych instytutów - zgodnego z ich charyzmatem - w życiu Kościoła oraz wezwał je do
czujnego rozeznawania znaków czasu, aby ich ewangeliczne świadectwo było skuteczne
(Perfectae caritatis, 3).
4. Drodzy bracia i siostry, módlmy się do Maryi, Panny Wiernej, za wszystkich ludzi, którzy
bez reszty poświęcili się Bogu, aby miłować Go niepodzielnym sercem (por. Lumen gentium,
42). Pomni na słowa Soboru: "nawet najlepsze przystosowanie do potrzeb współczesnych
okaże się bezskuteczne, jeżeli nie będzie ożywione odnową ducha"(Perfectae caritatis, 3).,
niech pomagają Kościołowi przygotować się do wejścia z nową energią wewnętrzną
i apostolską w trzecie tysiąclecie.
10. Dekret „Ad gentes divinitus‖ (o działalności misyjnej kościoła)
1. W świetle uroczystości Objawienia Pańskiego, którą obchodziliśmy wczoraj, pragnę powrócić
do rozważań poświęconych nauczaniu Soboru Watykańskiego II, omawiając dekret Ad
gentes o działalności misyjnej Kościoła.
Przypomina nam on przede wszystkim, że Kościół ze swej natury jest misyjny (Ad gentes, 2).
Duch Chrystusa i wewnętrzny nakaz każą mu iść do wszystkich zakątków ziemi i głosić
dobrą Nowinę, która stanowi istotę i serce Ewangelii: Bóg kocha człowieka! Bóg stał się
człowiekiem w Chrystusie, Słowie Wcielonym Odkupicielu. Człowiek, który przyjmuje
Chrystusa jako swego Zbawiciela, zostaje obdarzony życiem Bożym i przybranym
synostwem. Czyż Kościół może nie dzielić się z innymi tak piękną, tak ważną wiadomością?
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Głosząc ją, nie tylko działa zgodnie z poleceniem Chrystusa, lecz kontynuuje w świecie Jego
misję i w pewnym sensie czyni Go "widzialnym" dzięki mocy Ducha Świętego.
Tej podstawowej misji, do której powołana jest cała wspólnota chrześcijańska, służą
zawierające się w niej misje ad gentes, których celem - jak wyjaśnia Sobór - jest
"przepowiadanie Ewangelii i zakładanie Kościoła wśród ludów i grup, gdzie Kościół nie
zapuścił jeszcze korzeni".
2. Wielowiekowa tradycja misyjna wypełnia bardzo piękne karty w historii Kościoła. Dzisiaj
również wielu misjonarzy poświęca swoje życie głoszeniu Ewangelii i wspieraniu rozwoju
człowieka, pracując przede wszystkim wśród najbiedniejszych, bardzo często w trudnych,
a nawet niebezpiecznych warunkach, niekiedy posuwając się aż do najwyższej formy
świadectwa, jaką jest męczeństwo. Słowami Ojców Soboru pragnę serdecznie pozdrowić
wszystkich zwiastunów Ewangelii " szczególnie tych, którzy dla imienia Chrystusowego
cierpią prześladowania".
Jest prawdą, że na przestrzeni wieków działalność misjonarska Kościoła bywała ograniczona.
Sobór zrozumia i uwydatnił pozytywne aspekty tego wydarzenia apostolskiego, gdy
podkreślił, że głoszenie chrześcijańskiego orędzia, dalekie od jakiejkolwiek formy
synkretyzmu, nie narusza bogactwa kultury i ich tożsamości. Jego celem jest doprowadzenie
do autentycznego spotkania narodów z Ewangelią, i dlatego "jakikolwiek dobry posiew
znajdujący się w sercach i umysłach ludzkich lub we własnych obrządkach i kulturach
narodów, nie tylko nie ginie, lecz doznaje uleczenia, wyniesienia na wyższy poziom
i pełnego udoskonalenia". Bardzo znaczącą jest w tym kontekście troska, z jaką Sobór odnosi
się do Kościołów partykularnych na terenach misyjnych, podkreślając konieczność
formowania miejscowego kleru oraz świeckich, aby mogli oni dokonać inkulturacji
Ewangelii w życiu grup etnicznych i narodów.
2. Niech u progu trzeciego tysiąclecia Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji,
wyprosi dla Kościoła odnowę zapału misyjnego. Niech zachęci wiernych do postępowania
zgodnie ze wskazaniami Soboru, który przypomina, że "pierwszą i najważniejszą ich
powinnością w szerzeniu wiary jest głębokie życie chrześcijańskie". Niech świadectwo
wierzących będzie dla współczesnego świata nowym objawieniem Chrystusa, Jego radości
i Jego zbawienia.
11. Dekret Dekret „Unitatis redintegratio‖ (o rozwoju ekumenizmu)
12. Dekret „Orientalium Ecclesiarum‖ (poświęcony kościołom obrządku wschodniego)
1. Z okazji bieżącego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pragnę zwrócić uwagę
wszystkich wierzących na troskę Soboru Watykańskiego II o rozwój ekumenizmu. Troska ta
została wyrażona zwłaszcza w dekrecie Unitaris redintegratio. Nie bez przyczyny Sobór
nazwał "zgorszeniem podział między chrześcijanami, który jawnie sprzeciwia się woli
Chrystusa" ( Unitaris redintegratio 1). Poprzez dar Duch Świętego Jezus sprawił, że Jego
uczniowie stali się jednym Ciałem , którego Głową jest On sam. Ojcowie Soboru zapragnęli
poprosić Boga i braci o przebaczenie za grzechy popełnione przeciw jedności, sami
wybaczając swoim winowajcom. Wezwali też katolików "do pilnego uczestniczenia w dziele
ekumenicznym", aby wkrótce stało się możliwe urzeczywistnienie pełni tej jedności, która
już istnieje między Kościołami a innymi Wspólnotami chrześcijańskimi. Sobór wezwał
przede wszystkim do pogłębiania autentycznego "ekumenizmu duchownego", jakim
jest nieustanna modlitwa i nawrócenie.
2. Duchowi tego dokumentu nie przeciwstawia się, a przeciwnie, wręcz go umacnia inny dekret
Soboru, Orientalium Ecclesiarum, poświęcony Kościołom obrządku wschodniego
pozostającym w pełnej jedności że Stolicą Apostolską. W tym dokumencie Sobór pragnie
wyrazić uznanie dla "instytucji, rytów liturgicznych, tradycji kościelnych oraz karności życia
chrześcijańskiego Kościołów Wschodnich" (Orientalium Ecclesiarum, 1) stwierdzając, że
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podobnie jak Kościoły Zachodu " mają one prawo i obowiązek rządzenia się wedle własnych
osobnych przepisów". Ich starożytna tradycja jest prawdziwym bogactwem całego Kościoła,
czego dowodem był znaczący wkład, który katolicy wschodni wnieśli w prace Soboru. Czyż
można zapomnieć niezwykłe wrażenie , jakie wywarły na Ojcach Soboru słowa patriarchy
Antiochii obrządku melchickiego Maksymosa IV, który gorąco wżywał ich do "zostawienia
miejsca dla Nieobecnego", czyli dla braci prawosławnych, w oczekiwaniu na pełną jedność?
Dekret Orientalium Ecclesiarum wyjaśnił, że upragniona pełna jedność nie oznacza
ujednolicenia, lecz raczej połączenie wszystkich uzasadnionych różnic w jedną
organiczną całość, w której Następca św. Piotra pełni funkcję sługi i gwaranta.
3. Niech najświętsza Maryja Panna Matka Jedności, pozwoli nam usłyszeć głos Pana, który
mówi do swoich uczniów: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" (Ap 3, 20), jak przypomina nam
temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jezus Chrystus wzywa każdego z nas do
odważnej i głębokiej przemiany życia oraz nakazuje nam z odnowionym zapałem
rozwijać ruch ekumeniczny u progu przybliżającego się wielkimi krokami trzeciego
tysiąclecia. Niech za wstawiennictwem Matki Chrystusa i Matki Kościoła wszyscy
ochrzczeni będą gotowi odpowiedzieć w duchu wiary na gorące wezwanie Odkupiciela.
13. Dekret „Inter mirifica‖ (o środkach społecznego przekazu)
1. 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona prasy katolickiej, zostało
opublikowane orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie
obchodzony 19 maja pod hasłem: "Środki przekazu w służbie postępu kobiety
w społeczeństwie". Środki społecznego przekazu stwarzają niezwykłe możliwości głoszenia
Ewangelii, na co zwrócił już uwagę dekret Inter mirifica, w którym Sobór Watykański II
wypowiada się na ich temat. Przyjmując postawę ufności, ale zarazem trzeźwego realizmu,
Ojcowie Soborowi dostrzegli przede wszystkim pozytywne aspekty środków przekazu, ale
nie omieszkali zauważyć, że "ludzie mogą ich użyć przeciw zamierzeniom Stwórcy ,
obracając je na własną szkodę" (Inter mirifica, 2). Czyż można zaprzeczyć, że w ostatnich
dziesięcioleciach ta dwuznaczność staje się coraz bardziej widoczna?
Środki przekazu mają niepodważalną wartość. Jeżeli są dobrze wykorzystane, mogą
oddać nieocenione przysługi kulturze, sprawie wolności i solidarności. W orędziu na
najbliższy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu określiłem je jako "współczesny
areopag", "który wpływa na postępowanie ludzi i w rzeczywistości kształtuje nową kulturę".
Jak bardzo różnorodne i sprzeczne są jednak treści przez nie przekazywane, oddziałujące
pozytywnie lub negatywnie na jednostki i na rodziny, na obyczaje i na całe życie ludzi! Czy
to możliwe, że tak delikatna dziedzina jest pozbawiona reguł i wyważonych zasad
moralnych?
2. W tej perspektywie można dostrzec, jak dalekowzroczne były zalecenia dekretu Inter
mirifica, zwłaszcza dotyczące prawa do informacji. Sobór przypomina, że "właściwe
zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego informacja była zawsze
prawdziwa i pełna przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości" (Inter mirifica, 5). Ale
należy dbać także o to, by sposób informowania był "godziwy i odpowiedni" to znaczy by
szanował zasady moralne, słuszne prawa i godność człowieka.
Odpowiedzialność za to spoczywa przede wszystkim na tych, którzy na różnych
płaszczyznach działają w świecie "mas-mediów", posiadających dziś niezwykła władzę; ale
odpowiedzialność jest też udziałem całego społeczeństwa, które nie powinno być tylko
biernym odbiorcą przekazywanych treści i informacji. Nie można pozwolić, aby dziedziną
o tak decydującym znaczeniu dla społeczeństwa rządziły wyłącznie prawa rynku; należy ją
otoczyć stosowną ochroną, która będzie gwarancją równoprawnej i demokratycznej
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konfrontacji różnych opinii, a zarazem zapewni poszanowanie praw poszczególnych
członków wspólnoty, zwłaszcza młodszych i mniej krytycznych.
3. Niech Maryja Panna pomoże nam znaleźć właściwy kierunek postępowania w tej delikatnej
dziedzinie współczesnego życia, jak najlepiej odpowiadający wymogom ludzkiej godności
i zamysłowi Bożemu. Niech napełni serca ludzi działających na tym polu głębokim zmysłem
odpowiedzialności. Niech pomoże wszystkim zrozumieć, ze wolność nie jest celem
samym w sobie; jest prawdziwa tylko wtedy, kiedy służy prawdzie, solidarności
i pokojowi.
14. Deklaracja Nostra aetate (o Kościele wobec religii niechrześcijańskich)
1. Deklaracja Nostra aetate jest najkrótszym dokumentem Soboru Watykańskiego II. Nie
sposób jednak nie dostrzec jej znaczenia i nowości. Wskazała ona kierunek, którym
powinny się rozwijać relacje między chrześcijanami a wyznawcami innych religii
w klimacie wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy, służącym prawdziwemu dobru
człowieka.
W przyszłości zdarzyły się niestety mroczne okresy walk w imię religii. Deklaracja
przypomina, że Bóg jest mocnym fundamentem ludzkiego braterstwa: "Jedyną bowiem
społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, (...) jeden też mają cel
ostateczny, Boga, którego opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły
rozciągają się na wszystkich" ( Nostra aetate, 1).
To stwierdzenie nie może oczywiście prowadzić do relatywizmu w pojmowaniu prawdy.
Dlatego Kościół z niesłabnącą gorliwością głosi, że tylko Chrystus, wcielony syn Boży, jest
"drogą, prawdą i życiem" (J 14,6) i że tylko w Nim ludzie mogą znaleźć pełnię życia
religijnego ( Nostra aetate, 3).
Nie powinno to jednak skłaniać do umniejszania pozytywnych elementów innych religii.
Sama deklaracja soborowa wskazuje zwłaszcza na duchowe bogactwa hinduizmu,
buddyzmu, islamu i religii tradycyjnych: "Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co
w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych
sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu
wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko
jednak odbijają promień owej Prawdy,która oświeca wszystkich ludzi"(Nostra aetate 2)
2. Szczególną uwagę deklaracja poświęca braciom żydom, z którymi chrześcijaństwo jest
połączone wyjątkowo głęboką więzią. Wiara chrześcijańska bierze początek
z doświadczenia narodu żydowskiego, z którego wywodził się Chrystus według ciała.
Dzieląc z żydami część Pisma Świętego, zwaną Starym Testamentem, Kościół nadal
odwołuje się w swoim życiu do tego dziedzictwa prawdy, odczytuje je na nowo w świetle
Chrystusa. Nowa epoka, którą On ustanowił przez swoje nowe i wieczne Przymierze, nie
niszczy starego korzenia, ale sprawia, że jego owoce zyskują wymiar uniwersalny. Dlatego
bardzo bolesne jest dla nas wspomnienie napięć, jakie tylekroć towarzyszyły relacjom
między chrześcijanami a żydami. Z myślą o tym i my powtórzymy dzisiaj słowa Soboru,
wyrażające głębokie ubolewanie z powodu "aktów nienawiści, prześladowań, przejawów
antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw żydom"
( Nostra aetate, 4).
3. Maryja wzór osobowy wierzącej, niech skłania wyznawców, wszystkich religii wsłuchiwania
się w głos Boży i do wierności wymogom prawdy, którą przyjęli. Niech Jej wstawiennictwo
pomaga Kościołowi łączyć konsekwentne głoszenie prawdy z dialogiem ze wszystkimi.
Niech ludzie wszystkich wyznań uczą się dróg wzajemnego poznania, szacunku
i współpracy, aby zgodnie z Bożym zamysłem mogli razem budować powszechny pokój
i braterstwo.
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15. Deklaracja „Gravissimum educationis‖ (o wychowaniu chrześcijańskim)
1. Wychowanie jest dziedziną o istotnym znaczeniu dla życia Kościoła i społeczeństwa.
W magisterium Soboru Watykańskiego II nie mogło zatem zabraknąć refleksji na ten temat.
Ojcowie Soborowi omówili go przede wszystkim w deklaracji Gravissimum educationis,
potwierdzając prawo wszystkich ludzi do odpowiedniego wychowania. Podjęli też próbę
bliższego określania cech prawdziwego wychowania, to znaczy takiego, które wspomaga
integralny rozwój osoby "w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra
społeczności, których człowiek jest członkiem" (Gravissimum educationis, 1). W tym celu przypomniał Sobór - należy dopomagać dzieciom i młodzieży "do harmonijnego
rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych" oraz
w kształtowaniu dojrzałego "zmysłu odpowiedzialności", którym będą się kierować
w swoich życiowych wyborach i w różnych dziedzinach działalności.
Istotne znaczenie ma też obecność w programie wychowawczym wartości moralnych oraz
wartości religijnych. Rzecz jasna, odgrywają one szczególnie doniosłą rolę w Kościele,
którego celem jest wychowanie uczniów Chrystusa, ale nie może ich zabraknąć - jako
propozycji respektującej zasady wolności religijnej - w żadnym programie wychowawczym,
ponieważ wartości te są odpowiedzią na głębsze pytania człowieka i odzwierciedlają
nieusuwalny wymiar ludzkiego istnienia (n. 7).
2. Gravissimum educationis, jednoznacznie określa hierarchię wychowawców, uznając
pierwszoplanową rolę rodziny, a zwłaszcza rodziców. Nie zwalnia to Kościół, społeczeństwa
i państwa z konkretnych obowiązków w dziedzinie wychowania, jednakże „pierwszymi i
głównymi wychowawcami są rodzice, jako ci, którzy przekazali im życie‖.
Sobór uznaje wielkie znaczenie szkolnictwa, które stało się niezbędnym elementem
właściwego wychowania młodzieży, zwłaszcza wobec wyznań związanych z nieustanną
i gwałtowną ewolucją współczesnego społeczeństwa. Prawo do wychowania obejmuje także
prawo do oświaty: państwo powinno je zatem w pełni zagwarantować, tworząc własne
szkoły oraz wspomagając szkoły tworzone przez instytucje państwowe, które zapewniają
odpowiedni poziom i systematyczność nauczania. W tym kontekście Gravissimum
educationis wzywa szkoły katolickie, aby nieustannie podnosiły jakość swej posługi, dążąc
do rzeczywistej syntezy wiary i kultury oraz do wspólnego dobra całego społeczeństwa.
4. Drodzy bracia i siostry, skierujmy spojrzenie ku Maryi Pannie, która jako Matka Syna
Bożego w przedziwny sposób wypełnia swoje niezwykłe zadanie "wychowawcze" wraz ze
swym małżonkiem Józefem. Klimat nazaretańskiego domu, bogaty we wszelkie cnoty, niech
będzie wzorem dla wszystkich instytucji i środowisk wychowawczych.

16. Deklaracja „Dignitatis humanae‖ (o wolności religijnej)
1. Na zakończenie cyklu rozważań, które od dłuższego czasu prowadziliśmy na temat Soboru
Watykańskiego II, omówimy dziś deklarację Dignitatis humanae, poświęconą wolności
religijnej.
Wszyscy wiemy, że w dziedzinie stosunków między różnorodnymi kulturami i religiami nie
zawsze postępowanie różnych wspólnot ludzkich, państw, a niekiedy samych wiernych było
zgodne z zasadami szacunku i tolerancji. Sam Kościół od początku swej historii doznawał
prześladowań. Z drugiej strony Sobór uznał otwarcie, ze również w życiu chrześcijan " nieraz
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pojawiał się sposób postępowania nie dość zgodny z duchem ewangelicznym, a nawet mu
przeciwny " (Dignitatis humanae, 12).
Deklaracja Dignitatis humanae, powołując się na racje rozumowe i objawienie, głosi, że
człowiek ma prawo do wolności religijnej i że w związku z tym "wszyscy ludzie powinni
być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk
społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie
przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu
według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności
z innymi".
2. Fundamentem, na którym opiera się to prawo, nie jest relatywizm bądź obojętność religijna
sugerująca, że nie istnieje jedna prawda i że każdy wybór ma taką sama wartość. U jego
podstaw leży godność osoby ludzkiej, która ze swej natury ma prawo i obowiązek szukać
prawdy i może to czynić w sposób autentycznie ludzki tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście
wolna. "Prawda - głosi Sobór - nie inaczej się narzuca jak tylko siłą samej prawdy, która
wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie".
Sobór dodaje jednak, że z prawa do wolności religijnej, podobnie jak z prawa do
jakiejkolwiek innej wolności, należy korzystać w duchu poszanowania praw
i obowiązków, jakich wymaga sprawiedliwy ład publiczny. Istotną rolę odgrywa tu
władza cywilna, która nie może co prawda "nakazywać ani zabraniać aktów
o charakterze religijnym", ale ma obowiązek chronić społeczeństwo przed ewentualnymi
"nadużyciami, jakie mogłyby pojawiać się pod pretekstem korzystania z wolności religijnej".
3. Módlmy się, drodzy bracia i siostry, aby we wszystkich krajach było zagwarantowane to
podstawowe prawo. Najświętsza Maryja Panna, niewiasta wolna i cicha, niech nauczy nas
umacniać autentyczny i głęboki zmysł Boga, który budzi szacunek i miłość dla wszystkich
ludzi. W szczególności niech wyprosi synom Kościoła łaskę przyswojenia sobie w pełni
nauczania Vaticanum II, który w tym dokumencie, podobnie jak we wszystkich innych,
pozostawił nam - co w miarę upływu czasu dostrzegamy coraz lepiej - bezcenne dziedzictwo
i ukazał bezpieczną i pewną drogę ku bliskiemu już trzeciemu tysiącleciu.
35 rocznica Soboru Watykańskiego II 1
W grudniu 2000 roku minęło 35 lat od zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II.
W Kościele trwa nadal proces recepcji, interpretacji i realizacji nauczania soborowego. Z okazji
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w Rzymie w dniach 25 - 27 lutego 2000 r. odbyła się
międzynarodowa konferencja, poświęcona refleksji na temat realizacji VATICANUM II.
Konferencja zgromadziła ponad 250 uczestników - biskupów, teologów, historyków, katechetów,
kapłanów, zakonników i świeckich. Obok głównych referatów przedstawiono około 40 krótkich
relacji, dotyczących recepcji Soboru w różnych dziedzinach: studiów teologicznych, formacji
kapłańskiej, apostolstwa laikatu, katechezy, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, wolności
religijnej, inkulturacji.
Dwa, z czterech głównych referatów, wygłosili: prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph
Ratzinger na temat <<Eklezjologia konstytucji ‗Lumen gentium‘>> oraz rektor Uniwersytetu
Laterańskiego bp Angelo Scola o <<dialogu i rozeznaniu w głoszeniu prawdy>> w świetle konstytucji
<<Gaudium et spes>>.
W ostatnim dniu konferencji z jej uczestnikami spotkał się Ojciec Święty, który w skierowanym do
nich przemówieniu podsumował obrady, stwierdzając, że <<Sobór Watykański II był prawdziwym
proroctwem dla życia Kościoła i będzie nim jeszcze przez wiele lat trzeciego tysiąclecia, które
niedawno się rozpoczęło. Kościół, bogaty w odwieczne prawdy, które zostały mu powierzone, będzie
nadal przemawiał do świata, głosząc, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem
świata: wczoraj, dziś i na wieki>>.
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<<Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego>> (n. 22
w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes) - są słowami bardzo drogimi Ojcu Świętemu
i dlatego często przypomina je w kluczowych tekstach swojego Magisterium. Znalazły się one
również w powyższym przemówieniu.
1

Porównaj „JUBILEUSZ APOSTOLSTWA ŚWIECKICH‖

WYKAZ ENCYKLIK PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Lp.

Tytuł

1

Redemptor Hominis 83

2

Dives in Misericordia84

3

Laborem Exercens 85, 86

4

Slavorum Apostoli 87

5

Dominum et
Vivificantem88
Redemptoris Mater 89

6

Miejsce
podpisania

Dzień
liturgiczny

Data
opublikowania

Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra
Castel
Gandolfo
Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra

1-sza Niedz.
Wielkiego Postu
1-sza Niedz. Adwentu

4 III 1979

Rok
pontyfikatu
I

30 XI 1980

III

14 IX 1981

III

2 VI 1985

VII

18 V 1986

VIII

25 III 1987

IX

83

Święto Podwyższenia
Krzyża
Uroczystość Trójcy
Przenajśw.
Zesłanie
Ducha Św.
Zwiastowanie
Pańskie

Odkupiciel Człowieka - (O Bogu Chrystusie). Jezus Chrystus ośrodkiem dziejów i drogą człowieka. Encyklika zawiera
poglądy i opinie Ojca Świętego Jana Pawła II w kwestiach wiary i sprawach dotyczących ogólnych problemów życia
współczesnego człowieka. Zwraca uwagę na zagrożenia człowieka współczesnego i potrzebę budowania trwałego
pokoju na świecie. Encyklika zawiera program pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.
84
Bogaty w miłosierdzie (o Bożym Miłosierdziu, o Bogu Ojcu) - Encyklika zawiera wykładnię teologiczną pojęcia
miłosierdzia oraz poświęca wiele uwagi problematyce społecznej związanej z miłosierdziem, odwołując się do
sprawiedliwości, niebezpieczeństwa atomowego, wyzysku i nędzy. Posiada inwokację „Totus Tuus ego sum‖.
85
Encyklika była przygotowywana do opublikowania 15 V 1981r., w 90 rocznicę Encykliki „Rerum novarum‖ ale wobec
zamachu, Ojciec Święty Jan Paweł II nie mógł jej definitywnie przejrzeć.
86
Z pracy swojej (o pracy ludzkiej, z okazji 90 rocznicy encykliki ―Rerum novarum‖ - Leona XIII) - I Encyklika
społeczna Ojca Świętego Jana Pawła II. Poświęcona w szczególny sposób znaczeniu ludzkiej pracy. Encyklika
aktualizuje społeczną doktrynę Kościoła Katolickiego. Zawiera nowe ujęcia takich m.in. kwestii, jak własność
środków produkcji, rola państwa w zarządzaniu tymi środkami, prawa i obowiązki związków zawodowych wobec
reprezentowanych przez nie grup społeczno-zawodowych oraz prawo do strajku.
87
Święci Apostołowie Słowian (w tysiąc setną rocznicę śmierci Św. Metodego). Encyklika zawiera rys biograficzny
Świętych: Cyryla i Metodego, opis Chrystianizacji ludów słowiańskich. Sposób działania Cyryla i Metodego
przedstawił Papież jako model dialogu i otwarcia ekumenicznego, w celu przezwyciężenia konfliktów
i nieporozumień.
88
Ducha Świętego wyznaje kościół (O Bogu Duchu Świętym w życiu kościoła i świata) - Encyklika zachęca do otwarcia
się na Ducha Świętego i do modlitewnego wołania: ―Przyjdź!‖ Mówi o nadziei i radości,
o śmierci
i zagrożeniach, jakie ciążą nad światem - wspomniany jest wyścig zbrojeń oraz nędza wielu mieszkańców Ziemi - ale
też o życiu, które daje Duch Święty. Jesteśmy w naszej epoce na nowo wezwani, aby zbliżyć się do Ducha Świętego,
Ożywiciela. Encyklika stanowi kontynuację dwu poprzednich poświęconych Trójcy Przenajświętszej: „Dives In
Misericordia‖
(O Bogu Ojcu) i „Redemptor hominis‖ (O Synu Bożym).
89
Matka Odkupiciela (0 Maryi Matce Boga Jezusa Chrystusa, o Błogosławionej Maryi Dziewicy w Życiu
Pielgrzymującego Kościoła) - Istotną treścią Encykliki jest przede wszystkim medytacja nad tajemnicą zbawienia,
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Lp.

Tytuł

Miejsce
podpisania

Dzień
liturgiczny

Data
opublikowania

7

Sollicitudo rei Socialis 90

-------------

30 XII 1987

8

Redemptoris Missio1

-------------

7 XII 1990

XIII

9

Centesimus Annus2

XIII

Veritatis Splendor3

6 VIII 1993

XV

11

Evangelium Vitae4

Św. Józefa
Rzemieślnika
Przemienienia
Pańskiego
Zwiastowania
Pańskiego
Wniebowstąpienia
Pańskiego

1 V 1991

10

Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra

Rok
pontyfikatu
X

25 III 1995

XVII

25 V 1995

XVII

14 IX 1998

XX

12
Ut Unum Sint 5
13

Fides et ratio
(wiara i rozum)6
- o relacjach między wiarą
i rozumem.

Rzym u Św.
Piotra
Rzym u Św.
Piotra

Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

objawioną Maryi. Encyklika jest owocem nabożeństwa Ojca Świętego Jana Pawła II do Najświętszej
Maryi Panny.
90

Społeczna troska Kościoła (z okazji XX rocznicy ogłoszenia ―Popularum Progressio‖ - Pawła VI) - II Encyklika
społecznaOjca Świętego Jana Pawła II. Jest systematycznym przypomnieniem całej społecznej nauki Kościoła na tle
konfrontacji dwóch bloków Wschód -Zachód i zagrożenia wojną nuklearną. Podejmuje problemy rozwoju i jego
stałego przyspieszenia, uwzględniając blaski i cienie zachodzących przemian. Przypomina o istnieniu
najpoważniejszych patologii: zagrożenie życia i pokoju, podział świata na przeciwstawne sobie bloki o tendencjach
imperialistycznych, negowanie praw człowieka ―... dwa wątki społecznej nauki Kościoła: obrona godności i praw
osoby ludzkiej w obronie sprawiedliwej relacji pomiędzy prawem a kapitałem oraz troska o pokój - spotkały się
i połączyły w tekście tej Encykliki.‖
1
Misja Chrystusa Odkupiciela (o stałej aktualności powołania misyjnego, o Kościele - w XXV rocznicę Soborowego
Dekretu „ Ad gentes‖ ). Encyklika jest poświęcona aktualności powołania i posłania misyjnego.
2
Stulecie ogłoszenia encykliki (w setną rocznicę Encykliki ―Rerum novarum‖)- III Encyklika społeczna Ojca Świętego
Jana Pawła II. Potwierdza aktualność, po stu latach, nauki ―Rerum novarum‖. W rozdziale III o Polsce.
3
Blask prawdy (O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła). Encyklika porusza doniosłe
problemy wiary i życia moralnego, wolności i prawdy. Tylko dzięki zakorzenieniu w prawdzie wolność człowieka ma
charakter ludzki i odpowiedzialny.
4
Ewangelia życia (O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego). Encyklika jest ukoronowaniem papieskiego
przepowiadania Ewangelii życia we współczesnym świecie. Jest krzykiem w obronie ubogich tego świata.
5
Aby byli jedno (O działalności ekumenicznej). Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności.
Encyklika podejmuje w sposób systematyczny problematykę jedności wśród wyznawców Chrystusa. Ukazuje
przebytą drogę, a także dzisiejszą sytuację ekumenizmu oraz potrzebę jego dalszego rozwoju w perspektywie
głoszenia Ewangelii.
6
<<Wiara i rozum - czytamy w pierwszych słowach dokumentu - są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi
się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym
celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy
o sobie>>.
Wiara i rozum to dwa różne sposoby docierania do prawdy, które muszą ze sobą zgodnie współdziałać. Dzięki
harmonijnej relacji między wiarą a rozumem człowiek może poznać swą prawdziwą godność, a Kościół pełnić
skutecznie swą najważniejszą misję głoszenia słowa Bożego wszystkim ludziom.
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Lp.

Tytuł

Miejsce
podpisania

Dzień
liturgiczny

Data
opublikowania

14

Ecclesia de
Eucharistia vivit Kościół żyje dzięki
Eucharystii

Rzym u Św.
Piotra

Wielki Czwartek –
Rok Różańca
Świętego

17 IV 2003

Rok
pontyfikatu
XXV

WYKAZ KONSTYTUCJI APOSTOLSKICH Papieża JANA PAWŁA II
Tytuł

Lp.

Sapientia Christiana - w sprawie uniwersytetów i wydziałów kościelnych
Scripturarum Thesaurus - w związku z promulgacją nowej Wulgaty1
Magnum Matrimonii Sacramentum - prawne uznanie Papieskiego Instytutu
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
4
Ut Sit Validum - nadająca Opus Dei statut prałatury personalnej
5
Sacrae Disciplinae Leges - promulgująca nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego
6
Divinus Perfectionis Magister - w sprawie nowego prawodawstwa
w procedurze procesów kanonizacyjnych
7
Spirituali Militum Curae - na temat ordynariatów wojskowych
8
Pastor Bonus2 - o Kurii Rzymskiej
9
Ex corde Ecclesiae - o Uniwersytetach Katolickich
10 Sacri Canones - promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich
11 Fidei Depositum - z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego3
12 Universi Dominici Gregis - o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze
Biskupa Rzymskiego4
WYKAZ LISTÓW APOSTOLSKICH papieża JANA PAWŁA II
1
2
3

Lp. Tytuł - temat
1
2
3
4

„Rutilans agmen‖ do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia
męczeństwa św. Stanisława.
Inter Sanctos - ogłaszający św. Franciszka z Asyżu patronem
ekologów.
„Patres Ecclesiae‖ - na 1600-lecie śmierci św. Bazylego
„Dominicae Cenae‖ - do wszystkich biskupów świata o tajemnicy

1

Data
opublikowania
15 IV 1979
25 IV 1979
7 X 1982
28 XI 1982
25 I 1983

25 I 1983
21 IV 1986
28 VI 1988
15 VIII 1990
18 X 1990
11 X 1992
22 II 1996

Data
opublikowania
8 V 1979
29 XI 1979
2 I 1980
24 II 1980

Wulgata - łaciński przekład Biblii poprawionej i uzupełnionej przez św. Hieronima ze Strydentu ok.370-420.
W L‘Osservatore Romano z 16.10.1988r. nazwana jest „Bullą‖ .
3
Wydana w XXX rocznicę rozpoczęcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II.
4
Kontynuacja zakrojonego na szeroką skalę dzieła reformy centralnych instytucji Kościoła, zarysowanego m.in.
w Konstytucji ―PASTOR BONUS‖ i w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.
2
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5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

i kulcie Eucharystii
„Amantissima providenta‖ do Biskupów, Kapłanów i Wiernych
Włoch
w 600 rocznicę śmierci św. Katarzyny ze Sieny,
Dziewicy i Doktora Kościoła (1322-1414)
„Nieomylność Kościoła darem Chrystusa...‖
„Sanctorum altrix Mater Ecclesia‖ - do przełożonych zgromadzeń
reguł benedykyńskich na 1500-lecie śmierci św. Benedykta
Do całego Kościoła wzywający do modlitwy za VI Synod Biskupów
O wolności religijnej
„Egregiae Virtutis‖ - ogłaszjący świętymi Cyryla i Metodego
patronami Europy
„Familia a Dec instituta‖ - ustanawiający Papieską Radę d/s Rodziny
„Beata Hedvigis‖ - ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną
w Krakowie
„Radiabat velut‖ - do przełożonych zgromadzenia reguły
franciszkańskiej, na 800-lecie urodzin św. Franciszka
„Qui res Christi gerit‖ zatwierdzający kult bł. Jana z Fiesole
Aconcilio Constantinopolitano - na1600 rocznicę I Soboru
Konstantynopolitańskiego i na 1500 rocznicę Soboru Efeskiego
„Recognitio iuris‖ - o ustanowieniu Papieskiej Komisji Interpretacji
Kodeksu Prawa Kanonicznego
„Salvifici doloris‖ - o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
„Redemptionis Anno‖ - na temat Jerozolimy
„Die Dominico Paschae‖ - do wszystkich biskupów Kościoła na
zakończenie Roku Jubileuszowego
„Les grandes mysteres‖ - do wszystkich biskupów Kościoła w sprawie
Libanu
„Dolentium hominum‖ - ustanawiający Papieską Komisję
Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia
„Convenistis‖ - do duchowieństwa Czechosłowacji z okazji
o1bchodów 1100-lecia śmierci św. Metodego
Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku
Młodzieży
„Augustinum Hipponensem‖ - do Biskupów, Kapłanów, Rodzin
Zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego w 1600 rocznicę
nawrócenia św. Augustyna Biskupa i Doktora Kościoła
„Sescentesima anniversaria‖ - na 600-lecie chrztu Litwy
„Spirytus Domini‖ - na 200-lecie śmierci św. Alfonsa de‘Liguori
„Duodecimum saeculum‖ - do biskupów całego świata na 1200-lecie
Soboru Nicejskiego II
„Euntes in mundum‖ - z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej
List w sprawie abpa Marcela Lefebvre‘a
„Decessores nostri‖ - o reformie Papieskiej Komisji d/s Ameryki
Łacińskiej
„Ecclesia Dei‖ motuproprio w sprawie abpa M.Lefebvre‘a
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29 IV 1980

15 V 1980
11 VII 1980
15 VIII 1980
1 IX 1980
31 XII 1980
9 V 1981
8 XII 1981
15 VIII 1982
3 X 1982
31 X 1983
2 I 1984
11 II 1984
20 IV 1984
29 IV 1984
1 V 1984
11 II 1985
19 III 1985
31 III 1985
28 VIII 1986

5 VI 1987
1 VIII 1987
4 XII 1987
25 I 1988
8 IV 1988
18 VI 1988
2 VIII 1988

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58

„Mulieris dignitatem‖ - z okazji Roku Maryjnego o godności i
powołaniu kobiety
Vicesimus quintus annus - W 25 rocznicę ogłoszenia Konstytucji
Soborowej „Sacrosanctum concilium‖ o świętej liturgii
Motu proprio- ustanawiający Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej

15 VIII 1988

Z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej
„Ancora una volta‖ - do wszystkich Biskupów Kościoła Katolickiego
o sytuacji w Libanie
Do zakonników i zakonnic Ameryki Łacińskiej na 500-lecie
ewangelizacji Nowego Świata
List poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego
List na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w
nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej.
„Europae Orientalis‖ - motu proprio o przekształceniach Komisji Pro
Russia w Stałą Komisję Międzydykasterialną d/s Kościoła w Europie
Wschodniej
Motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady d/s Kultury z Papieską
Radą d/s Dialogu z Niewierzącymi oraz przekształcenia Papieskiej
Komisji d/s Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego
Kościoła w Papieską Komisję d/s Kościelnych Dóbr Kultury
Motu proprio o ustanowieniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994
Motu proprio o ustanowieniu Papieskiej Akademii Obrony Życia
List do Dzieci w Roku Rodziny 1994
„Ordinato sacerdotalis‖ - o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie
mężczyznom
„Tertio millennio adveniente‖ - w związku z przygotowaniem
Jubileuszu Roku 2000
„Orientale Lumen‖ - w 100 rocznicę Listu Apostolskiego „Orientalium
dignitas‖ papieża Leona XIII - o chrześcijaństwie wschodnim
List do Kobiet
Na 400-lecie Unii Brzeskiej
List do Kapłanów w jubileuszowym roku święceń kapłańskich
Na 350-lecie Unii Użhorodzkiej
Motu proprio - o duszpasterstwie Ludzi Morza
Laetamur magnopere - zatwierdzający i promulgujący wydanie
łacińskie Katechizmu Kościoła Katolickiego
Divini amoris scientia - wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła
powszechnego.
Motu proprio Ad tuendam fidem - wprowadzający pewne przepisy do
Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich.
Motu proprio - o naturze teologicznej i prawnej Konferencji
Episkopatów.
Dies Domini - do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu
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27 VIII 1989
7 IX 1989

1 I 1989

1990
19 V 1991
31 V 1991
15 I 1993

25 III 1993

1 I 1994
2 II 1994
11 II 1994
13 XII 1994
22 V 1994
10 XI 1994
2 V 1995
29 VI 1995
12 XI 1995
17 III 1996
18 IV 1996
31 I 1997
15 III 1997
19 X 1997

18 V 1998

21 V 1998
31 V 1998

59
60

61
62
63
64
65
66

niedzieli.
Motu proprio - ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze
Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy
Z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiej Kościoła Rumunii
z Kościołem rzymskim
Motu proprio - o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem
rządzących i polityków
Novo millennio ineunte1 - do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych
na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Motu proprio - Misericordia Dei - o niektórych aspektach sprawowania
Sakramentu Pokuty
Rosarium Virginis Mariae - Różaniec Najświętszej Maryi Panny
Z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium
Mane nobiscum Domine do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych na
Rok Eucharystii (październik 2004 r. – październik 2005 r.)

1 X 1999
7 V 2000

31 X 2000
6 I 2001
2 V 2002
16 X 2002
4 XII 2003
7 X 2004

ZWYKŁY DZIEŃ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
5.30 - Medytacje.
700 - Msza św. w prywatnej kaplicy91.
Spotkanie w sali obok kaplicy z uczestnikami Mszy św.
800 - Śniadanie - robocze.
Praca w biurze z różnymi osobami.
Praca w biurze w samotności, do godz.1100.
00
11 - Audiencje prywatne (w prywatnej bibliotece) z biskupami przybyłymi z wizytą „ad
limina‖92. Rocznie ok. 450-500 audiencji.
Audiencje dla grup, w salach Pałacu Apostolskiego lub w Auli Pawła VI 93.
Fotografowie: Felici 94, Arturo Mari 95.
45
13 - Obiad (roboczy - w dni powszednie).
Po obiedzie odpoczynek 30 minutowy.
Następna godzina to czas na brewiarz, medytacje, naukę języków.
do 1800 - Praca w biurze - samotnie.
1830 - Audiencje dla kierowników Sekretariatu Stanu, Sekretarza Stanu, jego zastępcy,
prefektów Kongregacji, sekretarzy Kongregacji.
2000 - Kolacja - zwykła robocza. Praca w swym biurze 96. Modlitwa prywatna.
Modlitwa brewiarzowa w kaplicy.
1

Po raz pierwszy w historii Kościoła dokument tej rangi podpisany został przez Papieża publicznie, na oczach
ponad 100 tys. wiernych obecnych na Placu Świętego Piotra, biorących udział w zamknięciu Drzwi Świętych
i końcowej Eucharystii.
W liście Ojciec Święty wskazał Kościołowi kierunek marszu w trzecim tysiącleciu.
91

max. 50 osób wiernych
„ad limina apostolorum‖ - łac. do progów apostolskich; podróż sprawozdawcza biskupa diecezjalnego do
Rzymu
93
grupy 2000 osób.
94
rodzina pełniąca od wielu lat urząd watykańskich fotografów
95
„L‘Osservatore Romano‖
96
korespondencja, lektura prasy, książek, przygotowywanie się do audiencji które mają się odbyć nazajutrz.
92
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2245 - Odpoczynek.
Praktyki religijne:








Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Brewiarz ze wszystkimi godzinami dnia.
Czytanie duchowne.
Droga krzyżowa w każdy piątek.
Sakrament Pokuty 97- co tydzień.
Każda środa - Audiencja Generalna: katecheza + jej streszczenie w kilku językach.
Każda niedziela - Angelus: przemówienie, wspólna modlitwa z wiernymi;
- po południu wizyta w rzymskiej parafii.
 Każda 1-sza sobota miesiąca: klęcząc przed ołtarzem w watykańskiej Cappella Paolina,
przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie.
„W systemie pracy Jana Pawła II uderza ogromna zdolność koncentrowania się na
wykonywanej aktualnie pracy, przy jednoczesnej umiejętności przechodzenia od jednego zajęcia do
drugiego, by w tym następnym znów skoncentrować całą uwagę. Uderza również niezwykłe
wykorzystanie każdej chwili. Te umiejętności pozwalały Papieżowi na wykonywanie jego ogromnej
pracy‖.
W spotkaniach Ojca Świętego z rzymskimi parafiami nastąpiła zmiana. Od 1 grudnia 2002 r. już
nie Papież je odwiedzał, lecz parafie były jego gośćmi w Watykanie, a dokładnie w auli Pawła VI,
gdzie brały udział we Mszy św. Rozpoczęli wierni parafii św. Pudencjany, którą Jan Paweł II miał
odwiedzić 24 lutego 2002 roku. Z powodu dokuczliwego bólu prawego kolana wizytę odwołano.
Pierwszą rzymską parafię – św. Franciszka Ksawerego w dzielnicy Garbatella Ojciec Święty
odwiedził już 3 grudnia 1978 r.
Ostatnia – pod wezwaniem św. Henryka, w której był 17 lutego 2002 r. – była zarazem 301.
Według wikariusza papieskiego dla diecezji rzymskiej ks. kardynała Camillo Ruini, w Wiecznym
Mieście jest obecnie 335 parafii.

DZIEŃ POWSZEDNI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II1
Jeszcze nie tak dawno Jan Paweł II wstawał około godz. 5.30, a nawet jeszcze wcześniej. Zaraz po
przebudzeniu krótko się gimnastykował, a następnie modlił się w samotności, często leżąc krzyżem
przed ołtarzem. W ostatnich latach swego życia wstawał nieco później, przed godziną 6.00.
7.30 Msza św.
Po porannej toalecie Papież rozpoczynał nowy dzień od modlitwy w swojej prywatnej kaplicy
z polskimi siostrami sercankami, które prowadziły mu dom. O 7.30 Jan Paweł II odprawiał mszę,
w której bardzo często uczestniczyli goście: dyplomaci, politycy, duchowni, ważne osobistości ze
świata kultury i nauki, znajomi i przyjaciele Papieża. Wszystkim Ojciec Święty osobiście udzielał
komunii.
8.30 Śniadanie

97

1

spowiadając się u stałego spowiednika

Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php
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Po mszy Jan Paweł II rozmawiał z jej uczestnikami, niektórych zapraszał na śniadanie, innych na
obiad. Nie robił tego żaden z jego poprzedników, gdyż dotąd papieże spożywali posiłki wyłącznie
w obecności swoich sekretarzy.
Często wspólne posiłki miały charakter roboczy - Papież omawiał ze swoimi gośćmi ważne sprawy,
często zadawał pytania i uważnie słuchał odpowiedzi. Zawsze takim spotkaniom - co podkreślają
zgodnie wszyscy goście Papieża - towarzyszyła miła, serdeczna atmosfera, stwarzana przez
Gospodarza.
9.30 W gabinecie
Około 9.30 Jan Paweł II udawał się do swego gabinetu. Czytał dokumenty dostarczone mu przez
Sekretariat Stanu, opracowywał listy i encykliki. Zazwyczaj dokumenty podpisywał czarnym piórem,
ale pod encykliką, aktem papieskim najwyższej rangi, składał podpis piórem koloru złotego. Papież
wprawdzie miał komputer, ale raczej go nie używał. Teksty pisał ręcznie, zawsze po polsku, po czym
oddawał do tłumaczenia na włoski i inne języki. Tłumaczeniami zajmowali się sekretarze, którzy
podlegali arcybiskupowi Dziwiszowi.
Sporo czasu zajmowała Papieżowi lektura codziennej prasy. Na jego biurku codziennie znajdowały
się gazety w języku włoskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i, oczywiście, polskim, gdyż Jan
Paweł II zawsze był bardzo zainteresowany tym, co dzieje się w jego Ojczyźnie. Papież w lekturze
pogrążał się sam. Nie potrzebował tłumacza, gdyż znał biegle dziesięć języków. Natomiast podczas
zagranicznych pielgrzymek dla Papieża przygotowywany był przegląd prasy. Na przykład podczas
wizyt w Ojczyźnie taki przegląd w języku polskim i włoskim dla Jana Pawła II i jego świty
opracowywała rano Katolicka Agencja Informacyjna. Mając ponad 80 lat do czytania i pisania Papież
nie używał okularów.
11.00 Audiencje i spotkania
Zwykle o 11.00 zaczynały się prywatne audiencje i spotkania z gośćmi, które trwały w sumie dwie
godziny.
Zdarzało się, że było ich ponad dziesięć jednego dnia. Papież przyjmował wielkich tego świata koronowane głowy, szefów państw oraz zwykłych wiernych. Bardzo często wśród gości byli
przedstawiciele innych religii, wyznań, a także niewierzący. Ojciec Święty dla wszystkich był
serdeczny i uprzejmy, co często powodowało, że goście otwierali się przed nim. Prezydent Czech
Vacláv Havel wyznał po audiencji, że "wyspowiadał się" u Papieża, co oczywiście nie oznaczało, że
przystąpił do sakramentu, ale wiele mówiło o atmosferze rozmowy z Janem Pawłem II.
Nawet jeśli w audiencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, wszyscy mogli liczyć na uścisk dłoni
Papieża i na krótką rozmowę. Mimo kłopotów z chodzeniem, Papież cierpliwie, bez żadnego grymasu
na ustach obchodził wokół obszerną przestrzeń swojej biblioteki, aby przywitać się z każdym
uczestnikiem audiencji. Spotkanie kończyło się zawsze wspólnym zdjęciem z Janem Pawłem II, które
robił papieski fotograf Arturo Mari, chociaż czasem arcybiskup Stanisław Dziwisz pozwalał również
pielgrzymom robić zdjęcia.
Przed obiadem Jan Paweł II przyjmował także rzymskich kurialistów, najczęściej z urzędów
wyspecjalizowanych w tematyce, którą akurat się zajmował. Wolne od audiencji były tylko wtorki
i niedziele, ale wówczas Papież spotykał się z teologami i przedstawicielami innych nauk.
Wyjątkowym dniem była środa, kiedy odbywała się audiencja generalna, czyli dla wszystkich
pielgrzymów przybyłych z całego świata. Miejscem spotkania był plac Świętego Piotra, a w razie
niepogody wierni gromadzili się w Auli Pawła VI i bazylice Świętego Piotra. Pielgrzymi mieli okazję
jeszcze raz spotkać się z Papieżem w niedzielę w południe, na modlitwie Anioł Pański.
13.30 Obiad
Na godzinę 13.30 wyznaczony był obiad, choć często z powodu przedłużających się audiencji Papież
zasiadał do stołu dużo później. Nie bez racji jeden z papieskich prałatów mawiał: "Z Ojcem Świętym
są dwie rzeczy niewiadome do ostatniej chwili - o której godzinie i z kim będzie jadł obiad". Przy tym
posiłku bywało zazwyczaj więcej zaproszonych osób niż na śniadaniu. Zazwyczaj bywało bardzo
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dużo gości z Polski. Dla przykładu - w drugiej połowie listopada 2000 roku, Jan Paweł II przyjął na
obiedzie: Lecha Wałęsę, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz, Hannę Suchocką,
Tadeusza Mazowieckiego i redaktorów: Marka Skwarnickiego i Stefana Wilkanowicza. Czy można
było się więc dziwić, że był doskonale zorientowany w sytuacji w Ojczyźnie? Na obiedzie pojawiali
się także współpracownicy Ojca Świętego, z którymi omawiał on najbliższe plany. Dlatego obiad
przedłużał się do 15.00.
15.00 Spacer i praca
Po obiedzie Jan Paweł II udawał się na 20-minutową sjestę. Następnie spacerował z różańcem
w ręku, na ogół samotnie, czasami w towarzystwie arcybiskupa Dziwisza. Miejscem przechadzek
były Ogrody Watykańskie, choć czasem Jan Paweł II zadowalał się spacerem po tarasie swojej
rezydencji, gdzie jest bardzo dużo zieleni. O Piusie XII mówiono, że kiedy wychodził na spacer,
wszyscy robotnicy watykańscy usuwali mu się z drogi. Natomiast Jan Paweł II wprost przepadał za
kontaktami z ludźmi i rozmawiał z napotykanymi po drodze pracownikami. Po spacerze Papież
zabierał się znowu do intensywnej pracy, czasem robiąc krótkie przerwy na modlitwę lub spacer
(kiedy miał więcej sił, pozwalał sobie na tylko jedną przerwę między godz. 17.15 a 17.45). Potem
przeglądał korespondencję, którą przygotowywał mu polska sercanka, siostra Eufrozyna, prowadząca
sekretariat prywatny Jana Pawła II.
Na godzinę przed kolacją Papież omawiał aktualne sprawy ze współpracownikami. W tym gronie
pojawiali się między innymi szefowie najważniejszych watykańskich urzędów: Włoch, kardynał
Angelo Sodano - "watykański premier", czyli Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Niemiec, kardynał
Joseph Ratzinger - watykański "stróż ortodoksji", czyli prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a do
niedawna Murzyn z Beninu kardynał Bernardin Gantin - wówczas prefekt Kongregacji do spraw
Biskupów.
19.30 Kolacja
Kolacja w domu papieskim była o godzinie 19.30. Również i tego posiłku Papież nie spożywał sam.
Gdy działo się coś ważnego na świecie, Ojciec Święty oglądał włoski dziennik telewizyjny. Po kolacji
wracał do swego gabinetu, gdzie studiował dokumenty kościelne, odpisując na najważniejsze listy
i przygotowując przemówienia na audiencje, które miały się odbyć następnego dnia.
Przed północą - sen
Po wieczornej modlitwie Papież udawał się na spoczynek, zazwyczaj między 23.00 a 23.40. Światła
w sypialni papieskiej gasły przed północą. Ten rozkład dnia zmieniał się, gdy Papież wyjeżdżał do
letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie więcej czasu poświęcał na wypoczynek i nie miał
oficjalnych spotkań. Jeszcze inaczej - co oczywiste - wyglądało to podczas zagranicznych
pielgrzymek, kiedy Papież zajęty był bardziej niż w Watykanie.
Nie można także zapomnieć, że Jan Paweł II, choć był głową Kościoła rzymskokatolickiego,
wykonywał takie czynności jak każdy ksiądz. Codziennie odprawiał mszę, udzielał komunii, czasem
chrzcił i udzielał ślubów, a w każdy Wielki Piątek zasiadał do konfesjonału w bazylice św. Piotra i
spowiadał.
ZWYKŁY ROK OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II






1 stycznia przewodniczył liturgii Święta Bożej Rodzicielki.
6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego udzielał księżom sakry biskupiej.
w pierwszą sobotę miesiąca odmawiał Różaniec transmitowany przez Radio Watykańskie.
w styczniu spotykał się z Korpusem Dyplomatycznym.
przewodniczył zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w bazylice św. Pawła za
Murami (od 1982r.).
 przewodniczył liturgii Niedzieli Palmowej.
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 przewodniczył wielkoczwartkowej liturgii i Mszy Krzyżma98 w bazylice Watykańskiej oraz Mszy
Wieczerzy Pańskiej w bazylice św. Jana na Lateranie.
 w Wielki Piątek przewodniczył Drodze Krzyżowej w Koloseum.
 przewodniczył liturgii Wielkiej Niedzieli i udzielał błogosławieństwa „Urbi et orbi‖.
 w czwartek przewodniczył procesji Bożego Ciała w bazylice św. Jana na Lateranie.
 w dniu Wszystkich Świętych lub Zadusznym sprawował liturgię na rzymskim cmentarzu Verano.
 8 grudnia modlił się na placu Hiszpańskim i celebruje Mszę św. w bazylice Matki Bożej
Większej.
 przewodniczył liturgii Bożego Narodzenia i udzielał błogosławieństwa „Urbi et orbi‖.
 24 grudnia spotykał się z Polakami.
 31 grudnia odprawiał Mszę św. z dziękczynnym „Te Deum‖.
 w grudniu spotykał się z kardynałami oraz członkami i pracownikami Kurii Rzymskiej.
 Przez cały rok:






udzielał wszystkich Sakramentów Świętych;
wizytował parafie diecezji rzymskiej jako Biskup;
odbywał podróże włoskie jako Prymas Italii;
odbywał podróże zagraniczne jako Papież;
odwiedzał więźniów.

 Pisał orędzia na kolejne Światowe Dni:

Pokoju

Modlitwy o Powołania

Środków Społecznego przekazu

Misji

Wyżywienia

Migrantów

Młodzieży

Chorego

Modlitw o Pokój

Chorych na Trąd

Wielkopostne

Wielkanocne

Bożonarodzeniowe
 do konkretnego narodu przed apostolską podróżą zagraniczną
 turystyki
 życia konsekrowanego
 Pisał ponadto:





98

encykliki
adhortacje apostolskie
listy apostolskie
konstytucje Apostolskie
listy zwykłe, z różnych okazji 99 :

Krzyżmo - olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek,
używany przy udzielaniu chrztu, przy bierzmowaniu i święceniach kapłańskich
99
Do Kościołów, Episkopatów Krajowych, do indywidualnych osób, do adresatów specjalnych np.
dzieci, młodzieży, kobiet.
257







przesłania
przemówienia, homilie, modlitwy, rozważania, katechezy
wysyła telegramy
udziela nominacji
wynosi na ołtarze błogosławionych i świętych

 Uczestniczył w spotkaniach:








kongresowych
sympozjach
z okazji różnych uroczystości
synodalnych
konferencyjnych
sesji plenarnych.

WYPISY Z „ELEMENTARZA ETYCZNEGO‖ KAROLA WOJTYŁY1
Wprowadzenie - Jerzy W. Gałkowski



Prawda podjęta przez człowieka jest fundamentem jego wolności. Czy może być coś
groźniejszego niż bytowanie bez prawdy i wolności?











Sumienie może dotrzeć do prawdy, do dobra obiektywnego, ujawnić je i przyswoić sobie. Nie do
człowieka należy decyzja o tym, co dobre, a co złe, gdyż nie od człowieka zależy to, że jest
człowiekiem. Odkrywa ogólne i podstawowe zasady postępowania, a dopracowuje i spełnia je
samodzielnie. Tylko to działanie, które jest zgodne z pierwotnym projektem Stwórcy,
z zawartym w fundamentach ludzkiej natury, jest budowaniem właściwym, jest tworzeniem dobra
moralnego. Zadaniem człowieka jest trud odczytywania tego projektu, dopracowanie go
w szczegółach, dostosowanie do sytuacji oraz jego spełnienie.
Tym co różni i co istotnie określa człowieka , jest jego "wnętrze" - podmiotowość, rozumność,
wolność, sprawczość, uczuciowość. To "wnętrze" ma charakter duchowy i odpowiednią do
tego wartość - godność. Godność jest obiektywnym punktem odniesienia wszelkich ludzkich
czynów, jest wyznacznikiem i normą życia moralnego.
Osoba nie może być dla nikogo przedmiotem użycia, nie może być tylko środkiem działania, ale
zawsze celem/ dla siebie również/.
Zadaniem i obowiązkiem człowieka jest dążenie do zjednoczenia wewnętrznego, subiektywnego
obrazu prawdy i dobra z obiektywnym porządkiem istnienia, czyli dbałość o prawdziwość
sumienia.
Wolimy żyć w konformizmie, głusząc nasze sumienie, niż w trudzie prawdy.
Kto kocha, ten zabiega o dobro dla kochanego, ten stara się świadczyć na jego rzecz
mądrością, miłością, prawdą i dobrem.
Nie można za nikogo podjąć decyzji, nie można nikomu przekazać wewnętrznej wolności,
świadomości, siły przekonań, prawdziwego i pewnego sumienia. Można jednakże być, działać,
rozmawiać z drugim - językiem prawdy i dobra, językiem etyki, aby i jego objęło światło prawdy
i ciepło dobra.
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 ELEMENTARZ ETYCZNY

















Nauka o moralności zajmuje się istniejącymi normami moralnymi /teraz lub w przeszłości/, ustala
co uchodzi lub uchodziło za dobre lub złe/ jest nauką opisową/. Etyka zajmuje się określeniem co
jest dobre, a co złe, określa normy, uzasadnia je /jest nauką normatywną.
Twórcą moralności jest człowiek przez swoje działanie. Każdy człowiek musi sam osobiście
zdobyć się aktualne uzasadnienie dobra albo zła moralnego swych działań. To jest funkcją jego
sumienia.
Etyka chrześcijańska wypływa z refleksji nad bytem, dla której oparciem jest Objawienie.
Etyka chrześcijańska utrzymuje, że normy moralne podobnie jak wszystkie prawa natury
stworzonej pochodzą od Stwórcy, jednakże sposób pochodzenia olbrzymiej większości tych norm
jest naturalny, człowiek uświadamia je sobie po prostu rozumem.
W całym swoim działaniu pozostawaj w zgodzie z obiektywną rzeczywistością. Na tę
rzeczywistość składa się z jednej strony podmiot działający wyposażony w rozumną naturę,
a z drugiej strony cały szereg bytów przedmiotowych z których każdy ma swoją własną naturę.
Słowo natura /używane wcześniej/ w filozofii tomistycznej /św. Tomasz/ oznacza istotę danego
bytu, o ile istotę tę ujmuje się jako podstawę całej tegoż bytu działalności.
Rozum jest główną energią natury ludzkiej i główną jej władzą.
Łaska uświęcająca daje człowiekowi uczestnictwo w naturze Boga, a zdobywa ją rozum
oświecony wiarą, która daje mu rozeznanie nadprzyrodzone, tzn. takie, na które o własnych siłach
nie mógłby się zdobyć. Łaska uświęcająca jest więc w stosunku do natury ludzkiej nad - naturę.
Działalność łaski niejako utaja się w naturze i zmierza do tego, ażeby przede wszystkim
przywrócić człowiekowi pełnię życia w zgodzie z naturą uzdrowioną.
Prawo natury człowiek poznaje rozumem, jest ono proste, wręcz narzucające się, stanowi zaś
podstawę całej moralności. Rozeznaje je każdy normalny człowiek. Prawo natury pozwala
człowiekowi uczestniczyć w myśli Boga - Stwórcy i Prawodawcy, tkwiąc w jedności stworzenia.
Natura jest zaprogramowana przez Prawodawcę. Pozwala istocie rozumnej odczytać myśli i wolę
Prawodawcy. Natura zobowiązuje, wymaga, przyczynia się do powinności w człowieku, jest
źródłem skłonności, które o ile nie zostały wypaczone prowadzą w stronę porządku, ładu całości,
a w ładzie tym jest dobro. Jest rzeczą znamienną, że człowiek najczęściej odwołuje się do
natury jako do czegoś, co tłumaczy i rozgrzesza, ucieka przed prawem natury, przed
prawodawcą. Bowiem uznając prawo natury musiałby nim żyć, tworzyć siebie wg tego
prawa, a to jest kłopotliwe.
Kontakt bytu z Bogiem układa się na zasadzie pretensji lub na zasadzie bojaźni, ale może ułożyć
się na zasadzie miłości. Kiedy więc stosunek człowieka do Boga ukształtuje się na zasadzie
miłości osoby do Osoby, wówczas wszystko w nim dzieje się i rozwija się wedle tej
prawidłowości jaką miłość ze sobą niesie. Człowiek zaś ma prawo do miłości.
Człowiek religijny ma to przekonanie, że Bóg zna go o wiele gruntowniej i przenika o wiele
głębiej aniżeli on sam zna siebie i przenika samego siebie.
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Sąd Boga zgadza się zasadniczo z sądem sumienia.
Wg nauki katolickiej żadne miłosierdzie, ani boskie, ani ludzkie, nie oznacza zgody na zło,
tolerowanie zła. Miłosierdzie jest zawsze związane z poruszeniem od zła ku dobru.
Miłosierdzie Boga jest Dobrem, które rodzi dobro na miejscu zła. Zło bowiem samo
z siebie nie potrafi urodzić dobra.
Wielu ludzi, którzy nie mogą dotrzeć do prawdy o istnieniu Boga poprzez analizę bytu, może
trafi do Boga poprzez postulat ostatecznej sprawiedliwości, bez której ziemska egzystencja
człowieka traci swój normalny sens.
Ewangelia pokazuje drogę do nagrody przez miłość, a nie przez kalkulację. Miłość bowiem
wyklucza interesowność, jest bezinteresowna z samej swej istoty, jeszcze bezwzględniej
bezinteresowna niż sprawiedliwość.
Dążenie do szczęścia jest naturalnym i koniecznym: człowiek nie może szczęścia nie chcieć.
"Bądźcie doskonałymi jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" /Mt. 5,48/. Jest to nakaz aby
człowiek dążył do doskonałości. Doskonałość jest zawsze humanistyczna, wewnętrzna
i ludzka. Szczęście przychodzi przez doskonałość. Dążąc do szczęścia, człowiek nie dojrzewa
tylko do pełni swego człowieczeństwa, ale dojrzewa do Boga.
Etyka Ewangelii głosi to szczęście, do którego się dojrzewa przez charakterystyczny tylko dla
osób wysiłek moralny.
Dobra moralne przynoszą głębokie zadowolenie, a zło wyrzuty, przykrość wewnętrzną i ból.
Człowiek nie może urabiać sobie poglądu na swe czyny wedle tego ile przyniosą mu one
zadowolenia czy przyjemności, ale wedle tego, o ile służą temu celowi, jakim jest dobro.
O człowieku, o jego doskonałości stanowią przede wszystkim wartości duchowe, które są
obiektywnie wyższe od materialnych.
Asceza - wysiłek potrzebny aby wszystkie wartości /duchowe i materialne/ przeżywane przez
człowieka znalazły się na właściwym dla nich miejscu. Asceza jest więc normalnym
i koniecznym współczynnikiem moralnego życia człowieka. Oznacza rzetelne
i bezkompromisowe zaangażowanie się człowieka w pracę nad sobą, w dzieło moralnego
doskonalenia się i dojrzewania. Inna rzecz, iż często nie poprzestaje na zakresie przykazań, ale
usiłuje sięgać do dziedziny rad ewangelicznych, których realizacja domaga się ascezy. Nie wolno
jednak z tego powodu mniemać, iż asceza polega na ucieczce od życia. Wręcz przeciwnie, ma ona
człowiekowi zapewnić pełnię życia poprzez doskonałe opanowanie najtrudniejszych jego
dziedzin. Przez ascezę ma człowiek właśnie wejść we wszystkie wartości i przeżywać je w ich jak
największej prawdzie, bez złudzeń i bez rozczarowań. Pasja rzeczywistości, zainteresowanie dla
prawdziwego dobra, umiłowanie tego ładu, który zeń emanuje, to są te pierwiastki, na których
opierają się wszelkie poczynania ascetyczne we właściwym tego słowa znaczeniu.
Ideologia oznacza pogląd czy też zespół poglądów, które są zaadresowane do woli i uczucia,
stanowią treść poznania, należą do dziedziny myśli.
Ideowość określa postawę woli, jej wierność dla idei, czy ideologii uznanej za prawdziwą,
gotowość konsekwentnej realizacji tejże. Postawa pokory utrzymuje człowieka w rozumnym
podporządkowaniu względem idei czy ideologii. Aby podporządkowanie to było rozumne, sama
260

idea musi stać ponad człowiekiem. Człowiek, który mocno czuje wielkość takiej idei to człowiek
pokorny. Czuje zaś wielkość idei, jej nadrzędność, taki człowiek, który rzetelnie stara się ją
realizować. Brak pokory /w ogóle/ wyraża się albo bezideowością, albo ucieczką do płytkich
ideologii, do uznania i uznawania łatwizny.

















Pełnia życia duchowego człowieka w ujęciu Ewangelii ma charakter nadprzyrodzony.
Zjednoczenie z Bogiem jest pełnią życia duchowego dla człowieka, ponieważ w nim istota ludzka
dociera niejako do samego dna rzeczywistości.
Dla zrozumienia charakteru etyki chrześcijańskiej prawda o pozagrobowym spotkaniu
z Bogiem "twarzą w twarz" ma specyficzne znaczenie.
Osoba jest bytem wolnym, ale wolność jej nie oznacza niezależności od społeczeństwa. Osoba jest
bytem wolnym w ramach życia społecznego.
Miłość jest doskonalsza niż sprawiedliwość, i to wyczuwa się raczej niż rozumie, a tyle, że
w zakresie miłości umieszcza się wielkie przejawy serca, dobroci, oddania, poświęcenia, ze
sprawiedliwością zaś wiąże się raczej zimny rozsądek, stanowczość, surowość. W miłości
z niczego się nie rozliczamy, ale pragniemy dobra jak najwięcej dla osoby miłowanej.
Człowiekowi wolno chcieć dla siebie więcej - dążność taka nie kłóci się z przykazaniem miłości.
Wolno mu chcieć dla siebie nie tylko w zakresie dóbr duchowych, ale również materialnych, byle
tylko, mając więcej, więcej dawał z siebie innym. Miłość sprzeciwia się bowiem kapitalizowaniu
sprzeciwia się tezauryzacji, skłania natomiast człowieka w stronę szczodrości.
Wszelkie próby odebrania człowiekowi osobowości, próby jakiegoś stłoczenia i zniweczenia jej w
ramach zbiorowego życia trzeba zawsze określić nazwą totalizmu, są one sprzeczne
z elementarnymi wymaganiami moralności społecznej. Nasze pokolenie zna takie próby oraz ich
następstwa.
Walka o sprawiedliwość jest nieunikniona wszędzie tam, gdzie zachodzi niesprawiedliwość, czy to
w stosunku miedzy człowiekiem a człowiekiem, czy też w stosunkach między klasami
społecznymi. W świetle zasad chrześcijańskich, należy czuwać nad tym z jednej strony, ażeby
zażegnając walkę ze wszystkich sił, nigdy nie poświecić dla tego sprawiedliwości -z drugiej strony
zaś, ażeby walcząc czy też mobilizując się do walki nie przekroczyć wymogów sprawiedliwości i
nie popaść w walkę dla walki.
Sprawiedliwość jest spoiwem całego porządku moralnego, miłość zaś stanowi o jego
doskonałości. Człowiek powinien być świadom, że nie tylko Bóg jest i będzie sprawiedliwy dla
człowieka, ale że człowiek również może być sprawiedliwy dla Boga lub dla Niego
niesprawiedliwy.
Być sprawiedliwym tzn. oddawać powinność jakiejś osobie lub społeczeństwu. Szczególnym
przejawem sprawiedliwości jest liczenie się z uprawnieniami tych osób, które wyraźnie
i namacalnie nie zabiegają o to. Jest to zawsze dowód subtelności sumienia, jeśli umie się nie tylko
nie pominąć, ale jakoś szczególnie zaakceptować uprawnienia takich właśnie osób. Otóż coś
bardzo podobnego zachodzi właśnie w stosunku do Boga. Nie narzuca On się człowiekowi ze
swoimi uprawnieniami. Zależność człowieka od Niego jest dość głęboko ukryta w strukturze
całej rzeczywistości i człowiek musi się zawsze w jakiś sposób wysilić, ażeby ją odkryć
i ustalić. Kiedy zaś jej nie dostrzega, nie może człowiek nie stawiać pytania: czy nie jestem
jednak niesprawiedliwy względem Istoty, o której istnieniu tylu ludzi jest głęboko
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przekonanych? Zupełnie tak samo jak człowiek o subtelnym, delikatnym sumieniu lęka się
wyrządzić krzywdę nawet nieznanym bliźnim, nawet nieświadomie. Z racji tej to etyka religijna
powinna nasuwać się jako program tym wszystkim ludziom, którzy wątpią, tylko przypuszczają,
czy szukają.
1

„Elementarz etyczny‖ Karola Wojtyły.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
15 KWIETNIA 1984 ROKU - Niedziela Palmowa - Rzym
- Uroczystość Jubileuszowa dla młodzieży.
Na placu Św. Piotra zgromadziło się 350 tys. młodych ludzi przybyłych na zaproszenie Papieża ze
wszystkich kontynentów, aby uczestniczyć w obchodach Roku Świętego Odkupienia (od 25 III 1983 uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego do 22 IV 1984 r. - Niedzieli Zmartwychwstania).
Hasło Jubileuszu: ―Otwórzcie drzwi Odkupicielowi‖.
Przez cztery dni poprzedzające Niedzielę Palmową młodzi pogłębiali tematy: radość, wolność, miłość,
które były nadane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
O miłości chrześcijańskiej mówił m.in. brat Roger Schutz, założyciel i przeor ekumenicznej
wspólnoty z Taize (Francja).
Matka Teresa z Kalkuty wezwała młodych, by prosili Maryję o serce czyste, pełne miłości
i pokory.
Kardynał Macharski wygłosił homilię o Św. Maksymilianie Kolbym.
―Wybierzcie życie‖, ―Prawdziwa siła jest w Chrystusie‖ - wzywał Jan Paweł II.
―Religijność, wolność, sprawiedliwość, pracowitość, nienaganność, współpraca, pokój - tym
wartościom bądźcie wierni‖ - mówił Ojciec Święty.

31 MARCA 1985 ROKU - Niedziela Palmowa - Rzym
Pierwsze Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, ogłoszonego przez ONZ.
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Na placu Św. Piotra zgromadziło się około 350 tys. młodych ludzi z 70 krajów, z wszystkich
kontynentów. W czasie spotkania z młodzieżą Ojciec Święty mówił o tym aspekcie powołania
chrześcijańskiego, którym jest uczestnictwo w Nowym Przymierzu, w życiu samego Boga, we
wspólnocie Kościoła, a co za tym idzie w dziele prawdziwego postępu i czynienia pokoju. Wszystko
to jest dawaniem świadectwa Chrystusowi. Ojciec Święty życzy młodzieży: ―Abyście umieli zdać
sprawę z nadziei, która jest w was.‖ Życzenia te są mottem listu Ojca Świętego Jana Pawła II pt.
―Do młodych całego świata‖ (opublikowanym właśnie 31 marca 1985 r.). W końcowym przesłaniu
do młodzieży są słowa Matki Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie‖ - On Chrystus.

 Oto niektóre sentencje z tego listu:
























Jaki mam projekt całego życia?
Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Co mam czynić , aby moje życie posiadało pełną wartość i pełen sens ?
Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej
ludzkiej egzystencji.
Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga nie może siebie pojąć bez Boga i nie
może tez siebie urzeczywistnić bez Boga.
W swoim zmartwychwstaniu Chrystus stał się trwałym znakiem sprzeciwu
wobec wszystkich programów, które nie są zdolne wprowadzić człowieka poza
granice śmierci; ―Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem‖ (J 11,25);
Kodeks moralności to:
 Synajskie tablice Dekalogu (wg ST)
 Kazanie na Górze (wg NT)
 Przykazanie miłości (wg NT);
Być człowiekiem sumienia, człowiekiem zasad, człowiekiem budzącym zaufanie
Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie. Jest mu potrzebna
świadomość, że jest miłowany.
Szukajcie tego co w górze (Kol.3,1).
Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów
i proponowanych haseł! Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi
wymagania. Te wymagania właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość - prawdziwą
miłością.
Duchowe dziedzictwo przejąć, potwierdzić i pomnożyć.
Młodość to czas rozpoznawania talentów.
Być prawdziwie wolnym - to znaczy: używać swej wolności do tego co jest
prawdziwym dobrem, tzn. być człowiekiem prawego sumienia, być
odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich.
Wzrastać w mądrości i łasce.
Mięć czas na obcowanie z przyrodą.
Modlić się i uczyć się modlitwy.
Czytać i rozważać Pismo Św.
Walczyć z niesprawiedliwością, wyzyskiem, fałszem, zakłamaniem, poniżeniem,
zbrodnią.
Odróżniać grzech personalny od strukturalnego.
Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich
dostępnych Wam polach w naszym świecie.

I ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa - 23.03.1986 r.
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- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was‖ (1P3,15).
Papież pragnął, by ten Dzień był w tym roku obchodzony przede wszystkim w oparciu o katedry
poszczególnych diecezji.
W Rzymie młodzież (kilka tysięcy z całego świata) uczestniczyła w Mszy św. papieskiej, połączonej
z poświę-ceniem palm i procesja.
II ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 12.04.1987 r.
Drugie Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II.
Miejsce spotkania: Buenos Aires (Argentyna).
Temat Dnia: ―Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam‖ (1J4,16).

W
wigilię
Niedzieli Palmowej w ogromnej alei ―Nove de Julio‖ zgromadziło się ok. 1,8 mln młodych, w tym ok.
60 tys. z innych krajów. Odbyła się pełna ekspresji ―Para liturgia Światła.‖ Jan Paweł II wzywał
młodzież do budowania cywilizacji miłości. Uroczystość zakończyła się Aktem zawierzenia
Argentyny Matce Bożej z Lujan.
III ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa - 27.03.1988 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie‖ (J2,5). Rok Maryjny 1987\88.
Papież Jan Paweł II skierował specjalne orędzie do młodzieży. Ukazuje w nim Maryje
prowadzącą do Jezusa. Zachęca do odkrycia piękna modlitwy różańcowej.
Papieska Rada Świeckich dołącza wskazówki dotyczące zarówno obchodów Dnia, jak
i przygotowań.
IV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 19.03.1989 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Jezus - Droga, Prawda, Życie‖.
W Rzymie Papież przewodniczył procesji z palmami i Mszy Św., w czasie której zaprosił na
kontynuację tego Święta do Santiago de Compostela (Hiszpania).
Trzecie Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II.
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Miejsce spotkania: Santiago de Compostela (Hiszpania)
Temat Dnia: ―Jezus - droga, prawda, życie.‖

Czwarty Światowy Dzień Młodzieży zgromadził w sanktuarium Św. Jakuba ponad 400 tys. młodych
ludzi. Od 13 do 15 sierpnia odbyło się Międzynarodowe Forum Młodzieży. W wigilijnym spotkaniu
Jana Pawła z młodzieżą, w wielkim spektaklu uczestniczyło 80 aktorów, 45 śpiewaków, 50 tancerzyn
i tancerek.
Młodzi wyrazili wolę wierzenia w Boga i w miłowaniu Go, aby miłować wszystkich ludzi, a także
odrzucenie wszelkich ideologii głoszących nienawiść i przemoc.
V ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 8.04.1990 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―JA jestem krzewem winnym, wy - latoroślami‖ (J15,5).
W orędziu do młodych całego świata z okazji V Światowego Dnia Młodzieży Jan Paweł II
przytacza słowa Jezusa: ―Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić‖ oraz ―Idźcie i wy do Mojej winnicy.‖

VI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - 15.08.1991 r.
Czwarte Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
Miejsce spotkania: Częstochowa (Polska).
Temat Dnia: ―Duch przybrania za synów - Duchem wolności.‖
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Przed przybyciem Ojca Świętego odbyło się Międzynarodowe Forum Młodzieży na powyższy temat.
W spotkaniu z Papieżem uczestniczyli przedstawiciele z 76 krajów świata, w liczbie ok. 1,6 mln. Po
raz pierwszy Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Litwini.
Odbył się światowy apel młodych do słów: ―Jestem, pamiętam - czuwam.‖
Odśpiewano pieśń ―Totus Tuus sum Maria.‖
Do historii przeszedł Akt Zawierzenia młodzieży świata Matce Bożej.

VII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 12.04.1992 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie‖ (Mk16,15).
Dnia 24 listopada 1991r., w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Jan Paweł
II, Papież opublikował specjalne orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży 1992r.
Jan Paweł II odbył modlitewne spotkanie z młodzieżą diecezji rzymskich 9 kwietnia, w Auli
Pawła VI.
W Niedzielę Palmową młodzież z Częstochowy przekazała w Rzymie Krzyż Roku
Odkupienia młodzieży amerykańskiej z Denver-USA, gdzie odbyło się kolejne spotkanie
młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
VIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 4.04.1993 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―JA przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości‖ (J10,10).
Już 15 sierpnia 1992 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Jan Paweł
II, Papież opublikował specjalne orędzie z okazji VIII Światowego Dnia Młodzieży 1993 r.
Ojciec Święty kilka dni przed Niedzielą Palmową odbył modlitewne czuwanie z młodzieżą
diecezji rzymskiej, w Auli Pawła VI. Najważniejszym momentem czuwania była intronizacja
Krzyża, przed którym następnie zostało wykonane oratorium o Św. Maksymilianie Kolbem.
Piąte Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II - 15.08.1993 r.
Miejsce spotkania: Denver100 (USA).
Temat spotkania: jak temat Dnia.

100

Leży u podnóża Gór Skalistych w Kolorado.
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Program spotkania z Papieżem obejmował czuwanie modlitewne 14 sierpnia i Mszę Św. 15 sierpnia.
Młodzież przybyła ze 100 krajów w liczbie ponad 700 tys.
Przemówienie Jana Pawła II w czasie spotkania modlitewnego składało się z trzech części.
Przeplatały je piosenki religijne i świadectwa młodych z pięciu kontynentów.
 Część pierwsza: ―W poszukiwaniu prawdziwego sensu życia‖.
 Część druga: ―Aby mieć życie w obfitości‖.
 Część trzecia: ―Życie - dar dla drugich‖.
W uroczystość Wniebowzięcia NMP w homilii, wygłoszonej w czasie Mszy Św. , Jan Paweł
II ukazał Maryję jako Tę, u której „ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią jest już
rzeczywistością‖. Papież zachęcał młodych do obrony życia. „Nie lękajcie się - powiedział wynik bitwy o życie jest już przesądzony, choć nadal trzeba walczyć z przeważającymi
siłami i wiele cierpieć‖. Na zakończenie liturgii zostało odczytane orędzie
Międzynarodowego Forum Młodzieży.
IX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 27.03.1994 r.
- Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam‖ (J20,21).
Dnia 21 listopada 1993 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Jan
Paweł II, Papież opublikował specjalne orędzie na IX i X Światowy Dzień Młodzieży.
Ojciec Święty mówi w nim: ―Drodzy przyjaciele, pozwólcie się porwać Chrystusowi,
przyjmijcie Jego wezwanie i idźcie za Nim. Idźcie i głoście Dobrą Nowinę odkupienia.‖
W Rzymie, w Niedzielę Palmową Jan Paweł II przewodniczył na placu Św. Piotra procesji
i liturgii Eucharystycznej, w której uczestniczyło ponad 50 tys. młodzieży z całego świata.

X ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - 15 stycznia 1995 r.
Szóste Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
Miejsce spotkania: Manilia (Filipiny).
Temat Dnia: jak na IX Światowy Dzień Młodzieży.
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Uroczystą Eucharystię z Ojcem Świętym koncelebrowało: 25 kardynałów, około 500
arcybiskupów i biskupów, i setki kapłanów. Wiernych, głównie młodych było ponad
4 miliony.
Dodatkowym symbolem tego Dnia, oprócz ―Pielgrzymującego Krzyża‖, był barwny obraz
płynącej po morzu łodzi, której masztem jest Krzyż. Ten Dzień miał również swój hymn,
którego tytuł brzmi: ―Głośmy miłość na cały świat‖.
Niedziela Palmowa - 9 kwietnia 1995 r.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: jak na IX Światowy Dzień Młodzieży.
Ponad 100 tys. osób, w większości młodych wzięło udział w Rzymie, w liturgii Niedzieli
Palmowej na placu Św. Piotra oraz w obchodach X Światowego Dnia Młodzieży. Ojciec
Święty powierzył młodym całego świata przesłanie życia zawarte w encyklice ―Evangelium
vitae‖.
XI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 31.03.1996 r.
- Miejsce spotkania: Katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: ―Panie do kogoż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego ‖(J6,68).
Dnia 26 listopada 1995 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Jan Paweł
II, Papież opublikował specjalne orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży. Mówi w nim do
młodych całego świata, że miłość jest mistrzowską drogą, a życie jest talentem powierzonym
nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych. Młodzi otrzymują zadanie:
―być twórcami braterstwa i budowniczymi pokoju‖.
Na placu Św. Piotra w Rzymie delegacja młodzieży francuskiej przejęła z rąk delegacji
filipińskiej Krzyż Roku Świętego.
XII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY- Niedziela Palmowa - 23.03.1997 r.
- Miejsce spotkania: Katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: „Nauczycielu-gdzie mieszkasz?.‖
Chodźcie, a zobaczycie‖ (J1,38-39).
Siódme Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
Miejsce spotkania: Paryż (Francja); 21 - 24 VIII 1997 r.
Temat Dnia: <<Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie>> (J 1, 38-39).
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Pierwsze spotkanie Ojca Świętego z uczestnikami XII Światowego Dnia Młodzieży odbyło się 21
sierpnia na Polach Marsowych, gdzie zgromadziło się około 600 tys. młodych uczestników ze 160
krajów. Papież do zebranych wygłosił przemówienie oraz przekazał im tekst swojej katechezy do
osobistej i wspólnotowej refleksji.
W piątek rano, 22 sierpnia Jan Paweł II sprawował Mszę św. w katedrze Notre-Dame, podczas której
wyniósł do chwały ołtarzy Fryderyka Oznama. Nowego błogosławionego Papież przedstawił jako
wzór do naśladowania szczególnie przez młodzież.
Wieczorem w tym dniu w 300 różnych miejscach Paryża setki tysięcy młodych z całego świata
odprawiło w milczeniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
W spotkaniu młodzieży świata z Janem Pawłem II uczestniczyli także przedstawiciele młodych
przebywających w zakładach karnych regionu paryskiego.
23 sierpnia Ojciec Święty odprawił Mszę św. dla uczestników VI Międzynarodowego Forum
Młodzieży, które rozpoczęło się 14 sierpnia w gmachu paryskiej Politechniki. W homilii Papież
wyraził życzenie aby bł. Fryderyk Oznam pozostał dla młodych „przyjacielem i wzorem
chrześcijańskiego świadectwa.‖
Wieczorem w tym dniu odbyło się wielkie czuwanie modlitewne ok. 800 tys. młodzieży z Ojcem
Świętym.
Punktem kulminacyjnym XII Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu była uroczysta Eucharystia
w dniu 24 sierpnia, którą Jan Paweł II sprawował dla ponad miliona młodych na hipodromie
w Longchamp. W homilii Papież m.in. powiedział: „Człowiek szuka Boga. Młody człowiek odczytuje
w sobie to poszukiwanie jako wewnętrzne prawo swej egzystencji‖.
XIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 5 IV 1998 rok.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<Duch Święty nauczy was wszystkiego>> (J 14, 26).
W Rzymie, hasłem spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą było: <<Weź Krzyż!>>,
które nawiązuje do słów Jezusa: <<Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!>> (Mt 8, 34).
W tym Dniu Jan Paweł II przewodniczył na placu św. Piotra uroczystej procesji, a następnie
sprawował Eucharystię, w której uczestniczyli pielgrzymi z całego świata, przede wszystkim ludzie
młodzi. W przemówieniu Papież nawiązał do symboliki krzyża - znaku miłości, przebaczenia
i nadziei: <<Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem
aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!>>
Na zakończenie liturgii delegacja młodzieży francuskiej przekazała krzyż Światowego Dnia
Młodzieży grupie młodzieży włoskiej. Od tego dnia krzyż ten rozpoczął pielgrzymkę po diecezjach
Włoch, aż do Światowego Dnia Młodzieży w roku 2000, który był obchodzony w Rzymie.
XIV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 28 III 1999 r.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<Ojciec miłuje was>> (J 16, 27).
Liturgia Niedzieli Palmowej z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się w Bazylice
Watykańskiej. W liturgii uczestniczyli w dużej mierze młodzi w związku z Światowym Dniem
Młodzieży. Oni tez szli na czele procesji z palmami.
W homilii Papież powiedział, że współczesny świat otwiera przed młodymi nowe drogi i wzywa ich
do głoszenia wiary i radości, czego wyrazem są gałązki palmowe i oliwne - symbole łaski, piękna,
dobroci i pokoju.
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XV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 16 IV 2000 r.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas>>(J 1, 14).
W Rzymie, na placu św. Piotra, do młodzieży uczestniczącej w liturgii otwierającej Wielki Tydzień
Ojciec Święty powiedział: <<Wy, młodzi, mocni słowem Bożym, które w was mieszka, wy, młodzi,
którzy zwyciężyliście złego, miłujecie Pana Jezusa, choć Go nie widzieliście, i wierzycie w Niego, choć
Go nie oglądacie! Przyjmijcie więc z miłością i dobrowolnie krzyż Chrystusa, wiernie Go naśladujcie,
nie lękajcie się być świętymi, a niosąc w dłoniach gałązki oliwne i palmowe, wysławiajcie Pana
i wybawiciela wszystkich, naszą jedyną nadzieję. Oto jest Rok Jubileuszowy, rok miłosierdzia, czas
łaski!>>
Ósme Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
Ósme Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II poprzedzone zostało:
VII Międzynarodowym Forum Młodzieży, które odbyło się w dniach 12-15 VIII 2000 r.
Zorganizowane zostało przez Papieska Radę ds. Świeckich. Hasłem spotkania było: „Wyruszmy
w drogę śladami Chrystusa‖.
Miejsce spotkania: Rzym; 15-19 VIII 2000 r.
Temat Dnia: <<A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas>>(J 1, 14).
Otwarcie, w którym uczestniczyło ok. 700 tys. osób nastąpiło w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, tj. 15 VIII 2000 r. i odbyło się w dwóch etapach. Pierwszym było
spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą włoską na placu przed bazylika św. Jana na Lateranie. Drugim
etapem
było spotkanie
Ojca
Świętego
ale
już na
placu św. Piotra
z
młodzieżą
przybyłą
z
całego
świata.

Wpatrując się w logo XV Światowego Dnia Młodzieży
dostrzegamy zawarte w jednym obrazie trzy fundamentalne
elementy, które charakteryzują młodzieżowe spotkanie roku 2000:
miejsce, bohater i ducha spotkania. Rysy kopuły bazyliki św. Piotra
oraz kolumnady Berniniego wskazują na miejsce spotkania: miasto
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Rzym. Obraz kopuły przywołuje także rzeczywistość Kościoła, którą Ojciec Święty,
gospodarz i szczególny bohater spotkania, czyni podstawową przestrzenią tych dni.
Młodzi, kolejni bohaterowie wydarzenia, przedstawieni są
w prostym, a
zarazem nieregularnym znaku koła, które symbolizuje wszystkie młode pokolenia stojące u
bram Kościoła. Ducha spotkania wyraża znak kolumnady Berniniego symbolizujący
wzajemny uścisk Papieża z młodymi: uścisk, w którym nikt nie pozostaje bierny - każdy w
tym samym czasie jest tym, który daje i tym, który otrzymuje. Jako kolory zostały
wybrane trzy barwy tej samej tonacji: żółty, czerwony i pomarańczowy. Dwa pierwsze żółty i czerwony - są kolorami miasta Rzymu; różne zaś odcienie koloru pomarańczowego
podkreślają dynamikę relacji: młodzi -Kościół. Młodzi wyciągają ramiona ku Kościołowi, a
Kościół wychodząc im naprzeciw w znaku Piotra przygarnia ich
i obejmuje.
W czasie inauguracyjnego przemówienia Jan Paweł II złożył przejmujące świadectwo wiary
w Jezusa Chrystusa i przed udzieleniem Błogosławieństwa Apostolskiego odmówił modlitwę za
swoich młodych przyjaciół. Modlił się, aby młodzi czuli się współodpowiedzialni za życie
i świętość Kościoła i aby ukazywali zawsze oblicze Kościoła.
Od 16 sierpnia młodzi każdego dnia brali udział w katechezach, uczestniczyli w Eucharystii. Bardzo
wielu przystępowało do sakramentu pokuty. Głębokim przeżyciem dla wszystkich była jubileuszowa
pielgrzymka do grobu św. Piotra, połączona z przejściem przez Drzwi Święte i uzyskanie odpustu.
W godzinach popołudniowych i wieczornych młodzi mogli uczestniczyć w koncertach,
przedstawieniach teatralnych, spotkaniach ekumenicznych, nabożeństwach Słowa Bożego
i adoracjach.
W piątek, 18 sierpnia około pół miliona pielgrzymów uczestniczyło w Drodze Krzyżowej.
W procesji, w stronę Koloseum niesiono wielki krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz małe krzyże
z wielu kościołów lokalnych.
19 sierpnia odbyło się wieczorne czuwanie młodzieży w Tor Vergata - miasteczku uniwersyteckim.
Uczestniczyło w nim ponad 2 miliony młodych. W swoim przemówieniu Jan Paweł II mówił o życiu
wiarą, która może nie wymagać dzisiaj przelewania krwi, ale dochowania wierności Bogu
w konkretnych sytuacjach. Chodziło o wejście w swoiste <<laboratorium wiary>>.
W niedzielę, 20 sierpnia rano, na zakończenie XV Światowego Dnia Młodzieży Ojciec Święty
odprawił w Tor Vergata uroczystą Msze św. Była to wielka manifestacja młodości Kościoła,
nieustannie odnawianego mocą Ducha Świętego. Z Papieżem Mszę św. koncelebrowało 34
kardynałów, ok. 600 biskupów i ponad 6 tys. kapłanów. Na zakończenie Papież powiedział młodym:
<<Jesteście nadzieją Kościoła i świata>>.
XVI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 8 IV 2001 roku.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: refleksja nad warunkami, jakie stawia Jezus tym, którzy chcą być Jego uczniami <<Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje>> (Łk 9, 23).
Obchody Światowego Dnia Młodzieży rozpoczęły się 5 kwietnia na placu św. Piotra, gdzie
zgromadziło się ponad 20 tys. ludzi młodych. Do młodych przybył Ojciec Święty. Na program
spotkania złożyły się występy artystyczne, świadectwa i modlitwy.
Hasło spotkania: „Wypłyńmy na głębię!‖
Hasło to oznacza odrzucenie wszelkich negatywnych propozycji i oddanie wszelkich twórczych
zdolności i całego entuzjazmu w służbie Chrystusowi.
8 kwietnia o godz. 9.30 na placu św. Piotra rozpoczęła się liturgia Niedzieli Palmowej, w której
uczestniczyło ponad 100 tys. wiernych, w większości młodzieży obchodzącej swój XVI Światowy
Dzień. Młodzi, trzymając w rękach gałązki oliwne i liście laurowe, towarzyszyli Ojcu Świętemu
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w procesji od Bramy Spiżowej do obelisku egipskiego, a następnie do ołtarza przed wejściem do
Bazyliki Watykańskiej, gdzie Papież sprawował Eucharystię.
Na zakończenie Mszy św. grupa młodych z Włoch przekazała krzyż Światowych Dni Młodzieży
delegacji z Kanady, gdzie odbędzie się IX Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem.
XVII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 24 III 2002 roku.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<Wy jesteście solą ziemi ... Wy jesteście światłem świata>> (Mt 5,13-14)
Papież Jan Paweł II skierował do młodzieży specjalne orędzie. Oto jego wyjątki:
(..) Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie, uczcie się historii Kościoła, pogłębiajcie znajomość
duchowego dziedzictwa, które wam zostało przekazane, naśladujcie świadków i mistrzów, którzy was
poprzedzili! Jedynie pozostając wiernymi Bożym przykazaniom, Przymierzu, które Chrystus
przypieczętował własną krwią przelaną na Krzyżu, będziecie mogli być apostołami i świadkami
nowego tysiąclecia. (...)
W aktualnym kontekście sekularyzacji, w którym wielu nam współczesnych myśli i żyje, jak gdyby
Bóg nie istniał, bądź są zafascynowani irracjonalnymi formami religijności, trzeba abyście właśnie
wy, droga młodzieży, potwierdzali na nowo, że wiara jest decyzją osobistą, która angażuje całą
egzystencję. Niech Ewangelia będzie wielkim kryterium wyznaczającym wybory i kierunki
waszego życia!
W ten sposób staniecie się misjonarzami w słowach i czynach, gdziekolwiek żyjecie i pracujecie,
będziecie znakami miłości Boga, wiarygodnymi świadkami miłującej obecności Chrystusa.
Pamiętajcie: „Nie zapala się (...) światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło
wszystkim, którzy są w domu‖ (Mt 5, 15). (...)
Pogłębiajcie refleksję nad Słowem Bożym i pozwólcie, aby ono rozjaśniało wasz umysł i wasze
serce. Czerpcie siłę z sakramentalnej łaski Pojednania i Eucharystii. Nawiedzajcie Pana w tym
<<sercu serc>>, jakim jest adoracja eucharystyczna. Dzień po dniu będziecie otrzymywać nowy
zapał, który wam pozwoli pocieszać tych, którzy cierpią, i nieść pokój światu. Jest tyle osób
zranionych przez życie, pozbawionych możliwości rozwoju ekonomicznego, bez domu, rodziny bądź
pracy. Wielu gubi się pod wpływem kłamliwych iluzji lub straciło wszelką nadzieję. Kontemplując
światło jaśniejące na obliczu Chrystusa zmartwychwstałego, uczcie się żyć jako „synowie światłości
i synowie dnia‖ (1 Ts 5, 5), ukazując wszystkim, że „owocem światłości jest wszelka prawość
i sprawiedliwość, i prawda‖ (Ef 5, 9). (...)
W Rzymie , w Niedzielę Palmową, na placu św. Piotra zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy
młodzieży z Włoch oraz innych krajów, by z Ojcem Świętym zjednoczyć się w modlitwie i refleksji
przed wielkim spotkaniem młodzieży całego świata w Toronto, w Kanadzie. W homilii, nawiązując
do historycznego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Jan Paweł II wezwał zgromadzonych do czci i miłości
krzyża Chrystusa - znaku zbawienia. <<Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa powiedział - nosi krzyż z dumą, jako niezaprzeczalny dowód, że Bóg jest miłością>>.
Dziewiąte Światowe Spotkanie Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
Miejsce spotkania: Toronto (Kanada); lipiec 2002 r.
Temat dnia: <<Wy jesteście solą ziemi ... Wy jesteście światłem świata>> (Mt 5,13-14)
Młodzież zgromadzona w Toronto ze 17 krajów, słuchała katechez, które były głoszone
w 23 językach przez ponad 500 pasterzy: kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata, w
tym również z Polski. Katechiści nawiązywali w wystąpieniach do tematu XVII Światowego Dnia
Młodzieży oraz odpowiadali na pytania dotyczące wiary i życia chrześcijańskiego we współczesnym
świecie.
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W wielu zakątkach Toronto odbywał się <<Festiwal Młodych>>, który także był wyrazem
nieustannego poszukiwania wiary. Dziewczęta i chłopcy uczestniczyli w spotkaniach modlitewnych,
czuwaniach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, programach niesienia pomocy ludziom
ubogim, chorym, w podeszłym wieku.
Podczas pierwszego spotkania, w dniu 25 lipca, Ojciec Święty wygłosił przemówienie oraz
odbyła się procesja z krzyżem Światowego Dnia Młodzieży. Krzyż ten został przekazany delegacji
młodzieży kanadyjskiej w Rzymie w Niedzielę Palmową 2001 roku. Od tego momentu odwiedził
wszystkie 72 diecezje katolickie Kanady. W dniach 24 i 25 lutego 2002 r. Stanął na ruinach World
Trade Center w Nowym Jorku. Na ostatnim etapie – z katedry w Montrealu p.w. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata do Toronto (545 km) – niesiony był przez 20-osobowa grupę dziewcząt
i chłopców, która pokonała ten dystans pieszo, wędrując od 28 kwietnia do 9 czerwca.
W piątek, dnia 26 lipca setki tysięcy młodzieży w strugach ulewnego deszczu uczestniczyło
w Drodze Krzyżowej. Główna procesja wyruszyła od ratusza i przeszła przez centrum miasta.
W rozważaniach męki Pańskiej wykorzystano teksty Jana Pawła II z drogi krzyżowej odprawionej
przy Koloseum w Wielki Piątek 2000 r.
W sobotę, 27 lipca Ojciec Święty przewodniczył wielkiemu czuwaniu modlitewnemu XVII
Światowego Dnia Młodzieży na lotnisku Downsvview Park w Toronto, które zajmuje obszar 139 ha.
Jan Paweł II pozdrawiał młodych w różnych językach. W języku ojczystym zwrócił się do
pielgrzymów zgromadzonych przed telebinami na rynku w Wadowicach.
Przejmujący i wymowny był obrzęd światła. Do papieskiego podium przyniesiono w procesji
dwanaście płonących pochodni i dwanaście koszyków soli – znak nawiązujący do tematu spotkania.
Światło zostało przekazane Młodym. Prawie milion świec zapłonęło w tę noc w Toronto. <<Wy
jesteście mężczyznami i kobietami jutra – powiedział do młodych Ojciec Święty – w waszych sercach
i w waszych rękach złożona jest przyszłość. Wam Bóg powierza trudne, ale wzniosłe zadanie
współpracowania z Nim przy budowaniu cywilizacji miłości>>.
Jan Paweł II powrócił na lotnisko nazajutrz, w niedzielę, aby sprawować Eucharystię na
zakończenie XVII Światowego Dnia Młodzieży. Z Ojcem Świętym koncelebrowało 30 kardynałów,
450 biskupów i około 1500 kapłanów. W homilii Papież wskazał na osobę Chrystusa i wezwał
młodych, by słuchali Jego słów i z nich czerpali siłę do przemiany siebie i całego świata. Na
zakończenie uroczystości Jan Paweł II przekazał młodym małe drewniane krzyże – znak Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. <<Wpatrując się w krzyż – powiedział – będziecie światłem
świata. Ucząc się od niego życia chrześcijańskiego – staniecie się solą ziemi>>. Przed końcowym
błogosławieństwem Jan Paweł II ogłosił, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się
w Kolonii, w Niemczech, w 2005 roku.
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Po powrocie do Castel Gandolfo Jan Paweł II przed modlitwa <<Anioł Pański>> rozważał
obchody XVII Światowego Dnia Młodzieży. Między innymi powiedział:
„ <<Błogosławieni jesteście!>>. Błogosławieństwa to magna charta tych, którzy pragną budować
w świecie nową cywilizację. Młodzi zrozumieli to i wyjechali z Kanady z mocnym postanowieniem
zawierzenia Chrystusowi, wiedzą bowiem, że On <<ma słowa życia wiecznego>> (por. J 6, 68). Takie
jest przesłanie Toronto: świat pozbawiony odniesienia do Chrystusa prędzej czy później zwróci się
przeciw człowiekowi. Dowodzi tego historia, także najnowsza. Gdy odrzuca się Boga, jednocześnie
odrzuca się człowieka. Dlatego młodzi, przybyli z ponad 170 krajów, przyjęli wezwanie Chrystusa,
aby być <<solą ziemi i światłem świata>> (por. Mt 5, 13.14). Przede wszystkim <<być>> solą
i światłem, aby z kolei <<działać>> jak sól i światło. Takie było wyzwanie XVII Światowego Dnia
Młodzieży. Młodzi podjęli je i teraz powrócili do swoich krajów, aby być budowniczymi nowej
<<cywilizacji miłości>>‖.
XVIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 13 IV 2003 roku.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<Oto Matka twoja>> (J 19, 27)
Orędzie Jana Pawła II na XVIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - 2003
"Oto Matka twoja" (J 19, 27
Droga Młodzieży!
1. Z wielką radością jak zawsze kieruję do was specjalne orędzie z okazji Światowego Dnia
Młodzieży, aby także w ten sposób wyrazić uczucia, jakie do was żywię. Zachowuję w pamięci jak
świetlane wspomnienie wrażenia, jakie pozostawiły we mnie nasze spotkania z okazji Światowych
Dni: młodzież i Papież razem, wraz z szeregiem biskupów i kapłanów, patrzą na Chrystusa, światłość
świata, wzywają Go i głoszą Go całej rodzinie ludzkiej. Dziękując Bogu za świadectwo wiary, jakie
daliście nie tak dawno w Toronto, ponawiam wezwanie skierowane do was znad brzegu Jeziora
Ontario: "Kościół patrzy na was z ufnością i spodziewa się, że staniecie się ludem błogosławieństw!"
(Exhibition Place, 25 lipca 2002 r.).
Na XVIII Światowy Dzień Młodzieży, który obchodzić będziecie w różnych diecezjach świata,
wybrałem temat związany z Rokiem Różańca: "Oto Matka twoja!" (J 19, 27). Przed śmiercią Jezus
pozostawia apostołowi Janowi to, co ma najcenniejszego: swoją Matkę. To ostatnie słowa
Odkupiciela, nabierają zatem uroczystej wymowy i stanowią coś w rodzaju Jego duchowego
testamentu.
2. Słowa Anioła Gabriela w Nazarecie: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski" (Łk 1, 28) rzucają światło
także na scenę z Kalwarii. Zwiastowanie to początek, Krzyż wyznacza spełnienie. W Zwiastowaniu
Maryja ofiarowuje w swym łonie Synowi Bożemu ludzką naturę; u stóp Krzyża w osobie Jana
przyjmuje do swego serca całą ludzkość. Będąc Matką Boga od pierwszej chwili Wcielenia, staje się
Ona Matką ludzi w ostatnich chwilach życia swego Syna Jezusa. Ona, która jest bez grzechu, na
Kalwarii "poznaje" na sobie cierpienie grzechu, które Syn bierze na siebie dla zbawienia ludzi. U stóp
krzyża, na którym umiera Ten, którego poczęła swym "tak" w chwili Zwiastowania, Maryja
otrzymuje od Niego niejako "drugie zwiastowanie": "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26).
Na krzyżu Syn może przelać swoje cierpienie w serce Matki. Potrzebę tego odczuwa każdy syn, który
cierpi. Wy również, drodzy młodzi ludzie, stajecie w obliczu cierpienia: samotność, niepowodzenia
i rozczarowania w życiu osobistym; trudności napotykane w świecie dorosłych i w życiu
zawodowym; rozłąka i żałoba w waszych rodzinach; przemoc wojen i śmierć niewinnych. Wiedzcie
jednak, że w chwilach trudności, jakich nie brak w życiu każdego, nie jesteście sami: podobnie jak
Janowi u stóp krzyża Jezus daje wam swoją Matkę, aby pocieszała was swą tkliwością.
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3. Ewangelia mówi następnie, że "od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 27). Sformułowanie
to, wielokrotnie komentowane od początku Kościoła, nie określa jedynie miejsca zamieszkania Jana.
Bardziej aniżeli wymiar materialny przywołuje ono wymiar duchowy tej gościnności, więzi, jaka
zawiązuje się między Maryją a Janem.
Wy, drodzy młodzi, jesteście mniej więcej w tym samym wieku co Jan i tak samo pragniecie być
z Jezusem. To was Chrystus prosi dzisiaj wprost, byście wzięli Maryję "do swego domu", byście
przyjęli Ją "do waszych dóbr", aby nauczyć się od Tej, która "zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2, 19), wewnętrznej gotowości do słuchania oraz postawy pokory
i wielkoduszności, które wyróżniały Ją jako pierwszą współpracownicę Boga w dziele zbawienia. To
Ona, pełniąc swą macierzyńską posługę, uczy was i formuje, dopóki Chrystus nie ukształtuje się
w was w pełni (por. "Rosarium Virginis Mariae", 15).
4. Dlatego również dzisiaj powtarzam dewizę mojej posługi biskupiej i papieskiej: "Totus tuus".
Nieustannie doświadczałem w mym życiu pełnej miłości i skutecznej obecności Matki Pana; Maryja
towarzyszy mi każdego dnia w pełnieniu misji Następcy Piotra.
Maryja jest Matką Łaski Bożej, ponieważ jest Matką Pana łaski. Zawierzcie się Jej z pełną
ufnością! Rozbłyśniecie urodą Chrystusa. Otwarci na tchnienie Ducha staniecie się nieustraszonymi
apostołami, zdolnymi szerzyć wokół siebie ogień miłości i światło prawdy. W szkole Maryi
odkryjecie konkretne zaangażowanie, którego oczekuje od was Chrystus, i nauczycie się stawiać Go
na pierwszym miejscu w swoim życiu, kierować się Nim w myślach i działaniu.
Drodzy młodzi, wiecie, że chrześcijaństwo to nie opinia i nie polega na próżnych słowach.
Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, umiłować Go i sprawić, by Go
miłowano: oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, aby pomagać w nawiązaniu
prawdziwszej i bardziej osobistej relacji z Jezusem. Swym przykładem Maryja uczy was kierować
wzrok miłości na Niego, który pierwszy nas umiłował. Swym wstawiennictwem kształtuje Ona
w was serce ucznia zdolnego wsłuchać się w Syna, który ukazuje prawdziwe oblicze Ojca
i prawdziwą godność człowieka.
5. 16 października 2002 r. ogłosiłem Rok Różańca i wezwałem wszystkich synów Kościoła, by
uczynili z tej prastarej modlitwy proste i głębokie ćwiczenie kontemplowania oblicza Chrystusa.
Odmawiać różaniec oznacza bowiem uczyć się patrzeć na Jezusa oczyma Jego Matki, miłować Jezusa
sercem Jego Matki. Również wam, drodzy młodzi, przekazuję dziś symbolicznie koronkę różańca.
Kiedy odmawiacie i rozważacie tajemnice, Maryja prowadzi was pewnie ku swemu Synowi! Nie
wstydźcie się samodzielnego odmawiania różańca, gdy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy,
na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go w waszym gronie,
w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się zaproponować odmawiania go
w domu, waszym rodzicom i waszemu rodzeństwu, ponieważ ożywia on i umacnia więzy między
członkami rodziny. Modlitwa ta pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi
i wytrwałymi w nadziei.
Z Maryją, służebnicą Pańską, odkryjecie radość i płodność ukrytego życia. Wraz z Nią, uczennicą
Pańską, pójdziecie za Jezusem drogami Palestyny, stając się świadkami Jego przepowiadania
i Jego cudów. Z Nią, Matką bolesną, będziecie towarzyszyć Jezusowi w męce i śmierci. Wraz
z Nią, Panną nadziei, przyjmiecie radosne orędzie Wielkanocy i bezcenny dar Ducha Świętego.
6. Drodzy młodzi ludzie, tylko Jezus zna wasze serca, wasze najgłębsze pragnienia. Tylko On, który
umiłował was aż do śmierci (por. J 13, 1), zdolny jest wypełnić wasze pragnienia. Do Niego należą
słowa życia wiecznego, które nadają życiu sens. Nikt oprócz Chrystusa nie może dać wam
prawdziwego szczęścia. Za przykładem Maryi umiejcie powiedzieć Mu wasze bezwarunkowe "tak".
Niech nie będzie w waszym życiu miejsca na egoizm i lenistwo. Dziś bardziej niż kiedykolwiek
przedtem palące jest, byście byli "strażnikami poranka", tymi, którzy głoszą światła świtu i nową
wiosnę Ewangelii, której zalążki są już widoczne. Ludzkość ma nieodpartą potrzebę świadectwa
wolnych i odważnych młodych ludzi, którzy ośmielą się iść pod prąd i głosić z mocą
i entuzjazmem swoją wiarę w Boga, Pana i Zbawiciela.
Wiecie także wy, drodzy przy jaciele, że nie jest to łatwa misja. Staje się ona niemal niemożliwa, jeśli
liczy się jedynie na samych siebie. Lecz "to, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga" (Łk 18,
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27; 1, 37). Prawdziwi uczniowie Chrystusa zdają sobie sprawę z własnej słabości. Dlatego całą swoją
ufność pokładają w łasce Bożej, którą przyjmują niepodzielonym sercem, w przekonaniu, że bez
Niego niczego nie mogą uczynić (por. J 15, 5). To, co ich cechuje i wyróżnia spośród innych ludzi, to
nie talenty czy wrodzone skłonności, ale ich mocna determinacja, by iść za Jezusem. Naśladujcie ich,
tak jak oni naśladowali Chrystusa! I "niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest
nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym
przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły"
(Ef 1, 18-19).
7. Droga młodzieży, najbliższe Światowe Spotkanie odbędzie się, jak wiecie, w 2005 roku
w Niemczech, w mieście i archidiecezji Kolonii, lecz dwa lata, jakie dzielą nas od tego spotkania,
mogą służyć jako intensywne przygotowania. Niech pomogą wam w marszu tematy, jakie dla was
wybrałem:
- 2004, XIX Światowy Dzień Młodzieży: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21);
- 2005, XX Światowy Dzień Młodzieży: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2).
Tymczasem zbierzecie się w waszych Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową: przeżywajcie
z zaangażowaniem, na modlitwie, uważnym słuchaniu i radosnym dzieleniu się te okazje do "stałej
formacji", dając wyraz żarliwej i pełnej oddania wierze! Jak Trzej Królowie bądźcie i wy
pielgrzymami ponaglanymi pragnieniem spotkania Mesjasza i oddania Mu czci! Głoście
z odwagą, że Chrystus, zmarły i zmartwychwstały, jest zwycięzcą zła i śmierci!
W tych czasach zagrożonych przez przemoc, nienawiść i wojnę dawajcie świadectwo, że On jeden
może dać prawdziwy pokój sercu człowieka, rodzinom i ludom ziemi. Zaangażujcie się
w poszukiwanie i krzewienie pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. I nie zapominajcie o słowach
Ewangelii: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi"
(Mt 5, 9).
Zawierzając was Maryi Pannie, Matce Chrystusa i Matce Kościoła, udzielam wam na drogę
specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego, na znak mego zaufania i dowód mojej do was miłości.
Watykan, 8 marca 2003 r.
JAN PAWEŁ II
XIX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 4 IV 2004 roku.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: <<Chcemy ujrzeć Jezusa>> (J 12, 21)
XX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - Niedziela Palmowa
- 20 III 2005 roku.
Miejsce spotkania: katedry diecezjalne i parafie.
Temat Dnia: << Przybyliśmy oddać Mu pokłon>>.
Orędzie Jana Pawła II na XX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - 2005
"Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2)
Droga Młodzieży!
1. W tym roku obchodziliśmy XIX Światowy Dzień Młodzieży, rozważając pragnienie wyrażone
przez niektórych Greków, przybyłych do Jerozolimy na święto Paschy: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J
12, 21). I oto teraz jesteśmy w drodze do Kolonii, gdzie w sierpniu 2005 roku odbędzie się XX
Światowy Dzień Młodzieży.
"Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2): taki jest temat najbliższego światowego spotkania
młodych. To temat, który pozwala młodym wszystkich kontynentów duchowo przebyć drogę
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Mędrców, których relikwie - według pobożnej tradycji - czczone są właśnie w tym mieście, oraz tak
jak oni spotkać Mesjasza wszystkich narodów.
W istocie, światło Chrystusa rozjaśniało już umysły i serca Mędrców. "Ruszyli w drogę" (Mt 2, 9) opisuje ewangelista - z odwagą udając się na nieznane drogi i podejmując długą i niełatwą podróż.
Nie wahali się pozostawić wszystkiego, aby pójść za przewodem gwiazdy, którą zobaczyli na
Wschodzie (por. Mt 2, 1). Naśladując Mędrców, również wy, drodzy młodzi, przygotujcie się, aby ze
wszystkich stron świata odbyć "podróż" do Kolonii. Ważne jest nie tylko, abyście zatroszczyli się
o organizację praktyczną Światowego Dnia Młodzieży, lecz abyście zadbali w pierwszym rzędzie
o przygotowanie duchowe, w klimacie wiary i słuchania Słowa Bożego.
2. "A oto gwiazda... szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię"
(Mt 2, 9). Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. Co więcej,
"gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali" (Mt 2, 10). To ważne, najdrożsi, by nauczyć się
obserwować znaki, przez które Bóg nas wzywa i nami kieruje. Kiedy jesteśmy świadomi, że to On nas
prowadzi, wówczas serce doświadcza autentycznej głębokiej radości, której towarzyszy żywe
pragnienie spotkania Go oraz stały wysiłek, by posłusznie Go naśladować.
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją" (Mt 2, 11). Na pierwszy rzut oka nic
nadzwyczajnego. A jednak to Dziecię jest inne od pozostałych: jest to Jednorodzony Syn Boży, który
ogołocił się ze swej chwały (por. Flp 2, 7) i zstąpił na ziemię, aby umrzeć na krzyżu. Wszedł pośród
nas i stał się ubogim, aby przyoblec nas Bożą chwałą, której w pełni doświadczymy w niebie, naszej
błogosławionej ojczyźnie.
Któż mógłby wynaleźć większy znak miłości? Pozostańmy pełni zachwytu przed tajemnicą Boga,
który uniżył samego siebie, aby stać się człowiekiem aż do oddania się za nas na krzyżu (por. Flp 2, 68). W swoim ubóstwie przyszedł, aby przynieść zbawienie grzesznikom; Ten, o którym św. Paweł
mówi, że "będąc bogaty, dla was stał się ubogim, by was ubóstwem swoim ubogacić" (2 Kor 8, 9).
W jaki sposób wyrazić wdzięczność Bogu za tak zadość czyniącą dobroć?
3. Mędrcy spotykają Jezusa w Beth-lechem, co oznacza "dom chleba". W ubogiej betlejemskiej grocie
leży na słomie "ziarno pszeniczne", które umierając, przyniesie "plon obfity" (J 12, 24). Mówiąc
o sobie samym i o swej zbawczej misji, w czasie swojego życia publicznego, Jezus będzie posługiwał
się obrazem chleba. Powie: "Jam jest chleb życia", "Jam jest chleb, który z nieba zstąpił", "Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" (J 6, 35.41.51).
Przemierzając z wiarą drogę Odkupiciela od ubóstwa żłóbka do opuszczenia na krzyżu, lepiej
zrozumiemy tajemnicę Jego miłości, która odkupiła ludzkość. Dziecię, złożone przez Maryję w
żłobie, jest Bogiem-Człowiekiem, którego zobaczymy przybitego do krzyża. Ten sam Zbawiciel jest
obecny w sakramencie Eucharystii. W betlejemskiej stajni dał się adorować Maryi, Józefowi
i pasterzom w ubogiej postaci nowo narodzonego Dziecięcia; w konsekrowanej Hostii adorujemy Go
obecnego sakramentalnie w ciele i krwi, duszy i bóstwie, i dającego się nam jako pokarm na życie
wieczne. Msza Święta staje się więc prawdziwym spotkaniem miłości z Tym, który samego siebie
wydał za nas. Nie ociągajcie się, drodzy młodzi, odpowiedzieć Mu, kiedy zaprasza was "na ucztę
Godów Baranka" (Ap 19, 9). Słuchajcie Go, przygotowujcie się należycie i przybliżajcie do
Sakramentu Ołtarza, zwłaszcza w tym Roku Eucharystycznym (październik 2004-2005), który
zapragnąłem ogłosić dla całego Kościoła.
4. "Upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2, 11). Jeśli w Dziecięciu, jakie Maryja tuli w swych
ramionach, Mędrcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego przez narody i Zapowiadanego przez
proroków, my dzisiaj możemy czcić Go w Eucharystii i rozpoznawać jako naszego Stwórcę, jedynego
Pana i Zbawiciela.
"Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2, 11). Dary, jakie
Mędrcy składają Mesjaszowi, symbolizują prawdziwe uwielbienie. Składając złoto, podkreślają Jego
królewską boskość; kadzidłem wyznają, że jest On kapłanem Nowego Przymierza; ofiarując mirrę,
oddają cześć prorokowi, który przeleje swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem.
Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania
Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej
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modlitwy, ku czci Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu,
prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie.
5. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu.
Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka. Niestety, są ludzie, którzy rozwiązania problemów
szukają w praktykach religijnych niezgodnych z wiarą chrześcijańską. Jest duży nacisk, by wierzyć
w łatwe mity sukcesu i władzy; niebezpieczne jest uleganie mrocznym koncepcjom sacrum, które
przedstawiają Boga jako formę energii kosmicznej bądź w inny sposób nie do pogodzenia z nauką
katolicką.
Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom, które nierzadko pozostawiają
tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pieniądza, konsumpcyjnego życia i podstępnej
przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.
Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada autentyczny akt sprzeciwu wobec wszelkiej formy
bałwochwalstwa. Czcijcie Chrystusa: On jest Skałą, na której możecie zbudować waszą przyszłość
i świat bardziej sprawiedliwy i solidarny. Jezus jest Księciem pokoju, źródłem przebaczenia
i pojednania, które może uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej.
6. "Inną drogą udali się do swojej ojczyzny" (Mt 2, 12). Ewangelia uściśla, że Mędrcy, spotkawszy
Jezusa, "inną drogą" wrócili do swego kraju. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do
jakiego są wezwani ci, którzy spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On
pragnie (por. J 4, 23-24). To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc
z siebie, jak pisze św. Paweł Apostoł, "ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną". Apostoł dodaje też, by
nie przystawać do mentalności tego świata, ale przemieniać się przez odnawianie umysłu, "aby umieć
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (por. Rz 12, 1-2).
Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do dokonywania odważnych wyborów, do
podejmowania decyzji niekiedy heroicznych. Jezus jest wymagający, gdyż pragnie naszego
prawdziwego szczęścia. Wzywa niektórych do pozostawienia wszystkiego, aby poszli za Nim
w życiu kapłańskim lub konsekrowanym. Kto usłyszy to wezwanie, niech nie lęka się odpowiedzieć
Mu "tak" i niech wielkodusznie idzie za Nim. Lecz obok tych powołań do specjalnej konsekracji jest
też powołanie właściwe każdemu ochrzczonemu: to także jest powołanie do "wielkiego formatu"
codziennego życia chrześcijańskiego, które wyraża się w świętości (por. Novo millennio ineunte, 31).
Kiedy spotyka się Chrystusa i przyjmuje się Jego Ewangelię, życie ulega zmianie i jest się wezwanym
do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem.
Tak wielu nam współczesnych nie zna jeszcze miłości Bożej lub pragnie wypełnić swoje serce
bezwartościowymi namiastkami. Konieczne staje się przeto, by stawać się świadkami
kontemplacyjnej miłości w Chrystusie. Zaproszenie do uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży
dotyczy również was, drodzy przyjaciele, którzy nie jesteście ochrzczeni lub którzy nie odnajdujecie
się w Kościele. Czyż nie jest prawdą, że również wy macie pragnienie Absolutu i jesteście
w poszukiwaniu "czegoś", co nada znaczenie waszemu życiu? Zwróćcie się do Chrystusa, a nie
będziecie zawiedzeni.
7. Droga młodzieży, Kościół potrzebuje autentycznych świadków dla nowej ewangelizacji: chłopców
i dziewcząt, których życie zostało przemienione przez spotkanie z Chrystusem; chłopców i dziewcząt
zdolnych przekazać to doświadczenie innym. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy
wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość. Wielu nas poprzedziło na tej drodze
ewangelicznego heroizmu; zachęcam was więc, byście polecali się ich wstawiennictwu. Kiedy
spotkacie się w Kolonii, nauczycie się poznawać lepiej niektórych z nich, jak św. Bonifacego,
apostoła Niemiec, oraz świętych z Kolonii, a w szczególności św. Urszulę, św. Alberta Wielkiego, św.
Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein) i bł. Adolfa Kolpinga. Wśród nich chciałbym szczególnie
przywołać św. Alberta i św. Teresę Benedyktę od Krzyża, którzy z taką samą wewnętrzną postawą jak
Mędrcy żarliwie poszukiwali prawdy. Oni nie wahali się oddać swych zdolności intelektualnych na
służbę wiary, świadcząc w ten sposób, że wiara i rozum są ze sobą związane i nawzajem się
przywołują.
Droga młodzieży, podążająca duchowo do Kolonii, Papież towarzyszy wam swoją modlitwą. Niech
Maryja, "Niewiasta Eucharystii" i Matka Mądrości, wspiera wasze kroki, rozjaśnia wasze wybory,
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niech uczy was kochać to, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Niech zaprowadzi was wszystkich do
swojego Syna, który jako jedyny może zaspokoić najskrytsze pragnienia ludzkiego serca i umysłu.
Z moim błogosławieństwem!
Jan Paweł II
Castel Gandolfo, 6 sierpnia 2004 r.

Dziesiąte Światowe Spotkanie Młodzieży odbyło się już z Papieżem Benedyktem XVI,
w Koloni, w Niemczech, w dniach: 16- 21 sierpnia 2005 roku.
PIELGRZYMOWANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO POLSKI
L.P.
1.
[2] 101

2.
[18]

101
102

Data
początku
2 VI 1979

16 VI 1983

Data
końca
10 VI 1979

23 VI 1983

Liczba
dni
9

8

Nazwy miast
Warszawa 102
Gniezno
Częstochowa
Kraków
Nowy Targ
Mogiła - Nowa Huta
Kalwaria Zebrzydowska
Oświęcim - Brzezinka
Warszawa
Niepokalanów
Częstochowa
Poznań
Katowice
Wrocław
Góra św. Anny
Kraków

Hasło pielgrzymki
Niech Was błogosławi Bóg
Wszechmogący Ojciec + Syn
+ Duch Święty

„Gaude Mater Polonia‖
"Niech zstąpi Duch Twój..." te pamiętne słowa Papieża
zapoczątkowały okres
przemian‖.
„Pokój Tobie, Polsko!
Ojczyzno moja!‖
Pielgrzymka, odbywająca się
w mrokach stanu wojennego,
ukazała Polakom głębszy
wymiar chrześcijańskiej
nadziei.

Oznacza kolejną zagraniczną pielgrzymkę.
Wytłuszczone nazwy miast oznaczają miejsca: przylotu, odlotu lub przylotu i odlotu.
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Data
początku
8 VI 1987

Data
końca
14 VI 1987

Liczba
dni
7

Nazwy miast

Hasło pielgrzymki

Warszawa
Majdanek
Lublin
Tarnów
Kraków
Szczecin
Gdynia
Westerplatte
Gdańsk
Częstochowa
Łódź

4.
[51]
1.etap

1 VI 1991

9 VI 1991

9

4.
[52]
2.etap

13 VIII 1991

16 VIII 1991

4

Koszalin
Rzeszów
Przemyśl
Lubaczów
Kielce
Radom
Łomża
Białystok
Białogard
Olsztyn
Włocławek
Płock
Warszawa
Kraków
Wadowice
Częstochowa

„Do końca ich umiłował‖.
(Jan Paweł II podróżował po
szlakach Krajowego Kongresu
Eucharystycznego. Nakreślił
główne kierunki pracy
duszpasterskiej Kościoła
w Polsce na najbliższą
przyszłość, zadania stojące
przed każdym wierzącym
w życiu osobistym,
rodzinnym, zawodowym,
publicznym).
Przesłanie Papieża streszczają
słowa św. Pawła - "Jeden
drugiego brzemiona noście".
Papież upomniał się o
podmiotowość narodu.
„Bogu dziękujcie,
Ducha nie gaście.‖
(Homilie oparte na Dekalogu i
Przykazaniu Miłości).
Papież przyjeżdża do wolnej
Polski, w której toczy się
dyskusja o kształt przyszłej
Rzeczypospolitej. Jan Paweł II
przestrzega Polaków przed
absolutyzacją wolności.

L.P.
3.
[35]

5.
[64]

22 V 1995

22 V 1995

1

Skoczów
Bielsko - Biała
Żywiec
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„Otrzymaliście
Ducha przybrania za
synów‖.
(VI Światowy Dzień
Młodzieży).
(Homilia o „czasie budzenia
sumień‖).
Głównym akcentem krótkiego
pobytu w Ojczyźnie było
ukazanie potrzeby
kształtowania sumień.

L.P.
6.

Data
początku
31 V 1997

7.
[87]

5 VI 1999

8.
[98]

16 VIII 2002

Data
końca
10 VI 1997

17 VI 1999

19 VIII 2002

Liczba
dni
11

13

5

Nazwy miast

Hasło pielgrzymki

Wrocław,
Legnica,
Gorzów Wlkp.,
Gniezno,
Poznań,
Kalisz,
Częstochowa,
Zakopane,
Ludźmierz,
Dukla,
Krosno,
Kraków

"Chrystus wczoraj,
dziś i na wieki".

Gdańsk
Sandomierz
Sopot,
Zamość
Pelplin
Radzymin
Elbląg
Warszawa-Praga
Licheń,
Łowicz
Bydgoszcz Sosnowiec
Toruń;
Kraków
Ełk,
Gliwice
Wigry,
Stary Sącz
Siedlce
Wadowice
Drohiczyn Częstochowa
Warszawa
Kraków,
Kalwaria Zebrzydowska

„Bóg jest miłością‖.

Pielgrzymka związana była z
Międzynarodowym
Kongresem Eucharystycznym i
obchodami śmierci św.
Wojciecha. Papież wezwał do
otwarcia się na Europę.
Apelował by Kościół w Polsce
swe przywiązanie do wiary.
Ojciec Święty wołał też o
jedność chrześcijan.
Istotą pielgrzymki, opartej na
ośmiu ewangelicznych
błogosławieństwach, było
wezwanie do szczególnie
intensywnego świadectwa
chrześcijańskiego u progu
nowej epoki. Podczas wizyty
Papież odwiedził aż 21
miejscowości i beatyfikował
108 Polaków, męczenników
z czasów II wojny światowej.
„Bóg bogaty
w miłosierdzie‖ - werset z
listu św. Pawła Apostoła do
Efezjan.
Głównym celem czterodniowej
wizyty było poświęcenie
sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie.
Wizyta ta miała światowy
wymiar - ze względu na temat
miłosierdzia - ale też lokalny Papież powrócił do
rodzinnych stron, najbardziej
ukochanych miejsc.

MARYJNE PIELGRZYMOWANIE PO POLSCE KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY
I PÓŹNIEJSZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Przed II wojną światową Karol Wojtyła był na Jasnej Górze w Częstochowie z ojcem.
W okresie okupacji niemieckiej przybył na Jasną Górę potajemnie, ze studentami, aby utrzymać
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tradycję pielgrzymek akademickich. Potem jako biskup, kardynał bywał w Częstochowie bardzo
często, zwłaszcza w uroczystościach z okazji 3 Maja - Święta NMP Królowej Polski oraz 26 sierpnia Matki Boskiej Częstochowskiej. We wrześniu 1955r. odbył pielgrzymkę rowerową do Częstochowy
(5 osób).
W Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie jest kopia obrazu Pani Beskidów z Myślenic, Karol
Wojtyła bywał najpierw z rodzicami, w 1929r. przybył z ojcem i bratem tuż po śmierci matki,
a gdy miał 13 lat już tylko z ojcem opłakiwał śmierć brata Edmunda. Później był na Kalwarii
w 1946r., gdy po święceniach kapłańskich wyjeżdżał na studia wyższe do Rzymu. Po powrocie
odwiedzał Kalwarię coraz częściej jako kapłan, biskup, kardynał. Kronikarz klasztorny notuje 55
przyjazdów Metropolity kardynała Karola Wojtyły.


Kardynał Karol Wojtyła, Metropolita krakowski, koronował papieskimi koronami
następujące wizerunki Najświętszej Marii Panny:

 osobiście:





Obraz Matki Bożej Świętojańskiej
- Kraków 9 maj 1965r.
Figurę Matki Bożej Bolesne
- Limanowa 11 wrzesień 1966r.
Figurę Matki Bożej Królowej Pomorza
- Piaseczno 8 września1968r.
Obraz Pani Beskidów - Myślenicka Pani
- Myślenice 24 sierpnia 1969r
(kopia tego obrazu znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej)
.
 Figurę Matki Bożej
- Przeczyca 24 sierpnia 1975r.
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia
- Jodłówka 31 sierpnia 1975r.
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia
- Błotnica 21 sierpnia 1977r.
(ostatnia koronacja w Polsce jako kardynała)
















z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski :
Figurę Królowej Podhala
Figurę Madonny Łokietkowej
Obraz Świętej Pani Ziemi Żywieckiej
Figurę Matki Bożej Leśniowskiej
- Patronki Rodzin
Obraz Pani Warmińskiej
(Gietrzwałd zwany jest „Polskim Lourdes‖
lub „Polską Fatimą‖)
Figurę Matki Bożej Anielskiej
Obraz Matki Bożej W Cudy Wielmożnej
Obraz Matki Bożej Śnieżnej
Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej
Obraz Matki Bożej - Pani Ziemi Grójeckiej
Figurę Matki Bożej

- Ludźmierz 15 sierpnia 1963r.
- Wiślice 17 lipca 1966r.
- Rychwałd 18 lipca 1966r.
- Leśniów 13 sierpnia 1967r.
- Gietrzwałd 10 września 1967r.
- Dąbrowa Górnicza 19 maj 1968r.
- Poznań 28 czerwiec1968r.
- Święta Lipka 11 sierpień 1968r.
- Studzianna 18 sierpień 1968r.
- Kraków 15 grudzień 1968r.
- Wieluń 5 wrzesień 1971r.
- Smardzowice 27 sierpień 1972r.
- Lewiczyn 10 sierpień 1975r.
- Sejny 7 wrzesień 1975r.

MARYJNE pielgrzymowanie księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły nie ograniczyło się do
udziału w koronacjach cudownych Wizerunków NMP, w uroczystościach Maryjnych w okresie
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Milenijnym, czy też uczestniczeniu we wspólnych spotkaniach Ludu Bożego z Maryją, w czasie
peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 Kard. Karol Wojtyła przybywał również do Sanktuariów Matki Bożej z własnej
inicjatywy, między innymi do:





















Matki Bożej Pocieszenia - Bazylika Trójcy Św. i Wszystkich Św.
Smętnej Dobrodziejki - Bazylika O.O. Franciszkanów
Krakowskiej Pani Na Piasku - Kościół O.O. Karmelitów
Matki Bożej Różańcowej - Sanktuarium O.O. Dominikanów
Matki Bożej Bolesnej- Klasztor S.S. Benedyktynek
(Tutaj przyszły Papież modlił się przed każdym wyjazdem na sesje
soborowe do Rzymu)
Matki Bożej Bolesnej - sanktuarium
(Przez 12 lat pielgrzymował tutaj w ostatnią niedzielę maja, aby wygłosić
homilię do zebranych rzeszy mężczyzn; ostatni raz 28 maja 1978r.)
Królowej Polskiego Morza - Kościół Narodzenia NMP
Matki Pięknej Miłości
Matki Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Świętej Rodziny
Pani Tarnowskiej Ziemi
Matki Bożej Pocieszenia
Matki Bożej
Matki Bożej Dzikowskiej
Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa
Matki Bożej Kalwaryjskiej
Matki Bożej Leśniańskiej
Matki Bożej Czerwińskiej - Królowej Mazowsza
Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej i Matki Polasia
Sanktuarium Świętej Róży Duchownej

- Leżajsk
- Kraków
- Kraków
- Kraków
- Staniątki
-Piekary Śląskie

- Swarzewo
- Bydgoszcz
- Poznań
- Kalisz
- Tuchowo
- Nowy Sącz
- Zawada
-Tarnobrzeg
- Lubaczów
- Pacłowo
- Czerwińsk
- Kodeń
- Gostyń

Ostatnie spojrzenie ks. kard. Karola Wojtyły, wychodzącego z Kolegium Polskiego na
konklawe padło również na polsko - rzymską PANIĄ JAZŁOWIECKĄ znajdującą się
w ogrodach tego kolegium w Rzymie.


Papież Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie podróży apostolskich do Polski koronował
osobiście następujące wizerunki:
 Obraz Matki Bożej Makowskiej - Patronki Rodzin
- Maków Podlaski
koronowany 10 czerwca 1979r. na Błoniach Krakowskich
W czasie audiencji udzielonej przez Ojca Świętego pielgrzymom z Makowa Podhalańskiego, którzy
dnia 17 lutego 1980 r. przybyli do Rzymu, papież, wspominając uroczystość koronacji, powiedział:
„Pragnienie ukoronowania tego obrazu zrodziło się we mnie podczas wizytacji waszej parafii. Matka
Boża spełniła też prośbę, którą wtedy, kończąc wizytację w Makowie, Jej pokornie i serdecznie
przedkładałem. Prosiłem Ją, aby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt lat nie mogła
wyruszyć z obrębu Wawelu, mogła wreszcie znaleźć swoją drogę na ulice miasta Krakowa, a także na
Rynek. Co też się stało. I dlatego ta koronacja była spełnieniem szczególnego długu mojego serca
wobec Matko Bożej. Tej, którą wy czcicie w waszym makowskim obrazie‖.
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 Obraz Matki Bożej Zielenieckiej
koronowany 19 czerwca 1983r. w Częstochowie
 Obraz Matki Bożej Łaskawej
koronowany (powtórnie) 19 czerwca 1983r.

- Zieleniec
- Lubaczów

 Obraz Matki Bożej Królowej Pokoju
-Stoczek Warmiński103
koronowany 19 czerwca 1983r. w Częstochowie
 Obraz Zwycięskiej Matki Bożej Brdowskiej
- Brdów
koronowany 19 czerwca 1983r. w Częstochowie
 Figura Matki Bożej Śnieżnej - Patronki Sportowców
- Góra Igliczna
koronowany 21 czerwca 1983r. we Wrocławiu
 Obraz Matki Bożej Opolskiej
- Opole
koronowany 21 czerwca 1983r. na Górze Św. Anny w
500-lecie istnienia wizerunku
 Figura Matki Bożej Bolesnej
- Limanowa
Pieta Limanowska koronowana 22 czerwca 1983r. na
Błoniach Krakowskich
 Figura Matki Bożej Fatimskiej
- Szczecin
koronowana 11 czerwca 1987r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie
 Obraz Matki Bożej Trąbkowskiej
- Trąbki Wielkie
koronowany 12 czerwca 1987r. w Gdańsku
 Obraz Matki Boskiej Łaskawej, zwanej Królową Sudetów
- Krzeszów
koronowany 2 VI 1997 r. - Legnica
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia z kościoła ojców franciszkanów
oraz figurę Matki Bożej Bolesnej
- Gniezno
koronacja - 3 VI 1997 r. - Gniezno
 Obraz Matki Bożej Kozielskiej2 , patronki II Korpusu, emigrantów
i prześladowanych za wolność; koronacja 8 VI 1997 r.
- Kraków
 Piety z Haczowa oraz obrazów: z Jaślisk i Wielkich Oczu
koronacja 10 VI 1997 r.
– Krosno
 Obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowienie Chorych na Duszy i na Ciele 3
103

2

Stoczek Warmiński znany jest nam również jako miejsce uwięzienia Prymasa Polski Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w latach 1953-1954. Tutaj właśnie Prymas Tysiąclecia ułożył „akt osobistego oddania się
Matce Najświętszej‖ i tutaj też dokonał tego oddania dnia 8 grudnia 1953r.
Jest to płaskorzeźba autorstwa Tadeusza Zielińskiego, byłego więźnia obozu w Kozielsku, który w ukryciu
rzeźbił podobiznę Maryi przy pomocy kawałków drutu i gwoździ znalezionych w obozie. Obraz został
potajemnie wywieziony z obozu do Palestyny, później trafił do Londynu, był przechowywany i czczony w
kościele św. Andrzeja Boboli. Po koronacji obraz wrócił do Londynu, do kościoła św. Andrzeja Boboli, gdzie
jako Kozielska Pani, nadal jest Matką tych, których korzenie są na polskiej ziemi.

3

Zarys dziejów kultu MATKI BOŻEJ WEJHEROWSKIEJ UZDROWIENIE CHORYCH NA DUSZY I NA
CIELE:
1654 r. - pierwsza wzmianka o obrazie Matki Bożej w bocznym ołtarzu w kościele klasztornym.
II poł. XVII w. - najbardziej przybliżona data powstania obecnego obrazu Matki Bożej Wejherowskiej
Uzdrowienie Chorych na Duszy i na Ciele.
1862 r. - przywilej odpustu zupełnego w święta maryjne nadany wiernym nawiedzającym kościół św. Anny
w Wejherowie przez papieża Piusa IX.
1864 r. - wydanie przez Reformatów wejherowskich Oficjum o Matce Bożej.
1954 r. - wybudowanie ołtarza z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na placu przykościelnym.
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koronacja - 5 VI 1999 r.
- Sopot
 Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości z XV wieku, Patronki Bydgoszczy
koronacja 7 VI 1999 r.
- Bydgoszcz
 Obraz Matki Bożej z parafii Najświętszego Zbawiciela
- Warszawa
koronacja 13 VI 1999 r. - Warszawa
 Obraz Najświętszej Maryi Panny
- Jaworzno
koronacja 14 VI 1999 r. - Sosnowiec
 Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
- Wadowice
Korony wykonane zostały z obrączek (autora również),
pierścionków i bransolet , ofiarowanych przez wiernych
koronacja 16 VI 1999 r.
- Wadowice


Papież Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie podróży apostolskich do Polski osobiście
poświęcił korony dla następujących wizerunków:
 Obrazu Uśmiechniętej Matki Bożej
- Pszów
poświęcenie koron - czerwiec 1979r. w Częstochowie,
koronacja 9 września 1979r. w imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II
- bp Herbert Bednarz
 Obrazu Matki Bożej -Pani Raciborskiej
- Racibórz
poświęcenie koron - 13 czerwca 1987r. w Częstochowie
koronacja - 3 września 1995r. - Prymas Polski kard. Józef Glemp
 Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej
- Ostrożany
poświęcenie koron - 13 czerwca 1987r. w Częstochowie
koronacja - 5 lipca 1987r. - Prymas Polski kard. Józef Glemp
 Obrazu Najświętszej Maryi Panny Łysieckiej
(MB Ormiańskiej)
- Gliwice
poświęcenie koron - 13 czerwca 1987r. w Częstochowie
koronacja - 3 września 1987r. - Prymas Polski kard. Józef
Glemp, Patriarcha Ormiański Jan Piotr XVIII Kasparian
1957 r. - wprowadzenie kalwaryjskich obchodów dróżek Matki Bożej na Kalwarii Wejherowskiej.
1958 r. - wydanie Modlitewnika - „Obchód stacji Męki Pańskiej oraz Dróżek Matki Bożej‖.
1974 r. - oddanie czci Matki Bożej Wejherowskiej przed Jej obrazem przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Polski.
1980 r. - 13 sierpnia Papież Jan Paweł II podczas audiencji na placu św. Piotra w Rzymie od pielgrzymów
wejherowskich otrzymał płaskorzeźbę Matki Bożej Wejherowskiej.
1992 r. - 3 czerwca w Watykanie Papieżowi Janowi Pawłowi II została wręczona kopia obrazu Matki Bożej
Wejherowskiej.
Założycielem Kalwarii Wejherowskiej wraz z kościołem i klasztorem był wojewoda malborski Jakub Wejher
(1609-1657).
Uczestniczył w wyprawie wojennej Władysława IV na Smoleńsk (1632-1634). Wracając z wojny (1634), został
podczas oblężenia białoruskiego miasteczka Biała nad Krzną przywalony murem i zwałami ziemi.
W
zagrożeniu życia ten możny, sławny i zarazem pobożny rycerz uczynił ślub, iż w razie ocalenia wystawi kościół
na cześć Św. Trójcy i św. Franciszka, swego osobistego patrona. Kiedy w 1637 r. dowiedział się, że
w jego
dobrach płynie rzeka Biała (Cedron), miał radośnie zawołać: To jest to, czego szukałem. Jak pod Białą ślub
złożyłem, tak nad Białą go wypełnię. Tak utrwaliła to miejscowa tradycja, spisana przez pierwszego gwardiana
klasztoru wejherowskiego, o. Grzegorza, autora kroniki dokumentującej początki Wejherowa.
W latach 1648-1651 zbudowano kościół klasztorny pod wezwaniem św. Anny, a w latach 1649-1665 zbudowano
25 kaplic słynnej z czasem Kalwarii Wejherowskiej zwanej częstokroć Kaszubską Jerozolimą. Kaplicę 26-tą Bramę Oliwską zbudowano w XVIII wieku. Miejsca pod kaplice wytyczone zostały według wzoru
jerozolimskiego, a dróżki mają długość 5936 kroków. Kalwaria Wejherowska posiada w sumie 26 kaplic.
Wszystkie obiekty sakralne Kalwarii Wejherowskiej zalicza się do zabytków pierwszej klasy.
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 Wizerunku Matki Bożej
poświęcenie koron - 22 maja 1995r. - Skoczów

- Diecezja Kaliska

 Obrazu Matki Bożej Bolesnej - w diecezji tarnowskiej
- Czarny Potok
poświęcenie korony - 8 VI 1997 r. - Kraków
 Obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej
- Cieszyn
poświęcenie korony - 8 VI 1997 r. - Kraków
 Dla figury Matki Bożej Fatimskiej
-Trzebinia
poświęcenie korony - 8 VI 1997 r.
– Kraków
 Obrazów Matki Bożej w Krasnymborze, Rajgrodzie i Wąsewie
poświęcenie koron - 8 VI 1999 r.
- Ełk
 Obrazu Matki Bożej Hallerowskiej
- Mińska Mazowieckiego
poświęcenie koron 13 VI 1999 r. - Warszawa - Praga
 Obrazu Matki Bożej Pocieszenia; diecezja kaliska
- Lutogniewo
poświęcenie koron 14 VI 1999 r.
- Łowicz
 Dla sanktuariów: Matki Boskiej Bogucickiej,
Matki Boskiej Pokornej
- w Rudach Wielkich
i Matki Boskiej Raciborskiej
poświęcenie koron - 17 VI 1999 r.
- Gliwice
W Zakopanem, dnia 7 VI 1997 r. Jan Paweł II poświęcił trzy figury Matki Bożej Fatimskiej
dla diecezji na terenie byłego Związku Radzieckiego.
 Wizerunki koronowane papieskimi koronami Ojca Świętego Jana Pawła II:
 Obraz Bolesnej Madonny
- Osieczna
koronacja - 5 sierpnia 1979r. - abp Jerzy Stroba, który przy okazji z
rąk bpa T. Ettera otrzymał paliusz, oznakę władzy metropolitalnej
przyznanej mu przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 Statuetka Wambierzyckiej Królowej Rodzin
- Wambierzyce
koronacja - 17 sierpnia 1980r.
- Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
 Obraz Matki Bożej - Patronki Żołnierzy Września
- Wola Gułowska
koronacja - 5 września 1982r. - Prymas Polski abp Józef
Glemp
 Obraz Matki Bożej Opiekunki Górników i Hutników
- Płoki
koronacja - 8 września 1982r.
kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
rekoronacja (po kradzieży koron) - 8 września 1988r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obraz Dobrotliwej Matki Bożej
- Patronki Ziemi Szczyrzyckiej
- Szczyrzyc
koronacja - 19 sierpnia 1984r. - Prymas Polski kard. Józef Glemp
 Obraz Łaskawej - Różańcowej Matki Bożej Janowskiej
- Janów Lubelski
koronacja - 8 września 1985r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obraz Matki Bożej Łopatyńskiej
- Matki Pocieszenia I Wygnańców
- Wójcice
koronacja - 10 sierpnia 1986r.
- kard. Henryk Gulbinowicz Metropolita Wrocławski,
korony zostały pobłogosławione 13 września 1985r.
w Castel Gandolfo przez Papieża Jana Pawła II
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 Obraz Matki Bożej Kazimierskiej
koronacja - 31 sierpnia 1986r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Figura Bolesnej Matki Bożej Skrzatuskiej
koronacja - 18 września 1988r. - Prymas Polski kard. Józef Glemp
 Obraz Matki Bożej Szkaplerznej
koronacja - 17 lipca 1988r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia
koronacja - 2 września 1990r.
- nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.


- Kazimierz Dolny

- Skrzatusz
- Czerna

- Orchówek

Papież Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzymie:

 Koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego (Krzeptówki)
21 października 1987r. (w 70 rocznicę objawień w Fatimie)
w Jubileuszowym Roku Maryjnym
 Poświęcił koronę do obrazu Rokitniańskiej Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej w Rokitnie - 22 kwietnia 1989r.,
aktu koronacji dokonał - 18 czerwca 1989r.
- Prymas Polski kard. Józef Glemp


Telegramy Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji koronacji:

 Obrazu Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki
koronacja - 28 czerwiec 1981r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
koronacja - 17 lipiec 1988r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Figury Matki Bożej Skrzatuskiej
koronacja - 18 wrzesień 1988r.
- Prymas Polski kard. Józef Glemp
 Obrazu Wniebowziętej Matki Bożej Płonkowskiej
- Królowej Młodzieży
koronacja - 30 czerwiec 1985r. - Prymas Polski kard. Józef Glemp,
rekoronacja - 15 sierpień 1990r.
 Obrazu Matki Bożej
koronacja - 21 czerwiec 1994r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obrazu Matki Bożej Łaskawej
koronacja - 4 czerwiec 1995r.
- kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 Obrazu Matki Miłosierdzia
koronacja - 5 czerwiec 1995r. - abp Stanisław Szymecki
 Ikony1 Matki Bożej
koronacja - 10 lipiec 1996r.
abp Jan Martyniak Metropolita Przemysko - Warszawski
obrządku bizantyjsko - ukraińskiego.
1

- Różanystok
(woj. białostockie)
- Czerna
(woj. krakowskie)
- Skrzatusz

- Płonka Kościelna

- Kraków

- Wieliczka
- Białystok
- Jarosław

Ikona - z greckiego = obraz; w sztuce bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej: obraz o tematyce
religijnej wyobrażający zwykle osoby święte, rzeczy biblijne i liturgiczno symboliczne.
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DARY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DLA JASNOGÓRSKIEGO „SANKTUARIUM
WIELKIEJ NADZIEI‖
Jako wota ofiarowane Matce Bożej w sposób bezpośredni:














złota róża
paschalna świeca papieska
srebrny pastorał w formie krzyża z symboliką chrześcijańską pierwszych wieków
pas sutanny przestrzelony 13 maja 1981r.
3 kielichy
krzyże
filigranowe złote serce, wotum Papieża z Polski dla Jasnogórskiej Bogarodzicy, wykonane
w Portugalii w 1982 roku, z „TOTUS TUUS‖ w środku
złoty ornat neogotycki
figura Matki Bożej wykonana z kości słoniowej
rower drużyny kolarskiej
medale z okazji 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego
medal Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław 1997
biała sutanna papieska

Jako wota ofiarowane Matce Bożej z darów, które otrzymał podczas pielgrzymek do Ojczyzny:






złoty różaniec od Radia Maryja
wyroby z bursztynu (m.in. różaniec od bursztynników z Gdańska)
dzieła przedstawiające osobę Ojca Świętego (portrety, rzeźby, monety, medale...)
korespondencja z życia ks. biskupa Karola Wojtyły
autografy Ojca Świętego złożone w księgach pamiątkowych Jasnej Góry podczas każdej
z pielgrzymek do Polski.

W ostatnich godzinach swojego życia Jan Paweł II poświęcił osobiście 1 kwietnia (w piątek) 2005
r., korony dla dwóch obrazów Matki Bożej Częstochowskiej: w kaplicy w podziemiach bazyliki
św. Piotra i w jasnogórskim klasztorze.
O papieskim darze jako pierwszy poinformował paulinów przeor o. Marian Lubelski, który był
w tym czasie w Watykanie. Natychmiast po otrzymaniu daru zadzwonił do klasztoru. Już na
piątkowym Apelu Jasnogórskim o. Zachariasz Jabłoński powiedział o tym wiernym zebranym na
Jasnej Górze.
W sobotę kard. Marian Jaworski ukoronował koronami obraz znajdujący się w kaplicy polskiej
w podziemiach bazyliki św. Piotra. Papież poświęcił również drugą parę koron dla Matki Bożej
i Pana Jezusa z wizerunku częstochowskiego. Zostały one przekazane na Jasną Górę 3 maja, a 26
sierpnia 2005 r. założone na obraz.
Kard. Jaworski powiedział KAI, że od wielu lat pragnął, aby przywrócić pełną treść jaka zawiera się
w obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach watykańskiej bazyliki. "Na tę piękną ikonę
naród polski nałożył korony, aby wyrazić swój wybór duchowy potwierdzający, że przyjął Matkę
Jezusa jako swoją Matkę i Królową" - powiedział. Metropolita lwowski obrządku łacińskiego dodał,
że jego poprzednik bł. abp Józef Bilczewski był tym, który zabiegał u Piusa X o korony dla Matki
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Najświętszej w Częstochowie, gdy one zaginęły na początku XX wieku. Papież te korony wówczas
ofiarował, dziś on, następca abp. Bilczewskiego, ukoronował obraz Matki Bożej Częstochowskiej
w Watykanie. Zdaniem Ks. Kardynała musimy ciągle na nowo odkrywać prawdę, którą wyrażają
ikony. Uczą one, że mamy być dla innych, mamy służyć jak Matka Boża i Ojciec Święty.
O. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry powiedział, że Ojciec Święty od dłuższego czasu myślał
o koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach bazyliki watykańskiej. Była to
decyzja jego serca, by Matka Boża otrzymała korony papieskie. Na koronach tych znajduje się jego
biskupie i papieskie zawołanie: "Totus Tuus". - Papież bardzo pragnął, aby w ten właśnie sposób
upamiętnić swą wielką miłość do Matki Najświętszej - podkreślił o. Lubelski.

Pas sutanny przestrzelony podczas zamachu na
życie Ojca Świętego 13 maja 1981 roku. Podczas wizyty
na Jasnej Górze w czerwcu 1983 roku ofiarował go jako
wotum i podziękowanie Matce Boskiej Częstochowskiej
za ocalenie życia. Papież poprosił ojców paulinów, by do
jego śmierci nie udostępniali go wiernym, ale przed
rokiem zmienił zdanie i 4 czerwca 2004 roku – dokładnie
w 25. rocznicę pierwszej papieskiej pielgrzymki do
Polski - pas oprawiony w srebrną ramę pokazano
w kaplicy, obok Cudownego Obrazu.

Złota Róża jest najwyższym odznaczeniem papieskim.
Ojciec Święty przekazał je Jasnej Górze 4 czerwca 1979
289

roku. Zdobi dziś ołtarz w Kaplicy Matki Boskiej. "Postanowiliśmy w tej podróży udać się do owego
Sanktuarium

z pragnieniem odbycia pielgrzymki, aby sławnej Bogurodzicy, której od dawna

oddaliśmy się całkowicie, złożyć osobiście gorące hołdy Rzymskiego Biskupa - pierwszego Polaka - a
także by przywieźć

z sobą złotą różę, przez którą moglibyśmy wyrazić uczucia wzruszonego

serca naszego i podnieść godność tejże świątyni" - napisał Jan Paweł II w dyplomie nadania
odznaczenia.

Kielich złożony jako wotum podczas wizyty na
Jasnej Górze w czerwcu 1983 roku. Na stopie kielicha
trzy

sceny

odnoszące

się

do

świętego

Piotra

i apostołów.

Haftowany ornat z jedwabiu częściowo przetykanego
metalowa blaszką, którego Jan Paweł II używał na
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Jasnej Górze, a następnie pozostawił w sanktuarium jako dar. Na kolumnie ornatu - herb Ojca
Świętego.

Rower

ofiarowany

Ojcu

Świętemu

przez

mechanika włoskiej drużyny kolarskiej. Jasnej
Górze w imieniu Jana Pawła II przekazała go 12
lipca 1980 roku pielgrzymka 37 kolarzy, którzy do
Częstochowy przyjechali z sanktuarium maryjnego
w Monte Berico koło Vicenzy.

Na podstawie albumu "Wota Ojca Świętego Jana Pawła II ofiarowane Jasnogórskiej Matce Kościoła",
Wydawnictwo Zakonu Paulinów Paulinianum, 2002. Teksty: o. Jan Golonka, zdjęcia Janusz Kozina.

WYKAZ POMNIKÓW PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE
I NA ŚWIECIE

Lp. Miejscowość
1

Aleksandrów
Łódzki

Lokalizacja

Autor

Rok

przy kościele św. Rafala

Anna Grabiwoda

2000

Władysław Dudek

1999

2 Bachledówka / Ząb przy kościele MB Częstochowskiej

291

3 Bardo

przy kościele oo. redemptorystów

Adam Roman

1981

4 Bełchatów

przy kościele Narodzenia MB

Jan Funk

2000

5 Biała Podlaska

przy kościele św. Antoniego

Dariusz i Edward Sitek

2000

6 Białystok

przed katedrą

Anna Grabiwoda

1994

7 Bierutów

przy kościele św. Katarzyny

Stefan Kowalówka

2000

8 Bolesławiec

przy kościele Chrystusa Króla

9 Chomranice

przy kościele parafialnym

Czesław Dźwigaj

2001

10 Chotowa

przy kościele parafialnym

Bohdana Ligęza - Drwal

1989

11 Ciechanowiec

przy kościele parafialnym

Stefan Kowalówka

2004

12 Ciechanów

przy szkole podstawowej

Marek Zalewski

2002

13 Czarna Białostocka przy kościele parafialnym

Bogdana Drwal

1994

14 Częstochowa

Jasna Góra, Bastion Świętej Trójcy

Władysław Dudek

1999

15 Dołęga

przy kaplicy

Czesław Dźwigaj

2004

16 Dukla

przy Krzyżu Pojednania przy kościele
Maksymilian Biskupski
bernardynów

2000

17 Dynów

przy kościele parafialnym

Władysław Dudek

1998

przy kościele parafialnym

Tadeusz Świerczek

1983

19 Elbląg

przy katedrze

Wawrzyniec Samp

2001

20 Ełk

na placu miejskim

Czesław Dźwigaj

2000

21 Gdańsk

przy kościele Opatrzności Bożej na
Placu III Tysiąclecia

Mariusz Kulpa

1999

22 Gdańsk

przy kościele św. Brygidy

Wawrzyniec Samp

1984

23 Gdynia

przed kościołem NMP na ul.
Świętojańskiej

Wawrzyniec Samp

1986

24 Goleniów

przy kościele św. Jerzego

Czesław Dźwigaj

1998

18

Dzwono Sierbowice
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1998

Gorzów
Wielkopolski

przy kościele Braci Męczenników

Czesław Dźwigaj

2002

26 Góra św. Anny

u stóp sanktuarium

Gustaw Zemła

2000

27 Grajewo

przy kościele NP NMP

Andrzej Harutyunyan

2001

28 Gręboszów

przy kościele parafialnym

Czesław Dźwigaj

2002

Bogdana Ligęza - Drwal i
Światosław Karwat

2001

25

29 Groń Jana Pawła II pomnik na szczycie góry
30 Hajnówka

przy kościele parafialnym

Waldemar Sienkiewicz

2002

31 Jabłonka

przy szkole podstawowej

Andrzej Samborowski Zajdel

2004

32 Janów Lubelski

przy kościele MB

Katarzyna Matwij

1986

33 Jasionówka

przy kościele parafialnym

Krzysztof Gąsowski

2003

34 Jawor

przy kościele św. Marcina

Janusz Furmanek

2003

35 Jędrzejów

przy kościele cystersów

Stefan Kowalówka

1997

36 Kalisz

na Placu św. Józefa

Jan Kucz

1999

przy sanktuarium braci mniejszych

Czesław Dźwigaj

2000

38 Kielce

przy katedrze

Anna Grabiwoda

1993

39 Kielce

przy schronisku dla bezdomnych

Józef Siwoń

2003

40 Kock

przy kościele parafialnym

Władysław Dudek

2003

41 Koniecpol

przy kościele parafialnym

Bogdana Drwal

2003

42 Koszalin

przy katedrze

Anna Grabiwoda

1996

43 Kościelec

przy skrzyżowaniu dróg we wsi

Jerzy Kędziora

1994

44 Kraków

parafia św. Maksymialiana Kolbe

Gustaw Zemła

1991

45 Kraków

dziedziniec Kurii Krakowskiej

Jole Sensi Croci

1980

46 Kraków

parafia Dobrego Pasterza

Stefan Kowalówka

1998

37

Kalwaria
Zebrzydowska
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47 Kraków

Park Strzelecki Bractwa Kurkowego

Czesław Dźwigaj

2000

48 Krasnobród

przy kościele parafialnym

Andrzej Gontarz

1998

49 Kraśnik

przy kościele rektoralnym Ducha
Świętego

Michał Pudełko

1983

50 Krosno

przy cmentarzu na ul. Bieszczadzkiej Augustyna Marek

1999

51 Legnica

przy katedrze

Janusz Kucharski

1998

52 Leńcze

przy kościele parafialnym

Bronisław Chromy

2001

53 Leżajsk

przy kościele Braci Mniejszych
bernardynów

Marian Konieczny

2000

54 Licheń 1

przy kościele św. Doroty

Jerzy Sobociński

1986

55 Licheń

przed Bazyliką Najświętszej Maryi
Panny

Marian Konieczny

2000

56 Limanowa

na rynku, przy Sanktuarium

Czesław Dźwigaj

1998

57 Lubanie

przy UG

Jan Śliwka

2000

58 Lubichowo

przy kościele parafialnym

Tomasz Sobisz

2001

59 Lublin

na dziedzińcu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Jerzy Jarnuszkiewicz

1983

60 Ludźmierz

przy sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podhala

Marek Blajerski, Jacek
Osadczuk, Henryk
Olszówka

2001

61 Łomża

przy WSD

Gustaw Zemła

1994

62 Łowicz

przy katedrze

Stanisław Słonina

2000

63 Łódź

przy katedrze

Krystyna Solska

2000

64 Łuków

na placu miejskim

Andrzej Sośnierz

1999

65 Miechowice Wielkie przy drodze

Pater

1985

66 Międzyrzec

przy kościele parafialnym

Stefan Kowalówka

1996

67 Mrągowo

na placu miejskim im. JP2

Wiesław Kaczmarek

1999

1

Największy pomnik Jana Pawła II, autorstwa znanego rzeźbiarza Mariana Koniecznego.
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68 Myszyniec

przy kościele parafialnym

Andrzej Harutyunyan

2003

69 Niegowić 2

Przy kościele parafialnym

Romano Pelloni

1999

Przy kalwarii

Tomasz Zabrzeski

1982

71 Nowy Tomyśl

Przy kościele parafialnym

Jerzy Sobociński

2000

72 Nowy Wiśnicz

przy kościele pofranciszkańskim

Czesław Dźwigaj

1995

73 Okulice

przy kościele parafialnym

Czesław Dźwigaj

1987

74 Oleszyce

przy kościele parafialnym

Gustaw Zemła

1993

75 Oława

na placu przed UM

Stefan Kowalówka

1998

76 Osiek

przy szkole Jana Pawła II

Andrzej Zwolak

2001

Eugeniusz Siemieniuk

2000

Julian i Marek Wiącek

2004

70

Nowy Sącz Chruślice

77 Ostrów Mazowiecka przy SP
78

Ostrów
Wielkopolski

79 Pabianice
80

Paradyż
(Gościkowo)

Przy kościele parafialnym

Przy kościele św. Maksymiliana Kolbe Krystyna Solska

2001

przy WSD

2003

Bogdana Drwal

81 Pelplin

w Parku Jana Pawła II za seminarium Jarosław Wójcik

2000

82 Piła

przy kościele salezjanów

Waldemar Sienkiewicz

2000

w Parku Jana Pawła II przy kościele
bernardynów

Krystyna Solska

1999

84 Płock

przy katedrze Wniebowzięcia NMP

Gustaw Zemła

1994

85 Police

plac JP2

Czesław Dźwigaj

1999

86 Poznań

przy kurii

Krystyna Solska

2000

Andrzej Samborowski

2002

83

Piotrków
Trybunalski

87 Przemyśl Lipowica przy kościele salezjanów
2

Autorem pomnika jest włoski artysta prof. Romano Pelloni. W czasie uroczystości poświęcenia, 4 X
1999 r., wicemarszałek parlamentu Włoch, Carlo Giovanardi, powiedział, że Kraków dał światu
wielkiego Papieża, ale my chcemy przypomnieć początek jego drogi, drogi młodego wikarego w
maleńkiej wiosce.
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88 Puławy

przy Urzędzie Miejskim

Czesław Dźwigaj

2000

89 Radom

przy WSD

Dominik Wdowski

2001

90 Rzeszów

przy kościele Chrystusa Króla

Czesław Dźwigaj

2002

91 Sękowa

Przy kościele parafialnym

Marian Konieczny

2000

92 Siedlce

na placu miejskim

Marian Gardziński

1998

93 Smolnica

Przy kościele parafialnym

Jan Śliwka

2000

przy kościele św. Józefa Robotnika

Wincenty Kućma

1998

95 Solec Kujawski

przy kościele św. Stanisława BM

Wawrzyniec Samp

1998

96 Sopot

przy kościele na Małopolskiej 44

Jarosław Kucaba

2001

97 Stalowa Wola

przed konkatedrą NMP

Waldemar Dudek

2002

98 Stoczek Łukowski

Przy kościele parafialnym

Stefan Maj

1998

99 Strzegom

przy kościele śś. Piotra i Pawła

Zbigniew Kulas

1997

100 Studzieniczna

przy kaplicy na wodzie

Czesław Dźwigaj

2000

Przy SP im. Jana Pawła II

Ryszard Hamerski

2000

102 Szczecin

na Jasnych Błoniach / Parku Jana
Pawła II

Czesław Dźwigaj

1995

103 Szczecinek

Przy kościele św. Franciszka

Bogusław Migiel

2003

104 Tarnobrzeg

przy szkole podstawowej nr 9

Andrzej Zwolak

2001

105 Tarnów

przy katedrze

Bronisław Chromy

1981

106 Toruń

przed katedrą śś. Janów

Radosław Ociepa

2000

107 Trzcianka

plac przed UM

Przemysław Krasnopolski 2000

108 Trzebnica

przy bazylice św. Jadwigi

Stefan Kowalówka

1996

Przy Kalwarii Tylmanowskiej

Tomasz Zabrzeski

1982

94

101

109

Sochaczew Chodaków

Szczawnica Szlachtowa

Tylmanowa
(Baszta)
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110 Tylmanowa

góra Błyszcz

Andrzej Bukowski

2001

111 Ujście

pomnik przy kościele parafialnym św.
Robert Sobociński
Mikołaja

2000

112 Ulanów

pomnik na placu miejskim

Andrzej Pityński

1989

113 Wadowice

przy kościele śś. Piotra

Luciano Minguzzi

1991

114 Warszawa

przy kościele Wszystkich Świętych

Giorgio Galetti

1994

115 Warszawa

przy kościele św. powstańców

??

1990

116 Wola Filipowska

przy kościele parafialnym

Józef Zięba

1990

117 Worów

przy plebanii

Krzysztof Zieliński

1998

118 Wrocław

Leśnica, przy pętli tramwajowej

Stefan Kowalówka

1999

119 Wysowa

przy kościele parafialnym

Paweł Zięba

2002

120 Zakopane

przed Domem Rekolekcyjnym KEP
tzw. "Księżówką"

Marek Szala

2000

121 Zakopane

przy sanktuarium MB Fatimskiej na
Krzeptówkach

Czesław Dźwigaj

1994

122 Zamość

przy katedrze

Józef Gazy

1987

123 Zawiercie

przy kolegiacie śś. Piotra i Pawła

Ryszard Kaczor

1997

124 Zielonki

przy kościele parafialnym Narodzenia
Bronisław Chromy
NMP

1998

125 Złota

przy kościele parafialnym

Bohdana Ligęza - Drwal

1988

126 Złoty Stok

przy kościele parafialnym

Jarosław Radomski

2003

127 Żdanów

przy prywatnym domu

Maria Bor

2003
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CZĘSTOCHOWA
Jasna Góra, bastion św. Trójcy
Autor - Władysław Dudek (Kraków)
Wykonawca (odlewnik) - Stefan Kowalówka
Inicjator - Tomasz Gołąb (USA)
Data odsłonięcia - 26 sierpnia 1999
Wysokość - 4,3 m
Materiał - brąz, granit
Brązowy pomnik Ojca Świętego na Jasnej Górze stojący na
Bastionie

Świętej

Trójcy

ufundował

mieszkający

w Indianapolis Tomasz Gołąb wraz z małżonką Danutą. (On też
jest „sprawcą‖ pomnika w Dynowie, w diecezji Przemyskiej.)
Autorem monumentu jest rzeźbiarz z Krakowa,
Władysław Dudek. Pomnik odlał warsztat Stefana Kowalówki
w Węgrzcach.

SOPOT
Przed kościołem parafialnym Zesłania Ducha
Świętego
Autor Jacek Kucaba
Wykonawca (odlewnik) - Warsztat J.C.
w Niedomicach pod Tarnowem
Data odsłonięcia – 3 listopada 2001
Wysokość – figura: 3,5 m
Materiał – sztuczny kamień

GDAŃSK
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Przy kościele św. Brygidy, od strony połudnowej

Autor – Wawrzyniec Samp

Wykonawca – Braz-Art.-Pleszew

Inicjator – ks. Henryk

Janlowski

Data odsłonięcia – 25 listopada 1984 r.

Wysokość – 2,4 m, cokół – 1,5 m

Materiał – brąz, granit

W czasie gdy cała umęczona w Stanie Wojennym Polska została przybita męczeńską śmiercią
ks. Jerzego Popiełuszki w Gdańsku odsłonięto pomnik Jana Pawła II przy kościele - symbolu pw. św.
Brygidy. Wymowa tego znaku - symbolu praw człowieka, równości i nadziei nabrała przez to nieco
głębszego znaczenia. Na podstawie pomnika umieszczony został napis: OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI
PAWŁOWI II / OBROŃCY GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA // W ROKU ŚWIĘTYM
ODKUPICIELA 1984 / KS. HENRYK JANKOWSKI.

NIEGOWIĆ
Przy kościele parafialnym
Autor – prof. Romano Pelloni (Włochy)
Inicjator – komitet <<Curato del Mondo>>
Data odsłonięcia – 4 października 1999 roku
Wysokość – 3,8 m (figura)
Materiał – brąz, granit
Jedyny pomnik ks. wikarego z Niegowici
– ks. Karola Wojtyły
POMNIKI JANA PAWŁA II W
DIECEZJACH
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Równocześnie ze śmiercią Jana Pawła II rozpoczął się wyścig inicjatorów, rzeźbiarzy
i odlewników. Pomysł trwałego upamiętnienia osoby i pontyfikatu Papieża zgłosiło kilkadziesiąt
miejscowości z całej Polski. Pierwsze pomniki odsłonięto jeszcze w kwietniu i maju 2005 roku.
1. Sosnowiec 4 IV 2005
2. Jelenia Góra 7 IV 2005, popiersie przy kościele garnizonowym,
rozebrane ze względu na brak zezwolenia.
3. Kraków cmentarz Rakowicki 13 IV 2005
4. Olsztyn przy kościele MB Fatimskiej 22 IV 2005 >>>
5. Skierniewice IV 2005 >>>
6. Ociąż V 2005
7. Andrychów V 2005
8. Milicz V 2005 >>>
9. Słupsk V 2005
10. Wadowice V 2005, popiersie na rynku, przy kościele
11. Jednorożec 1 V 2005
12. Szczepanów 7 V 2005
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13. Dąbrowa Górnicza 15 V 2005
14. Koło 18 V 2005 >>>
15. Turek 18 V 2005 >>>
16. Podkowa Leśna 21 V 2005
17. Żywiec 22 V 2005
18. Piekary Śląskie 29 V 2005
19. Biały Bór 1 VI 2005 >>>
20. Czaplinek 3 VI 2005
21. Krotoszyn 5 VI 2005
22. Warszawa Bemowo 7 VI 2005 >>>
23. Kęty 12 VI 2005 >>>
24. Szczytno VI 2005
25. Jarosław VIII 2005 >>>
26. Chlewiska 7 VIII 2005
27. Rybnik 2 X 2005 >>>
28. Rybnik Chwałowice 2 X 2005 >>>
29. Bogatynia 4 X 2005
30. Bochnia 11 X 2004 >>>
31. Godowa 14 X 2005
32. Ozorków 14 X 2005
33. Czersk k. Chojnic 16 X 2005 >>>
34. Dąbrowa Tarnowska 16 X 2005
35. Dębica 16 X 2005 >>>
36. Góra Kalwaria 16 X 2005 >>>
37. Inowrocław 16 X 2005 >>>
38. Leszno 16 X 2005 >>>
39. Nowy Sącz 16 X 2005 >>>
40. Oborniki 16 X 2005 >>>
41. Ożarów Mazowiecki 16 X 2005
42. Radomsko 16 X 2005
43. Ruchna k. Węgrowa 16 X 2005 >>>
44. Skierniewice 16 X 2005
45. Sokołów Podlaski 16 X 2005 >>>
46. Śniadów 16 X 2005 >>>
301

47. Tarnobrzeg 16 X 2005 >>>
48. Zduńska Wola 16 X 2005 >>>
49. Dąbrowa Górnica - Strzemieszyce 18 X 2005
50. Świebodzice 20 X 2005 >>>
51. Rawicz 23 X 2005
POMNIKI JANA PAWŁA II NA ŚWIECIE

302

Wzniesienie pomnika zapowiadają na kolejne miesiące i lata następujące miejscowości
(wymieniam te, co do których wiem, że podjęto tam konkretne kroki w celu rzeczywistej
realizacji tej inicjatywy):
1.

Ostrowiec Świętokrzyski

6. Tarnów

11. Świnoujście

2.

Ostrów Mazowiecka

7. Rzeszów

12. Olsztyn

3.

Stargard Szczeciński

8. Sandomierz

13. Toruń

4.

Olecko

9. Piła

14. Chełm

5.

Chojnice

10. Świdnica

15. Przemyśl

WIELKI JUBILEUSZ ROKU 2000
CZYM JEST JUBILEUSZ?
Z okazji Jubileuszu, rocznicy Narodzenia Chrystusa, każdy człowiek jest wezwany do zastanowienia
się nad tajemnicą Boga, który jest Miłością.
Jubileusz, czyli Rok Święty, jest to:
 Rok odrodzenia duchowego;
 Rok osobistego spotkania z Chrystusem;
 Rok wielkodusznej miłości Boga i dla Boga;
 Rok wielkodusznej miłości braci i dla braci.
DLACZEGO OBCHODZIMY JUBILEUSZ ROKU 2000?
W sensie ścisłym nasza chrześcijańska, ale zarazem ogólnoświatowa rachuba lat rozpoczyna się od
czasu przyjścia na świat Jezusa Chrystusa.
LOGO WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000

Symbol ten ma wymiar przesłania chrześcijańskiego:
część środkowa przedstawia na błękitnym tle świat, nad którym
góruje krzyż. Pięć gołębi w różnych kolorach, wyobraża pięć
kontynentów. Ze środka krzyża wypływa światło, symbol
Chrystusa, który <<jest prawdziwym światłem świata>>; Mówią też
o tym łacińskie słowa <<Christus heri, hodie, semper>> <<Chrystus wczoraj, dzisiaj, zawsze!>> Złączenie gołębi
oznaczaducha jedności synów bożych i pojednania między narodami.
Krzyż przypomina, że Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich,
natomiast trzy różnobarwne pasma, które tworzą ramiona krzyża
nawiązują do tajemnicy Trójcy Świętej.
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JAK CHRZEŚCIJANIN POWINIEN OBCHODZIĆ JUBILEUSZ?
W roku jubileuszowym chrześcijanie stają pełni wdzięczności i uwielbienia wobec Ojca, który umiłował
nas tak, że Syna Swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).
Trzeba zatem przemyśleć gruntownie swoje własne życie i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
 Jak przeżywam moje życie?
 Czy wiem po co żyję?
 Czy naprawdę jestem chrześcijaninem?
 Czy moja wiara jest żywa, czy żyję nią na co dzień?
 Czy zauważam obok siebie innych ludzi?
 Czy zastanawiam się nad słowami Ewangelii: Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska,
a na duszy swej szkodę poniesie? (Łk 9, 25).
ELEMENTY TRADYCYJNEGO CEREMONIAŁU OTWARCIA DRZWI ŚWIĘTYCH.
Mur.
Od roku 1500 do 1975 Drzwi Święte w czterech bazylikach rzymskich zamykane były na zewnątrz
murem, a nie drzwiami. W chwili ich otwarcia nie otwierano więc drzwi, lecz usuwano mur. W 1974
r. w czasie tej ceremonii fragmenty gruzu spadły kilka centymetrów od Papieża Pawła VI. Po tym
fakcie Drzwi Święte zamykane są murem od wewnątrz bazyliki.
Młotek.
Już na Boże Narodzenie 1499 roku Papież użył młotka, by uderzyć trzykrotnie w mur, który zamykał
Drzwi Święte. Był to zwykły młotek murarski, który wkrótce stał się przedmiotem artystycznym
i cennym. W 1575 r. młotek był ze złota, a w 1575 r. z pozłacanego srebra z hebanowym trzonkiem.
Kielnia.
Kielni używali papieże podczas zamykania Drzwi Świętych. Zwyczaj ten istniał od Bożego
Narodzenia 1525 roku. Ostatnim papieżem , który korzystał z kielni był Pius XII, w czasie zamknięcia
Roku Świętego, w 1950 roku.
Cegły.
Stosowanie cegieł w rytuale zamykania Drzwi Świętych datuje się od roku 1501. Wówczas dwóch
kardynałów umieszczało w murze dwie małe cegły: jedną ze złota, a drugą ze srebra.
Monety.
Również zwyczaj murowania monet w murze datuje się od roku 1501. Początkowo monety
umieszczano w wapnie. Od roku 1575 umieszcza się je w metalowej skrzynce.
Woda święcona.
Użycie wody święconej do poświęcenia kamieni i cegieł, służących do zamurowania Drzwi Świętych
przewidywał już rytuał w roku 1523. Z czasem zaczęto jej także używać przy ich otwarciu.
Drzwi Święte.
W bazylikach: św. Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej Drzwi Święte są wykonane z drewna.
W Bazylice św. Pawła za Murami dnia 30 czerwca 2000 r. Drzwi Święte drewniane zostały
zastąpione nowymi. Uroczystościom poświęcenia przewodniczył kard. Roger Etchegaray,
przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu. W okazjonalnym przemówieniu
Kardynał powiedział: <<Drzwi otwierają się zawsze na dwie strony, na ulicę i do domu. Drzwi należą
do obydwu stron. Tak samo chrystus: całkowicie Bóg i całkowicie człowiek. On jednoczy obie
strony>>.
Nowe Drzwi Święte według projektu rzeźbiarza Enrico Manfriniego, podzielone są na trzy części
tematyczne:
 dolna część dotyczy Chrystusa, wyobrażonego na tle Arki Zbawienia, ludzkości wraz z Maryją
idącej za Nim, zabitym na krzyżu;
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 część centralna jest natomiast poświęcona Duchowi Świętemu, Pięćdziesiątnicy i męczeństwu św.
Pawła;
 w części górnej przedstawione jest miłosierdzie Boga Ojca, poprzez zmartwychwstanie Chrystusa,
za pomocą przypowieści o synu marnotrawnym i o Dobrym Samarytaninie.
W Bazylice św. Piotra drzwi z drewna zostały zastąpione drzwiami z brązu, poświęconymi przez
papieża Piusa XII zaraz po otwarciu Drzwi Świętych 24 grudnia 1949 roku.
Na obu skrzydłach tych drzwi jest 16 płyt - kwater, pokrytych płaskorzeźbami. Autorem odlanych
w brązie płaskorzeźb jest artysta rzeźbiarz, rodem ze Sieny, Vico (Lodovico) Consori (1902-1979).
Kwatery ułożone rzędami, po cztery od góry do dołu, wypełnione są scenami ze Starego i Nowego
Testamentu.
Pierwsza i druga kwatera przedstawia scenę wygnania z raju pierwszych
rodziców: w pierwszej artysta ukazał groźnego anioła, w drugiej wypędzanych prarodziców.
Anioł płynie po niebie. Ma rozpostarte skrzydła i rozwiane włosy.
W prawicy trzyma płonący miecz, a lewą ręką wskazuje Adamowi i Ewie
bramę, przez którą mają się wynieść z raju. Po lewej stronie rośnie
nieszczęsne drzewo pokryte krągłymi owocami, a owinięty wokół jego pnia
wąż syczy jeszcze, wysuwając język. Po prawej stronie ucieka spłoszona para
zwierząt, sarna z jeleniem. Do odlotu szykuje się ptak...
Na sąsiedniej płycie prarodzice przekroczyli już bramę raju i szybko oddalają
się od niej. Adam niemal biegnie, wychylony do przodu. Ogląda się
przerażony za siebie, a wierzch dłoni przysuwa do ust., jakby tłumił krzyk
rozpaczy albo osłaniał twarz przed ciosem. Ewa kryje twarz w ramieniu wprost słychać jej gorzki płacz. U góry płyty biegnie cytat ze starego hymnu
ku czci Matki Bożej: Quod Heva tristis abstulit ... Radość, którą Ewa nam
odjęła ... - cytat konieczny do powiązania tej sceny z następną, a postaci Ewy
- z postacią Matki Jezusa.

Trzecią i czwartą kwaterę wypełnia scena Zwiastowania. Po jedne stronie siedzi w pokoju przy
oknie młodziutka, śliczna Maryja. Zamknięte oczy, złożone dłonie, zatopiona w modlitwie,
nieobecna... Przez okno widać dalekie góry, drzewa oliwne, cyprysy i sfruwającą z nieba gołębicę
Ducha Świętego nad głową Maryi. Obok klęcznik z książką do nabożeństwa, na podłodze wazon
z gałązką z lilii, symbolem czystości. Komnatę najświętszej Panienki artysta ukazał niemal
z fotograficzną dokładnością: płyty posadzki, haftowane zasłony na drążku, kotara z frędzlami,
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otwarte drzwi rzeźbione całkiem jak Drzwi Święte...Nad oknem biegnie napis - dalszy ciąg cytatu
z hymnu: tu reddisalmo germine - co znaczy: Radość, którą nam Ewa odjęła, przywrócisz nam
w swym Synu ...
Na przeciw Maryi, na płycie sąsiedniej, sfruwa właśnie z niebios archanioł Gabriel. Wyciąga do Niej
prawą dłoń z różą, skrzydła ma rozłożone, lewą nogę w powietrzu, a prawą stopą zaledwie dotyka
podłogi. Jest ukazany w postawie stojącej, nie na klęczkach. Zza zasłony okiennej wychyla się
ostrożnie kot - w sztuce sakralnej zazwyczaj jest on symbolem szatana, ale tu może jest to tylko
domowe stworzonko...
Drugi rząd brązowych płyt - kwatera piąta - rozpoczyna scena chrztu
Jezusa w Jordanie. Jezus stoi w przejrzystej wodzie. Ma lekko pochyloną
głowę i dłonie złożone na piersi. W wielkim skupieniu przyjmuje chrzest
z rąk Jana Chrzciciela, ukazanego tu z profilu, odzianego
w charakterystyczną owczą skórę. Nad Jezusem unosi się gołąb - symbol
obecności Ducha Świętego. Po lewej stronie stoi anioł. Patrzy na Jezusa,
a w rękach trzyma czystą szatę dla Niego. Nad głowami tych trzech postaci
biegnie napis: Tu venis ad me? „Ty przychodzisz do mnie?‖ Są to słowa
zdumionego św. Jana Chrzciciela skierowane do Jezusa, a przytoczone
w Ewangelii św. Mateusza (3, 14).

Szósta i siódma kwatera ilustrują przypowieści Jezusa. Pierwsza z nich to
przypowieść o zbłąkanej owcy przytoczona przez św. Łukasza (15, 4-7).
Oto nieszczęsne stworzenie, które oddaliło się od stada i spadło w jakąś
rozpadlinę. Pasterz zsuwa się więc ostrożnie po skale i wyciąga rękę po
zwierzę, bo owca sama nie da rady wspiąć się na stromą ścianę. Na górze
wierny pies strzeże pozostałych owiec, cierpliwie czekając na powrót
swego pana.
Główny akcent kompozycji stanowią szeroko rozwarte ramiona pasterza,
które zajmują po skosie niemal całą płytę. Artysta mógł w ten sposób
pokazać gotowość Jezusa Dobrego Pasterza do przyjścia nam z pomocą.
Tutaj użył On ramion, by dopomóc jednej owcy, ale wkrótce ponownie
rozłoży ramiona, by uratować wszystkie, całą Bożą owczarnię, nas
wszystkich. Do zbawczej misji Jezusa odnoszą się też biegnące u góry
łacińskie słowa: Salvare quod perierat - Ocalić, co zostałoby zagubione.
Na sąsiedniej kwaterze artysta umieścił ilustrację przypowieści o synu
marnotrawnym (Łk 15, 11-24). Ojciec i syn, dwaj bohaterowie opowieści,
znajdują się w centrum kompozycji. Skruszony syn padł właśnie na kolana
przed starym ojcem. Ojciec nie tylko go nie odtrącił, lecz obiema rękami
przygarnął do siebie. Ale nie patrzy na swe dorosłe dziecko; głowę wznosi
ku niebu, jakby szukał Tego, kto sprawił, że syn powrócił. A syn klęczy
wtulony w ojca, obie ręce, od dłoni aż po łokcie, złożył na ojcowskiej
piersi, szukając oparcia w ojcu i prosząc o wybaczenie. Wprost słychać jego
szloch.
Dramatyczną scenę pogodzenia się syna z ojcem artysta umieścił
w otoczeniu symbolicznym. Po prawej stronie obrazu ukazał palmy,
sugerując oazę. Wśród palm grzebie kopytem zgrabny konik - zapewne
symbol dalekich podróży. W wyobraźni artysty ten koń właśnie przywiózł
syna do domu ojca, a teraz z zainteresowaniem przygląda się dziwnemu powitaniu. Po lewej jest
studnia, woda, symbol życia i zarazem urządzenie niezbędne w każdym obejściu - własna studnia to
własny dom. Na tle studni kudłaty piesek skacze uradowany na swego dawnego pana. A ojciec trwa
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nieruchomo w modlitwie dziękczynnej za to, że jego dziecko wyznało swój błąd. Słowa syna
rzeźbiarz umieścił po lewej stronie: Pater, peccavi in coelum et coram te - Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie...
Kwaterę ósmą wypełnia Uzdrowienie paralityka, scena opisana
w Ewangelii św. Marka (2, 1-11). Artysta pokazał niezwykły moment,
gdy sparaliżowany od lat człowiek, właśnie dźwiga się z łóżka
w wyniku cudu. Uzdrowiony mężczyzna jest wyczerpany chorobą zostały z niego skóra i kości. Wychudzone ręce wyciąga ku Jezusowi, dwa
palce opierając na Jego otwartej dłoni symbolizującej źródło życia.
Czerpiąc od swego Uzdrowiciela nowe życie, uzdrowiony nie spuszcza
wzroku z Jezusa, milczy w radosnym zdumieniu. Jezus stoi przy nim
boso, w długiej, obszernej szacie, ręce ma rozłożone, gotowe do
podtrzymania chorego, gdy wstanie. Bo każe mu wstać! Nad głową
mężczyzny jest napis: Tolle grabatum tuum et ambula ... - Wstań, weź
swoje łoże i idź...

Kwaterę dziewiątą, w trzecim rzędzie wypełnia opowieść
o Nawróconej grzesznicy z Ewangelii św. Łukasza. Artysta pokazuje
grupkę osób przy stole. Stołu nie zastawił obfitością dań, choć to kolacja
u Szymona, bogatego faryzeusza. Consorti pozostawił stół niemal pusty:
kawałek chleba, miska i nóż. Nie chciał rozpraszać naszej uwagi. Tu
przecież nie chodzi o jedzenie; treścią tej sceny jest miłość
i miłosierdzie.
Oto niezaproszona jawnogrzesznica wtargnęła do domu faryzeusza
i przypadła do nóg Jezusa. Rozpoznała w Nim proroka o wielkim sercu.
Pokochała Go od pierwszej chwili i dopiero teraz wie, co to jest prawdziwa
miłość, bo to, z czym się stykała dotychczas, nie miało - wbrew pozorom nic wspólnego z miłością. Poruszona do głębi nowym uczuciem
i bliskością Jezusa płacze tak bardzo, że łzami myje stopy Rabbiego. Wyciera je włosami, całuje
i naciera wonnym olejkiem z alabastrowego flakonika. A Jezus się nie wzbrania, choć dobrze wie,
kim jest ta kobieta. Patrzy z góry na klęczącą, a dłonie trzyma tak, jakby za chwilę miał ująć nimi jej
głowę.
Za stołem siedzi gospodarz, Szymon. Przygląda się Jezusowi w milczeniu, ale ma wielką ochotę
zaprotestować: co ta nieczysta kobieta robi w jego domu? Dlaczego Jezus jej na to pozwala? Co
z Niego za prorok! Nie rozróżnia ludzi? Wątpliwości Szymona podziela siedzący przy nim chłopiec.
Obraca ku Szymonowi twarz, zupełnie jak syn, który pyta: Tato, przecież zawsze mówiłeś, że ...
W Ewangelii Jezus wyjaśnia Szymonowi swe postępowanie. Tu, w tle sceny, pod półką z garnkami,
artysta umieścił tylko napis uzasadniający zachowanie Jezusa: Remittuntur ei peccata multa Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7, 47).
Kwatera dziesiąta ilustruje scenę zapisaną w Ewangelii św. Mateusza,
a dotyczącą wątpliwości Piotra w sprawie darowania win (Mt 18, 21-22).
Piotr pyta Jezusa, czy jeśli brat wykroczy przeciwko niemu, to ma mu
wybaczyć aż siedem razy.
Stoi zatem przed swym Mistrzem i uważnie wsłuchuje się
w odpowiedź Nauczyciela. Jezus go zaskakuje, mówi coś całkiem
nieprawdopodobnego! Nie trzy, nie siedem, lecz ... siedemdziesiąt siedem!
Piotr z wrażenia gwałtownie rozkłada ręce. Co takiego? Siedemdziesiąt
siedem? A Jezus, podnosząc prawicę, potwierdza, że piotr dobrze usłyszał.
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Dla pewności łacińskie słowa nad ich głowami utrwalają lekcję: Septuagies septies, siedemdziesiąt
siedem...
Dłoń Jezusa, z pięknie zaznaczonymi liniami i symboliczną raną w przegubie, lśni jak złota. Lśni też
wyrażająca zdumienie ręka Piotra - to wzruszeni wierni pokryli pocałunkami obie te ręce...
Kwatera jedenasta przypomina najczarniejszą noc w życiu Szymona
z Galilei - jego zaparcie się Jezusa, jego największą chwilę słabości. Piotr
ukazany jest tutaj już po zdradzie. Kobietę, która go rozpoznała, artysta
umieścił na dalszym planie, zaledwie zarysowując jej postać przy ognisku.
Na pierwszy plan wysunął Jezusa i Piotra. Piotr ukrył twarz w dłoniach
i płacze, idąc gdzie go nogi poniosą. Oddala się od dziedzińca
zaznaczonego trzema arkadami portyku. Idzie, niosąc pod powiekami
obraz umiłowanego Mistrza, który z dala przesłał mu ostatnie spojrzenie.
Conversus Dominus respexit Petrun - brzmi napis u góry obrazu. A Pan
obrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22, 61). Serce Piotra o mało nie
pęknie z rozpaczy... Uczeń, który zawiódł, gorzko płacze. Nadal się boi.
A Jezus ze związanymi rękami patrzy ze smutkiem na Piotrową rozpacz.
Nie może mu pomóc . Nie teraz, jeszcze nie... Aby wzmocnić siłę wyrazu
tej sceny artysta ustawił Jezusa tuż koło Piotra, wbrew opisowi Ewangelii,
bo pojmany Jezus nie mógł przecież opuścić dziedzińca.
Artyście udało się zmieścić na tej małej płycie: rozpacz Piotra - człowieka, który nie potrafił się
uporać z własnym lękiem i małością; wyrozumiałość Jezusa, który to wszystko przewidział, cierpiał
z tego powodu, a mimo to nie potępił ucznia; kobietę, której oskarżenia uruchomiły spirale strachu;
a nawet koguta, którego pianie o świcie będzie odtąd dla Piotra nieustającym wyrzutem sumienia.
Kwatera dwunasta to Ukrzyżowanie. Lodovico Consorti
skupił tu całą uwage na Chrystusie i dwóch łotrach. Artysta
zrezygnował z wszelkich ozdobników, z tła, pominął wzgórze,
przyrodę, osoby pod krzyżem. Pokazał w zbliżeniu, jakby przez
najazd kamery, tylko trzy krzyże i trzy postacie. To w tej
kwaterze nogi Jezusa scałowane przez wiernych zawsze lśnią,
jakby były ze złota.
Chrystus jest ukazany frontalnie. Zajmuje niemal całą
powierzchnię płyty, ale głowę zwraca ku dobremu łotrowi
ukrzyżowanemu po prawicy. Obydwaj złoczyńcy są ukazani
z profilu, symetrycznie, na krawędzi płyty. Łotr po lewej ręce
Jezusa jest już martwy. Głowa opadła mu na piersi, zaprzestał
swoich drwin. Zamilkł na zawsze. Łotr dobry bacznie patrzy
w oczy Jezusowi i słucha z uwagą Jego słów, niepomny na
męki fizyczne. Bo oto po raz pierwszy w życiu słyszy coś, co
napełnia go nadzieją: Hodie mecum eris in paradiso (Łk 23,
43). Dziś ze Mną będziesz w raju. Czy można usłyszeć coś
wspanialszego tuż przed zgonem?
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Kwatera trzynasta stanowi ilustrację wydarzenia z niewiernym
Tomaszem. Tak się go zwykło nazywać, ale nie chodzi przecież
o jego niewierność, lecz o niedowierzanie, wątpliwości. A któż ich
nie miewa w sprawach wiary? Większość ludzi, póki nie zobaczy
czegoś na własne oczy, nie uwierzy.
Tomasz był jednak szczególnym niedowiarkiem, bo przecież
przyjaciele zapewniali go , że Jezus zmartwychwstał i złożył im
wizytę w Wieczerniku. Widzieli Jego rany. Ale Tomasza wtedy nie
było, a wszystko to nie mieściło mu się w głowie: ukrzyżowany na
śmierć i przyszedł? Nie jako duch, lecz w ciele fizycznym? Jakże
można w coś takiego uwierzyć?
Kiedy więc po ośmiu dniach Pan znowu pojawił się
w Wieczerniku, specjalnie dla Tomasza obnażył bok i pokazał mu
swe rany.
Artysta ukazuje na płycie właśnie ten moment. Na środku stoi
Jezus i podnosi prawą rękę, żeby ułatwić Tomaszowi dokładnie oględziny swego boku.
Niedowierzający uczeń nachyla się nad raną, dotyka jej krawędzi własnymi, smukłymi palcami.
Jeszcze nie wie, jeszcze do niego nie dotarło... Consorti ukazał Tomasza jako człowieka w sile wieku,
z gładko przyczesanymi włosami. Czy nie jest to przypadkiem autoportret artysty. Gdy kończył swe
dzieło, miał około pięćdziesiątki.
W głębi stoi inny uczeń, który w zadumie przygląda się całemu zdarzeniu. Jest się nad czym
zadumać.
Pod belkami stropu biegną słowa Jezusa: Beati qui... crediderunt - Błogosławieni, którzy ...
uwierzyli. Cytat z powodu braku miejsca jest skrócony, powinien brzmieć: Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli (J 29,29).

Kwatera czternasta przedstawia pierwsze po zmartwychwstaniu
pokazanie się Jezusa uczniom zgromadzonym w Wieczerniku, kiedy
nie było wśród nich Tomasza. Jezus wszedł wówczas mimo
zamkniętych drzwi i zaledwie ich pozdrowił, pokazał swe ręce
i bok, żeby nie mieli żadnych wątpliwości. I nie mieli.
Na płycie artysta ukazał jednak inną scenę z tego niezwykłego
spotkania - przekazanie Apostołom Ducha Świętego. Posłużył się
przy tym, jak zwykle, bardzo skromnymi środkami wyrazu. Nie
pokazał wnętrza wieczernika - poza kostką posadzki
i łacińskim napisem nad głowami zgromadzonych nie ma nic,
żadnych rekwizytów, nawet stołu. Cała uwaga skupia się na Jezusie
i gromadce Jego wiernych uczniów.
Jezus ukazany jest frontalnie, góruje nad wszystkimi, uczniowie
otoczyli Go ciasno. Jedni klęczą, inni stoją, a wszyscy wpatrują się
w Niego z wielką uwagą. Są tu twarze starsze, są i młode. A Syn
Boży gestem błogosławieństwa przekazuje im Ducha Świętego i moc odpuszczania grzechów:
Accipite Spiritum Sanctum - Weźmijcie Ducha Świętego - zapisał pamiętne słowa św. Jan (J 20, 22).
Ze sceny tej emanuje niezwykły nastrój, wprost wyczuwa się obecność Jezusa.
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Tematem piętnastej kwatery jest nawrócenie Szawła. Historię tę
znamy z Dziejów Apostolskich. Prześladowca chrześcijan wyrusza
do Damaszku. Ma tam przeprowadzić „czystkę‖ wśród Żydów. Już
on to potrafi! Ale po drodze dzieje się coś nieprzewidzianego Szaweł porażony wielkim blaskiem, słysząc głos z niebios, pada na
ziemię.
Vico Consorti - wzorem wielu swych poprzedników - pokazał
właśnie ten upadek. Pokazał go tak jak inni artyści - wprowadził do
akcji konia. Konie w starożytnej Palestynie służyły wprawdzie
tylko do celów bojowych, w Dziejach Apostolskich nie ma słowa
o tym zwierzęciu, ale malarze i rzeźbiarze wyobrazili sobie, że
Szaweł jechał konno. Trzeba też przyznać, że efektowniej wygląda
upadek z konia niż potknięcie się na ziemi albo upadek z osła, na
którym wtedy najczęściej podróżowano. Zresztą osioł nieraz niósł
tylko bagaż, a podróżnik szedł obok.
Na płycie z brązu zwierzę jest niespokojne, wierzga. Porażony
światłem Szaweł traci wzrok fizyczny, lecz zyskuje duchowy. Pojmuje, że to Jezus stanął na drodze.
Szaweł słyszy słowa: Sum Jesus quem tu persequeris... - Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz (Dz
9, 5). Odtąd Chrystus staje się dla niego postacią realną i Mistrzem.
Tajemniczy blask i głos z opisu w dziejach Apostolskich artysta wyraża, rzeźbiąc ogromną postać
Jezusa nad leżącym mężczyzną. W oddali, za drzewami, majaczą dachy Damaszku. Szaweł dotrze
tam wkrótce jako człowiek zupełnie odmieniony. Kwatera piętnasta pokazuje bowiem moment
narodzin św. Pawła.
W kwaterze szesnastej artysta uwiecznił papieża Piusa XII
w momencie uroczystego otwierania Drzwi Świętych. Pokazał to
realistycznie, niemal jak na fotografii. Złotym młotkiem Papież
uderza trzykrotnie w drzwi pozbawione jeszcze dekoracji.
Towarzyszą mu dwaj kardynałowie na klęczkach. Jednym z nich
jest prawdopodobnie Franciszek von Streng, biskup Bazylei
i Lugano w Szwajcarii, ofiarodawca drzwi z brązu jako wyraz
wdzięczności katolików szwajcarskich za Boże ocalenie od
koszmaru drugiej wojny światowej.
Po lewej stronie stoi żołnierz z papieskiej Gwardii Szwajcarskiej
z halabardą. U góry biegnie łaciński napis, cytat z Apokalipsy św.
Jana: Sto ad ostium et pulso - Oto stoję u drzwi i kołaczę...

RYTUAŁ OTWARCIA DRZWI ŚWIĘTYCH W BAZYLICE ŚW. PIOTRA W CZASIE
WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000.
Bezpośrednie otwarcie Drzwi Świętych poprzedza „Statio” czyli liturgia, po której odbywa się
procesja do Drzwi Świętych. Procesja, złożona ze służby liturgicznej, niektórych świeckich
pochodzących z pięciu kontynentów, diakonów i kardynałów celebrantów, wyruszyła ze skrzydła
Konstantyna w kierunku Drzwi Świętych. Ojciec Święty po dołączeniu do procesji rozpoczął celebrę
znakiem krzyża, pozdrowieniem liturgicznym i wprowadzeniem. Następnie wstąpił w milczeniu po
stopniach i otworzył Drzwi Święte popychając je obiema rękoma. Tuż po ich otwarciu wewnątrz
bazyliki zapaliły się wszystkie światła, a Ojciec Święty klęcząc na progu, przez chwilę modlił się w
milczeniu. Przy dźwiękach wschodniej muzyki grupa wierny z Azji i Oceanii przyozdobiła kwiatami
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futryny Drzwi Świętych. Następnie Papież na progu Drzwi przyjął Ewangeliarz, który po wejściu do
bazyliki oddał diakonowi. Wierni pochodzący z Afryki, na znak radości, grali na rogach. „Schola‖
rozpoczęła śpiew, który towarzyszył wejściu procesji do bazyliki. Po dojściu procesji do ołtarza
odbyła się intronizacja Ewangeliarza, czyli umieszczenie Go na niewielkim tronie. Kiedy Ojciec
Święty doszedł do katedry rozpoczął się już śpiew Ogłoszenia Wielkiego Jubileuszu.
Po nocy Bożego Narodzenia, kiedy Jan Paweł II otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra
i po pierwszym jubileuszowym nabożeństwie w Betlejem, Wielki Jubileusz został otwarty w pięciu
tysiącach katedr, sanktuariach i bazylikach na pięciu kontynentach.
18. stycznia, po otwarciu Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami Jan Paweł II rozpoczął
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

OTWARCIE DRZWI ŚWIĘTYCH WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000
Wielki Jubileusz Roku 2000 był obchodzony od Bożego Narodzenia 1999 roku do dnia Objawienia
Jezusa Chrystusa (Trzech króli) w roku 2001. Znakiem inauguracyjnym i zamykającym ten „czas
szczególny‖ było otwarcie i zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na Watykanie.
Z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Ojciec Święty po raz pierwszy w dziejach Lat Świętych
dokonał otwarcia Drzwi Świętych we wszystkich czterech bazylikach rzymskich:
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 w noc Bożego Narodzenia z 24 na 25 grudnia 1999 r. Jan Paweł II, przekraczając jako pierwszy
Drzwi Święte i pokazując światu księgę Pisma Świętego otworzył w Bazylice św. Piotra;

 w uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII 199 r.) w Bazylice św. Jana na Lateranie;
 w dniu 1. stycznia 2000 r. w Bazylice Matki Bożej Większej;
 w dniu 18. stycznia 2000 r. w Bazylice św. Pawła za Murami.

Otwarcie Drzwi Świętych poprzedził zgodnie z tradycją rytuał „Recognito”, który przewiduje
następujący porządek:
 chwila modlitwy przed murem, który zamyka Drzwi Święte od wewnątrz bazyliki;
 wyjęcie skrzynki umieszczonej tam na zakończenie poprzedniego Roku Jubileuszowego oraz
zburzenie muru i usunięcie cegieł;
 modlitwę przy ołtarzu konfesji;
 oględziny zawartości skrzynki i sporządzenie specjalnego protokołu w zakrystii bazyliki.
Rytuał ten odbywa się pod kierownictwem Mistrza liturgicznych celebracji papieskich i bierze w nim
udział: Archiprezbiter bazyliki, przedstawiciele kapituły oraz jeden z ceremoniarzy papieskich. Po
„Recognito” Mistrz liturgicznych celebracji papieskich powiadomił Ojca Świętego o zawartości
skrzynki.
„Recognito”: w Bazylice św. Piotra odbyło się 15 XII 1999 r. o godzinie 16.30;
w Bazylice św. Jana na Lateranie 16 XII 1999 r. o godzinie 16.30;
w Bazylice św.
Matki Bożej Większej 17 XII 1999 r. o godz. 16.30;
w Bazylice św. Pawła za Murami 21 XII 1999 r. o godz. 16.30.
W nabożeństwie otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami wzięły udział niżej
wymienione Kościoły, Wspólnoty i organizacje chrześcijańskie. Było to zgromadzenie ekumeniczne
najliczniejsze od czasów Soboru Watykańskiego II. Bazylika ta została nazwana „Bramą‖
ekumenizmu. Niezwykłe wydarzenie otwarcia „w sześć rąk‖ Drzwi Świętych do Bazyliki św. Pawła
ukazało drogę, którą trzeba przejść , aby pokonać wyzwania nowego tysiąclecia. Papieżowi Janowi
Pawłowi w otwarciu Drzwi Świętych towarzyszyli: arcybiskup Canterbury George Carey, prymas
Wspólnoty Anglikańskiej oraz przedstawiciel Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I - metropolita
Atanazy.
Patriarchat Ekumeniczny

Patriarchat greckoprawosławny Aleksandrii

Patriarchat greckoprawosławny Antiochii

Patriarchat Moskiewski

Patriarchat Serbii

Patriarchat prawosławny
Rumunii

Kościół prawosławny
Polski

Kościół prawosławny
Albanii

Kościół prawosławny
Finlandii

Patriarchat syroprawosławny Antiochii
Wspólnota Anglikańska

Apostolski Kościół
Armenii
Kościół starokatolicki
Unia utrechska
Kościół
Zielonoświątkowców

Katholikosat Cylicji dla
Ormian (Atelias, Liban)
Światowa Federacja
Luterańska
Ekumeniczna Rada
Kościołów

Uczniowie Chrystusa
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Patriarchat
greckoprawosławny
Jerozolimy
Kościół
prawosławny
Grecji
Patriarchat
koptyjskoprawosławny
Aleksandrii
Wschodni Kościół
asyryjski
Światowa Rada
Metodystów

OBCHODY W ZIEMI ŚWIĘTEJ
W Ziemi Świętej nie było, jak w Rzymie, drzwi, które należało otworzyć, ale symboliczne drzwi,
prze które należało przejść: drzwi, które łączą kościół franciszkanów, gdzie odprawiono Pasterkę,
z bazyliką postawioną na grocie, w której narodził się Jezus. Dwa tysiące osób wzięło w Betlejem
udział w ogłoszeniu Jubileuszu, które nastąpiło pomiędzy Mszą św. odprawioną przez łacińskiego
patriarchę Michela Sabbaha a procesją do groty. Ponad pięć tysięcy osób pochodzących aż
z osiemdziesięciu krajów, uczestniczyło w czuwaniu na Polu Pasterzy, gdzie Aniołowie głosili
„Chwałę Bogu i pokój na ziemi ludziom dobrej Woli‖.
W czasie procesji śpiewano psalm 117, ten sam, który w pierwszych wiekach Kościoła
Jerozolimskiego towarzyszył procesji z Pola Pasterzy do Bazyliki Zmartwychwstania. Było to wielkie
święto religijne i świeckie, które ukazało światu Betlejem, drugi „biegun „ Wielkiego Jubileuszu.
Inauguracji Jubileuszu w Ziemi Świętej towarzyszyła cała seria inicjatyw, jak otwarcie
Międzynarodowego Muzeum Bożego Narodzenia, przygotowanego przez firmy włoskie pod
patronatem UNESCO. W muzeum tym zgromadzono dwieście trzydzieści szopek z całego świata;
jedna z nich była darem Papieża Jana Pawła II.
PRZESŁANIE WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000.
Znak Drzwi Świętych symbolizuje przejście z grzechu do łaski, do czego powołany jest każdy
chrześcijanin. Jezus powiedział: <<Ja jestem bramą>> (J 10, 7), aby ukazać, że nikt nie może mieć
dostępu do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Istnieje tylko jedna Brama, która pozwala wejść do
życia w komunii z Bogiem: jest nią Jezus.
Przejście przez Drzwi Święte nie jest więc tylko prostym przemieszczeniem się w przestrzeni.
Poprzez symbolizowanego w nich Chrystusa ma wartość oczyszczenia.
Celem głównym Jubileuszu jest więc ożywienie wiary i świadectwa chrześcijańskiego. Jest on
nowym wezwaniem do wszystkich, aby:
1. Lepiej poznać Ojca, Syna i Ducha Świętego, wraz z Maryją, Matką Odkupiciela. Nie można
miłować tego, kogo się nie zna. Dlatego też zaleca się, jako osobiste zadanie dla każdego:
 Czytanie Pisma Świętego;
 Pogłębianie znajomości nauki katolickiej przez studiowanie Katechizmu Kościoła
Katolickiego;
 Uczestniczenie w Liturgii, a w sposób szczególny we Mszy świętej;
2. Dawanie świadectwa wiary:
 Przez postępowanie zgodne z wiarą w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym,
przez działalność w zespołach kościelnych;
 Przez działalność charytatywną - wiara bez uczynków martwa jest;
 Przez ofiarowanie Bogu własnych cierpień, jednocząc je ze zbawczym krzyżem Chrystusa.

ZNACZENIE WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000
O znaczeniu Wielkiego Jubileuszu roku 2000 kard. Roger Etchegaray powiedział, że Jubileusz
Roku 2000 został przez Jana Pawła II nazwany Wielkim nie z racji liczby pielgrzymów, którzy
przybyli do Rzymu ani też dlatego, że przypada na koniec tysiąclecia, ale dlatego, że Papież chciał
przydać jego obchodom uniwersalny zasięg i wymiar. Jubileusz obchodzony był jednocześnie
w Ziemi Świętej, w Rzymie i w Kościołach lokalnych całego świata. W duchu Soboru Watykańskiego
II, którego Rok Święty 2000 był znaczącym dowodem, Papież pragnął uwypuklić pod względem
eklezjologicznym znaczenie Kościołów lokalnych, co było istotne również z ekumenicznego punktu
widzenia, a w szczególności Kościołów na Bliskim Wschodzie , kolebki naszej religii.
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Pragnieniem Ojca Świętego było, aby temu Jubileuszowi , stanowiącemu punkt szczytowy jego
pontyfikatu, towarzyszyły takie same starania i uwaga, z jaką przygotowywano Sobór Watykański II.
Papież wychodził bowiem z założenia, że Sobór i Jubileusz to dwa najważniejsze dla Kościoła
w końcu XX wieku wydarzenia i że Jubileusz stanowi niejako kontynuację wielu tez soborowych,
wnosząc ich przesłanie w nowe tysiąclecie.
Żaden Jubileusz w historii nie był przygotowywany tak długo i starannie. Od opublikowania
Tertio Millennio Adveniente do otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 upłynęło pięć lat.
W pewnym sensie, biorąc pod uwagę znaczenie tych przygotowań, zgodnie ze wskazaniami Papieża,
można powiedzieć, że Rok Święty 2000 rozpoczął się już kilka lat wcześniej.

PAPIEŻE I LATA ŚWIĘTE PRZED JUBILEUSZEM 2000
JUBILEUSZE ZWYCZAJNE
1
2

1300
1350

Bonifacy VIII
Klemens VI

8
9

1500 Aleksander VI
1525 Klemens VII

15
16

1675
1700

22 1900 Leon XIII
23 1925 Pius XI

1725

Klemens X
Innocenty XII,
Klemens XI
Benedykt XIII

3

1390

10

1400
1423

11
12

1550 Paweł III,
Juliusz III
1575 Grzegorz XIII
1600 Klemens VIII

17

4
5

Urban VI,
Bonifacy IX
Bonifacy IX
Marcin V

18
19

1750
1775

Benedykt XIV
Pius VI

25 1975 Paweł VI
26 2000 Jan
Paweł II

6
7

1450
1475

Mikołaj V
Sykstus IV

13
14

1625 Urban VIII
1650 Innocenty X

20
21

1825
1875

Leon XII
Pius IX

24 1950 Pius XII

JUBILEUSZE NADZWYCZAJNE
Poczynając od XIV w. zaczęto ogłaszać nadzwyczajne Jubileusze, związane bądź to z jakąś
szczególną rocznicą,
bądź też wynikające z naglących potrzeb Kościoła. A oto najważniejsze z nich:
1383 Urban VI
1560 Pius IV
1566 Pius V
1585 Sykstus V
1605 Paweł V
1621 Grzegorz XV
1879 Leon XIII
1904 Pius X
1933 Pius XI
1954 Pius XII

ogłasza Rok Święty na pamiątkę 33 lat ziemskiego życia
Chrystusa
ogłasza Jubileusz w intencji pomyślnego przebiegu Soboru
Trydenckiego
błagając o obronę świata chrześcijańskiego prze najazdem
tureckim
z okazji inauguracji pontyfikatu
z okazji inauguracji pontyfikatu
z okazji inauguracji pontyfikatu
z okazji inauguracji pontyfikatu
ogłasza Rok Święty z okazji rocznicy Dogmatu Niepokalanego
Poczęcia
z okazji 1900 setnej rocznicy Zbawienia
ogłasza Rok Święty NMP
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1967 Paweł VI
1983 Jan Paweł II
1987 Jan Paweł II

ogłasza Rok Święty Wiary
ogłasza Rok Święty na pamiątkę 1950 lat Zbawienia
ogłasza nowy Rok Maryjny.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZYCH OBCHODZONYCH W RZYMIE,
W ROKU ŚWIĘTYM 2000
DZIEŃ MIESIĄC
2
20
2
9 - 12

I
I
II
II

15
18
19 -20
22
2

II
II
II
II
III

4
9

III
III

12
19
30
1
13

III
III
III
IV
IV

1
1
3-6

V
V
V

7

V

9-10
14-18
25
28
31
1-3

V
V
V
V
V
VI

JUBILEUSZ
DZIECI
POLICJI MIEJSKIEJ WE WŁOSZECH
ŻYCIA KONSEKROWANEGO
CHORYCH I PRACOWNIKÓW
SŁUŻBY ZDROWIA
SŁOWAKÓW
ARTYSTÓW
DIAKONÓW STAŁYCH
KURII RZYMSKIEJ
ZAKONU RYCERZY ŚWIĘTEGO
GROBU JEROZOLIMSKIEGO
LITWINÓW
DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI
RZYMSKIEJ
DZIEŃ PRZEBACZENIA
RZEMIEŚLNIKÓW
BOŚNI I HERCEGOWINY
CZECHÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
„SACRO-CUORE‖
LUDZI PRACY
FINANSISTÓW
NARODOWA PIELGRZYMKA Z
URUGWAJU
EKUMENICZNE SPOTKANIE
ŚWIADKÓW WIARY XX WIEKU
RUMUNÓW
KAPŁANÓW
NAUKOWCÓW
DIECEZJI RZYMSKIEJ
LWOWIAKÓW
MIGRANTÓW, PODRÓŻNYCH I
UCHODŹCÓW
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LICZBA WYDARZENIA
UCZESTNIKÓW NA STRONIE
150 000
326
8 000
327
40 000
327
35 000
328

PONAD
PONAD

5 000
4 000
1 500
4 000
4 000

328
329
329
329
330

3 000
7 800

330
330

XXX
30 000
500
7 000
8 000

331
331
332
332
332

200 000
XXX
300

332
333
333

XXX

333

2 500
6 000
2 500
50 000
200
40 000

334
334
360
361
361
361

4
15
3-7
6-8

VI
VI
VII
VII

9
10-20
3 -10
14-15
17
15-24
25

VII
VIII
IX
IX
IX
IX
IX

6-8
14-15
22
28-29
4-5

X
X
X
X
XI

11-12
18-19
25-26
1

XI
XI
XI
XII

2
2-3
9
9-10

XII
XII
XII
XII

16
15-17

XII
XII

6

I 2001

DZIENNIKARZY
UBOGICH
LEKARZY KATOLICKICH
NARODOWA PIELGRZYMKA
POLAKÓW DO RZYMU
W WIĘZIENIACH
MŁODYCH
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
PRZEDSTAWICIELI PAPIESKICH
LUDZI STARSZYCH
SANKTUARIÓW MARYJNYCH
NARODOWA PIELGRZYMKA
SZWAJCARÓW
BISKUPÓW
RODZIN
ŚWIATOWEGO DNIA MISYJNEGO
SPORTOWCÓW
RZĄDZĄCYCH,
PARLAMENTARZYSTÓW I
POLITYKÓW
ROLNIKÓW
WOJSKA I POLICJI
APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
BISKUPÓW UKRAIŃSKIEGO
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
NURKÓW I PŁETFONÓRKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TAKSÓWKARZY EUROPY
KATECHETÓW I NAUCZYCIELI
RELIGII
ŚWIATA MODY
ŚWIATA TEATRU, KINA, TELEWIZJI I
MUZYKI
ZAMKNIĘCIE WIELKIEGO
JUBILEUSZU ROKU 2000

8 000
200
1 200
40 000

362
362
363
363

2 850
PONAD 2 000 000
7 000
122
PONAD
9 000
15 000
5 000

364
364
365
365
366
366
367

1 500
250 000
70 000
70 000
3 000

368
368
369
370
371

100 000
70 000
50 000
22

372
272
373
373

2 000
7 000
15 000
8 000

374
374
374
375

2 000
8 000

375
375

100 000

376

PONAD
PONAD
PONAD

PONAD
PONAD
PONAD

PONAD

OKOŁO

JUBILEUSZE W RÓŻNYCH RYTACH I OBRZĄDKACH LITURGICZNYCH
DZIEŃ
9-10

MIESIĄC
JUBILEUSZ
II
MARONITÓW - katolickiego kościoła wschodniego, żyjącego w Libanie
i w diasporze na całym świecie. zachowuje w liturgii ryt syro-antiocheński,
z charakterystycznymi elementami tradycji monastycznej.
Około 500 przedstawicieli celebrowało swój jubileusz w Bazylice Matki Boskiej
Większej podczas liturgii w obrządku syro-antiocheńskim.
Maronici wywodzą się od Fenicjan i są tradycyjnie związani z Libanem. rozwinęli się
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i umocnili za sprawą św. Marona (od niego pochodzi nazwa maronitów).
W 1182 r. maronoci potwierdzili formalnie swoją jedność z Rzymem. Obecnie
Kościół maronicki liczy około 2 miliony wiernych, z których prawie połowa żyje
w diasporze, głównie w USA i we Francji.
W czasie audiencji dla maronitów Jan Paweł II wygłosił przemówienie, w którym
zachęcał aby w coraz większym stopniu przyjmowali i przyswajali sobie propozycje i
sugestie adhortacji apostolskiej <<Nowa nadzieja dla Libanu>>.
18

III

19

III

26
14
1
4
20
21

V
VIII
X
XI
XI
XI

16

XII

Ponad 250 pielgrzymów z Iraku, Europy i USA wzięło udział, w bazylice NMP
Anielskiej we Mszy św. w obrządku chaldejskim, w języku aramejskim.
<<Poprzez celebracje Świętej Liturgii odnawiamy naszą wierność ze Stolicą
Piotrową i naszą pełną komunię z Rzymem. Modlimy się przede wszystkim za nasz
naród>> - powiedział chaldejski celebrans. Dzień wcześniej pielgrzymi zgromadzili
się na Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Piotra, a następnie zostali
przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego.
Obecnie katolicy obrządku chaldejskiego, których jest około 500 tysięcy znajdują się
przede wszystkim w: Iraku, Iranie, Syrii, Libanie, Turcji, Egipcie i USA.
Jubileusz Katolickiego Kościoła w obrządku syro-malabardzkim. Świętą Liturgię
odprawili w Bazylice NMP Anielskiej. Dzień wcześniej pielgrzymi zgromadzili się
na Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Piotra, a następnie zostali
przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego.
Według tradycji, Kościół Syro-Malabardzki sięga czasów, w których nauczał św.
Tomasz Apostoł, a który przybył na wybrzeże malabardzkie (południowy-wschód
Indii) w 52 r. po Chrystusie. Wierni syro-malabardzcy, którzy żyją głównie
w indyjskim stanie Kerala, w ciągu ostatnich lat znacznie się rozwinęli. Dzisiaj jest
ich około 3,3 miliona. Wspólnoty ich są przede wszystkim obecne w Europie
i Ameryce. Kościół ten posiada 2.336 księży diecezjalnych i zakonnych, 573 braci
świeckich i 25 tysięcy sióstr zakonnych, a także 20 tysięcy zakonników, którzy są
w instytutach obrządku łacińskiego.
Liturgia aleksandryjsko-etiopska, w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej.
Liturgia koptyjska, w Bazylice Matki Boskiej Większej.
Liturgia w obrządku bizantyjskim, w Bazylice Santa Maria sopra Minerva
Liturgia w obrządku ambrozjańskim.
Kościoła syromalonkarskiego.
Liturgia w obrządku syro-antiocheńskim (chrześcijanie syryjscy i malankarczycy),
w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.
Liturgia w obrządku mozarabskim.
Zaproszone przez Ojca Świętego, do Bazyliki św. Piotra, na uroczystą celebrację
Eucharystii w rycie mozarabskim, której przewodniczył arcybiskup Toledo
i Prymas Hiszpanii przybyły tysiące kastylijskich i andaluzyjskich pielgrzymów,
niektórzy z nich ubrani byli w tradycyjne stroje.
Ryt mozarabski jest jednym z najstarszych w chrześcijaństwie. Wywodzi się
wprost z rytu hiszpańskiego pierwszych chrześcijan Półwyspu Iberyjskiego,
z czasów imperium rzymskiego i Wizygotów. Upadek tego ostatniego panowania na
północy kraju, gdzie powstały królestwa chrześcijańskie, otworzył je na wejście rytu
rzymskiego, podczas gdy na terenach centralnych i południowych, okupowanych
przez Arabów, zwłaszcza zaś w Toledo, nadal sprawowano liturgię w rycie
antycznym, nazywanym „mozarabskim‖, od słowa, które wskazywało na chrześcijan
podległych islamowi.
Powolna rekonkwista katolicka w Hiszpanii spowodowała rozpowszechnienie się
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liturgii rzymskiej, ale w diecezji Toledo potomkowie najstarszych rodów
chrześcijańskich uzyskały pozwolenie na używanie rytu mozarabskiego aż do
naszych czasów (ostatnie wydanie mszału „mozarabskiego‖ ukazało się kilka lat
temu).
Charakterystyczne cechy tego rytu to:
 intymna spoistość Liturgii Słowa i Eucharystii;
 dialog między diakonem a ludem;
 łamanie konsekrowanego Chleba na dziewięć części, ułożonych w formie krzyża;
 Ojcze nasz recytowane przez przewodniczącego i potwierdzane przez wiernych
po każdej prośbie słowem Amen, śpiewane na zakończenie Mszy św. bez
błogosławieństwa.

PIELGRZYMKI JUBILEUSZOWE JANA PAWŁA II W ROKU ŚWIĘTYM 2000,
ZWIĄZANE Z HISTORIĄ ZBAWIENIA

DZIEŃ

MIESIĄC

23

II

26

II

20

III

MIEJSCE

WYDARZENIE
„Duchowy przystanek‖ w Ur chaldejskim - Liturgia
Słowa ku czci Abrahama, <<naszego ojca w wierze>>.
AULA PAWŁA VI
To w Ur chaldejskim Bóg po raz pierwszy objawił
Abrahamowi swoją zbawczą wolę i po raz pierwszy
zawarł z nim przymierze.
Śladami Mojżesza. Góra Horeb, wierzchołek masywu
Synaju.
Nabożeństwo liturgiczne. Sceneria, która towarzyszyła
Góra Synaj
przekazaniu daru Dekalogu i zawarciu pierwszego
Przymierza. Modlitwa w <<kaplicy płonącego
Klasztor św. Katarzyny krzewu>>.
„Dziesięć Słów Prawa, to jedyny autentyczny
Egipt
fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów.
Dzisiaj tak jak zawsze jest to jedyna przyszłość ludzkiej
rodziny‖.
Na Górze Synaj Bóg dwukrotnie objawił się
Mojżeszowi - wpierw, aby wyjawić mu swoje imię
i wezwać do wyprowadzenia Narodu Wybranego,
potomków Abrahama,
z niewoli egipskiej, a potem
podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, aby przekazać
mu prawo Dziesięciorga Przykazań i zawrzeć
przymierze z ludem, z którego miał wyjść Mesjasz.
Według tradycji z tej góry Mojżesz oglądał Ziemię
Obiecaną, którą Bóg dał synom Abrahama i na której
miał narodzić się Mesjasz. Ponad jasnobrunatne,
Góra Nebo
pustynne, skaliste wyżyny wyrasta wzniesienie
z ruinami starożytnych zabudowań na szczycie
Jordania
i z kościołem wzniesionym na miejscu, gdzie w IV w.
znajdowała się bazylika Mojżesza. To tu zakończył
swoją ziemską wędrówkę ten patriarcha, wyzwoliciel
i przewodnik Narodu Wybranego. Jan Paweł II
podziwiał ten sam widok: na południe Morze Martwe
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Wadi Al-Kharrar
21

III
Jordania
Wadi Al-Kharrar

21

III

22

III

22

III

Jordania
Al-Maghtas
Jerycho
Izrael

Betlejem
Samorząd Palestyński

Jerozolima1
23

III
Izrael

Jerozolima
24

III
Izrael

otoczone Pustynią Judzką, na zachodzie dolinę Jordanu
i góry Judei
i Samarii. Niestety, przymglone niebo
nie pozwoliło, by Papież mógł dojrzeć Betlejem
i Jerozolimę, do których zmierzał.
Dolina Jordanu, na jego wschodnim brzegu. To tutaj
Jan
Chrzciciel
przemawiał
do
przybyszów
z Jerozolimy, Judei
i całej okolicy nad Jordanem,
udzielał chrztu i wskazał im Bożego Baranka, na którym
spoczął Duch Święty (por. Mt 3, 5 i J 1, 29. 32). Jan
Paweł II pobłogosławił wodę zaczerpniętą z Jordanu
i pokropił nią zgromadzonych, a następnie odmówił
modlitwę uwielbienia Boga Ojca, Syna I Ducha
Świętego, który objawił się podczas chrztu Jezusa.
Według jednej z tradycji w Al-Maghtas w pobliżu
Jerycha, w dolinie Jordanu - po jego zachodniej stronie,
Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Bożego
proroka i prekursora Chrystusa.
Bazylika Narodzenia; Grota Narodzenia, w której Jan
Paweł II chciał rozpocząć swój pontyfikat, ale w 1978
r. było to niemożliwe. Grota Żłóbka.
Tutaj Jan Paweł II zaznaczył, że to miejsce stanowi
centrum jego pielgrzymki jubileuszowej. Nawiązując do
słów <<dziś narodził się wam Zbawiciel>> (por. Łk 2,
11), jakimi aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie
Syna Bożego Jan Paweł II stwierdził, że w tym mieście
owo <<dziś>> jest zawsze <<teraz>>.
Msza św. w Wieczerniku, który jest źródłem Kościoła,
miejscem Ostatniej Wieczerzy i pierwszej Eucharystii,
gdzie Chrystus stanął pośród apostołów i udzielił im
Ducha Świętego, miejscem wylania na apostołów
Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, który
wyprowadził ich, aby szli na cały świat i głosili radosną
prawdę o zmartwychwstaniu. Najświętsza Ofiarę Jan
Paweł II sprawował w tak zwanej <<sali na górze>>.
Historia zapamięta tę liturgie jako pierwszą sprawowaną
w tej sali od trzynastego wieku. Tu Chrystus ustanowił
sakrament swego Ciała i Krwi i przekazał to misterium
apostołom mówiąc: <<czyńcie to na moją pamiątkę!>>
(Łk 22, 19). W ten sposób,
również ustanowił
sakrament kapłaństwa dla sprawowania eucharystycznej
ofiary. Przed zakończeniem liturgii Jan Paweł II
podpisał list, który rokrocznie kieruje do kapłanów na
Wielki Czwartek. Tym symbolicznym gestem pragnął
niejako objąć każdego z kapłanów, zaprosić ich do
udziału w tym wyjątkowym spotkaniu w Wieczerniku.
Ogród Getsemani - Ogród Oliwny - miejsce modlitwy
i pojmania Chrystusa.
W bazylice, przy <<Skale Konania -Skale Agonii
Jezusa>> Jan Paweł II wysłuchał fragmentu Ewangelii
i klęcząc długo się modlił.
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Korazim 24

III

24

III

24

III

24

III

25

III

26

III

Na

tej

górze

Jezus

wypowiedział

osiem

Góra błogosławieństw, o zasadach życia na miarę Bożego
Królestwa miłości i pokoju. Tutaj Jan Paweł II spotkał
Błogosławieństw,

się z młodymi z Ziemi Świętej i innych krajów świata.
Tutaj Ojciec Święty uczył co znaczy być
Sanktuarium
błogosławionym. Mówił, że znaczy to najpierw
Błogosławieństw
zachowywać Boże przykazania, które otrzymał
Mojżesz, a Pan Jezus z całą mocą potwierdził, i potem
Izrael
iść drogą błogosławieństw pod prąd mentalności
i wartościowania tego świata. Wezwał wszystkich
młodych ludzi do oparcia swego życia na Chrystusie
i do niesienia w trzecie tysiąclecie Dobrej Nowiny
o zwycięstwie ubogich, miłosiernych, pokój czyniących
i prześladowanych.
„Zaufać Jezusowi - stwierdził Papież- znaczy uwierzyć
wszystkiemu, co On mówi, choćby wydawało się to
bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby
wydawały się rozsądne i pociągające‖.
Na północno-zachodnim brzegu Jeziora Tyberiadzkiego
Tabgha Papież odwiedza kościół „Rozmnożenia chleba‖ oraz
kościół
sanktuarium „Prymatu Piotra‖, które ma szczególną
„Rozmnożenia chleba‖ , wymowę dla Następcy Piotra.
kościół
Jest to miejsce, w którym zmartwychwstały Chrystus
„Prymatu Piotra‖
ukazał się apostołom łowiącym ryby, zaprosił ich do
Izrael
wspólnego posiłku, a potem trzykrotnie zapytawszy
Piotra: <<Czy miłujesz Mnie?>>, wezwał go, aby był
pasterzem Jego owiec, czyli głową i przewodnikiem
Kościoła (por. J 21, 15-19).
Przed sanktuarium rozciąga się widok na Jezioro
Galilejskie.
Kafarnaum
Tutaj Jan Paweł II nawiedził „Dom Piotra‖. Do tego
w Galilei
domu nie opodal synagogi przyprowadził Piotr Pana
Jezusa zaraz po tym, jak zdecydował się pójść za
Izrael
głosem Jego wezwania. Tu Chrystus uzdrowił teściową
apostoła, tu nauczał, leczył chorych...Do tego domu
często wracał.
Bazylika Zwiastowania - Grota Zwiastowania. Tutaj Jan
Nazaret
Paweł II złożył wotum złotej róży, pragnąc
w ten
sposób pozostawić trwały znak miłości do Tej, która
Izrael
przez swoje fiat wydała światu Zbawiciela.
Jan Paweł II prosi Świętą Rodzinę „aby budziła we
wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony
rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie
zagrażają dziś jej naturze, trwałości i misji‖.
Bazylika Grobu Świętego. Kamień Namaszczenia. Msza
Jerozolima
św. sprawowana w Kaplicy Objawienia była szczytem
jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II. „Grób jest
Izrael
pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia
w ludzkich dziejach: zmartwychwstania Pana Jezusa
Chrystusa. Przez prawie dwa tysiące lat ten pusty grób
dawał świadectwo o zwycięstwie Życia nad śmiercią‖ 320
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mówił Jan Paweł II. „Centralnej tajemnicy wiary
chrześcijańskiej-zmartwychwstania
Chrystusa
nie
można oddzielić od tajemnicy krzyża‖. Wzywa
wszystkich członków Kościoła, by - posłuszni nakazowi
Jezusa - nieśli Ewangelię aż po krańce ziemi.
Okoliczności nie pozwoliły na nawiedzenie, po Mszy
św. odprawionej w Bazylice Grobu Pańskiego, miejsca
ukrzyżowania Pana Jezusa. Dlatego wbrew wszelkim
obawom służb bezpieczeństwa powrócił raz jeszcze na
to miejsce, aby tuż przed opuszczeniem Ziemi Świętej
stanąć wraz z Maryją pod krzyżem i oddać chwałę Bogu
za to, iż tak <<umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne>> (J 3, 16).

Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej była realizacją jego gorącego, głęboko religijnego
pragnienia, by przejść śladami Syna Bożego, który właśnie na tej ziemi <<za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem>>, tu też <<został umęczony i pogrzebany>>, tu
<<zmartwychwstał trzeciego dnia>> (Credo).
1
W Jerozolimie istnieje sześć wspólnot katolickich: łacińska, melchicka, ormiańska, maronicka,
syryjska i chaldejska; osiem prawosławnych: grecka, ormiańska, koptyjska, etiopska, syryjska,
nestoriańska, rosyjska i rumuńska oraz trzy protestańskie i jedna anglikańska.

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z UROCZYSTOŚCIAMI JUBILEUSZOWYMI,
OBCHODZONYMI W RZYMIE W ROKU ŚWIĘTYM 2000
2 styczeń

-

JUBILEUSZ DZIECI

 Na placu św. Piotra Jubileusz zgromadził ok. 150 tys. małych pielgrzymów wraz z rodzicami,
opiekunami i duszpasterzami. Reprezentowali oni 180 włoskich diecezji oraz 40 krajów świata,
w tym również Polskę.
 Szczególnie wymowna była obecność kilkoro dzieci wykupionych z rąk partyzantów w Sierra
Leone, którzy uprowadzili je i przymuszali do udziału w walkach.
 W ciągu ostatnich dziesięciu lat 2 miliony dzieci zostało zabitych, 5 milionów okaleczonych, 1,7
miliona osieroconych; 200 milionów głoduje; 60 milionów żyje na ulicy; ok. 250 milionów musi
pracować od najmłodszych lat.
12 milionów najmłodszych rokrocznie umiera z głodu i niedożywienia. 600 milionów
najmłodszych żyje w skrajnym ubóstwie; 300 tys. dzieci-żołnierzy w 25 państwach świata są
zmuszane do noszenia broni i popełniania najokrutniejszych morderstw.
 Ojciec Święty Jan Paweł II wręczył przedstawicielom francuskiej organizacji charytatywnej
„Pomoc dla wszystkich Potrzebujących - Czwarty Świat‖ Międzynarodową Nagrodę Pokojową
im. Jana XXIII, który ustanowił ją 10 maja 1963 r. Francuska organizacja założona została w 1957
r. we Francji przez ks. Josepha Wresinskiego, francuskiego kapłana polskiego pochodzenia.
 <<Jezus jest Świętą Bramą, która pozwala nam wejść do Królestwa Bożego>> - powiedział do
dzieci hiszpańskich Jan Paweł II.
Po angielsku powiedział: <<Kiedy ludzie próbują budować świat wbrew Bogu i Jego prawu
w rzeczywistości tworzą sytuacje coraz większego cierpienia i niesprawiedliwości>>.
 <<Nieście radość Ewangelii w nowe tysiąclecie>>.
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 „Przyszliśmy - powiedziało jedno z dzieci - aby zawrzeć z Jezusem pakt przyjaźni‖.
 Najmłodsi Papieżowi: „Dziękujemy za miłość jaką otaczasz dzieci z całego świata. Na nas możesz
liczyć. Życzymy Ci dobrej drogi na ten Nowy Rok‖.
Papież odpowiedział: „Przyjechaliście do Rzymu z Włoch i z całego świata, aby wzmocnić waszą
przyjaźń z Panem Jezusem. Zmęczenie i trudności, jakie musieliście pokonać pozwoliły wam
zrozumieć, że kroczenie drogą Ewangelii wypełnia wielką radością, ale czasami wymaga też
poświęcenia‖.
„Jesteście nadzieją ludzkości, niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie,
na wasze rodziny i na cały świat‖ - zakończył Jan Paweł II po polsku.
 Z kazania kard. Rogera Etchegaraya (przewodniczącego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku
2000) do dzieci:
„... Odwagi! Noście na sobie koszulkę nadziei! Noście w sercu Tego, który pokazał wam, jak
ofiarowanie własnego życia może nie być przegraną, lecz przeciwnie, każdorazowym
zwycięstwem. Ewangelia jest czymś więcej niż odznaką czy zwiastunem, jest życiem. Pięknym
życiem, wielkim darem. Odwagi! Na wszystkich boiskach i stadionach, na wszystkich etapach
życia powtarzajcie: Komu potrzebny jest człowiek, który wytwarza coraz więcej, a nie jest
w stanie podzielić się ze swoimi braćmi tym, co produkuje? Komu potrzebny jest człowiek, który
biegnie coraz szybciej, skoro nie wie, gdzie biegnie? Komu potrzebny jest człowiek, który bada
planety, a nie potrafi przywrócić porządku na ziemi? Komu potrzebny jest człowiek, który
zdobywa cały wszechświat, a gubi swoją duszę?‖
20 styczeń

-

JUBILEUSZ POLICJI MIEJSKIEJ WE WŁOSZECH

 20 stycznia w liturgii wspomina się św. Sebastiana, którego Pius XII ogłosił w 1957 r. patronem
policji miejskiej. Św. Sebastian był dowódcą gwardii cesarskiej za czasów Dioklecjana i został
skazany na śmierć za pomoc okazywaną chrześcijanom w czasie prześladowań, rozpętanych przez
tego cesarza.
 Po przejściu przez Drzwi Święte uczestniczyli w Eucharystii. Po Mszy św. do Bazyliki
Watykańskiej przybył Jan Paweł II. Do zgromadzonych wygłosił przemówienie, w którym
powiedział miedzy innymi: „Duchowy wymiar Jubileuszu winien skłonić każdego do
zastanowienia się nad tym, jak w rzeczywistości wypełnia nakaz wierności Ewangelii, do której
Bóg powołuje go w konkretnych okolicznościach jego życia‖.
 Przedstawiciele policjantów przybyli w liczbie ok. 8 tys. z całych Włoch wraz ze swymi
kapelanami i rodzinami.

2 luty - JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
 Spotkanie jubileuszowe zostało poprzedzone trzydniowym przygotowaniem, podczas którego:
 odprawiono uroczyste Nieszpory dziękczynne za dar powołania i konsekracji;
 odprawiono nabożeństwa pokutne;
 odprawiono wspólne modlitwy, śpiewy;
 uczestniczono w całodziennej adoracji eucharystycznej;
 rozważano Ewangelię i fragmenty z adhortacji apostolskiej <<Vita consecrata>>.
 Na placu św. Piotra zgromadziło się ok. 40 tys. osób konsekrowanych z całego świata. Byli
przedstawiciele 30 instytutów zakonnych i świeckich.
 W procesji z darami zakonnicy złożyli na ręce Papieża znaczną sumę pieniędzy, zebranych przez
wspólnoty osób konsekrowanych z całego świata na pomoc dla najuboższych.
 Z inicjatywy Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego, przypadające 2 lutego, jest obchodzone
od 1997 r. jako Dzień Życia Konsekrowanego. W roku 2000 uroczystość ta była połączona
z Jubileuszem Życia Konsekrowanego.
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 Życie Konsekrowane darem dla całego Kościoła.
 <<Wybieracie Chrystusa, aby służyć Ewangelii>> - to tytuł homilii wygłoszonej przez Jana Pawła
II do osób konsekrowanych.
 <<Być wiernym świadkiem radości, która wypływa z Ewangelii i heroldem Prawdy, która
prowadzi człowieka do źródeł Życia nieśmiertelnego>> - taką radę dał Ojciec Święty przybyłym
na plac św. Piotra siostrom, braciom i kapłanom zakonnym z pięciu kontynentów. Ponadto
w homilii powiedział: <,Mieć serce, uczucia i zainteresowania skupione na Jezusie - oto
najwspanialszy aspekt daru, jakiego Duch wam udziela. On upodabnia was do Jezusa czystego,
ubogiego i posłusznego>>.
 Jan Paweł II przypomniał istotę rad ewangelicznych i cytując encyklikę „Vita consecrata‖,
powtórzył, że <<człowiek, który czuwa i wyczekuje spełnienia się obietnic Chrystusa, potrafi
natchnąć nadzieją także swoich braci i siostry, często zniechęconych i pesymistycznie patrzących
w przyszłość>>.
 W Polsce jest prawie 40 tys. zakonnic i zakonników. W świecie jest 1 105 081 osób Życia
Konsekrowanego.
 Do zgromadzeń zakonnych należy większość spośród 300 uniwersytetów i wyższych uczelni,
10 tys. szkół średnich, 18 tys. szkół podstawowych i prawie 23 tys. przedszkoli prowadzonych
przez Kościół, i to tylko w Europie. Również znaczna część spośród 2858 ambulatoriów i ponad
13 tys. ośrodków pomocy społecznej istnieje i funkcjonuje dzięki tym, którzy całkowicie oddali
się na służbę Chrystusowi.
 Osoby konsekrowane odgrywają główną rolę w Kościele, przykładne jest ich poświęcenie i styl
życia, które mogą wiele nauczyć także i współczesnego człowieka, szczególnie poprzez prostotę
i wyrzeczenie się tego świata; niezmierzone są pokłady ich modlitwy, ich dzieła i poświęcenia,
które oddają na służbę ewangelizacji.
 Przejście przez Drzwi Święte z zapalonymi świecami w rękach, oznaczało pragnienie przywołania
Chrystusa, <<prawdziwego światła narodów>> i Przewodnika w kierunku <<światła, które nie ma
końca>>.
 Centralnym punktem Mszy św. było podziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego
i potwierdzenie zobowiązania wierności uwieńczonego ślubami zakonnymi.
 <<Chrystus jest światłem świata i kto żyje w Nim, nie może nie być światłem dla braci>>.
9 - 12 luty

-

JUBILEUSZ CHORYCH I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA



Jubileusz ten, zgodnie z zamysłem Ojca Świętego miał ukazać fundamentalną rolę chorych
w całej misji ewangelizacyjnej Kościoła: ludzkie cierpienie bowiem, zjednoczone z cierpieniem
Chrystusa zyskuje wielką moc zbawczą i jest ukrytym wsparciem dla Kościoła, który głosi światu
Ewangelię.
 W dniach 9-10 lutego odbyła się sesja studyjna poświęcona tożsamości i roli pracowników
służby zdrowia i jej duszpasterzy na progu nowego tysiąclecia. Zgromadziła ona przedstawicieli
duszpasterzy, biskupów odpowiedzialnych za ten sektor duszpasterstwa w ramach Konferencji
Episkopatów, lekarz, pielęgniarzy i farmaceutów.
 Głównym dniem obchodów Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia był dzień 11
lutego, liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w które co roku
obchodzony jest Światowy Dzień Chorego (od 11 lutego 1993 roku). W Eucharystii sprawowanej
przez Ojca Świętego na placu św. Piotra uczestniczyło 2 tys. osób na wózkach inwalidzkich.
Podczas liturgii dwustu z nich otrzymało sakrament namaszczenia chorych, w tym dziesięcioro
z rąk Jana Pawła II.
 Po południu chorzy i ich opiekunowie uczestniczyli w procesji z pochodniami i świecami,
podobnej do tej, jaka odbywa się w Lourdes. Procesja przeszła od Zamku Świętego Anioła do
placu św. Piotra.
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 W ostatnim dniu Jubileuszu, 12 lutego, chorzy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w Koloseum,
a później nawiedzali rzymskie bazyliki, uzyskując odpust jubileuszowy.
 Wieczorem w Auli Pawła VI odbyło się <<święto radości i nadziei>> - spotkanie chorych i ich
opiekunów. Spotkanie było transmitowane przez telewizję na cały świat, a specjalne połączenia
satelitarne zapewniły łączność z różnymi sanktuariami, m.in. w Lourdes i Częstochowie, gdzie
również odbywały się obchody Światowego Dnia Chorego.
15 luty

-

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA SŁOWAKÓW

Tego dnia w Auli Pawła VI Ojciec Święty przyjął na audiencji pielgrzymów ze Słowacji, którzy
przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce z okazji Roku Świętego. Uczestniczyli w niej prawie
wszyscy słowaccy biskupi, delegacja władz państwowych z prezydentem Rudolfem Schusterem na
czele, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich istniejących w tym kraju.
W wygłoszonym przemówieniu Jan Paweł II podkreślił wielowiekową wierność Słowaków
Chrystusowej Ewangelii, która po latach „walczącego ateizmu‖ również dzisiaj stanowi najpewniejszą
podstawę odnowy kraju.
Na zakończenie Papież powierzył cały naród słowacki niebieskiej opiece Maryi Dziewicy życząc,
aby Matka Boska pomagała im owocnie przeżyć łaskę Wielkiego Jubileuszu.

18 luty

-

JUBILEUSZ ARTYSTÓW

 <<Artysta nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara się wysłowić
rzeczywistość niewysłowiona. Nie sposób zatem nie dostrzec, jak wielkim źródłem natchnienia
może być dla niego ta swoista ’ojczyzna duszy’, jaką jest religia>>. W tych słowach z papieskiego
Listu do artystów (4 kwietnia 1999 r.) zawarte jest swoiste uzasadnienie kolejnego doniosłego
wydarzenia, wpisanego w uroczystość Roku Świętego, jakim był Jubileusz Artystów.
Ponadto Jan Paweł II w Liście życzył artystom, aby ich sztuka przyczyniała się do upowszechnienia
prawdziwego piękna, które będzie niejako echem obecności Ducha Bożego i dzięki temu
przekształci materię, otwierając umysły na rzeczywistość wieczną.
 Data obchodów (18 luty) związana była z przypadającym w tym dniu liturgicznym wspomnieniem
bł. Fra Angelico, wielkiego średniowiecznego malarza, dominikanina.
 Centralnym momentem Jubileuszu Artystów była Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Piotra
z udziałem ok. 4 tys. artystów, którzy po zakończeniu liturgii spotkali się z Janem Pawłem II.
Przemówienie Ojca Świętego do artystów poświęcone było religijnemu powołaniu ludzi sztuki.
 Po południu w tym dniu odbyło się w Auli Pawła VI międzynarodowe sympozjum na temat:
„Kościół i sztuka w pielgrzymce ku Bogu‖.
 Obchodom Jubileuszu towarzyszyły liczne imprezy kulturalne: wystawy, koncerty, sympozja
organizowane przez cały miesiąc luty.
18 - 20 luty

-

JUBILEUSZ DIAKONÓW STAŁYCH

 Diakoni stali są to mężczyźni żonaci lub żyjący w celibacie, którzy przyjmują święcenia diakonatu
i spełniają ważne zadania w parafiach, wspomagając kapłanów w pracy duszpasterskiej. Na całym
świecie jest ich ok. 24 tysiące.
 W dniach 18-20 lutego zgromadziło się w Rzymie ok. 1500 diakonów z różnych krajów aby
świętować swój Jubileusz.
 18 lutego spotkali się w Bazylice Matki Boskiej Większej, gdzie odmówili modlitwę różańcową.
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 19 lutego uczestniczyli w Mszy św. w Auli Pawła VI, po której wysłuchali wykładu poświęconego
postaci św. Wawrzyńca, diakona-męczennika z III wieku. Po wspólnym odmówieniu modlitwy
brewiarzowej spotkali się z Ojcem Świętym. W przemówieniu Papież powiedział: <<Wiarę trzeba
przekazywać, trzeba się nią dzielić. Do was także należy zadanie przekazywania młodym
pokoleniom jedynej i niezmiennej Ewangelii zbawienia, aby przyszłość była bogata w nadzieję dla
wszystkich>>.
 W godzinach wieczornych wszyscy uczestnicy Jubileuszu zgromadzili się na placu św. Piotra,
skąd w procesji pokutnej przeszli do Bazyliki, przekraczając próg Drzwi Świętych.
 20 lutego, w niedziele diakoni uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej,
podczas której osiemnastu kandydatów przyjęło święcenia. Po zakończeniu liturgii wszyscy wzięli
udział w modlitwie „Anioł Pański‖ na placu św. Piotra i otrzymali papieskie błogosławieństwo.
22 luty

-

JUBILEUSZ KURII RZYMSKIEJ

Jubileusz Kurii Rzymskiej - wspólnoty kilku tysięcy osób, duchownych i świeckich, które
bezpośrednio wspomagają Papieża w posłudze Piotrowej w Kościele odbył się 22 lutego,
w Święto Katedry św. Piotra. Główne uroczystości jubileuszowe poprzedzone zostały kilkoma
spotkaniami poświęconymi wspólnej refleksji i modlitwie:
 4 lutego spotkania w poszczególnych dykasteriach Kurii; Rozważania na temat <<duchowość
służby w Stolicy Piotrowej>>;
 8 lutego modlitwa różańcowa w Auli Pawła VI; Rozważania dotyczące <<nawrócenia
i odnowy>>;
 15 lutego dzień modlitw i adoracji eucharystycznej;
 21 lutego nabożeństwo pokutne w Bazylice św. Piotra.
Sama główna uroczystość jubileuszowa odbyła się 22 lutego na placu św. Piotra, gdzie zgromadziło
się ok. 4 tys. osób; wśród których byli kardynałowie, biskupi, księża, osoby konsekrowane oraz
świeccy pracownicy Kurii Rzymskiej z rodzinami. Przy śpiewie psalmów pokutnych wszyscy przeszli
procesjonalnie z placu św. Piotra do wnętrza Bazyliki, przekraczając próg Drzwi Świętych. Jan Paweł
II przy konfesji św. Piotra koncelebrował Eucharystię z 30 kardynałami, 60 biskupami i 450
kapłanami. W homilii Papież powiedział <<Posługa Piotrowa nie jest oparta na ludzkich zdolnościach
i siłach, ale na modlitwie Chrystusa, który błaga Ojca, aby wiara Szymona nie ustała>> (Łk 22, 32).
2 marzec

-

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA ZAKONU RYCERZY
ŚWIĘTEGO GROBU JEROZOLIMSKIEGO

 Zakon Rycerzy Świętego Grobu Jerozolimskiego istnieje w swym obecnym kształcie od XIX
wieku, ale jego początki związane są z epoką wypraw Krzyżowych. Dziś zakon tylko w nazwie
odwołuje się do tamtej tradycji, w praktyce jest stowarzyszeniem osób świeckich, liczącym około
20 tys. członków. Wspierają oni modlitwą oraz darami materialnymi wiele inicjatyw
charytatywnych i wychowawczych, głównie na terenie łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Zakon
ma kościelną osobowość prawną, a jego wielkiego mistrza mianuje sam papież.
 w dniach 1-5 marca w Wiecznym Mieście przebywało około 4 tys. członków Zakonu Rycerzy
Świętego Grobu Jerozolimskiego.
 2 marca w Auli Pawła II spotkali się z Ojcem Świętym, który w przemówieniu nawiązał do historii
zakonu oraz wskazał jego współczesne cele i zadania.
4 marzec

-

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA LITWINÓW
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Litwini przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce katolików, w liczbie około 3 tys. osób.
Spotkali się z Ojcem Świętym w Auli Pawła VI. Następcę św. Piotra powitał w imieniu
zgromadzonych przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy arcybiskup Kowna. Jan Paweł II
wygłosił przemówienie w języku litewskim. Podkreślił w nim, że Litwini, ze swym dziedzictwem
kulturowym, okupionym cierpieniem, są wezwani, by wnieść wkład w duchową odnowę Europy oraz
w pojednanie między narodami. Ich patron, św. Kazimierz był wielkim budowniczym jedności w imię
Chrystusa i Ewangelii.

9 marzec

-

JUBILEUSZ DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI RZYMSKIEJ

Doroczne spotkanie Ojca Świętego z kapłanami diecezji rzymskiej, które od lat odbywa się
nazajutrz po Środzie Popielcowej, w Roku Jubileuszowym zostało wykorzystane na obchody
Jubileuszu Duchowieństwa w Diecezji Rzymskiej.
9 marca w Bazylice św. Piotra duszpasterze uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym, przystąpili do
sakramentu pojednania i przeszli przez Drzwi Święte. Na koniec spotkali się ze swoim biskupem.
W przemówieniu Jan Paweł II wskazał na wagę życia wspólnotowego kapłanów oraz najważniejsze
pola działalności apostolskiej. Jednym z nich jest szczególna pasterska miłość rodzin będących
w trudnych sytuacjach, żyjących z dala od Kościoła i zmagających się z poważnymi problemami
w dziedzinie wiary i moralności.
<<Nawrócenie i wiara w Chrystusa jedynego Zbawiciela to najważniejsza treść jubileuszowej
pielgrzymki, którą odbyliście dzisiaj - drodzy kapłani Rzymu - do Bazyliki św. Piotra>> podkreślił
w przemówieniu Papież.
W diecezji rzymskiej pracuje 3500 księży diecezjalnych i 4300 zakonnych.
12 III

-

DZIEŃ PRZEBACZENIA

W I Niedzielę Wielkiego Postu, Ojciec Święty sprawował w Bazylice Watykańskiej Eucharystię,
podczas której prosił Boga o przebaczenie grzechów popełnionych przez synów i córki Kościoła
zarówno w przeszłości, jak i w czasach obecnych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń
Wielkiego Jubileuszu, który ze swej natury jest okresem nawrócenia i odnowy życia.
W Dniu Przebaczenia Kościół wspominał wielkie dzieła zbawcze dokonane przez Pana historii
w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa i wychwalał Chrystusa, który jest zawsze żywy, obecny
i nadal działa w historii i we wspólnocie Ludu Bożego.
Liturgia Dnia Przebaczenia w Bazylice watykańskiej rozpoczęła się przy kaplicy, w której
znajduje się <<Pieta>> Michała Anioła, aby podkreślić, że Kościół, podobnie jak Maryja, pragnie
objąć z miłością ukrzyżowanego Zbawiciela i prosić o łaskę oczyszczenia z grzechów popełnionych
przez swoich synów i córki. Gdy chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, koncelebrujący wraz
z Papieżem kardynałowie wyruszyli w procesji pokutnej spod kaplicy do konfesji św. Piotra, gdzie
przy ołtarzu umieszczony był krzyż z XIV wieku, czczony w rzymskim kościele św. Marcelego.
Punktem szczytowym liturgii słowa była modlitwa powszechna, której wezwania czytali
kardynałowie i arcybiskupi z Kurii Rzymskiej. Na początku Ojciec Święty zachęcił zebranych do
modlitwy. Kardynałowie i arcybiskupi kolejno podchodzili do mikrofonu i odczytywali wezwania. Po
każdym wezwaniu i chwili ciszy Ojciec Święty odmawiał modlitwę przebłagalną, po czym kardynał,
który odczytał wezwanie, podchodził do siedmioramiennego świecznika i zapalał świecę, a chór
trzykrotnie śpiewał <<Kyrie eleison>>. Po modlitwie końcowej Ojciec Święty objął i ucałował stopy
Chrystusa Ukrzyżowanego na znak czci i prośby o przebaczenie. Wezwania modlitwy powszechnej
mówiły o winach popełnionych w ciągu wieków przez synów i córki Kościoła, które wspominał już
Paweł VI i wielokrotnie Jan Paweł II.
Wyznanie win skierowane było do Boga, bo tylko On może odpuścić grzechy, ale było wyrażane
także przez ludzi, ponieważ nie można ukrywać tego, za co są odpowiedzialni chrześcijanie.
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Wyznanie nie było równoznaczne z osądzaniem pokoleń poprzednich - sąd należy wyłącznie do Boga
i dokona się w dniu ostatecznym, ale wskazywało winy popełnione na przestrzeni dziejów przeciwko
ewangelii. W wyznaniu nie były wymieniane ani osądzane osoby odpowiedzialne za zło. Wyznanie
było wyrazem solidarności ochrzczonych w naszych czasach z ochrzczonymi w przeszłości. Nie
osądzając swoich przodków, chrześcijanie współcześni wyznali popełnione przez nich zło i chcieli za
nie przeprosić Boga i ludzi.
Umieszczając wyznanie grzechów w kontekście liturgicznym, Jan Paweł II chciał podkreślić, że
celem tego aktu było oczyszczenie pamięci, pojednanie między chrześcijanami oraz między
Kościołem i ludzkością. Wyznanie dawnych grzechów chrześcijan powinno doprowadzić do zmiany
mentalności i zapobiec powtórzeniu się win przeszłości w następnych pokoleniach. Wyznanie
grzechów sprzyja dialogowi, pojednaniu i pokojowi oraz pozwala na ściślejsze przylgnięcie do
Chrystusa.
Po udzieleniu uroczystego błogosławieństwa Ojciec Święty raz jeszcze wezwał wierzących do
skruchy, która prowadzi do przebaczenia i życia w wierności Ewangelii.
19 III

-

JUBILEUSZ RZEMIEŚLNIKÓW

 Na swój Jubileusz rzemieślnicy przybyli z wielu krajów świata. Z Polski przybyło 1500 osób.
 Na placu przed Bazyliką Watykańską Ojciec Święty sprawował Eucharystię dla wszystkich
uczestników Jubileuszu Rzemieślników. Myślą przewodnią modlitwy były problemy ludzkiej
pracy, której wzorem jest św. Józef, <<mąż sprawiedliwy i wierny opiekun Świętej Rodziny, pod
opieką którego Syn Boży uczy się ciesielskiego rzemiosła i wykonuje je aż do trzydziestego roku
życia, ukazując samego siebie jako ‗Ewangelię pracy‘>> - powiedział papież w homilii.
 Z Chrystusem przy warsztacie pracy.
30 III

-

NARODOWA PIELGRZYMKA Z BOŚNI I HERCEGOWINY

Po liturgii Mszy św., która odbyła się w Bazylice Watykańskiej, miało miejsce spotkanie z Janem
Pawłem II. W przemówieniu do pielgrzymów Papież nawiązał do swojej wizyty w tym kraju w 1997
r., którą - jak wspomniał - zmuszony był wielokrotnie odkładać, zanim mógł przybyć do Sarajewa
i modlić się o pokój dla jego mieszkańców i całego regionu.
<<Serce Papieża bije dla was i dzieli z wami nie tylko ból i troski, lecz także radości i nadzieje>> powiedział także Ojciec Święty w przemówieniu do wiernych z Bośni i Hercegowiny.
1 IV - JUBILEUSZOWA NARODOWA PIELGRZYMKA CZECHÓW
W Auli Pawła VI Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami narodowej pielgrzymki z Republiki
Czeskiej. W przemówieniu Papież wskazał na pilną potrzebę prowadzenia katechezy we wszystkich
środowiskach, szczególnie w rodzinach, szkole, pracy, w środkach społecznego przekazu i w świecie
kultury. Wzywał do umacniania więzi z Kościołem.
13 IV - JUBILEUSZ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU „SACRO-CUORE‖
(„SERCA JEZUSOWEGO‖)


Katolicki Uniwersytet „SACRO-CUORE‖ ma cztery siedziby, które znajdują się w: Mediolanie,
Brescii, Piacenzy i Rzymie. Obejmuje także Poliklinikę Gemelli. Ich jubileuszowa pielgrzymka
otwierała obchody 80-lecia uczelni, założonej w 1920 r. przez o. Agostino Gemellego,
a przypadała w czterdziestą rocznicę jego śmierci. Dzisiaj Uniwersytet kształci 40 tysięcy
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studentów, ma 2600wykładowców i 4 tysiące osób zatrudnionych w sektorze technicznym
i administracyjnym.
 Akademicy uczestniczyli w Eucharystii w Bazylice Watykańskiej. Po Mszy św. przybył do
świątyni Jan Paweł II, którego powitał w imieniu zgromadzonych rektor Katolickiego
Uniwersytetu. W swojej wypowiedzi podkreślił, że największym wyzwaniem, stojącym dzisiaj
przed uczelnią, jest <<zmieniać się wraz ze zmieniającym się światem>>, tak jednak, aby nie
zatracić katolickiej tożsamości Uniwersytetu. Ten sam problem poruszył także Papież w swoim
przemówieniu: <<Jezus-Nauczyciel waszym wzorem>>.
1V

- JUBILEUSZ LUDZI PRACY



Na Jubileusz przybyli ludzie pracy z Włoch i 45 krajów wszystkich kontynentów. Z Polski był
przewodniczący NSZZ <<Solidarność>> Marian Krzaklewski, który w czasie Eucharystii na placu
w Tor Vergata odczytał jedno z wezwań modlitwy wiernych: <<Za tych wszystkich, którzy
angażują się w obronę godności i praw człowieka. Niech się nie zrażają trudnościami, ale
wytrwale starają się czynić wszystko, aby zachować obraz Boży obecny w każdej osobie>>.
W homilii Ojciec Święty mówił o pracy, która służy Bogu, człowiekowi i społeczeństwu.
W drugiej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali między innymi kilka utworów muzycznych
w wykonaniu tenora Andrei Bocellego. po czym Jan Paweł II wygłosił przemówienie o potrzebie
globalizacji solidarności, o potrzebie zmniejszenia lub nawet całkowitego darowania zadłużenia
całych społeczności i narodów.
Po południu w Tor Vergata odbył się tradycyjny koncert pierwszomajowy: „Jako i my
odpuszczamy‖ w ramach Kampanii na rzecz umorzenia długu.
 Nazajutrz po Jubileuszu Ludzi Pracy Ojciec Święty przyjął na audiencji w Watykanie grupę
przedstawicieli związków zawodowych oraz przedsiębiorców. Jan Paweł II podzielił się ze
zgromadzonymi refleksją na temat wybranych problemów społecznej nauki Kościoła - miejsca
człowieka w procesie produkcji, globalizacji gospodarki, zadłużenia krajów ubogich.
1 V - JUBILEUSZ FINANSISTÓW
Jubileusz świata finansów został zorganizowany przez Fundację Centesimus Annus - Pro Pontifice.
Wzięli w nim udział prezesi banków z całego świata, ludzie finansów, socjologowie i ekonomiści
wskazani przez nuncjatury z 36 krajów. 30 kwietnia odbyli Zjazd na temat „Etyka i finanse‖.
Program jubileuszowych uroczystości liturgicznych obowiązywał jak dla Ludzi Pracy.
3 - 6 V

-

NARODOWA PIELGRZYMKA Z URUGWAJU

Wydarzenie to przyciągnęło do Rzymu prawie 300 „szczęśliwców‖ - pielgrzymów z tego
południowo-amerykańskiego kraju. W Urugwaju cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem tak, że
cały kraj za pośrednictwem radia wysłuchał audiencji ogólnej Ojca Świętego na placu św. Piotra.
Narodowa pielgrzymka była dla Urugwaju wydarzeniem, które wzmocniło wiarę narodu.
7V

-

EKUMENICZNE SPOTKANIE ŚWIADKÓW WIARY XX WIEKU

W niedziele wieczorem przy rzymskim Koloseum Ojciec Święty przewodniczył
<<Ekumenicznemu Wspomnieniu Świadków Wiary XX wieku>>. Miało ono upamiętnić ich
świadectwo, które nie może być zapomniane. Zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego
<<Wspomnieniu>> nadano charakter ekumeniczny. Świadectwo o Chrystusie dawane aż do przelania
krwi stało się bowiem wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, anglikanów
i protestantów.
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Określenie <<Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary XX wieku>> nie zawierało słów
<<celebracja>> i <<męczennicy>>, aby zgromadzenie nie było interpretowane jako swego rodzaju
beatyfikacja. Mowa była jedynie o świadkach wiary, a nie o męczennikach oficjalnie uznanych przez
Kościół. Przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot kościelnych uczestniczyli w nabożeństwie,
włączając się do śpiewu i modlitw, a także przez odczytywanie fragmentów Pisma Świętego
i składanie świadectw. Reprezentowane były następujące Kościoły i Wspólnoty kościelne:
*
Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola;
*
greckoprawosławny Patriarchat Aleksandrii;
*
Patriarchat Moskiewski;
*
prawosławny Patriarchat Rumunii;
*
prawosławny Kościół Albanii;
*
prawosławny Kościół Finlandii;
*
koptoprawosławny Patriarchat Aleksandrii;
*
Ormiański Kościół Apostolski;
*
Ormiański Katolikosat Cylicji
*
prawosławny Kościół Etiopii
*
Asyryjski Kościół Wschodni;
*
Wspólnota Anglikańska;
*
Światowa Federacja Luterańska;
*
Światowa Rada Metodystów;
*
Kościół Pentekostalny;
*
Kościół Morawski <<Unitas Fratrum>>.
Wiele innych Kościołów i Wspólnot wyraziło duchową łączność z rzymską uroczystością.
W przemówieniu do zebranych Jan Paweł II m.in. powiedział:
„Niech w rozpoczętym niedawno stuleciu i tysiącleciu pozostanie żywa pamięć o tych naszych
braciach i siostrach. Więcej - niech wzrasta! Niech będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie,
aby zaowocowała głęboką chrześcijańską odnową! Niech będzie strzeżona niczym skarb
niezmierzonej wartości dla chrześcijan nowego tysiąclecia i niech stanie się zaczynem pełnej jedności
wszystkich uczniów Chrystusa!‖
Po przemówieniu Ojca Świętego i wyznaniu wiary nastąpiło wspomnienie świadków wiary,
obejmujące wszystkie kontynenty oraz różne Kościoły i Wspólnoty kościelne.
Na każde wspomnienie składało się kilka elementów: odczytanie krótkiej biografii dwóch
wybranych postaci i tekstów zaczerpniętych z ich pism lub ze świadectwa o nich oraz modlitwa
dostosowana do konkretnego wspomnienia, na którą wierni odpowiadali śpiewem <<Kyrie,
eleison>>; po wspomnieniu każdej grupy świadków jeden z przedstawicieli Kościołów i Wspólnot
kościelnych zapalał znicz u stóp Krucyfiksu, wznoszącego się nad zgromadzeniem, oraz dosypywał
kadzidła do kadzielnicy, umieszczonej przed księgą Ewangelii, będącej znakiem modlitwy
sprawiedliwych.
Świadectwa i modlitwy były zbiorowym wspomnieniem świadków, podzielonych według
kontynentów i środowisk, w których chrześcijanie z rożnych Kościołów dali heroiczne dowody swojej
wierności Chrystusowi.
1. Wspomnienie chrześcijan, którzy dawali świadectwo wiary pod panowaniem sowieckiego
totalitaryzmu.
2. Wspomnienie świadków wiary - ofiar komunizmu w innych krajach Europy.
3. Wspomnienie wyznawców wiary - ofiar nazizmu i faszyzmu.
4. Wspomnienie uczniów Chrystusa, którzy oddali życie głosząc Ewangelię w Azji i Oceanii.
5. Wspomnienie wiernych Chrystusa, prześladowanych z nienawiści do wiary katolickiej.
6. Wspomnienie świadków ewangelizacji w Afryce i na Madagaskarze.
7. Wspomnienie chrześcijan, którzy oddali życie z miłości do Chrystusa i do braci w Ameryce.
8. Wspomnienie świadków wiary w różnych częściach świata.
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Kończąc wspomnienia świadków wiary Ojciec Święty odmówił modlitwę w intencji <<wszystkich
sprawiedliwych>> i ich prześladowców.
9 - 10 V

-

JUBILEUSZ RUMUNÓW

Jubileuszowa pielgrzymka Rumunów zbiegła się z 300-leciem unii kościelnej Rumunów
siedmiogrodzkich z Kościołem rzymskim oraz rocznicą wizyty Papieża w Bukareszcie. Unia ta,
podpisana 7 maja 1700 r. dała początek rumuńskiemu Kościołowi greckokatolickiemu, który jest
jedną z trzech katolickich Wspólnot Rumunii obok Kościoła łacińskiego i ormiańskiego.
Centralnym momentem pielgrzymki była Służba Boża w obrządku bizantyjsko-rumuńskim,
odprawiona 9 maja w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego.
W homilii Jan Paweł II przytoczył m.in. słowa z ewangelii św. Jana: <<Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła>>.
14 - 18 V

-

JUBILEUSZ KAPŁANÓW

 14 maja, w niedzielę, kapłani nawiedzili Bazylikę Matki Boskiej Większej, gdzie wzięli udział
w odmówieniu Nieszporów i w adoracji Eucharystycznej, aby złożyć należne podziękowanie
Matce Kapłanów i „Królowej Apostołów‖.
 15 maja rano kapłani w Bazylice na Lateranie odmówili wspólnie jutrznię, po czym wysłuchali
rozważania na temat miłości pasterskiej kapłana, która czerpie moc z Eucharystii i w tym
sakramencie znajduje najpełniejszy wyraz. W ostatniej części spotkania kapłani przystąpili do
Sakramentu Pokuty.
Po południu w Auli Pawła VI wysłuchali konferencji na temat: <<Kapłan - szafarz nadziei,
epifania Boga między ludźmi>>. Po konferencji odprawili jeszcze nieszpory.
 Temat 16 maja brzmiał: <<Pełnia życia wewnętrznego źródłem owocowania misyjnego>>.
Kapłani wspólnie uczestniczyli w jutrzni odprawionej w Bazylice św. Pawła za Murami,
a następnie koncelebrowali Eucharystię. Po Mszy św. księża z różnych kontynentów dzielili się
świadectwami o swojej posłudze. Wieczorem uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Na zakończenie
odnowili przyrzeczenie kapłańskie.
 17 maja rano w Auli Pawła VI kapłani wysłuchali rozważania poświęconego św. Katarzynie ze
Sieny, św. Teresie z Lisieux i duchowości kapłanów w trzecim tysiącleciu. Wieczorem
zgromadzili się na placu św. Piotra aby uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu. Wspólnie
odmówili Różaniec św. oraz <<Litanię do Naszego Pana Jezusa Chrystusa Kapłana i Ofiary>>.
Wysłuchali także świadectw kapłanów. Pod koniec czuwania Jan Paweł II pozdrowił kapłanów
z okna swojej biblioteki: <<Najdrożsi Kapłani ... Skoro Wielki Jubileusz jest pamiątką Wcielenia
Słowa w historii, Święci są tymi braćmi i siostrami, którzy w pewien sposób przedłużają te
tajemnice... Idźmy ich śladami, gdyż od tego zależy skuteczność naszej posługi‖.
 18 maja - celowy, symboliczny zbieg Jubileuszu Kapłanów z przypadającą w tym czasie 80.
rocznicą urodzin Papieża. W Jubileuszowym Roku dwutysięcznej rocznicy narodzenia Chrystusa
Jan Paweł II zaprosił wszystkich kapłanów , aby wraz z nim wznieśli „hymn uwielbienia Trójcy
Świętej‖ i ponownie odkryli otrzymany „dar‖ i „tajemnicę‖. Plac Berniniego, jak nowy, wielki
Wieczernik powitał prawie całe kolegium kardynalskie, biskupów i ponad sześć tysięcy kapłanów
pochodzących z wszystkich części świata, którzy sprawowali Eucharystię wraz z Ojcem Świętym.
<<Po ponad pięćdziesięciu latach życia kapłańskiego odczuwam w sobie żywą potrzebę
wielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego nieskończoną dobroć>> - powiedział Papież
w homilii do kapłanów.
W życzeniach dla Papieża Prefekt Kongregacji Duchowieństwa powiedział: <<Czujemy, że
jesteśmy prowadzeni przez Bożego Człowieka, który zdobył miłość i szacunek poza wszelkimi
ludzkimi barierami>>.
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Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie z Listu do kapłanów na Wielki Czwartek tego
Wielkiego Jubileuszu: <<Pozostańmy wierni depozytowi Wieczernika>> oraz podkreślić, że moc
świadectwa zależy <<od naszego osobistego związku z Eucharystią>>.

Powszechna ojcowska troska Papieża o drogich mu Braciach w Kapłaństwie
przejawia się w szczególności w Listach, które kieruje do kapłanów na Wielki
Czwartek każdego roku, od początku swego pontyfikatu.
Poniżej, ku refleksji, przytoczone zostały wyjątki z każdego Listu.

Na Wielki Czwartek roku 1979 - KAPŁAŃSKA OBECNOŚĆ
…Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ich spraw - czy
to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne - ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw
„po kapłańsku‖. Wtedy tylko - w kręgu tych wszystkich spraw - jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę
służymy owym ludzkim - nieraz bardzo trudnym - sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu
własnemu powołaniu…
…Naszym zadaniem jest służyć prawdzie i sprawiedliwości w wymiarach ludzkiej „doczesności‖,
ale zawsze w tej perspektywie, która jest ostateczna: która jest perspektywą zbawienia wiecznego.

Na Wielki Czwartek roku 1980 EUCHARYSTIA SZKOŁĄ MIŁOŚCI
…Uwielbienie Chrystusa w tym Sakramencie miłości winno znajdować sobie wyraz w różnych
formach pobożności eucharystycznej, jak np.: nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, adoracje,
wystawienia, godziny święte, czterdziestogodzinne nabożeństwa, błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne (...)
Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym
Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację
pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata (...)
Eucharystia... ukazuje bowiem, jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek, nasz brat
i siostra, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami chleba i wina
(...)
Tajemnica eucharystyczna staje się szkołą miłości bliźniego, miłości człowieka (...)
To, że chrześcijanin prowadzi życie sakramentalne, ożywione powszechnym kapłaństwem, to znaczy
po prostu, że pragnie ażeby Bóg w nim działał dla osiągnięcia owej pełni Chrystusowej w Duchu
Świętym (...)
W roku 1981 Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List do Episkopatu Kościoła Katolickiego na
1600 rocznicę I soboru Konstantynopolitańskiego i na 1550 rocznicę Soboru Efeskiego.
W liście tym zwracał się równocześnie do Braci Kapłanów.

Na Wielki Czwartek roku 1982 - NIE WOLNO NAM ZWĄTPIĆ
W tym roku nie piszę do was listu, ale przesyłam wam modlitwę podyktowaną przez wiarę
i zrodzoną w sercu, aby wspólnie z wami skierować ją do Chrystusa w dniu narodzin mojego
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i waszego kapłaństwa, i zaprosić was do wspólnego rozważania, dla którego modlitwa ta byłaby
światłem i pomocą.
Oby każdy z was rozpalił w sobie na nowo charyzmat Boży , otrzymany przez włożenie rąk (por. 2
Tm 1, 6) i jeszcze żarliwiej przeżywał radość z wyłącznego oddania się Chrystusowi.
Zasmuca nas fakt, że lata posoborowe, niewątpliwie bogate w dobre czyny, hojne w budujące
inicjatywy, owocne dla duchowej odnowy wszystkich dziedzin życia Kościoła, skądinąd przyniosły
pewien kryzys i ujawniły wiele załamań.
Ale ... czy wolno nam w jakimkolwiek kryzysie zwątpić w Twoją miłość? W tę miłość, którą
„umiłowałeś Kościół, wydając zań samego siebie”? (...)
Musimy wołać do Ciebie wołaniem tak potężnym, jak tego domaga się wielkość sprawy
i potrzeba czasów (...)

Na Wielki Czwartek roku1983 - JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI
„Już was nie nazywam sługami... ale nazwałem was przyjaciółmi‖ (J 15, 15). Właśnie
w wieczerniku zostały wypowiedziane te słowa, w najbliższym kontekście ustanowienia Eucharystii
i służebnego kapłaństwa (...)
Odkupienie pozostaje w najściślejszej łączności z przebaczeniem. Bóg odkupił nas w Jezusie
Chrystusie, ponieważ przebaczył nam w Jezusie Chrystusie. Bóg uczynił nas w Chrystusie „nowym
stworzeniem‖, ponieważ w Nim obdarzył nas przebaczeniem. „W Chrystusie Bóg jednał ze sobą
świat‖ (2 Kor 5, 17) (...)
„Rok Odkupienia ma wycisnąć szczególny ślad na całym życiu Kościoła, by chrześcijanie umieli
odkryć w swym życiowym doświadczeniu całe bogactwo zbawienia, którego stali się uczestnikami od
chwili chrztu‖ (Bulla Aperite portas Redemptori, 3.).

Na Wielki Czwartek roku 1984 - ABYŚCIE POSTĘPOWALI
W SPOSÓB GODNY WASZEGO POWOŁANIA
(...) W dniu 23 lutego br. dane mi było obchodzić Jubileusz Odkupienia z wielu kapłanami, którzy
przybyli do Rzymu z całego świata. Noszę wciąż w sercu głębokie wzruszenie wywołane tym
przeżyciem. Dziś przesyłam Wam tekst wygłoszonej wówczas homilii, by w ten sposób przybliżyć
każdemu z Was to wydarzenie, które przeżyliśmy we wspólnocie „szafarzy tajemnic Bożych‖ (1 Kor
4, 1) (...)
Z homilii: (...) Jest to powołanie i posłannictwo służebne. Wielką i podstawową służbę względem
każdego człowieka kryje w sobie, drodzy Bracia, to nasze powołanie! Tej służby nikt za nas nie może
spełnić. Nikt nas w niej nie może wyręczyć. Mamy dotykać samych korzeni ludzkiego bytowania na
ziemi Sakramentem Nowego i Wiecznego Przymierza (...)
Drodzy Bracia! W tej naszej wspólnocie liturgicznej prośmy Chrystusa o jedno: aby każdy z nas
umiał lepiej, przejrzyściej, skuteczniej służyć Jego pasterskiej obecności wśród ludzi współczesnego
świata! (...)
Stójcie przy Waszych wiernych i prowadźcie ich pewnie po drodze Odkupienia. Bądźcie wierni
własnemu powołaniu i bądźcie wierni całemu tysiącletniemu dziedzictwu wypracowanemu przez
Kościół i Naród pod Krzyżem. Brońcie tego dziedzictwa i rozwijajcie je na miarę naszych
trudnych czasów. Do Waszych parafii i środowisk zanieście moje błogosławieństwo.
Komentarz redakcji L’Osservatore Romano:
Rok jubileuszowy stał się okazją do zgromadzenia w Rzymie przedstawicieli kleru z całego świata.
Około 4 tysięcy księży przeżyło wspólnie trzy dni medytacji, refleksji i modlitwy. Jako temat spotkania
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wybrano „Rok święty i kapłaństwo, pokuta i Eucharystia”. Odbyło się szereg spotkań. Na jednym
z nich odczytano list nadesłany przez Matkę Teresę, która pisała: „Czego oczekują dzisiaj świeccy
od kapłana? ... Potrzebują prawdziwych i świętych kapłanów... Potrzebujemy tego, abyście nauczyli
nas się modlić, jak Jezus nauczył swoich apostołów... Potrzebujemy, byście nauczyli nas kochać
ubogich... byście nauczyli nas, jak zachować czystość ... jak być zjednoczonym z Ojcem Świętym,
jak kochać go i być mu posłusznym..”
Do przybyłych na uroczystości jubileuszowe kapłanów przemawiał m.in. Andre Frossard, który
mówił o swojej drodze nawrócenia. [Andre Frossard: „Rozmowy z Janem Pawłem II‖, „Świat Jana
Pawła II‖, „Bronię Papieża‖].

Na Wielki Czwartek roku 1985 - MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ
KOŚCIOŁA
„Już was nie nazywam sługami... ale nazwałem was przyjaciółmi... Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał‖ ( J 15,
15) (...)
Każdy z nas winien odznaczać się podobną jak Chrystus przystępnością: niech młodzi nie znajdują
trudności w zbliżeniu się do kapłana, owszem, niech czują tę otwartość, tę życzliwość i gotowość w
wychodzeniu naprzeciw spraw, jakie ich nurtują. Nawet kiedy bywają z usposobienia nieco skryci czy
zamknięci w sobie, niech postępowanie kapłana ułatwi im przezwyciężenie płynących stąd oporów.
Na różnych zresztą drogach nawiązuje się i kształtuje to obcowanie, które w całości można określić
jako „dialog zbawienia‖.

Na Wielki Czwartek roku 1986 - ŚWIĘTY PROBOSZCZ Z ARS
Komentarz redakcji L’Osservatore Romano: Tegoroczny list Papieża do kapłanów na Wielki
Czwartek poświęcony jest osobie św. Jana Vianneya. Okazją do przypomnienia jego postaci stały się
obchody dwusetnej rocznicy urodzin świętego. W roku 1959 Jan XXIII z okazji setnej rocznicy jego
śmierci wydał encyklikę „Nostri sacerdotti primitias”, w której ukazuje Proboszcza z Ars jako wzór
życia i pracy kapłańskiej.
(...) Życiem swym i działalnością pozostawił społeczeństwu naszych czasów jakby wielkie
ewangeliczne wyzwanie, które przyniosło zdumiewające owoce nawróceń. Nie ulega wątpliwości, że
i dla nas stanowi on wielkie wyzwanie ewangeliczne.
Zachęcam Was przeto do zastanowienia się nad naszym kapłaństwem wobec tego niezrównanego
pasterza, który dał przykład pełnej realizacji posługiwania kapłańskiego, a zarazem świętości szafarza
(...)
Św. Pius X dokonał jego beatyfikacji w roku 1905, Pius XI kanonizował go w roku 1925, a w roku
1929 ogłosił go patronem proboszczów całego świata (...)
Tak jak wytrwałością w pracy i modlitwie przezwyciężał wszelkie przeszkody i ograniczenia, tak
też potem, w życiu kapłańskim, pracowicie przygotowywał swe kazania i rozczytywał się wieczorami
w dziełach teologów i mistrzów duchowych (...)
Dla Chrystusa starał się dosłownie wypełniać radykalne wymagania, jakie Pan postawił
w Ewangelii, rozsyłając uczniów: modlitwa, ubóstwo, pokora, zaparcie się siebie, dobrowolne
umartwienia (...)
„O Boże mój, pozwól mi nawrócić moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia,
jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego życia‖ (...)
Proboszcz z Ars usiłował podejmować inicjatywy odpowiadające duchowi epoki i potrzebom jego
parafian. Wszystkie jednak jego posługi kapłańskie ześrodkowały się na Eucharystii, katechezie
i sakramencie pojednania (...) Te dwa sakramenty: pojednanie i Eucharystia są ze sobą ściśle
powiązane. Bez ciągle ponawianego nawracania i przyjmowania sakramentalnej łaski przebaczenia,
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uczestniczenie w Eucharystii byłoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej (por. Jan Paweł
II, Enc. Redemptor hominis - 4 marca 1979 r.) (...)
„Komunia św. i Ofiara Mszy św. to dwie najskuteczniejsze drogi do uzyskania przemiany
serc‖ (...)
Proboszcz z Ars miał szczególną świadomość stałej obecności Chrystusa w Eucharystii. Przed
tabernakulum spędzał zazwyczaj długie godziny w adoracji, o świcie lub wieczorem; ku tabernakulum
często zwracał się podczas wygłaszania homilii, mówiąc z uniesieniem: „On tam jest!‖ (...)
Jan Maria Vianney uświęcał siebie, aby tym lepiej móc uświęcać innych. Jest rzeczą pewną, że
nawrócenie pozostaje zawsze tajemnicą serc, które mają wolność decydowania, oraz tajemnicą łaski
Bożej (...)
Postać Proboszcza z Ars zaiste nie przedawnia się!
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie III podróży do Francji, dnia 6 października 1986 roku złożył
wizytę w Ars. Natychmiast po przybyciu do Ars Papież przemówił do zgromadzonych przed bazyliką
parafian. Powiedział m.in.: W czasach, gdy w Krakowie przygotowywałem się do kapłaństwa,
czytałem żywot Proboszcza z Ars. Jego przykład utwierdził mnie w pragnieniu poświecenia się
całkowicie zbawianiu dusz. Od tamtego czasu wciąż pragnąłem tu przyjechać, by modlić się
w miejscach jego posługi, przy jego grobie (...)
Wielki dzień, pamiętny dzień rozpoczyna się dziś w Ars. Przybyli do tego miasta wszyscy
seminarzyści Francji, diakoni, liczni księża z Francji i całego świata, a także biskupi, by rozmyślać
o kapłaństwie. Musimy bowiem, w bardzo odmiennych warunkach naszego wieku, kontynuować
posłannictwo Proboszcza z Ars, dostosowując je do nowych potrzeb duchowych. Przybywamy tu, by
czerpać ze źródła jego świętości (...)
Po nawiedzeniu bazyliki, w której spotkał się z karmelitankami z miejscowego klasztoru oraz
osobami chorymi i starymi, Jan Paweł II przewodniczył dwugodzinnym rekolekcjom dla kapłanów,
diakonów i ich rodzin. Medytacje papieskie były przerywane czytaniami biblijnymi, modlitwami,
śpiewem psalmów i długimi chwilami ciszy. Tematem rekolekcji była: „Tożsamość i misja”. Tytuły
poszczególnych części były następujące:
 Im bardziej lud chrześcijański uświadamia sobie swą własną godność, tym bardziej odczuwa
potrzebę kapłanów, którzy prawdziwie są kapłanami (J 20, 19-23);
 Nawracać, uzdrawiać, zbawiać - trzy kluczowe słowa naszej misji (1 Kor 9, 16-23 i 2 kor 5, 146, 2);
 Celibat, rzeczywiste ubóstwo, posłuszeństwo, asceza, przyjmowanie prób - takie są środki
przeżywania radości kapłańskiej.
Tego samego dnia, po południu Jan Paweł II przewodniczył koncelebrowanej Mszy św., w czasie
której wygłosił homilię na temat „Chrystus zatrzymał się w Ars‖. [ Vide L‘Osservatore Romano nr
11-12 / 1986].

Na Wielki Czwartek roku 1987 - POMIĘDZY WIECZERNIKIEM
A OGRÓJCEM.
MODLITWA W SERCU KAPŁAŃSKIEJ EGZYSTENCJI.
(...) Wychodząc z Apostołami w stronę Góry Oliwnej, Chrystus idzie ku tej właśnie rzeczywistości,
ku swojej „godzinie‖, która jest czasem paschalnego wypełniania Bożego zamierzenia i wszystkich
zapowiedzi, dalekich i bliskich: wszystkiego, co na ten temat zawierają „Pisma‖ (por. Łk 24,27).
Ta „godzina‖ oznacza równocześnie napełnienie nową i definitywną treścią kapłaństwa jako
powołania i służby, która pochodzi z Bożego objawienia i ustanowienia. Obszerny wykład tej
prawdy znajdujemy przede wszystkim w Liście do Hebrajczyków, który jest podstawowym
tekstem dla zrozumienia kapłaństwa Chrystusa i naszego kapłaństwa.
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Dla naszych obecnych rozważań zasadnicze jest to, że Jezus ku wypełnieniu tej rzeczywistości
szczytowej w „Jego godzinie‖ idzie poprzez modlitwę (...)
Modlitwa w Ogrójcu - tak jak każda inna modlitwa Jezusa, a zarazem bardziej niż którakolwiek jest objawieniem prawdy o Nim samym, o powołaniu i posłannictwie Syna, który przyszedł na
świat, ażeby wypełnić ojcowską wolę Boga, aż do ostatniego „wykonało się‖ (J 19, 30) (...)
Jezus Chrystus, „Syn Człowieczy‖, objawia w swej modlitwie przed męką ów szczególny trud
odpowiedzialności, jaka łączy się z podejmowaniem zadań, w których człowiek musi „przerastać
siebie‖.
Ewangelie wspominają wiele razy o tym, że Jezus się modlił, co więcej, „noce spędzał na
modlitwie‖ (por. Łk 6, 12). Żadna z tych modlitw Jezusa nie została ukazana w sposób tak dogłębny
i przenikliwy, jak właśnie ta jedna - modlitwa w Ogrójcu (...)
„Wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania‖ (J 17, 4). Ewangelista dodaje: „Pogrążony
w udręce jeszcze usilniej się modlił‖ (Łk 22, 44), a ta śmiertelna udręka duszy wyraziła się także
krwawym potem na twarzy Jezusa (por. Łk 22, 44). Jest to skrajny wyraz cierpienia, które staje się
modlitwą, a z kolei wyraz modlitwy, która zna ból, towarzysząc ofierze antycypowanej
sakramentalnie w Wieczerniku, przeżytej głęboko w duchu Ogrójca,
a mającej się dopełnić na
Kalwarii.
Na te właśnie momenty arcykapłańskiej i ofiarniczej modlitwy Jezusa pragnę zwrócić Waszą
uwagę, drodzy Bracia, w powiązaniu z naszą modlitwą i naszym życiem.
Jeśli w naszym wielkoczwartkowym rozważaniu łączymy tym razem Wieczernik z Ogrójcem,
to w tym celu, aby pojąć, jak głęboko nasze kapłaństwo musi być związane z modlitwą:
w modlitwie zakorzenione.
Jest to twierdzenie, którego właściwie nie trzeba uzasadniać, a które równocześnie wciąż trzeba
pielęgnować umysłem i sercem, by prawdę w nim zawartą coraz gruntowniej wypełniać życiem (...)
Bez modlitwy grozi niebezpieczeństwo owego „pokuszenia‖, któremu Apostołowie niestety ulegli,
gdy wypadło im stanąć oko w oko ze „zgorszeniem krzyża‖ (por. Ga 5, 11).
Modlitwa ma w naszym życiu kapłańskim wielorakie formy i znaczenia: zarówno modlitwa osobista
(prywatna), jak też wspólnotowa oraz modlitwa liturgiczna (publiczna i urzędowa). (...)
Na wzór Chrystusa kapłan, „szafarz Bożych tajemnic‖, jest sobą wówczas, gdy jest „dla
drugich‖. Modlitwa daje mu szczególną wrażliwość na tych „drugich‖, na ich potrzeby, na całe ich
życie i los. Modlitwa również pozwala kapłanowi rozpoznawać tych, „których Ojciec mu daje‖. Są to
przede wszystkim ci wszyscy, których Dobry Pasterz stawia niejako na drodze jego kapłańskiej
posługi, jego troski duszpasterskiej. Są to dzieci, dorośli i starcy. Młodzież, małżeństwa, rodziny, ale
i ludzie samotni. Chorzy, cierpiący i umierający. Ludzie duchowo bliscy, gotowi do apostolskiej
współpracy, ale - i ludzie dalecy, nieobecni, obojętni, wśród których jednak wielu jest na drodze
refleksji i poszukiwań. Ludzie usposobieni wrogo z różnych motywów. Ludzie znajdujący się
w trudnościach różnego rodzaju. Wśród nich ci, którzy zmagają się z nałogami i grzechami - ci,
którzy walczą o wiarę i nadzieję. Tacy, którzy szukają pomocy kapłana, i tacy, którzy ją odpychają
(...)
Mamy postępować naprzód, prowadząc innych i wspomagając ich w drodze jako słudzy
Dobrego Pasterza (...)

Na Wielki Czwartek roku 1988 - OBECNOŚĆ MARYI
W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
(...) Trzeba, ażeby w tym roku, który cały Kościół przeżywa jako Rok Maryjny, została
przypomniana - w związku z ustanowieniem Eucharystii, a zarazem Sakramentu Kapłaństwa - sama
rzeczywistość Wcielenia. Sprawił je Duch Święty, zstępując na Dziewicę z Nazaretu wówczas, gdy
Ona wypowiedziała swoje fiat przy Zwiastowaniu anielskim (por. Łk 1, 38) (...)
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Podczas Ostatniej Wieczerzy, jak się wydaje, Matki Chrystusa nie było w Wieczerniku. Była
natomiast obecna na Kalwarii, u stóp Krzyża, „przy którym - jak uczy Sobór Watykański II - nie bez
postanowienia Bożego stanęła (por. J 19, 25), najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała
i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością, godząc się, aby doznała ofiarniczego
wyniszczenia żertwa z Niej narodzona‖ (Konst. Dogm. O Kościele Lumen Gentium, 58) (...)
Kiedy działając in persona Christi sprawujemy sakrament zawsze tej samej i jedynej ofiary,
w której Chrystus jest i pozostaje jedynym Kapłanem i Żertwą, nie zapominajmy o tym
współcierpieniu Matki, w którym wypełniły się słowa Symeona ze świątyni jerozolimskiej: „Twoją
duszę miecz przeniknie‖ (Łk 2, 35) (...)
Abyśmy do tej Matki-dziewicy odwoływali się, gdy napotykamy trudności na obranej drodze.
Trzeba, abyśmy z Jej pomocą szukali coraz głębszego zrozumienia tej drogi, coraz pełniejszej
afirmacji dla niej w naszych własnych sercach (...)
„Już was nie nazywam sługami... ale nazwałem was przyjaciółmi‖ (J 15, 15) (...)
Taka przyjaźń zobowiązuje. Taka przyjaźń winna napawać świętym lękiem, tym większym
poczuciem odpowiedzialności, tym większą gotowością dania z siebie wszystkiego, na co nas stać
z pomocą Bożą (...)
Sobór uczy, że Maryja, idąc naprzód w pielgrzymce wiary, poprzez swe doskonałe zjednoczenie
z Synem aż do Krzyża, przoduje najdoskonalej i osobliwie całemu Ludowi Bożemu, który postępuje
tą samą drogą za Chrystusem w Duchu Świętym. Czyż nie powinniśmy łączyć się z Nią szczególnie
my, kapłani, którzy jako pasterze Kościoła również mamy prowadzić powierzone nam wspólnoty tą
drogą, która od Wieczernika Pięćdziesiątnicy wiedzie za Chrystusem poprzez całe dzieje człowieka
(...)
Dziękujmy także Maryi za niewysłowiony dar Kapłaństwa, którym możemy służyć w Kościele
każdemu człowiekowi. Niech wdzięczność rozbudzi też naszą gorliwość (...)

Na Wielki Czwartek roku 1989 –
„Christifideles laici” (Adhortacja apostolska, owoc prac Synodu
Biskupów zgromadzonego w 1987 roku na sesji zwyczajne, której
tematem było powołanie i apostolstwo świeckich w Kościele).
Wypada, abyśmy wszyscy zapoznali się z tym ważnym dokumentem. Wypada też, abyśmy
w jego świetle rozważali nasze własne powołanie (...)
(...) „wierni, na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii;
pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo
życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość‖ (...)
„Posługa (prezbiterów) - uczy Sobór - domaga się ... by nie upodobniali się oni do tego świata;
równocześnie jednak wymaga, by na tym świecie żyli wśród ludzi‖ (Dekr. Presbyterorum ordinis, 3).
W powołaniu kapłańskim duszpasterza musi być szczególna przestrzeń dla tych ludzi, dla świeckich,
oraz dla ich „świeckości‖, która także jest wielkim dobrem Kościoła (...)
„Niech (prezbiterzy) w duchu wiary odkrywają różne charyzmaty świeckich, zarówno małe jak
i wielkie, niech je z radością uznają i z troskliwością popierają... Niech też z zaufaniem powierzają
świeckim zadania w służbie Kościoła, zostawiając im swobodę i pole do działania‖ - czytamy
w soborowym Dekrecie (tamże) (...)
Christifideles laici, nasi świeccy bracia i siostry, przez swoje własne powołanie, są z tym „światem‖
związani inaczej niż my. Ten świat jest im zadany przez Boga w Chrystusie-Odkupicielu. Ich
apostolstwo ma prowadzić wprost do przemienienia świata w duchu Ewangelii (por. Adhort. Apost.
Christifideles laici, 36). Przychodzą, ażeby w Eucharystii, której jesteśmy szafarzami z łaski
Chrystusa, znajdować światło i siłę do tego zadania (...)
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Na Wielki Czwartek roku 1990 - VENI, CREATOR SPIRITUS!
„Ja (...) będę prosił Ojca [za wami], a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy‖ (J 14, 16-17). Pocieszyciel - Parakletos. Kościół jest pewny Jego zbawczej
i uświęcającej obecności. On jest, który „daje życie‖ (J 6,63) (...)
Prosimy więc Ducha Świętego w dniu dzisiejszym, aby stale nawiedzał nasze myśli i serca (...)

„Gdyby

nie było kapłanów, którzy wzywają ludzi świeckich do wypełnienia ich zadań
w Kościele i świecie, którzy pomagają w formacji świeckich do apostolatu, podtrzymując ich
w trudnym powołaniu, brakowałoby zasadniczego świadectwa w życiu Kościoła‖. (...)
Kapłaństwo nie jest instytucją bytującą „obok‖ laikatu czy też „ponad‖ nim. Kapłaństwo biskupów,
prezbiterów, tak jak i urząd diakonów, jest „dla‖ świeckich. Dlatego właśnie ma ono charakter
„ministerialny‖, czyli „służebny‖ (...)

Na Wielki Czwartek roku 1991 „DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE‖ (Łk 4, 18)
Wielkoczwartkowa odnowa przyrzeczeń kapłańskich łączy się z liturgią święcenia olejów;
w niektórych sakramentach Kościoła wyrażają one to namaszczenie Duchem Pańskim, pochodzące
z tej pełni, jaka jest w Chrystusie (...)
U progu triduum sacrum, gdy cały Kościół poprzez liturgię wchodzi w sposób szczególny
w paschalną tajemnicę Chrystusa, odczytujemy głębię naszego powołania, które jest służebne
i powinno być przeżywane na wzór Mistrza umywającego nogi apostołom przed Ostatnią Wieczerzą
(...)
Jeśli zabraknie wysiłku, by odpowiedzieć w pełni na to <<namaszczenie Duchem Pańskim>>, które
włącza kapłana w kapłaństwo służebne, nie może on spełnić owych oczekiwań, jakie słusznie wiążą
z nim ludzie - Kościół i świat (...)
<<Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (...) przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie możemy wyrazić słowami>> (Rz 8,26). Poza oporem umysłów, serc i cywilizacji
przenikniętej <<duchem tego świata>>, trwa jednak w całym stworzeniu to <<oczekiwanie>>,
o którym pisze Apostoł w Liście do Rzymian: <<całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach
rodzenia>>, <<by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych>> (Rz 8, 22. 21). Niech ta
Pawłowa wizja nie opuszcza naszej kapłańskiej świadomości, niech będzie oparciem dla życia
i posługi. Wtedy lepiej zrozumiemy, dlaczego kapłan jest potrzebny światu i ludziom (...)

Na Wielki Czwartek roku 1992 - <<JA JESTEM PRAWDZIWYM
KRZEWEM WINNYM, A OJCIEC MÓJ JEST TYM, KTÓRY
(GO) UPRAWIA>> (J 15,1)
<<Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić>> (J 15, 5).
Do tych właśnie słów Chrystusowych pragnę się odwołać na Wielki Czwartek Roku Pańskiego
1992, oddając do dyspozycji Kościoła Adhortację Apostolską o formacji kapłańskiej. Jest ona
owocem kolegialnej pracy Synodu Biskupów z r. 1990, który tej właśnie sprawie został w całości
poświęcony (...)
Wspólnie z Wami pragnę przyjąć tę księgę z ołtarza jedynego i wiecznego Kapłaństwa Odkupiciela,
które w czasie Ostatniej Wieczerzy stało się w sposób sakramentalny naszym udziałem.
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Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym. Jeżeli Ojciec Przedwieczny uprawia na tym świecie
swą winnicę, to czyni to w mocy Prawdy i Życia, które są w Synu. Tutaj znajduje się nieustający
początek i niewyczerpane źródło formacji każdego chrześcijanina, a w szczególności zaś każdego
kapłana.(...)
[Vide: „Posynodalna Adhortacja Apostolska PASTORES DABO VOBIS Ojca Świętego Jana Pawła
II do Biskupów, do Duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie”].

Na Wielki Czwartek roku 1993 - <<JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ
I DZIŚ, TEN SAM TAKŻE NA WIEKI>> (Hbr 13, 8).
(...) Wypada, abyśmy w nasze dzisiejsze dziękczynienie włączyli szczególną w tym roku
wdzięczność Kościoła za dar <<Katechizmu Kościoła Katolickiego>>.(...)
Drodzy Bracia Kapłani, samo nasze życie i posługa staną się przekonującą katechezą dla całej
powierzonej nam wspólnoty, jeśli będą zakorzenione w Prawdzie, którą jest Chrystus. Nasze
świadectwo nie będzie wówczas odosobnione, ale jednomyślne, gdyż składać ją będą osoby
zjednoczone w tej samej wierze i współuczestniczące w tym samym kielichu ofiary. Do takiej właśnie
głębokiej jednomyślności musimy wspólnie dążyć, zjednoczeni w komunii czynów i serc, aby podjąć
<<nową ewangelizację>>, która jest coraz bardziej potrzebna.
W trosce o pogłębienie refleksji nad problemami związanymi z duchowością kapłańską w naszych
czasach, Ojciec Święty postanowił do niniejszego Listu dołączyć rozważanie i modlitwę, wygłoszone
przez Niego na zakończenie spotkania z Przewodniczącymi Konferencji Episkopatów Europy, które
odbyło się w Watykanie 1 grudnia 1992 r.
(...) Słowa te piszę na marginesie Adhortacji Pastores dabo vobis (...)

Na Wielki Czwartek roku 1994 - LIST DO RODZIN
(...) Kapłaństwo jest darem największym, jest szczególnym powołaniem do uczestniczenia
w tajemnicy Chrystusa, która daje nam przedziwną możliwość przemawiania i działania w Jego
imieniu (...)
Pragnę Wam dzisiaj powierzyć, drodzy Bracia, tegoroczny List do Rodzin. Uważam to za
okoliczność opatrznościową, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1994
Międzynarodowym Rokiem Rodziny (...)
Synod Biskupów z roku 1980 pozostawił nam z kolei Adhortację apostolską Familiaris consortio,
którą można uznać za magna charta apostolstwa i duszpasterstwa rodzin. Te trudności świata
współczesnego, a zwłaszcza rodziny, które tak odważnie podjął Paweł VI w Encyklice Humanae
vitae, domagały się całościowego spojrzenia na ludzką rodzinę i na Ecclesia domestica w dzisiejszym
społeczeństwie. Takie zadanie podjęła właśnie wspomniana Adhortacja apostolska (...)
List do Rodzin jest nie tyle traktatem doktrynalnym, co raczej przygotowaniem i wezwaniem do
modlitwy z rodzinami i za rodziny. I to jest też pierwsze zadanie, poprzez które Wy, Drodzy
bracia, możecie zapoczątkować albo rozwijać duszpasterstwo i apostolstwo rodzin w Waszych
wspólnotach parafialnych (...)
Pan Jezus powiedział do Apostołów: <<Beze Mnie nic nie możecie uczynić>> (J 15, 5). A więc
jasne jest, że mamy <<czynić z Nim>>, to znaczy na kolanach i w modlitwie. <<Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich>> (Mt 18, 20). Te słowa Chrystusa
trzeba przełożyć na konkretne działania w każdej wspólnocie (...)
Módlmy się za nasze rodziny duchowe, za osoby powierzone naszemu posługiwaniu , módlmy się
szczególnie za tych, którzy naszej modlitwy najbardziej oczekują i potrzebują. Niech wierność
modlitwie sprawi, że Chrystus będzie się stawał coraz bardziej życiem naszych dusz. (...)
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Na Wielki Czwartek roku 1995 ZNACZENIE KOBIETY W ŻYCIU KAPŁANA
Do niniejszego Listu, drodzy bracia w Kapłaństwie, chciałbym dołączyć jeszcze inny dokument. Jak
w roku ubiegłym do wielkoczwartkowego przesłania dołączyłem List do Rodzin, tak obecnie pragnę
ponownie przekazać na Wasze ręce List apostolski Mulieris dignitatem z 15 sierpnia 1988 roku (...)
W tym roku pragnę gorąco zachęcić do ponownej lektury Mulieris dignitatem czyniąc ten List
apostolski przedmiotem wnikliwej medytacji i rozważając w nim w sposób szczególny aspekty
maryjne.
Powiązanie z Bogarodzicą jest dla naszego myślenia chrześcijańskiego nieodzowne (...)
Bogarodzica jest w chrześcijaństwie wielkim źródłem natchnienia nie tylko całego życia religijnego,
ale także i chrześcijańskiej kultury i miłości ojczyzny (...)
Jeśli kapłaństwo ze swej natury jest służebne, trzeba przeżywać je w jedności z Matką, która jest
Służebnicą Pańską. Wtedy nasze kapłaństwo zabezpieczymy w Jej rękach, więcej, w Jej sercu
i uczynimy je szeroko otwartym dla wszystkich. Uczynimy je płodnym i zbawczym, w każdym jego
wymiarze (...)
Wielki Czwartek, prowadząc nas do początków naszego kapłaństwa, przypomina nam również
o obowiązku dążenia do świętości, byśmy byli <<sługami świętości>> wobec ludzi powierzonych
naszej duszpasterskiej trosce (...)

Na Wielki Czwartek roku 1996 - W JUBILEUSZOWYM ROKU
JEGO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
<<Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu!>> (por. 1 Kor 1, 26) (...)
Kapłaństwo służebne jest więc przyporządkowane powszechnemu kapłaństwu wiernych (...)
...musimy się często w modlitwie pochylać nad tajemnicą swego własnego powołania, z sercem
pełnym zadumy i wdzięczności wobec Boga za ten niewysłowiony dar (...)
Chwała Boża wpisana jest w cały porządek stworzenia i odkupienia, a kapłan wezwany jest do tego,
ażeby żyjąc dogłębnie tą tajemnicą, uczestniczył w wielkim officium laudis, jakie spełnia nieustannie
w stworzonym świecie. Tylko jeżeli żyje głęboko prawdą o odkupieniu, świata i człowieka, może się
zbliżać do tylu bolesnych ludzkich spraw, do problemów osób i rodzin oraz stawać naprzeciw
rzeczywistości zła i grzechu, nie lękając się jej, ale z całą duchową energią podejmując wysiłki, aby ją
przezwyciężyć (...)

Na Wielki Czwartek roku 1997 - IESU, SACERDOS IN
AETERNUM, MISERERE NOBIS!
(...) Piszę ten List do Was, drodzy Bracia, w pierwszym roku bezpośredniego przygotowania do
początku trzeciego milenium: Tertio millennio adveniente (...)
W akordzie chwały ku czci Trójcy Przenajświętszej znajdzie swoje echo trylogia encyklik, które
z łaski Bożej dane mi było opublikować na początku pontyfikatu: Redemptor hominis, Dominum et
Vivificantem oraz Dives in misericordia. Zachęcam was, drodzy Bracia, do ponownego rozważenia
ich w czasie tego triennium (...)
Panno Wierna, wyjednaj nam tę łaskę u swego Syna, by nigdy nie zabrakło nam odwagi do dawania
o Nim świadectwa w różnych dziedzinach naszego apostolstwa i współdziałania z Nim, aby świat
miał życie i miał je w obfitości (por. J 10, 10).
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Na Wielki Czwartek roku 1998 - DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
W ŻYCIU KAPŁANA.
Duch Święty szczególną troską otacza tych, którzy zostali obdarzeni Sakramentem Kapłaństwa, aby
mogli należycie spełniać swoją posługę.
I tak, przez dar mądrości Duch Święty uczy kapłana patrzeć na wszystko w świetle ewangelii
i pomaga mu dostrzegać we własnym życiu i w doświadczeniach Kościoła tajemniczy zamysł miłości
Ojca;
przez dar rozumu pomaga mu głębiej wniknąć w prawdy objawione i przynagla go, by z mocą
i przekonaniem głosił radosną nowinę zbawienia;
przez dar rady Duch oświeca sługę Chrystusa, aby umiał kierować swoim działaniem wedle
zamysłów Opatrzności, nie zważając na osąd świata;
przez dar męstwa wspiera go w trudnościach, jakie niesie jego posługa, i udziela mu odwagi
(parresia), niezbędnej do głoszenia Ewangelii (por. Dz 4, 29. 31);
przez dar wiedzy uzdalnia go do zrozumienia i akceptacji tajemniczego niekiedy splotu przyczyn
wtórnych z pierwszą Przyczyną wydarzeń dokonujących się we wszechświecie;
przez dar pobożności ożywia w nim więź wewnętrznej komunii z Bogiem oraz ufne zawierzenie
Jego Opatrzności;
przez dar bojaźni Bożej, ostatni w hierarchii darów, Duch utrwala w kapłanie świadomość jego
ludzkiej ułomności oraz nieodzownej roli łaski Bożej, przypominając mu, że <<nic nie znaczy ten,
który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg>> (1 Kor 3, 7).
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Jak piękny jest obraz kapłana, który z tymi słowami na ustach podąża wraz z wiernymi,
powierzonymi jego pasterskiej pieczy, na spotkanie z Panem! [Por. L‘Osservatore Romano nr 4(202)
1998].

Na Wielki Czwartek roku 1999 - OJCZE NASZ
(...) W tajemnicy paschalnej, Bóg Ojciec - przez Syna w Duchu Świętym - pochylił się nad
człowiekiem, ofiarowując mu możliwość wybawienia od grzechu i wyzwolenia od śmierci (...)
(...) ze względu na swą nierozerwalną więź z kapłaństwem Chrystusa, kapłan jest nauczycielem
modlitwy i wierni mają prawo kierować do niego tę samą prośbę, z jaką kiedyś uczniowie
zwrócili się do Jezusa: <<Naucz nas modlić się>>.
Liturgia eucharystyczna jest w najpełniejszym sensie szkołą chrześcijańskiej modlitwy dla
wspólnoty (...)
Wyróżnia się wśród nich adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest naturalnym przedłużeniem
celebracji. Dzięki niej wierni mogą przeżyć szczególne doświadczenie <<trwania>> w miłości
Chrystusa (por. J 15, 9), wnikając coraz głębiej w Jego synowską relację z Ojcem.
W tej właśnie perspektywie pragnę zachęcić każdego kapłana, aby z ufnością i odwagą spełniał
swoje zadania przewodnika, wskazującego wspólnocie drogę prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej.
Od tego zadania nie wolno mu się uchylić, chociaż przeszkody, jakie stawia zsekularyzowana
mentalność, mogą je czasem bardzo utrudnić.
Wyraziste ukierunkowanie misyjne, jakie Opatrzność nadała Kościołowi, zwłaszcza przez Sobór
Watykański II, jest zachętą w szczególny sposób dla kapłanów i wezwaniem ich przede wszystkim do
nawrócenia: winni się nawrócić, aby nawracać innych, a mówiąc inaczej - winni głęboko przeżywać
doświadczenie synów Bożych, aby każdy ochrzczony odkrył na nowo niebieskiego Ojca (...)
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Na Wielki Czwartek roku 2000 - LIST Z WIECZERNIKA
(podpisany w Wieczerniku 23 marca 2000 r.)
(...) Dzisiejsza wizyta w Wieczerniku daje mi sposobność, aby ogarnąć spojrzeniem całą tajemnicę
Odkupienia. To tutaj Chrystus ofiarował nam bezcenny dar Eucharystii. Tutaj także narodziło się
nasze kapłaństwo (...)
Tajemnica eucharystyczna, w której jest ogłaszana i uroczyście wyznawana śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa w oczekiwaniu na Jego przyjście, jest samym sercem życia
Kościoła. Dla nas zaś ma ona znaczenie zupełnie szczególne: stanowi mianowicie samo centrum
naszej posługi. Posługa ta nie jest oczywiście ograniczona do sprawowania Eucharystii, ale
obejmuje głoszenie słowa, uświęcanie ludzi przez sakramenty i przewodzenie Ludowi Bożemu we
wspólnocie
i w służbie. Jednakże Eucharystia jest centrum, z którego to wszystko
promieniuje i ku któremu wszystko prowadzi. Wraz z Eucharystią narodziło się w Wieczerniku
nasze kapłaństwo (...)
Bądźmy wierni <<zadaniu>> Wieczernika, wspaniałemu darowi Wielkiego Czwartku.
Sprawujmy zawsze święta Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile
na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas <<szkołą życia>> (...)
Okryjmy na nowo nasze kapłaństwo w świetle Eucharystii! Pomóżmy także naszym wspólnotom
odkryć ten skarb w codziennie sprawowanej Mszy św., a zwłaszcza w szczególnie uroczystej liturgii
niedzielnej. Niech dzięki waszej pracy apostolskiej wzrasta miłość do Chrystusa obecnego
w Eucharystii (...)

Na Wielki Czwartek roku 2001 - DUC IN ALTUM!
(...) Chrystus wzywa nas, byśmy wypłynęli na głębię, polegając na Jego słowie. Korzystajmy
z doświadczeń jubileuszowych i nie ustawajmy w dawaniu świadectwa o Ewangelii z entuzjazmem,
jaki wzbudza w nas kontemplacja oblicza Chrystusa!.
Jak bowiem podkreśliłem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, trzeba rozpocząć na nowo
od Niego, aby w Nim otworzyć się - za przyczyną <<niewyrażalnych>> błagań Ducha (por. Rz 8, 26)
- na spotkanie z Ojcem: <<Abba, Ojcze!>> (Ga 4, 6) (...)
W Liście apostolskim Novo millennio ineunte wskazałem dążenie do świętości jako pierwszy punkt
mądrego <<programu>> duszpasterskiego. Jest to podstawowe zadanie wszystkich wierzących, o ileż
bardziej zatem powinno dotyczyć nas. Dlatego ważne jest, abyśmy na nowo odkryli Sakrament
Pojednania jako podstawowe narzędzie naszego uświęcenia (...)
Sakrament Pojednania, nieodzowny w życiu każdego chrześcijanina, jawi się także jako podpora,
drogowskaz i lekarstwo w życiu kapłana (...)
Trzeba stanowczo i z przekonaniem głosić, że Sakrament Pokuty jest zwyczajną droga do uzyskania
przebaczenia i odpuszczenia grzechów ciężkich popełnionych po chrzcie (...)
Ewangelizacja w trzecim tysiącleciu musi zaspakajać pilną potrzebę takiej prezentacji
ewangelicznego orędzia, która będzie ukazywała jego więź z życiem, całość jego treści i jego
wymagania. Chrześcijaństwo godne swego miana nie może wyrażać się jedynie w przeciętnej
uczciwości, dostosowanej do norm społecznych, ale musi być prawdziwym dążeniem do świętości.
Powinniśmy ze świeżym entuzjazmem odczytać ponownie piąty rozdział konstytucji Lumen
gentium, mówiący o powszechnym powołaniu do świętości. Być chrześcijaninem znaczy przyjąć
<<dar>> łaski uświęcającej, który musi pobudzić do <<wysiłku>> osobistego odpowiadania na nią
w codziennym życiu (...)
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Na Wielki Czwartek roku 2002 - SAKRAMENT POKUTY I
POJEDNANIA. POSZUKIWANIE ŚWIĘTOŚCI.
(...) w tym roku chciałbym rozważyć wraz Z Wami ten wymiar naszej misji, jaką Pan nam powierzył,
abyśmy reprezentowali Go nie tylko podczas Ofiary Eucharystycznej, lecz także w Sakramencie
Pojednania.
Pragnę Was, drodzy Bracia w Kapłaństwie, gorąco zaprosić - jak to już uczyniłem w minionym roku
- abyście sami odkrywali i pomagali innym odkrywać piękno Sakramentu Pojednania.
My w Sakramencie Pojednania jesteśmy tylko pośrednikami w spotkaniu nadprzyrodzonym,
rządzącym się własnymi prawami, które mamy jedynie przestrzegać i je wypełniać.
W każdym przypadku jednak spowiednik winien wykorzystać spotkanie sakramentalne, by pomóc
penitentowi w dostrzeżeniu miłosiernej wyrozumiałości Boga, który wyciąga ku niemu rękę nie po to,
aby go zranić, lecz by ocalić.
Szafarz Sakramentu Pojednania, który wobec grzesznika jest ucieleśnieniem oblicza Dobrego
Pasterza, winien w jednakowym stopniu wyrażać uprzedzające miłosierdzie, jak też uzdrawiające
i kojące przebaczenie.
W Sakramencie Pojednania Dobry Pasterz, poprzez oblicze i głos kapłana, zbliża się do każdego,
aby rozpocząć z nim dialog polegający na wysłuchaniu, udzieleniu rady, duchowego wsparcia
i przebaczenia. Miłość Boża potrafi skupić się na każdym człowieku, bez umniejszania pozostałych.
Kto dostępuje sakramentalnego przebaczenia, musi poczuć ciepło tej osobistej troski.
Nie można mylić miłości z odchodzeniem od prawdy w imię źle pojętej wyrozumiałości.
To właśnie wiara w Chrystusa daje nam siłę, abyśmy spoglądali w przyszłość z ufnością. Wiemy
bowiem, że zło istnieje w sercu człowieka od samego początku i tylko wtedy, gdy zbliży się do niego
Chrystus, a on pozwoli Mu się <<zdobyć>>, będzie zdolny rozsiewać wokół siebie pokój i miłość. Na
nas, jako na sługach Eucharystii i Sakramentu Pojednania, w szczególny sposób spoczywa zadanie
szerzenia w świecie nadziei, dobroci i pokoju.

Na Wielki Czwartek roku 2003 –
ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA - SKRÓT
Wstęp
Encyklika składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów i zakończenia, podzielonych jako całość na
podrozdziały numerowane od 1 do 62. Numery podane tutaj w nawiasach kierują do odpowiednich
podrozdziałów. Niekiedy pojawia się moja wypowiedź zaznaczona kursywą.
Jan Paweł II wydał w 2003 roku encyklikę Ecclesia de Eucharistia (O Eucharystii w życiu Kościoła)
jako ostatnią spośród czternastu. We wprowadzeniu do Encykliki napisał: „Chrystus umarł za nas
i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy ustanowił Eucharystię‖ (11). Papież zaś przed śmiercią
i odejściem do Ojca pozostawił nam naukę o Eucharystii.
SPIS TREŚCI ENCYKLIKI:
Wprowadzenie
Rozdział I

Tajemnica wiary
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Rozdział II

Eucharystia buduje Kościół

Rozdział III

Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła

Rozdział IV

Eucharystia a komunia kościelna

Rozdział V

Piękno celebracji eucharystycznej

Rozdział VI

W szkole Maryi, „Niewiasty Eucharystii‖

Zakończenie
KILKA KLUCZOWYCH MYŚLI WZIĘTYCH Z ENCYKLIKI:
Kościół żyje dzięki Eucharystii (1). Innymi słowy: Kościół nie mógłby bez Niej żyć.
W Eucharystii w sposób szczególny spełnia się obietnica Chrystusa, że będzie z nami obecny po
wszystkie dni (1).
Eucharystia uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (14). Dodajmy: również Jego
życie.
Chrystus w Komunii św. udziela nam samego siebie (16). Dary, które przynosi, uprzedzająco
zapoczątkowują i gwarantują życie wieczne (18). Jednocześnie jesteśmy wezwani, aby ofiarnie wraz
z Nim żyć miłością (13).
Eucharystia służy całemu odkupionemu stworzeniu (8), wszystkim ludziom. Domaga się ducha
braterskiej jedności (40) wśród katolików (39) i w całym Kościele (38).
DLA CHĘTNYCH, OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SŁÓW.
Słowo Eucharystia pochodzi z języka greckiego i oznacza dziękczynienie składane Bogu. Komunia
św. wywodzi się z łaciny i oznacza wspólnotę z Chrystusem i ludźmi. Mówimy Najświętszy
Sakrament, bo jest sakramentem jedności z Chrystusem. Nazwa Msza św. wywodzi się stąd, że
liturgię eucharystyczną kończy posłanie (łacińskie missio) uczestników, by pełnili wolę Bożą
w codziennym życiu.
Kościół jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości, ustanowioną przez Chrystusa, który jest w Kościele
zawsze obecny.
Sakrament to widzialny znak udzielania się Boga człowiekowi. Sakrament ma postać obrzędu
liturgicznego Kościoła. Jest w nim obecny Chrystus.
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ABY WYRAZIĆ ISTOTĘ EUCHARYSTII, JAN PAWEŁ II NAZYWA JĄ:
czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii (9),
źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego (1),
pokarmem i napojem dla chrześcijan (16),
objawieniem ogromu Chrystusowej miłości, która posuwa się aż do końca (1, 11),
światłem (6),
skarbem Kościoła, sercem świata, zadatkiem celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie,
podąża (59).
Nazywając Eucharystię tajemnicą światła nawiązuje do tajemnic, którymi uzupełnił modlitwy
różańcowe rok wcześniej.
WE WPROWADZENIU DO ENCYKLIKI JAN PAWEŁ II PODAJE GŁÓWNE MYŚLI,
KTÓRE SZERZEJ OMAWIA W KOLEJNYCH ROZDZIAŁACH.
Eucharystię ustanowił Chrystus i po raz pierwszy odprawił w Wieczerniku przed swoją męką. Wziął
w ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane» (por. Mt 26,26; Łk 22,19; 1Kor 11,24). Potem wziął w ręce kielich
napełniony winem i powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por. Mk
14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25). (2)
Czy Apostołowie, którzy uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały
słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa? Chyba nie. Stało się to dla nich jasne dopiero po
przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora Wielkiego Czwartku do poranka Wielkiej
Niedzieli. (2)
Eucharystia towarzyszy Kościołowi od początku, jak znajdujemy w Dziejach Apostolskich: „Trwali
oni (trzy tysiące ochrzczonych) w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba
i w modlitwach (Dz.2, 42). Łamanie chleba oznacza właśnie Eucharystię‖. (3)
Papież wyznaje dalej: „Dane mi było sprawować Eucharystię w Niegowici, u św. Floriana i na
Wawelu w Krakowie, w bazylice św. Piotra w Rzymie, w jerozolimskim Wieczerniku i na całym
świecie. Również na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morza, na stadionach i placach
miast. Gdziekolwiek odprawiana, przenika całe stworzenie i jednoczy niebo z ziemią‖. (8)
Pisząc tę Encyklikę, pragnę rozbudzić w Kościele to wielkie zdumienie i wdzięczność, jakie budzi we
mnie rozważanie tych tajemnic. Pragnę także wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą się łączyć
z tajemnicą Eucharystii. (5,6,10)
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W ROZDZIALE PIERWSZYM JAN PAWEŁ II OMAWIA TAJEMNICE WIARY
ZWIĄZANE Z EUCHARYSTIĄ W RELACJACH Z OJCEM, DUCHEM ŚW. I KOŚCIOŁEM
NA ZIEMI I W NIEBIE.
Eucharystia jest głównie darem dla Ojca, tajemnicą ofiary, którą Ojciec przyjął i bezgraniczne
oddanie swego Syna odwzajemnił swoim ojcowskim oddaniem — darem życia nieśmiertelnego
w zmartwychwstaniu" (13). Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia
przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. Świat, który wyszedł z rąk Boga
Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa (8).
Przez dar swojego Ciała i swojej Krwi, Chrystus pomnaża w nas dary Ducha św., wylanego już na
Chrzcie św. i udzielonego w sakramencie Bierzmowania. Kościół prosi o ten Dar w modlitwie
eucharystycznej: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem
Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie‖. (17)
Obecność Chrystusa w Eucharystii jest zawsze rzeczywista i zupełna, Chrystus cały staje się obecny
(15). Chleb i wino stają czcigodnym Ciałem i Krwią Pana Jezusa, niezależnie od naszego ducha
(postawy uczestników) (15).
Chrystus ustanawiając Eucharystię (zobacz 2) jasno wyraził, że Jego Ciało i Krew ma wartość Jego
odkupieńczej ofiary. Eucharystia uobecnia tę ofiarę w czasie. Kościół i w nim każdy wierny jest
wezwany, aby składając tę ofiarę ofiarował także samego siebie (12-13).
Eucharystia uobecnia zmartwychwstanie Chrystusa (14). Jego Ciało, pozostawione jako pokarm, jest
chwalebnym Ciałem Syna Bożego, które niesie życie wieczne tym, którzy Go przyjmują.
W Eucharystii na ziemi uprzedzająco kosztujemy życia wiecznego i otrzymujemy gwarancję
zmartwychwstania ciał (18). „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym‖ (J 6,54).
Eucharystia łączy nas z Kościołem w niebie. Jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi (19).
Jednoczy z niezliczoną liczbą ludzi, którzy wołają: „Zbawienie w Bogu naszym zasiadającym na
tronie i w Baranku‖ (Ap. 7,10).
Nasz cel ostateczny nie osłabia, ale rozbudza poczucie odpowiedzialności za budowanie świata
zgodnie z Ewangelią. Chrześcijanie (Kościół na ziemi) są wezwani, aby nie zaniedbywać obowiązków
właściwych ludziom i aby nieść nadzieję. Chrystus połączył ustanowienie Eucharystii z umywaniem
nóg Apostołom (por. J. 13,1-20), co objaśnił: „Dałem wam przykład, abyście tak samo czynili‖ (20).
W ROZDZIALE DRUGIM PAPIEŻ WYRAŻA ZNACZENIE EUCHARYSTII
W BUDOWANIU KOŚCIOŁA.
Uczestniczenie w Eucharystii, przede wszystkim gdy jest ono pełne, odnawia i umacnia włączenie nas
w Chrystusa dokonane na Chrzcie św. Przyjmujemy Chrystusa i On przyjmuje nas: „Jesteście
przyjaciółmi moimi‖ (J.15, 14), „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę‖ (J. 15,4). (22). Więź
z Chrystusem jest podstawą życia i budowania Kościoła.
Kościół jest często nazywany budowlą Bożą (Sobór Watykański II, Konst. o Kościele, 6). Św. Piotr
porównuje Chrystusa do kamienia węgielnego (por. 1P 2, 4-8), św. Paweł do fundamentu (por. 1Kor
3,11)
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Z Eucharystii Kościół czerpie siłę do rozwoju, to jest wypełniania misji ewangelizacji, która przedłuża
misję Chrystusa. Chrześcijanie stają się dla całego rodzaju ludzkiego znakiem i narzędziem zbawienia
dokonanego przez Chrystusa, światłem świata i solą ziemi dla odkupienia wszystkich (22).
Eucharystia budując Kościół tworzy więź pomiędzy ludźmi i przeciwstawia się podziałom (24).
Dodałbym: spaja budowlę Kościoła, aby był „święty i nienaganny‖ (Ef 5, 27), podobnie jak miłość,
która „buduje‖ (1Kor 8, 1) i „łączy wszystkie cnoty w doskonałość‖ (Kol 3, 14).
Adoracja Najświętszego Sakramentu poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła.
„Pięknie jest zatrzymać się przy Nim i poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego Serca na
duchowej rozmowie i cichej adoracji pełnej miłości. Ile razy to przeżywałem i otrzymałem siłę,
pociechę i wsparcie‖ — wyznaje Papież. (25).
Jak można zauważyć, w liturgii eucharystycznej, w modlitwie wstawienniczej, wśród adresatów tej
modlitwy nie wyróżniono „wszystkich chrześcijan‖ lub „wszystkich wierzących w Chrystusa‖ lub
„wszystkich uczniów Chrystusa‖, jakimi to określeniami posługuje się wielokrotnie encyklika Ut
unum sint Jana Pawła II. To sprawia, że uczestnicy Eucharystii nie otrzymują wyraźnego wezwania,
aby się za nich modlić i powszechnie uchodzi to ich uwadze.
W ROZDZIALE TRAECIM JAN PAWEŁ II WSKAZUJE, ŻE EUCHARYSTIA POWINNA
BYĆ SPRAWOWANA ZGODNIE Z WIARĄ APOSTOŁÓW I ZACHOWANIEM
CIĄGŁOŚCI ŚWIĘCEŃ OD CZASÓW APOSTOLSKICH. ROZDZIAŁ DOTYCZY
RÓWNIEŻ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ.
W ciągu dwóch tysięcy lat Urząd Nauczycielski Kościoła określił naukę o Eucharystii w taki sposób,
aby zachować wiarę apostolską w tę Najwyższą Tajemnicę (27). Kościół jest nauczany przez
Apostołów dzięki ich następcom, to znaczy Kolegium biskupów w jedności z następcą Piotra,
papieżem. Przekazywanie misji pasterskiej zakłada nieprzerwaną ciągłość święceń biskupich, aby
Kościół istniał w sensie pełnym (28). Biskup, za sprawą sakramentu święceń, ustanawia kapłanów,
którzy przezeń otrzymują władzę konsekracji Eucharystii. Zgromadzenie wiernych absolutnie
potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie przewodniczył Eucharystii (29).
Papież wskazuje, że istnieje różnica w pojmowaniu Eucharystii przez Kościół katolicki i „Kościoły
i Wspólnoty kościelne powstałe na Zachodzie począwszy od XVI wieku i nie będące w jedności
z Kościołem katolickim, które w naszym przekonaniu nie zachowały pełnej istoty tajemnicy
Eucharystii, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa, jednak sprawując w świętej Uczcie pamiątkę
śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem
i oczekują Jego chwalebnego przyjścia‖ (z Dekretu o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II).
Katolicy powinni się powstrzymać od uczestnictwa w Komunii rozdzielanej podczas ich celebracji,
a Mszy św. niedzielnej nie da się zastąpić uczestnictwem w ich służbie liturgicznej (30).
Papież nie wskazuje na różnice w pojmowaniu Eucharystii przez Kościół katolicki i Kościół
prawosławny, co pozwala uważać, że nie istnieją. Tym nie mniej wiadomo, że oba Kościoły stawiają
określone warunki uczestniczenia we Mszy św. i w Komunii św. w drugim Kościele, które dotychczas
nadają takim przypadkom charakter wyjątkowy.
Eucharystia jest główną racją bytu sakramentu Kapłaństwa, który począł się wraz z nią. W niej kapłan
znajduje ośrodek swego życia i posługi oraz duchową moc potrzebną do stawienia czoła zadaniom
pasterskim. W Eucharystii prośba o powołania łączy się najściślej z modlitwą Chrystusa,
Najwyższego Kapłana. Gorliwość eucharystyczna kapłanów i wiernych służy budzeniu nowych
powołań. (31).
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Bolesny jest brak kapłana w danej wspólnocie. Celebracje prowadzone przez osoby konsekrowane
i świeckich, choć godne pochwały, należy uznać za prowizoryczne. Sytuacja taka powinna zachęcić
do wzbogacenia duszpasterstwa powołaniowego, a wspólnotę do gorliwszej modlitwy i korzystania
z każdej, choćby okazjonalnej obecności kapłana. (32-33).
W ROZDZIALE CZWARTYM JAN PAWEŁ II OMAWIA SZERZEJ WARUNKI
PRZYJMOWANIA KOMUNII W KOŚCIELE KATOLICKIM, PODKREŚLA ZNACZENIE
MSZY
ŚW.
NIEDZIELNEJ
I
WSKAZUJE
NA
WARUNKI
KOMUNII
MIĘDZYWYZNANIOWEJ.
Sprawujący Eucharystię i zgromadzona wspólnota powinni trwać w jedności ze swoim biskupem,
z papieżem i całym Kościołem. Każda ważna celebracja Eucharystii w Kościele katolickim wyraża tę
jedność, a w przypadku Kościołów odłączonych od Rzymu ją obiektywnie przywołuje (39).
Zauważam, że w powyższych zdaniach słowo Kościół oznacza jedyny Kościół Chrystusowy, który
trwa w Kościele katolickim, choć poza nim znajdują się liczne i wielkiej wartości elementy
uświęcenia i prawdy (por. Sobór Watykański II, Konstytucja o Kościele, n.8; Encyklika Jana Pawła II
Ut unum sint, n.13). Elementy te istnieją w Kościele katolickim łącznie i w całej pełni, a w innych
Wspólnotach bez takiej pełni, ale są czasem ukazane bardziej wyraziście (Ut unum sint, n.13).
Stopniowe oddalanie się od siebie Kościołów Zachodu i Wschodu pozbawiło ich tego bogactwa,
jakim są wzajemne dary i pomoc (Ut unum sint, n.56).
Kościół został nazwany świętym ze względu na to, że został założony przez Chrystusa i że Chrystus
jest w nim obecny, co nie oznacza, że jego poszczególni członkowie są święci, jeśli ich postępowanie
bywa święte lub grzeszne. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II przypomina, że Kościół,
który wciąż potrzebuje reformy (n.6), powinien się oczyszczać i odnawiać z dnia na dzień, aby pełniej
objawiać powszechny i apostolski charakter (n.4).
Dalej Papież podkreśla, że niedzielna Msza św. ma podstawowe znaczenie dla życia Kościoła
i poszczególnych wiernych, ponieważ szczególnie skutecznie tworzy komunię i wychowuje do
komunii. Uczestnictwo w niej jest obowiązkiem, pod warunkiem, że nie mają oni poważnej
przeszkody (41). Podziały wśród wiernych są sprzeczne z Wieczerzą Pańską. Kto bierze w niej udział,
a nie zachowuje pokoju z innymi, otrzymuje w niej dowód przeciw sobie (40).
Papież z radością przypomina, że w pewnych przypadkach i szczególnych okolicznościach inni
chrześcijanie mogą obecnie korzystać z niektórych sakramentów w Kościele katolickim, a także na
zasadzie wzajemności katolicy w innych Kościołach. Istnieją w tej mierze stosowne przepisy podane
w innych dokumentach kościelnych (46).
W ROZDZIALE PIĄTYM OPISUJE PAPIEŻ NARODZINY, ROZWÓJ I ZASADY
LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ SZCZEGÓLNIE PODKREŚLAJĄC JEJ PIĘKNO,
KTÓRE WYPŁYWA W WEWNĘTRZNEJ TREŚCI TAJEMNICY.
Opis pierwszej Eucharystii zamieszczony w Ewangeliach porusza prostotą i dostojeństwem (47).
Nawiązując do słów i gestów Jezusa w Wieczerniku i rozwijając dziedzictwo obrzędów judaizmu
narodziła się liturgia chrześcijańska. Prostota znaków liturgii kryje w sobie głębię świętości Boga,
a klimat wspólnoty i uczty łączy się z dramatem ofiary na Golgocie (48).
Papież wspomina dwie sceny ewangeliczne: wylanie na głowę Jezusa drogocennego olejku przez
Marię, siostrę Łazarza, w Betanii (J 12, 1-8) oraz wyznanie setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś
wszedł pod dach mój‖ (Łk 7,6). Jezus docenił gest kobiety, która nie wahała się okazać Jemu cześć w
taki sposób. Stało się to zapowiedzią i potwierdzeniem czci ze strony Kościoła, jakiej Zbawiciel
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będzie godzien w Eucharystii w ciągu wieków. Pełne zaś pokory słowa setnika są powtarzane przed
każdym przyjęciem Komunii św (47-48).
Z pojmowania chrześcijańskiej tajemnicy rozwijała się architektura kościołów, ołtarzy
i tabernakulów, rzeźba, malarstwo i muzyka kościelna. Powstawały dzieła sztuki będące wyrazem
duchowości Wschodu i Zachodu, jak również wrażliwości różnych kultur na kontynentach, na których
chrześcijaństwo jest młodsze (49-51). Papież wspomina słynną ikonę Trójcy Świętej, dzieła Rublowa,
na której trzy Osoby Boskie w niezgłębionej jedności dzielą się tajemnicą Chrystusa w łamanym
chlebie (50).
Zasady liturgii są normowane i należy ich przestrzegać (51-52).
Dodam jeszcze, że jednoczące działanie Eucharystii wyraża wprowadzony od pewnego czasu gest
podawania sobie rąk przez uczestników liturgii na znak pokoju. Nadto podkreślić wypada sławne
wprowadzenie języków narodowych do liturgii eucharystycznej przez Sobór Watykański II i zmianę
usytuowania ołtarza, nad czym nowe pokolenia zapewne już się nie zastanawiają.
W ROZDZIALE SZÓSTYM JAN PAWEŁ II WYRAŻA ZWIĄZKI MARYI
Z EUCHARYSTIĄ JAKO NASZ WZÓR.
Wiemy z Dziejów Apostolskich, że Maryja, Matka Jezusa, była obecna w pierwszej wspólnocie, która
po Wniebowstąpieniu Chrystusa „trwała jednomyślnie na modlitwie‖ (Dz 1,14). Nie mogło Jej
brakować również wśród chrześcijan, którzy „trwali na łamaniu chleba‖ (Dz 2,42), czyli brali udział
w Uczcie Eucharystii. Związki Maryi z Eucharystią można określić w sposób pośredni wychodząc
z Jej wewnętrznej postawy w całym życiu (53). Na tę postawę wskazuje Papież w dalszej części
rozdziału.
Maryja w Kanie Galilejskiej zaprasza do okazywania Jezusowi posłuszeństwa bez wahania: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek (mój Syn) wam powie‖ (J 2,5). Kieruje nas w ten sposób do Eucharystii, co do
której Jezus nakazał: „To czyńcie na moją pamiątkę‖ (54).
W życiu Maryi, w Jej odniesieniu do Syna znajdujemy wzór naszego związku z Eucharystią. Z Jej
zgody („niech mi się stanie‖) wynika, jaką postawę przyjąć w przyjmowaniu Ciała Pańskiego
w Komunii św.: wiarę, pokorę, oddanie i nade wszystko miłość. W poczęciu przez Nią Syna Bożego
realizuje się to, co w pewnej mierze odbywa się sakramentalnie w każdym, kto przyjmuje Ciało
i Krew Pańską. Maryja wpatrująca się w swego Syna i tuląca Go w ramionach, czy nie jest dla nas
wzorem miłości w przyjmowaniu Go podczas każdej Komunii św.? (55).
Maryja realizowała najpełniej ofiarny charakter Eucharystii. Gdy z Józefem zanieśli maleńkiego
Jezusa w Świątyni, usłyszała zapowiedź Symeona, że „miecz przeszyje Jej duszę‖. Przygotowywała
się do zjednoczenia z Synem w męce, które w przyszłości wyrazi się Jej uczestnictwem w Eucharystii,
która jest „pamiątką‖ męki. Słysząc podczas Eucharystii wypowiadane przez Jana Apostoła i innych
słowa „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane‖ wiedziała, że Ono jest tym samym, które
nosiła w łonie i z którym łączyła się stojąc pod krzyżem. (56).
W swoim uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu wyrażonym w Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) (Łk
1,46-55) Maryja, która w łonie nosi już Jezusa, jest dla nas wzorem wdzięczności i wychwalania Boga
po Komunii św. Maryja wielbi Boga za obiecanego swoim przodkom i danego już Zbawiciela, wyraża
swoją radość i opiewa nowe dzieje, „nowe niebiosa‖ i „nową ziemię‖, przyszłe i już zapoczątkowane,
w których Bóg „strącił władców z tronu i wywyższył pokornych‖. (58).
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W Eucharystii jest obecne wszystko, co Chrystus dokonał przez swą mękę i śmierć, zatem również to,
co uczynił dla Matki i Jana Apostoła. Z krzyża Matkę powierzył uczniowi w słowach: „Oto Matka
twoja‖, a ucznia Matce: „oto syn Twój‖. To samo dotyczy każdego z nas. Łącząc się z Chrystusem
w Eucharystii podejmujemy jednocześnie zadanie upodabniania się do Niego w szkole Matki. (57).
Dodajmy, że wzorem przyjmowania Komunii św. w sposób opisany w tym rozdziale Encykliki, są dla
nas również, każdy we właściwej mierze, liczni święci.
ZAKOŃCZENIE ENCYKLIKI.
Fragmenty osobistych wspomnień i końcowego przesłania Papieża są zacytowane w całości.
„Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że
dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający
w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od
ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą
Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego
dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty
powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było
z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął
obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24,
13-35).
„Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam
to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu,
do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. Wielka tajemnica, która z pewnością nas
przerasta i wystawia na wielką próbę zdolność naszego rozumu do wychodzenia poza pozorną
rzeczywistość. Pozwólcie że, podobnie jak Piotr pod koniec mowy eucharystycznej w Janowej
Ewangelii, w imieniu całego Kościoła, w imieniu każdego i każdej z Was powtórzę Chrystusowi:
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J6, 68). (59)
„W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Jego Krew, Chrystus wędruje
razem z nami i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum
doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć
postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.(62)
Cytowanie Ewangelii i Listów Apostolskich wskazuje, że z nich wypływa nauka Kościoła
o Eucharystii, i poucza, aby często do nich zaglądać. W razie potrzeby pomogą nam komentarze (np.
Romaniuk K. i inni - Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. Wyd. Pallottinum. 1999 r.). Gdy
zaś w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, On sam udziela nam zrozumienia tej
Tajemnicy.

(Opracował: Antoni Salm, czerwiec 2005)

Na Wielki Czwartek roku 2004
W Watykanie, 28 marca 2004 roku, w V Niedzielę Wielkiego Postu, w dwudziestym szóstym roku
Pontyfikatu
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WYJĄTKI:
 W duchu radości i miłości kieruję do Was te słowa z okazji Wielkiego Czwartku,
kontynuując tradycję rozpoczętą dwadzieścia pięć lat temu, kiedy obchodziłem moje
pierwsze Święta Wielkanocne jako Biskup Rzymu.
 Słusznie zatem postępuje lud chrześcijański, gdy z jednej strony dziękuje Bogu za dar
Eucharystii i Kapłaństwa, a z drugiej nie przestaje modlić się, aby nigdy nie zabrakło
w Kościele kapłanów.
 Tak, powołania są darem Boga, o który nieustannie należy prosić. Przyjmując zaproszenie
Jezusa, trzeba przede wszystkim prosić Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo
(por. Mt 9, 37). To właśnie modlitwa, umocniona cichą ofiarą cierpienia, jest pierwszym
i najbardziej skutecznym środkiem duszpasterstwa powołaniowego. Modlić się, to znaczy
wpatrywać się stale w Chrystusa, ufając, że w Nim samym, jedynym Najwyższym Kapłanie,
i w Jego Boskiej Ofierze, poprzez działanie Ducha Świętego, ma swe źródło obfitość
zasiewu powołań potrzebnych w każdym czasie dla życia
i misji Kościoła.
 Kapłani miłujący Eucharystię są wstanie przekazać dzieciom i młodym to «eucharystyczne
zdumienie», które pragnąłem rozbudzić przez Encyklikę Ecclesia de Eucharistia (por.
n.6). To właśnie oni mogą pociągnąć ich w ten sposób na drodze Kapłaństwa, jak mogłaby to
potwierdzić historia naszego powołania
 Mając to na względzie, drodzy Bracia w Kapłaństwie, obok innych inicjatyw poświęcajcie
szczególną uwagę opiece nad ministrantami, którzy stanowią niejako «kolebkę» powołań
kapłańskich.
 W końcu nie zapominajcie też, że pierwszymi «apostołami» Jezusa Najwyższego Kapłana
jesteście Wy sami: Wasze świadectwo liczy się bardziej niż jakiekolwiek inne środki
i pomoce. W regularnym rytmie celebracji niedzielnych i codziennych ministranci spotykają
właśnie Was, widzą, jak w Waszych dłoniach «sprawuje się» Eucharystia, z Waszej twarzy
czytają odblask Tajemnicy, w Waszym sercu wyczuwają wezwanie większej miłości.
Bądźcie dla nich ojcami, mistrzami i świadkami pobożności eucharystycznej i świętości
życia!
 Drodzy Bracia Kapłani, Wasza szczególna misja w Kościele wymaga, abyście byli
«przyjaciółmi» Chrystusa, wytrwale kontemplującymi Jego oblicze i uczącymi się pokornie
w szkole Najświętszej Maryi Panny. Módlcie się nieustannie, jak wzywa Apostoł (por. 1 Tes
5, 17) i zachęcajcie wiernych do modlitwy o powołania, owytrwanie wezwanych do życia
kapłańskiego i o uświęcenie wszystkich kapłanów. Pomagajcie Waszym wspólnotom kochać
coraz bardziej ten wyjątkowy «dar i tajemnicę», którym jest kapłaństwo służebne.

Na Wielki Czwartek roku 2005
18/03/2005 15.26.48
Radio Watykańskie
Drodzy Kapłani,
1. W Roku Eucharystii szczególną radość sprawia mi doroczne, duchowe spotkanie w Wielki
Czwartek, w dniu, w którym miłość Chrystusa wyraziła się « do końca » (J 13, 1), w dniu Eucharystii,
w dniu naszego kapłaństwa.
Moja myśl biegnie ku Wam, Kapłanom, podczas gdy przebywam na leczeniu i rehabilitacji
w szpitalu, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa.
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Kierunek tych rozważań będą mi wskazywać słowa ustanowienia Eucharystii, które każdego dnia
wymawiamy "in persona Christi", aby uobecniać na ołtarzach ofiarę, która raz na zawsze dokonała się
na Kalwarii. Słowa te zawierają jasne wskazania dla duchowości kapłańskiej: jeśli cały
Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu « kształt
eucharystyczny ». Słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną,
ale « formułą życia ».
Istnienie głęboko « wdzięczne »
2. « Tibi gratias agens benedixit ». W każdej Mszy świętej wspominamy i na nowo budzi się w nas to
pierwotne uczucie, jakie Jezus wyraził w akcie łamania chleba: dziękczynienie. Jest ono postawą,
która zawiera się w słowie « Eucharystia ». W tym wyrażeniu odwołującym się do wdzięczności
zlewają się wszystkie nurty biblijnej duchowości uwielbienia, jakie budzi się w tym, kto dostrzega
"mirabilia Dei". Bóg nas kocha, w swojej Opatrzności nas uprzedza, towarzyszy nam, podejmując
nieustannie zbawcze działania.
W Eucharystii Jezus dziękuje Ojcu z nami i za nas. Czy to Jezusowe składanie dziękczynienia może
nie kształtować życia kapłana? Kapłan wie, że ma pogłębiać ducha nieustannej wdzięczności za liczne
dary otrzymane w życiu: w szczególności za dar wiary, której stał się głosicielem, i kapłaństwa, które
całkowicie konsekruje go do służby Królestwu Bożemu. Mamy swoje krzyże i oczywiście nie tylko
my je mamy, ale dary, jakie otrzymaliśmy, są tak wielkie, że nie możemy nie śpiewać z głębi serca
naszego Magnificat.
Istnienie « darowane »
3. « Accipite et manducate... Accipite et bibite... ». Całkowite darowanie się Chrystusa, które ma
swoje źródło w trynitarnym życiu Boga-Miłości, osiąga swój najwyższy wyraz w ofierze na Krzyżu,
której sakramentalną antycypacją jest Ostatnia Wieczerza. Nie można powtarzać słów konsekracji bez
poczucia, że jesteśmy włączeni w ten duchowy nurt. W pewnym sensie kapłan powinien uczyć się
wypowiadać je również w odniesieniu do siebie, w prawdzie i z wielkodusznością: « bierzcie i jedzcie
». Jego życie bowiem ma sens, jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji
wspólnoty służąc każdemu, kto jest w potrzebie.
Tego właśnie oczekiwał od swoich Apostołów Jezus, co podkreśla ewangelista Jan opowiadając
o umyciu nóg. Tego też oczekuje od kapłana Lud Boży. Jeśli dobrze się zastanowić, posłuszeństwo,
do którego kapłan się zobowiązał w dniu święceń i które na nowo obiecuje podczas Mszy świętej
krzyżma, nabiera blasku w takim odniesieniu do Eucharystii. Kierując się posłuszeństwem z miłości,
rezygnując nawet z uprawnionych przestrzeni wolności, gdy przyjmuje autorytatywne rozeznanie
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biskupów, kapłan realizuje w swoim ciele owo « bierzcie i jedzcie », przez które Chrystus podczas
Ostatniej Wieczerzy powierzył siebie samego Kościołowi.
Istnienie « zbawione » dla zbawiania
4. « Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur ». Ciało i Krew Chrystusa są dane dla
zbawienia człowieka, całego człowieka i wszystkich ludzi. Jest to zbawienie całkowite,
a równocześnie powszechne, gdyż nie ma człowieka, który by nie podlegał mocy zbawczej Krwi
Chrystusa, chyba że ją w sposób wolny odrzuca: « qui pro vobis et pro multis effundetur ». Jest to
ofiara złożona « za wielu », jak mówi tekst biblijny (Mk 14, 24; Mt 26, 28; por. Iz 53, 11-12)
w typowym semickim wyrażeniu, które wskazuje na wielką liczbę tych, którzy zostali objęci
zbawieniem dokonanym przez jednego Chrystusa, a równocześnie odnosi się do ogółu istnień
ludzkich, którym jest ono ofiarowane: Krew « została przelana za was i za wszystkich », jak w sposób
uprawniony wyraża się to w niektórych tradycjach. Ciało Chrystusa zostało bowiem wydane « za
życie świata » (J 6, 51; por. 1 J 2, 2).
Kiedy w ciszy i skupieniu zgromadzenia liturgicznego powtarzamy czcigodne słowa Chrystusa, my
kapłani stajemy się uprzywilejowanymi głosicielami tej tajemnicy zbawienia. Jak moglibyśmy być
nimi, gdybyśmy sami nie czuli się zbawieni? My jako pierwsi zostaliśmy wewnętrznie dotknięci
łaską, która podnosząc nas z naszej kruchości sprawia, że wołamy « Abba, Ojcze! » z ufnością
właściwą synom (por. Ga 4, 6; Rz 8, 15). To zaś zobowiązuje nas do czynienia postępów na drodze
doskonałości. Świętość bowiem jest pełnym wyrazem zbawienia. Tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy
się wiarygodnymi głosicielami zbawienia. Z drugiej strony, nieustanne odnawianie świadomości, że
wolą Chrystusa było ofiarowanie zbawienia wszystkim, nie może nie ożywiać w naszej duszy zapału
misjonarskiego, zachęcając każdego z nas do stawania się « wszystkim dla wszystkich, żeby ocalić
przynajmniej niektórych » (1 Kor 9, 22).
Istnienie « wspominające »
5. « Hoc facite in meam commemorationem ». Te słowa Jezusa zostały przekazane nie tylko przez św.
Łukasza (22, 19), ale także przez św. Pawła (1 Kor 11, 24). Trzeba wziąć pod uwagę, że zostały one
wypowiedziane w kontekście wieczerzy paschalnej, która dla żydów była właśnie « wspomnieniem »
(zikkarôn, po hebrajsku). Przy tej okazji Izraelici przeżywali na nowo przede wszystkim Exodus, ale
także inne ważne wydarzenia z ich historii: powołanie Abrahama, ofiarę Izaaka, przymierze na
Synaju, liczne interwencje Boga w obronie Jego narodu. Również dla chrześcijan Eucharystia jest «
pamiątką », ale jest nią w wyjątkowym wymiarze: nie tylko wspomina, ale uobecnia sakramentalnie
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Chciałbym podkreślić, że Jezus powiedział: « Czyńcie to na moją pamiątkę ». Eucharystia więc nie
wspomina po prostu faktu: wspomina Jego! Powtarzanie każdego dnia "in persona Christi" słów «
pamiątki » stanowi dla kapłana zaproszenie do rozwijania « duchowości pamięci ». W czasie, gdy
szybkie przemiany kulturowe i społeczne osłabiają znaczenie tradycji i wystawiają zwłaszcza nowe
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pokolenia na niebezpieczeństwo utraty odniesienia do własnych korzeni, kapłan jest wezwany, by we
wspólnocie, która została mu powierzona, być człowiekiem wiernego wspomnienia Chrystusa i całego
Jego misterium: starotestamentowych zapowiedzi Jego Osoby, ich spełniania się w Nowym
Testamencie i późniejszego ich zgłębiania pod działaniem Ducha Świętego, zgodnie z wyraźną
obietnicą: « On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem » (J
14, 26).
Istnienie « konsekrowane »
6. « Mysterium fidei! » W tej aklamacji po każdej konsekracji chleba i wina kapłan wyraża
odnawiające się wciąż zdumienie nad niezwykłym cudem, jaki dokonał się w jego rękach. Jest to cud,
który jest widoczny jedynie dla oczu wiary. Elementy naturalne nie tracą zewnętrznych cech, tak że «
postacie » chleba i wina pozostają zawsze te same; jednak ich « substancja », dzięki mocy słów
Chrystusa i działaniu Ducha Świętego, przemienia się w substancję Ciała i Krwi Chrystusa. Na ołtarzu
jest więc obecny « prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie » Chrystus umarły i zmartwychwstały,
w jedności Jego człowieczeństwa i Bóstwa. A zatem jest to rzeczywistość w najwyższym stopniu
święta. Dlatego Kościół otacza tę Tajemnicę wielkim szacunkiem i uważnie czuwa, aby były
zachowywane normy liturgiczne ustanowione dla ochrony świętości tak wielkiego Sakramentu.
My kapłani jesteśmy celebransami, ale także stróżami tej najświętszej Tajemnicy. Z naszego
odniesienia do Eucharystii wynika bardzo wymagający charakter « sakralny » naszego życia.
Świętość powinna być widoczna w całym stylu bycia, ale przede wszystkim w sposobie celebrowania.
Uczmy się tego w szkole świętych. Rok Eucharystyczny zachęca nas do poznawania świętych, którzy
wyróżniali się szczególną gorliwością w pobożności eucharystycznej (por. "Mane nobiscum Domine",
31). Wielu beatyfikowanych i kanonizowanych kapłanów dało temu niezwykłe świadectwo,
wzbudzając zapał w wiernych, którzy uczestniczyli w sprawowanych przez nich Mszach świętych.
Wielu poświęcało długie godziny na adorację eucharystyczną. Pozostawać przed Jezusem
w Eucharystii, niejako wypełniać tą Obecnością nasze « osamotnienia », oznacza wnosić do naszej
konsekracji ciepło płynące z zażyłości z Chrystusem, z której rodzi się radość i wynika sens naszego
życia.
Istnienie ukierunkowane na Chrystusa
7. « Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias ». Za
każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię, wspomnienie Chrystusa w Jego misterium paschalnym
budzi pragnienie pełnego i ostatecznego spotkania z Nim. Żyjemy w oczekiwaniu na Jego przyjście!
W duchowości kapłańskiej to ukierunkowanie powinno być przeżywane w formie właściwej
pasterskiej miłości, która zobowiązuje do życia wśród Ludu Bożego, aby nadawać cel jego wędrówce
i ożywiać nadzieję. Jest to zadanie, które wymaga od kapłana wewnętrznej postawy podobnej do tej,
jaka cechowała apostoła Pawła: « zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie » (Flp 3, 13-14). Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu
nie przestaje promieniować młodością ducha, jakby « zarażając » nią osoby, które spotyka na swej
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drodze. Jego tajemnica tkwi « w pasji », jaką przeżywa w Chrystusie. Św. Paweł mówił: « Dla mnie
(...) żyć - to Chrystus » (Flp 1, 21).
Szczególnie w kontekście nowej ewangelizacji ludzie mają prawo zwracać się do kapłanów w nadziei,
że « zobaczą » w nich Chrystusa (por. J 12, 21). Potrzebują tego zwłaszcza ludzie młodzi, których
Chrystus nie przestaje wzywać, aby stawali się Jego przyjaciółmi, a niektórym z nich proponuje, by
całkowicie oddali się dla sprawy Królestwa Bożego. Z pewnością nie zabraknie powołań, jeśli
podniesie się jakość naszego życia kapłańskiego, jeżeli będziemy bardziej święci, bardziej radośni,
bardziej gorliwi w naszym posługiwaniu. Kapłan « zdobyty » przez Chrystusa (por. Flp 3, 12)
z większą łatwością « zdobywa » innych, by zdecydowali się podjąć tę samą przygodę.
Istnienie « eucharystyczne » w szkole Maryi
8. Wieź Najświętszej Dziewicy z Eucharystią jest bardzo ścisła, jak to już przypomniałem
w Encyklice "Ecclesia de Eucaristia" (por. nn. 53-58). Mimo powściągliwości języka liturgicznego,
każda Modlitwa Eucharystyczna to podkreśla. I tak w Kanonie Rzymskim mówimy: « Zjednoczeni
z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę
Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa ». W innych Modlitwach Eucharystycznych uwielbienie
ustępuje miejsca błaganiu, jak na przykład w drugiej anaforze: « daj nam udział w życiu wiecznym
z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją ».
9. Wzywając w tych latach, szczególnie w "Novo millennio ineunte" (por. n. 23 i nn.) i w "Rosarium
Virginis Mariae" (por. n. 9 i nn.) do kontemplacji Oblicza Chrystusa, wskazałem na Maryję jako
wielką mistrzynię. W Encyklice o Eucharystii przedstawiłem Ją potem jako « Niewiastę Eucharystii »
(por. n. 53). Któż bardziej niż Maryja może nam pomóc rozmiłować się w wielkości tajemnicy
eucharystycznej? Nikt lepiej niż Ona nie może nauczyć nas żarliwości, z jaką powinny być
sprawowane święte Misteria i z jaką powinniśmy przebywać z Jej Synem ukrytym pod
eucharystycznymi postaciami. Modlę się do Niej zatem za Wami wszystkimi, zawierzam Jej
szczególnie najstarszych, chorych, tych, którzy przeżywają trudności. Pragnę podczas tej Wielkanocy
w Roku Eucharystii powtarzać każdemu z Was bliskie i uspokajające słowa Jezusa: « Oto Matka
twoja » (J 19, 27).
Z tymi uczuciami, życząc Wam wielkiej radości paschalnej, z serca wszystkim błogosławię.
Z Polikliniki Gemelli w Rzymie, 13 marca 2005 r., w V Niedzielę Wielkiego Postu, w dwudziestym
siódmym roku mego Pontyfikatu.
Jan Paweł II
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Jan Paweł II: życie kapłana ma być darem (ROK 2005)
W Watykanie opublikowano List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek. Papież podpisał go
13 marca w poliklinice Gemelli, „chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii własne cierpienie
z cierpieniem Chrystusa‖.
Ojciec Święty w ośmiu punktach zachęca, by ze słów konsekracji chleba i wina uczyć się życia.
Powinny być w nim obecne aspekty wdzięczności, daru z siebie i wzajemności. Człowiek, który
doświadczył zbawienia, sam winien żyć pragnieniem zbawienia innych, ze względu, czyli „na
pamiątkę‖ Jezusa. W ten sposób życie będzie „konsekrowane‖, ukierunkowane na Jezusa, stanie się
prawdziwie „eucharystyczne‖ w szkole Matki Najświętszej.
Dokument zaprezentowali na konferencji prasowej w Watykanie prefekt , sekretarz i podsekretarz
Kongregacji do spraw Duchowieństwa: kardynał Darío Castrillón Hoyos, arcybiskup Csaba Ternyák
i prałat Giovanni Carr ù.
Słowa konsekracji: „Bierzcie i jedzcie― oraz „Bierzcie i pijcie― – to dar Zbawiciela przekazany
Kościołowi, poprzez który, w tajemnicy wiary, kapłan przedłuża ofiarę Chrystusa, posilając wiernych
Eucharystią – podkreśla prałat Zenon Jarząbek z Kongregacji do spraw Duchowieństwa. Rok
Eucharystyczny stwarza szczególną okazję do refleksji na kapłanami świętymi, którzy swoją
pobożnością eucharystyczną rozmiłowali serca wielu wiernych w Eucharystii, która stała się dla nich
oparciem obliczu samotności i problemów życia.
Bez względu na wiek czy lata posługi – każdy kapłan promieniuje młodzieńczością. Takiego też
ducha szerzy w powierzonej mu wspólnocie wiernych, jak też w sercach ludzi przygodnie spotkanych
- bo tajemnica kapłaństwa ukryta jest w „męce― Chrystusa, w której udział ma każdy z nas. Łącząc się
z wszystkimi kapłanami, szczególnie z chorymi, w podeszłym wieku, oraz z przeżywającymi
trudności życiowe - Ojciec Święty poleca ich Maryi, Matce Kapłanów, z ufnością powtarzając słowa
Jezusa: „Oto Matka Twoja― – podkreśla prałat Zenon Jarząbek z Kongregacji do spraw
Duchowieństwa .

Papieski list do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 - omówienie
Życie kapłana ma o tyle sens "jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji
wspólnoty służąc każdemu, kto jest w potrzebie" - pisze Jan Paweł II w ogłoszonym właśnie
wielkoczwartkowym Liście do Kapłanów.
W dokumencie skoncentrowanym wokół wyzwań, przed jakimi stają kapłani w związku z trwającym
w Kościele Rokiem Eucharystii, Jan Paweł II wzywa kapłanów do świętości.
Ojciec Święty przypomina na wstępie, że list ten ogłaszany jest w szczególnych warunkach, gdy
przebywa on "na leczeniu i rehabilitacji w szpitalu, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii
moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa. W tym duchu pragnę rozważyć wraz z Wami niektóre
aspekty naszej kapłańskiej duchowości."
Dalej Papież zastanawia się w jakiej mierze sprawowanie Eucharystii winno kształtować życie
każdego z kapłanów. Przypomina, że wzorcem dla każdego z nich winno być "całkowite darowanie
się Chrystusa, które ma swoje źródło w trynitarnym życiu Boga-Miłości, osiąga swój najwyższy
wyraz w ofierze na Krzyżu, której sakramentalną antycypacją jest Ostatnia Wieczerza."
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Jan Paweł II w stwierdza, że życie kapłana ma sens: "jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się
do dyspozycji wspólnoty służąc każdemu, kto jest w potrzebie". Dodaje, że tego właśnie oczekiwał
Jezus od swych apostołów oraz tego też oczekuje od kapłana Lud Boży.
Następnie Papież przypomina kapłanom, ze sprawowanie Eucharystii winno być dla nich wezwaniem
do nieustannego czynienia postępów na drodze doskonałości. "Świętość bowiem jest pełnym
wyrazem zbawienia. Tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy się wiarygodnymi głosicielami zbawienia" pisze.
Jan Paweł II mówi o wymaganiach związanych z sakralnym wymiarem życia kapłanów, gdyż
sprawują oni Najświętszą Ofiarę "in persona Christi". Tak więc "Świętość powinna być widoczna w
całym stylu bycia, ale przede wszystkim w sposobie celebrowania". "Uczmy się tego w szkole
świętych" - apeluje Ojciec Święty.
Wzywa również kapłanów do nieustannego rozwijania swego zapału misyjnego. "Nieustanne
odnawianie świadomości, że wolą Chrystusa było ofiarowanie zbawienia wszystkim, nie może nie
ożywiać w naszej duszy zapału misjonarskiego, zachęcając każdego z nas do stawania się «wszystkim
dla wszystkich, żeby ocalić przynajmniej niektórych»" - pisze Papież.
Jan Paweł II z troską odnosi się również do kwestii powołań kapłańskich.
"Z pewnością nie zabraknie powołań, jeśli podniesie się jakość naszego życia kapłańskiego, jeżeli
będziemy bardziej święci, bardziej radośni, bardziej gorliwi w naszym posługiwaniu. Kapłan «
zdobyty » przez Chrystusa (por. Flp 3, 12) z większą łatwością « zdobywa » innych, by zdecydowali
się podjąć tę samą przygodę" - czytamy w papieskim "Liście do kapłanów".
Na zakończenie swego Listu Ojciec Święty wskazuje na wzór Maryi, jako tej, która może pomóc
kapłanom "rozmiłować się" w wielkości tajemnicy eucharystycznej.
"Modlę się do Niej zatem za Wami wszystkimi, zawierzam Jej szczególnie najstarszych, chorych,
tych, którzy przeżywają trudności. Pragnę podczas tej Wielkanocy w Roku Eucharystii powtarzać
każdemu z Was bliskie i uspokajające słowa Jezusa: «Oto Matka twoja» (J 19, 27)" - pisze Jan Paweł
II.
Na zakończenie Listu Papież udziela swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim kapłanom.
KAI (mp //mr)
Warszawa, 18.03.2005

Omówienie przez Prefekta listu do kapłanów z 2005
- Jeżeli każdy list Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek jest zawsze żywym
świadectwem troskliwej miłości Następcy Piotra, to tegoroczny list jest nim w sposób szczególny,
ponieważ został podpisany w miejscu naznaczonym Krzyżem Chrystusa: w szpitalu - powiedział
prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. kard. Dario Castrillon Hoyos. Ksiądz kardynał
zaprezentował w Watykanie papieski dokument skierowany do księży. Towarzyszyli mu:
sekretarz kongregacji ks. abp Csaba Ternyak i jej podsekretarz ks. prałat Giovanni Carru.
W swym wprowadzeniu ks. kard. Castrillon Hoyos zauważył, że ze szpitala, jak sam podkreśla "chory
wśród chorych", "Papież w ciszy swego cierpienia, powiela przykład życia ofiarowanego aż do końca,
powtarzając za Pawłem 'My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego... moc Bożą i mądrość Bożą' (1 Kor
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1, 23-24), miłością Chrystusa miłując wszystkich ludzi i dopełniając w swym ciele to, czego brakuje
udrękom jedynego Zbawiciela i Odkupiciela (por. Kol 1, 24)".
Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa przypomniał też słowa, jakie Jan Paweł II wypowiedział
podczas obchodów 25. rocznicy pontyfikatu: "Nigdy nie może zabraknąć odwagi głoszenia
Ewangelii; ale musi to być naszym głównym zadaniem aż do ostatniego tchnienia".
- Ze swego Krzyża Papież wskazuje każdemu kapłanowi niezgłębioną godność, jaką otrzymał wraz ze
święceniami, by móc wypowiadać słowa ustanowienia tajemnicy eucharystycznej in persona Christi
i otrzymywać zdolność przemieniania swej własnej kapłańskiej egzystencji w radykalny dar dla
Kościoła i dla ludzkości - wyjaśnił ks. kard. Castrillon Hoyos. Tym samym, dodał, "my, kapłani,
wezwani jesteśmy przez Papieża do przekształcenia się w chleb eucharystyczny, składając
dziękczynienie Bogu... za dzieło zbawienia dokonane w Jego Synu Jednorodzonym".
- Nasze życie kapłańskie, "łamane" wraz z Ciałem Chrystusa, staje się ofiarą za zbawienie wszystkich
- podsumował przesłanie listu ksiądz kardynał.
- Słowa życia wiecznego, które przypomina nam Ojciec Święty, są wezwaniem, aby nie lękać się
wieku i zachętą do pokonania zmęczenia. Ojciec Święty zapewnia nas, że ze świętości kapłanów
narodzi się nowe życie Kościoła, wraz z powołaniami, które zagwarantują żar nowej ewangelizacji,
karmiony chlebem życia wiecznego - powiedział ks. krad. Hoyos.
NASZ DZIENNIK; Sobota-Niedziela, 19-20 marca 2005, Nr 66 (2171)

Radio Vatcana-list do kapłanów na 2005-prezentacja
Jan Paweł II: życie kapłana ma być darem
18/03/2005 15.23.29
Radio Watykańskie
W Watykanie opublikowano List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek. Papież podpisał go
13 marca w poliklinice Gemelli, „chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii własne cierpienie
z cierpieniem Chrystusa‖.
Ojciec Święty w ośmiu punktach zachęca, by ze słów konsekracji chleba i wina uczyć się życia.
Powinny być w nim obecne aspekty wdzięczności, daru z siebie i wzajemności. Człowiek, który
doświadczył zbawienia, sam winien żyć pragnieniem zbawienia innych, ze względu, czyli „na
pamiątkę‖ Jezusa. W ten sposób życie będzie „konsekrowane‖, ukierunkowane na Jezusa, stanie się
prawdziwie „eucharystyczne‖ w szkole Matki Najświętszej.
Dokument zaprezentowali na konferencji prasowej w Watykanie prefekt , sekretarz i podsekretarz
Kongregacji do spraw Duchowieństwa: kardynał Darío Castrillón Hoyos, arcybiskup Csaba Ternyák
i prałat Giovanni Carr ù.
Słowa konsekracji: „Bierzcie i jedzcie― oraz „Bierzcie i pijcie― – to dar Zbawiciela przekazany
Kościołowi, poprzez który, w tajemnicy wiary, kapłan przedłuża ofiarę Chrystusa, posilając wiernych
Eucharystią – podkreśla prałat Zenon Jarząbek z Kongregacji do spraw Duchowieństwa . Rok
Eucharystyczny stwarza szczególną okazję do refleksji na kapłanami świętymi, którzy swoją
pobożnością eucharystyczną rozmiłowali serca wielu wiernych w Eucharystii, która stała się dla nich
oparciem obliczu samotności i problemów życia.
Bez względu na wiek czy lata posługi – każdy kapłan promieniuje młodzieńczością. Takiego też
ducha szerzy w powierzonej mu wspólnocie wiernych, jak też w sercach ludzi przygodnie spotkanych
- bo tajemnica kapłaństwa ukryta jest w „męce― Chrystusa, w której udział ma każdy z nas. Łącząc się
z wszystkimi kapłanami, szczególnie z chorymi, w podeszłym wieku, oraz z przeżywającymi
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trudności życiowe - Ojciec Święty poleca ich Maryi, Matce Kapłanów, z ufnością powtarzając słowa
Jezusa: „Oto Matka Twoja― – podkreśla prałat Zenon Jarząbek z Kongregacji do spraw
Duchowieństwa .
* * * * * * * * *
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JUBILEUSZ NAUKOWCÓW

 Jubileusz Naukowców poprzedzony został dwudniowym sympozjum, które obradowało na temat:
<<Ludzkie poszukiwanie prawdy. Filozofia - Nauka - Wiara. Perspektywa na Trzecie Tysiąclecie
>>. Było to wydarzenie bez precedensu w historii Jubileuszów, które zbiega się z nowym czasem
dialogu między nauką i wiarą. W debacie uczestniczyło około 350 przedstawicieli świata nauki.
Celem sympozjum nie było zorganizowanie zjazdu naukowców chrześcijańskich, lecz refleksja
nad wyzwaniem, jakie nauka rzuca wierze.
 25 maja ludzie nauki uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym, które zaznaczyło się wyrzeczeniem
się grzechów osobistych i zespołowych, specyficznych dla środowisk naukowych oraz w
Eucharystii, koncelebrowanej przy konfesji św. Piotra. Podczas liturgii Mszy św. uczeni odnowili
wyznanie wiary. Przypomniano także postacie kilku wybitnych ludzi nauki i wiary, m.in.
świętych: Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu i Edyty Stein. Po Mszy św. odbyło się spotkanie
z Janem Pawłem II. Prof. Cabibbo, witając Papieża, przypomniał jego wkład w odnowienie
dialogu między nauką a wiarą, mówił też o nowych problemach etycznych związanych z postępem
nauki i techniki.
 Naukowcy uczestniczyli także w koncercie muzyki barokowej w kościele Santa Maria Sopra
Minerva - w którym w r. 1633 miało miejsce ostatnie posiedzenie procesu przeciw Galileuszowi i światowej premierze filmu „Lourdes‖, zaprezentowanego specjalnie naukowcom, zainspirowana
osobistym doświadczeniem wiary Aleksis Carrela, nagrodzonego Noblem w dziedzinie medycyny.
23 - 25 V

-

DIECEZJI RZYMSKIEJ

 Na placu św. Piotra zgromadzili się uczestnicy Jubileuszu, którzy reprezentowali 328 parafii
Wiecznego Miasta. Jedną z parafii jest nowo utworzona pod wezwaniem św. Karola Boromeusza,
patrona Ojca Świętego (z okazji Jubileuszu i przypadających kilka dni wcześniej 80. urodzin Jana
Pawła II).
Mszę św. z Ojcem Świętym koncelebrowało około 400 kapłanów diecezjalnych i zakonnych.
W homilii Papież podkreślił szczególna rolę lokalnego Kościoła rzymskiego w społeczności
chrześcijańskiej. Na zakończenie Jan Paweł II zawierzył Maryi mieszkańców Wiecznego Miasta.
31 V

-

JUBILEUSZ LWOWIAKÓW

Jubileuszowa pielgrzymka wiernych z archidiecezji lwowskiej miała spotkanie z Janem Pawłem II
na placu św. Piotra, podczas audiencji generalnej.
<<Ze wzruszeniem myślę o wielkiej rzeszy wiernych świeckich i duchownych, którzy z odwagą
i męstwem wytrwali do końca przy Chrystusie i Jego Kościele, choć byli więzieni, wywożeni do
łagrów i miejsc pracy przymusowej. Wielu z nich zapłaciło własnym życiem za tę wierność Bogu,
Kościołowi katolickiemu i Stolicy apostolskiej. Za to Kościół dziękuje dzisiaj wam i waszym braciom
w obrządku wschodnim>> - powiedział Papież do Lwowiaków po ukraińsku.
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1-3 VI

-

JUBILEUSZ MIGRANTÓW, PODRÓŻNYCH I UCHODŹCÓW

 Na świecie jest około 119 milionów migrantów ; około 50 milionów uchodźców, wysiedlonych
i azylantów. <<Migranci>> to także studenci uczęszczający na zagraniczne uczelnie (około 1,6
miliona młodych), ludzie morza i rybacy (2 miliony osób, które pracują na pełnym morzu i 30
milionów łowiących wzdłuż wybrzeży) , Cyganie (17 milionów), cyrkowcy itp.
 Był to także Jubileusz dla turystów oraz osób pracujących w transporcie morskim i lotniczym.
 1 czerwca wysłuchali katechezy o pojednaniu, głoszonej dla poszczególnych grup w różnych
kościołach Rzymu. Następnie spotkali się na placu św. Piotra i przeszli przez Drzwi Święte
Bazyliki Watykańskiej. Modlili się za Ojca Świętego. Wieczorem wysłuchali koncertu w Auli
Pawła VI.
 2 czerwca, na Placu św. Piotra uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej przez Jana Pawła II.
Papież wygłosił również homilię, po której nastąpiła wielojęzyczna modlitwa powszechna,
ogarniająca wszystkie potrzeby duchowe i materialne migrantów. Liturgię wzbogaciły śpiewy
kilku chórów, m.in. z Filipin, Korei, Ekwadoru i Sri Lanki.
 <<Zawsze aktualne pozostaje zatem wezwanie autora Listu do Hebrajczyków: „Nie zapominajmy
też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę‖ (Hbr 13, 2)>> mówił w homilii Jan Paweł II.
 W procesji z darami, Ojcu Świętemu został wręczony drewniany model barki Apostołów,
pochodzący z Hajfy.
 Pod koniec uroczystości została przedstawiona Jubileuszowa Karta Praw Uchodźców w obronie
tych, którzy po opuszczeniu swojej ojczyzny są narażeni na niebezpieczeństwo pozbawienia
jakiejkolwiek gwarancji i godności. Przewiduje się, że Karta zostanie rozprowadzona po całym
świecie i znajdzie we wszystkich Rządach pełne urzeczywistnienie dla uzdrowienia tego, co
Papież nazwał „wstydliwą plagą naszych czasów‖.
1 - 4 VI

-

JUBILEUSZ DZIENNIKARZY

 Na Jubileusz przybyli dziennikarze z 60 krajów świata.
 Wysłuchali konferencji na temat: „Kościół u świtu III Tysiąclecia: wyzwanie dla komunikatorów‖
oraz <<Prawda i świadectwo>>.
 W Auli Pawła VI wysłuchali referatu Sekretarza Stanu kard. Angela Sudano na temat:
<<Działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju>> oraz uczestniczyli w video-konferencji
w połączeniu światowym (z Nowym Jorkiem i Johanesburgiem). Pytania dotyczyły m.in.
problemu zadłużenia międzynarodowego, stylu obecności katolików w mediach, dialogu Kościoła
z dawnymi kulturami Afryki i Azji, relacji między środkami przekazu a wolnością i prawdą.
 Drzwi Święte Dziennikarze przeszli procesyjnie w Bazylice św. Pawła za Murami, gdzie
uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym „Święte Słowa‖.
 Niedziela 4 czerwca była kulminacyjnym dniem Jubileuszu. W Auli Pawła VI dziennikarze
uczestniczyli w Mszy św. oraz w spotkaniu z Papieżem. W wygłoszonym do nich przemówieniu
Jan Paweł II powiedział m.in.: „Drodzy bracia i siostry! Kościół i <<media>> muszą iść razem,
aby pełnić swoją służbę na rzecz ludzkiej rodziny. Proszę zatem Boga, aby z tych uroczystości
jubileuszowych pozwolił wam wynieść przekonanie, że można być zarazem prawdziwymi
chrześcijanami i znakomitymi dziennikarzami. Świat <<mediów>> potrzebuje ludzi, którzy
każdego dnia będą się starali jak najlepiej realizować w życiu ten podwójny wymiar. Będzie to w
coraz większej mierze możliwe, jeśli nauczycie się wpatrywać zawsze w Tego, który stanowi
centrum obecnego Roku Jubileuszowego - Jezusa Chrystusa, <<Świadka Wiernego, (...) Który
jest, Który był i Który przychodzi>> (Ap 1, 5. 8).‖
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Do rodaków powiedział: „Serdecznie pozdrawiam dziennikarzy języka polskiego. Życzę wam,
abyście zachowali wolność myślenia i trzeźwy osąd rzeczywistości. Bądźcie wierni prawdzie!
Niech blask prawdy przenika waszą służbę człowiekowi, Kościołowi i światu!‖.
15 VI

-

JUBILEUSZ UBOGICH

Reprezentowali wszystkie kontynenty oraz różne wyznania; zaproszeni przez Papieża za
pośrednictwem rzymskich organizacji charytatywnych. W atrium Auli Pawła VI Jan Paweł II spożył
z nimi wspólny obiad. Przed posiłkiem odczytano fragment z Księgi Przysłów mówiący o biesiadzie
Mądrości ( << Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem >> [por. Prz 9, 1-6], następnie wszyscy
odmówili modlitwę << Ojcze Nasz >>, po której Jan Paweł II dodał: << Boże, który miłujesz życie,
żywisz ptaki niebieskie i przyodziewasz lilie polne, błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za
pokarm, który będziemy spożywali; prosimy Cię, aby dla nikogo nie zabrakło koniecznego
pożywienia >>.
Spotkanie zakończyło się wymianą darów: Ojciec Święty osobiście wręczył każdemu z ubogich
pewną sumę pieniędzy, różaniec, reprodukcję <<logo>> Jubileuszu i brelok ze swoją podobizna.
Papież określił to spotkanie jako jedno z najbardziej wzruszających i znaczących. Zapewnił, że:
„każdego dnia towarzyszę wam modlitwą i sercem. ... Chciałbym podejść do każdego z was
i powiedzieć: nie czuj się osamotniony, gdyż Bóg cię kocha. Moi drodzy, Papież was kocha‖.
7 VII

-

JUBILEUSZ LEKARZY KATOLICKICH

 Poprzedzony międzynarodowym kongresem, który obradował w dniach 3-6 lipca, na temat:
<<Medycyna a prawa człowieka>>. W kongresie uczestniczyło tysiąc dwustu lekarzy
z czterdziestu dwóch różnych krajów. Posiedzenia kongresu skoncentrowane były na nowych
perspektywach praw człowieka w medycynie. Sprawozdania dotyczyły tematów bardzo
aktualnych jak: eutanazja i prawodawstwo, genetyka i stan embrionalny, autonomia badań
naukowych i szacunek dla godności człowieka.
 W deklaracji końcowej kongres wyraził zobowiązanie do obrony <<kultury życia>> i walki
z <<kulturą śmierci>>, potwierdził również prawa wszystkich do należytej opieki lekarskiej,
wyraził także sprzeciw wobec prawodawstwa pozwalającego na aborcję i eutanazję.
 Niepublikowana dotychczas Karta Praw Człowieka związana z medycyną, zawierająca zarówno
aspekty etyczne, jak i naukowe, została wręczona Ojcu Świętemu w ostatnim dniu Jubileuszu
Lekarzy Katolickich. Nowy dokument jest proponowany wszystkim lekarzom, niezależnie od
wyznania.
 Po jubileuszowej Mszy św. do Bazyliki Watykańskiej Przybył Jan Paweł II. W przemówieniu do
lekarzy Ojciec Święty powiedział m.in. powiedział: „Należy pomagać choremu nie tylko
w odzyskaniu zdrowia fizycznego, ale także psychologicznego i moralnego. Aby to było możliwe ,
lekarz musi odznaczać się kompetencją zawodowa, ale zarazem okazywać choremu pełną miłości
troskliwość, wzorując się na ewangelicznym przykładzie Dobrego Samarytanina. Katolicki lekarz
powinien być wobec każdego człowieka cierpiącego świadkiem wyższych wartości, których
najtrwalszym fundamentem jest wiara‖.
6 - 8 VII


-

JUBILEUSZOWA NARODOWA PIELGRZYMKA POLAKÓW

Pierwsza narodowa pielgrzymka w historii Kościoła w Polsce, jedno z najważniejszych wydarzeń
Jubileuszu, przyprowadziła do Rzymu prawie 40 tysięcy wiernych.
Wierność chrztowi, wierność Kościołowi, wierność Ojcu Świętemu - to trzy nierozerwalne cechy
pielgrzymki.
Stu chorych z tyluż osobami pielęgnującymi przybyło „białym pociągiem‖, który
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wyruszył z Warszawy.
 Dwa spotkania z Ojcem Świętym w dniu 6 lipca - jedno w godzinach rannych w czasie Mszy św.
odprawionej przez Papieża i drugie po południu, także na Placu św. Piotra, spotkanie wypełnione
programem artystycznym <<Piękna nasza Polska cała>> oraz czuwaniem modlitewnym na temat:
„Droga nadziei dla Polski‖ - pozostaną niezapomniane.
 Z Papieżem Eucharystię koncelebrowali: Prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita
wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski,
nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, 60 arcybiskupów i biskupów, i około 600 kapłanów.
Wśród rzeszy wiernych, przybyłych z Polski i całego świata, byli obecni: prezydent Aleksander
Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Senatu Alicja
Grześkowiak oraz przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność‖ Marian Krzaklewski.
W przemówieniu powitalnym, wygłoszonym na początku Mszy św. , Ksiądz Prymas powiedział,
że naród polski przybył do grobu św. Piotra, aby oddać Bogu cześć i dziękować za dwa tysiące
chrześcijaństwa. Ten naród skupiony wokół Następcy Piotra, który jest <<krwią z jego krwi
i kością z jego kości>>, pragnie budować swoją przyszłość pośród innych narodów ziemi jako
<<dobra trzoda Bożego pastwiska>>.
Pielgrzymi z wielką uwagą wysłuchali homilii papieskiej poświęconej ewangelizacji, a także
palącym sprawom społecznym kraju, szczególnie potrzebom rodzin wielodzietnych, ludzi w
podeszłym wieku, opuszczonym i samotnym. W homilii Jan Paweł II kilkakrotnie powtarzał:
<<Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki>> (Hbr 13, 8). Chrystus ma być naszym
źródłem życia i nadziei w trzecim tysiącleciu. Wspomniał także o postaci bł. Marii Teresy
Leduchowskiej, wzywając kapłanów i osoby konsekrowane do wzmożenia działalności misyjnej,
ponieważ <<Kościół powszechny potrzebuje sług Ewangelii z Polski>>.
Mszę św. zakończyło odśpiewanie hymnu dziękczynnego <<Ciebie, Boga, wysławimy>> oraz
hymnu <<Boże, coś Polskę>>.
Oprawę liturgiczna Mszy św. wzbogacili: orkiestra i chór Filharmonii Śląskiej z Katowic, zespół
„Śląsk‖ i zespół „Mazowsze‖, Chór Archikatedry Warszawskiej, Orkiestra Reprezentacyjna Straży
Granicznej, „Podhalańczycy‖ z Nowego Sącza.
 W spotkaniu wieczornym z Ojcem Świętym, w programie artystycznym „Piękna nasza Polska
cała‖ oprócz wyżej wymienionych wystąpili soliści: Ewa Uryga, Krzysztof Krawczyk, Józef
Broda.
 Centralnym motywem czuwania modlitewnego na temat „Droga nadziei dla Polski‖ była obecność
Krzyża w historii Polski i wierność narodu słowu Ewangelii, pomimo prześladowań, podziałów,
cudzoziemskich okupacji. Czytano wiersze polskich poetów, słuchano chórów i orkiestry
Filharmonii Śląskiej z fragmentem Oratorium Oświęcimskiego „Droga nadziei‖. Pielgrzymi
polscy odnowili przyrzeczenia chrztu św.
i złożyli wyznanie wiary. Do zebranych przemówił
Ojciec Święty: <<Raduję się, że mogę wraz z wami , moimi rodakami przybyłymi z Polski
i całego świata, brać udział w tej jubileuszowej pielgrzymce narodowej>> i dalej stwierdził:
<<Wiara jest też największym bogactwem, jakie na progu trzeciego tysiąclecia możemy przekazać
młodemu pokoleniu>>.
 7 lipca polscy pielgrzymi uczestniczyli we Mszach św. równocześnie odprawianych przez trzech
polskich kardynałów w Bazylikach: św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej i św. Jana na
Lateranie. Odprawili również Drogę Krzyżową.
 Dzień 8 lipca został poświęcony zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła, z refleksją
animowaną przez przedstawicieli ruchów kościelnych , która odbyła się w kościele Santo Spirito
in Sassia.
 Dni polskie w Rzymie „L‘Osservatore Romano‖ nazwało <<niezwykłym świadectwem ludu
wiernego Kościołowi>>.
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 W podsumowaniu narodowej pielgrzymki Ojciec Święty powiedział: <<Drodzy Rodacy! Bóg
zapłać za wspaniałą pielgrzymkę narodową do grobów apostolskich. Ubogaciła ona duchowo was,
waszą wiarę, Kościół powszechny, a mnie sprawiła wielka radość. Bóg zapłać!>>
9 VII

- JUBILEUSZ W WIĘZIENIACH

 Jan Paweł II sprawował Eucharystię jubileuszową dla więźniów w rzymskim więzieniu <<Regina
Caeli>>. Na uroczystości była obecna grupa więźniarek z więzienia Rebibbi. Liturgię
koncelebrowało z Papieżem kilkunastu kardynałów, biskupów i kapłanów. Obecny był włoski
minister sprawiedliwości. Modlono się między innymi o polepszenie warunków bytowych w
więzieniach i o zniesienie na całym świecie kary śmierci.
 W homilii Ojciec Święty podkreślił, że więzienie ma sens , gdy służy odnowie człowieka.
 Na zakończenie liturgii Jan Paweł II pozostawił kapelanowi pewną sumę pieniędzy na
zaspokojenie szczególnie pilnych potrzeb więźniów.
10-20 VIII

-

JUBILEUSZ MŁODYCH

Jako XV Światowy Dzień Młodzieży. Więcej informacji w rozdziale „Spotkania młodzieży z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II‖.
3 - 10 IX

-

JUBILEUSZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Hasło Jubileuszu brzmiało: <<Uniwersytet w służbie nowego humanizmu>>.
W dniach 3-8 września w wielu uczelniach Rzymu i Włoch odbyło się 59 międzynarodowych
sympozjów naukowych, w których udział wzięło ponad 16 tysięcy osób reprezentujących świat
uniwersytecki, w tym także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich i religii, a podczas
których głos zabrało 1500 osób reprezentujących 96 krajów świata.
Przedmiotem prelekcji i dyskusji, prowadzonych w grupach , były problemy dotyczące relacji
między wiarą a rozumem oraz wykorzystania osiągnięć różnych dziedzin w taki sposób, aby mogły
one przyczyniać się do postępu rodziny ludzkiej i służyć dobru człowieka.
8 września w Auli Pawła VI odbył się koncert dla uczestników Jubileuszu, podczas którego
przemówienie wygłosił prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego ówczesny arcybiskup,
a obecny kardynał Zenon Grocholewski. <<Z pomocą Pana - powiedział - pragniemy umocnić nasze
umiłowanie prawdy i zbliżyć się do Prawdy, którą jest Bóg>>.
9 września w Auli Pawła VI zgromadzeni pracownicy naukowych uniwersytetów i studenci
uczestniczyli w Liturgii Słowa. Rozważanie wygłosił przewodniczący Papieskiej Rady <<Iustita et
Pax>>. Zwrócił on uwagę na konieczność wspólnego budowania społeczeństwa wrażliwego na
potrzeby ludzi ubogich i uciśnionych. Druga część spotkania miała charakter sympozjum naukowego.
Profesorowie z Uniwersytetu Katolickiego w Chile i z Uniwersytetu w Barcelonie przedstawili
referaty rozwijające hasło Jubileuszu.
Następnie przybył do Auli Ojciec Święty Jan Paweł II, witany serdecznie przez zgromadzonych.
Czterej profesorowie przedstawili wyniki obrad sympozjów. Papież wygłosił przemówienie, w którym
stwierdził, że <<kultura pozbawiona prawdy nie jest gwarancją wolności, ale raczej zagrożeniem dla
niej>>.
Po południu tego dnia w kilku kościołach rzymskich sprawowano nabożeństwa pokutne dla
uczestników Jubileuszu.
Uwieńczeniem Jubileuszu była uroczysta Eucharystia sprawowana przez Papieża Jana Pawła II na
placu św. Piotra dnia 10 września. W homilii Ojciec Święty wyraził przekonanie, że wobec wyzwania
nowego humanizmu uniwersytety potrzebują dziś <<kompetentnych profesjonalistów i wiarygodnych
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świadków Chrystusa>>. Liturgie uświetnił śpiew kilku chórów akademickich z różnych krajów, m.in.
z uniwersytetu lwowskiego.
Na zakończenie Mszy św. Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę <<Anioł Pański>>, po
czym przekazał przedstawicielom środowiska akademickiego ikonę Maryi Stolicy Mądrości mozaikę, która będzie pielgrzymować po diecezjach będących siedzibami uniwersytetów. Szlak jej
peregrynacji, prowadzący najpierw do Aten, stamtąd do Moskwy, a potem do Hiszpanii, ma być
symbolem zbliżenia między kulturami Wschodu i Zachodu.
14 - 15 IX

-

JUBILEUSZ PRZEDSTAWICIELI PAPIESKICH

W Jubileuszu uczestniczyli nuncjusze apostolscy i stali obserwatorzy Stolicy Apostolskiej przy
różnych organizacjach i instytucjach międzynarodowych. W Jubileuszu uczestniczyli nuncjusze
apostolscy i stali obserwatorzy Stolicy Apostolskiej przy różnych organizacjach i instytucjach
międzynarodowych. Byli wśród nich Polacy:
 nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk,
 nuncjusz apostolski w Urugwaju abp Janusz Bolonek,
 nuncjusz apostolski w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie abp Marian
Oleś,
 nuncjusz apostolski w Mozambiku abp Juliusz Janusz,
 nuncjusz apostolski w Boliwii abp Józef Wesołowski.
14 września wieczorem w bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego odmówili wspólnie drugie
Nieszpory na święto Podwyższenia Krzyża.
15 września przedstawiciele papiescy weszli w procesji do Bazyliki św. Piotra przez drzwi Święte,
po czym koncelebrowali Eucharystie przy ołtarzu Katedry św. Piotra.
Przed południem 122 uczestników Jubileuszu zostało przyjętych przez Ojca Świętego na audiencji
w sali Klementyńskiej. W przemówieniu skierowanym do zgromadzonych Jan Paweł II podkreślił, że
działalność w służbie Stolicy Apostolskiej powinna być w pewnym sensie <<dyplomacją Ewangelii>>.
17 IX

-

JUBILEUSZ LUDZI STARSZYCH

Przygotowaniem do uroczystości było międzynarodowe sympozjum na temat:
<<Dar długiego życia - odpowiedzialność i nadzieja>>.
Na placu św. Piotra zgromadzili się ludzie starsi z całego świata, aby obchodzić swój Jubileusz.
W grupie włoskiej ludzi starszych, najliczniejszej znalazły się 73 osoby mające ponad 100 lat.
Obchody rozpoczęli wspólną modlitwą, dzielili się refleksjami i świadectwami, słuchali fragmentów
papieskiego Listu do osób w podeszłym wieku.
Mszę św. sprawował Jan Paweł II wraz z 250 koncelebransami. Wśród darów przyniesionych do
ołtarza znajdował się katechizm w języku rumuńskim, ręcznie przepisany przez sędziwą matkę
rodziny, greko katoliczkę, która w dobie prześladowań Kościoła w Rumunii pragnęła w ten sposób
przekazać wiarę swoim dzieciom i wnukom.
W homilii Ojciec Święty powiedział m.in.: „Właśnie jako ludzie tzw. <<trzeciego wieku>> możecie
wnieść szczególny wkład w rozwój autentycznej <<kultury życia>> - możecie, a raczej możemy, bo
ja też należę do waszego pokolenia - dając świadectwo o tym, że każda chwila życia jest darem
Bożym oraz że człowiek na każdym etapie życia posiada szczególne bogactwa, którymi może się
dzielić z wszystkimi‖.
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15-24 IX

-

JUBILEUSZ SNKTUARIÓW MARYJNYCH

Światowy Jubileusz Sanktuariów Maryjnych odbył się równolegle z XX Międzynarodowym
Kongresem Maryjno-Mariologicznym, którego tematem była: <<Tajemnica Trójcy Świętej
a Maryja>>.
Kongresy Maryjne to uroczyste zgromadzenia czcicieli Bożej Rodzicielki, organizowane od 1900
r. Kongresy Mariologiczne natomiast mają charakter sympozjów naukowych, gromadzących
mariologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych; są organizowane od 1950 r.
Organizacja międzynarodowych kongresów mariologicznych i maryjnych już od 1950 r. zajmuje
się Akademia Maryjna, powołana przez Zakon Braci Mniejszych w 1947 r., której Jan XXIII
oficjalnie powierzył to zadanie w roku 1959, podnosząc ją do rangi Papieskiej Międzynarodowej
Akademii Maryjnej.
Temat kongresu zrodził się z treści obchodów jubileuszowych. W ciągu ostatnich trzech lat przed
Jubileuszem cały Kościół odnawiał się poprzez przeżywanie tajemnicy trzech Osób Boskich. Kreśląc
zarys programu na poszczególne lata, Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście <<Tertio millennio
adveniente>> wskazywał również na osobę i rolę Maryi jako Matki Bożego Syna, posłusznej
Duchowi Świętemu, wybranej Córki Boga Ojca.
XX Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny został uroczyście otwarty i zamknięty
w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej.
Miejscem obrad kongresu w Roku Świętym 2000 było sanktuarium Maryi Matki Bożej Miłości
(Madonna del Divino Amore), położone pod Rzymem. W kongresie wzięło udział ponad 200 osób
zaproszonych (w tym 15 z Polski), a ponadto od 100 do 200 gości słuchało codziennie wykładów
podczas publicznych sesji plenarnych. Wygłoszono łącznie 18 wykładów na sesjach plenarnych oraz
146 w grupach tematycznych. Pracami sekcji polskiej kierował ks. Teofil Siudy, przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Liturgicznym zamknięciem kongresu, a zarazem zakończeniem Jubileuszu Sanktuariów była
uroczysta Eucharystia, którą Jan Paweł II i koncelebrował 24 września na Placu św. Piotra wraz
z uczestnikami kongresu i przedstawicielami sanktuariów. Z tej okazji sprowadzono z sanktuarium
Divino Amore cudowną ikonę Maryi, której towarzyszyły poczty sztandarowe sanktuariów z całego
świata, m.in. z Jasnej Góry.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do tematu obrad kongresowych <<Tajemnica Trójcy Świętej
a Maryja>> oraz nakreślił zasadnicze kierunki odnowy pobożności maryjnej w Kościele.
Przed końcową modlitwą <<Anioł Pański>> Jan Paweł II zwrócił się ze słowami pozdrowienia do
pielgrzymów nawiedzających sanktuaria Matki Bożej w różnych częściach świata. Między innymi:
*
we Włoszech
- sanktuarium w Loreto, Pompei, Lecco.
*
w Wietnamie
- sanktuarium w Lavang.
*
we Francji
- sanktuarium w Lourdes, Banneux, Poponguine.
*
w Anglii
- sanktuarium w Walsingham.
*
w Irlandii
- sanktuarium w Knock.
*
w USA
- sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie.
*
na Filipinach
- sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Antipolo.
*
w Indiach
- sanktuarium Velankanni.
*
w krajach niemiecko-języcznych - sanktuaria w: Altotting i Kevelaer, Einsiedeln i Mariazell.
*
w Meksyku
- sanktuarium w Guadalupe.
*
w Argentynie
- sanktuarium w Lujan.
*
w Kolumbi
- sanktuarium w Chiquinquira.
*
w Ekwadorze
- sanktuarium w Merced.
*
w Hiszpanii
- sanktuarium w Pilar.
*
w Portorico
- sanktuarium w Monserrate.
*
w Kostaryce
- sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej.
*
w Brazylii
- sanktuarium w Aparecida.
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*
*
*

w Portugalii
na Węgrzech
w Polsce
w Czechach
na Słowacji
w Chorwacji
na Litwie
na Łotwie
na Ukrainie
w Rosji

*
*
*
*
*
*
*
*
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- sanktuarium w Fatimie.
- sanktuaria w: Mariapocs, Mariagyud, Mariaremete.
- sanktuarium na Jasnej Górze i Kalwarii Zebrzydowskiej.
- sanktuarium Svata Hora u Pribrami.
- sanktuarium Matki Bożej Siedmiu Boleści w Szasztynie.
- sanktuarium w Maria Bistrica.
- sanktuarium w Ostrej Bramie.
- sanktuarium w Aglona.
- sanktuarium w Zarwanyci.
- sanktuarium w Kazaniu.

NARODOWA PIELGRZYMKA SZWAJCARÓW

Z okazji uroczystości patrona Szwajcarii, św. Mikołaja z Flue, pięć tysięcy wiernych wzięło udział
w Narodowej Pielgrzymce Konfederacji Helwetyckiej. Rano uczestniczyli w Bazylice św. Piotra we
Mszy Świętej. Następnie spotkali się z Ojcem Świętym. Pozdrawiając członków Gwardii
Szwajcarskiej Papież nazwał ich „biletem wizytowym żyjącym w Watykanie‖. Równocześnie
napomniał wiernych, aby przekraczając Święte Drzwi mieli właściwą postawę wewnętrzną: przejściu
winno bowiem „odpowiadać ukierunkowanie życia‖, ponieważ, „pielgrzym, który powraca z Rzymu,
może wskazać drogę tym, którzy szukają życia pełnego sensu‖.

6 - 8X

-

JUBILEUSZ BISKUPÓW

<<Tak licznie zgromadzonych biskupów z wszystkich części świata możemy tu oglądać po raz
pierwszy od czasów Soboru Watykańskiego II>> - powiedział Jan Paweł II do ok. 1500 swoich
współbraci w biskupstwie, uczestników Jubileuszu Biskupów.
*
6 października biskupi spotkali się w bazylice św. Jana na Lateranie, gdzie wzięli udział
w nabożeństwie pokutnym.
*
7 października, w bazylice św. Pawła za Murami, gdzie spotkali się z prefektem Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów, który wezwał ich, aby nie troszczyli się wyłącznie o sprawy swoich
Kościołów partykularnych, ale mieli na uwadze także przepowiadanie Ewangelii na całym świecie.
Następnie pasterze Kościoła zgromadzili się w Auli Pawła VI w Watykanie, gdzie przyjął ich na
audiencji Ojciec Święty. Papież wygłosił przemówienie skupione wokół słów <<Dilexit Ecclesiam>>
z Listu do Efezjan, poświęcone różnym przejawom posługi pasterskiej biskupów.
„Najwyższy cel tego Dilexit Ecclesiam ukazany zostaje w świetlanych słowach Apostoła: <<Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić>> (Ef 5, 25-26). Dotyczy to także
naszej posługi biskupiej: jest ona służbą na rzecz świętości Kościoła‖ - powiedział także Jan Paweł II.
Wieczorem, pod przewodnictwem Ojca Świętego zgromadzeni na placu św. Piotra
w obecności figury Matki Bożej Fatimskiej biskupi odmówili modlitwę różańcową. Rozważania
tajemnic chwalebnych prowadzili przedstawiciele pięciu kontynentów. Przed każda dziesiątką jeden
z biskupów odczytywał słowo Boże, czyli urywek Ewangelii, a jeden z kardynałów słowo Kościoła fragment z synodalnego dokumentu poświęconego danemu kontynentowi. Jako przedstawiciel Europy
słowo Kościoła odczytał przed piątą tajemnicą kard. Franciszek Machrski, zaś samej modlitwie
przewodniczyła, dzięki telewizyjnemu połączeniu z klasztorem w Coimbrze - 94-letnia s. Lucja dos
Santos, ostatni żyjący świadek objawień fatimskich.
 8 pażdziernika Eucharystia była kulminacyjnym momentem Jubileuszu Biskupów. Jan Paweł
II koncelebrował z 76 kardynałami i około 1500 biskupami Mszę św. na placu św. Piotra również w
obecności figury Matki Bożej Fatimskiej. Poprzednio figura ta odwiedziła Rzym w dniach 24-25
marca 1984 w Roku Jubileuszu Odkupienia 1984 r. Po Komunii św. Papież, klęcząc przed
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wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, odczytał wraz z biskupami Akt zawierzenia Maryi Kościoła
i ludzkości, a następnie przewodniczył modlitwie <<Anioł Pański>> i udzielił zgromadzonym
Apostolskiego Błogosławieństwa.
14 - 15 X

-

JUBILEUSZ RODZIN

Jubileusz Rodzin obchodzony był w ramach III Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym.
Został poprzedzony Międzynarodowym Kongresem Teologiczno-Pastoralnym, który obradował
w Auli Pawła VI w dniach 11-13 października na temat: <<Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa>>. W prelekcjach (jedną z nich wygłosiła ówczesna Marszałek Senatu RP prof.
Alicja Grześkowiak, a drugą dr Wanda Półtawska) i dyskusjach zwracano uwagę na zadania rodziców
jako współpracowników Stwórcy, na godność i prawa dziecka od chwili poczęcia, na
odpowiedzialność za przekazywanie życia. Uczestnicy kongresu - łącznie około 6 tysięcy osób wzięło też udział w Drodze Krzyżowej, odprawionej 12 października na placu św. Piotra oraz w Mszy
św. sprawowanej następnego dnia rano w Bazylice watykańskiej. W sobotę 14 października przed
południem w rzymskich bazylikach i kościołach odprawiono Msze św. w różnych językach dla rodzin
przybyłych z całego świata na spotkanie z Papieżem. Rozpoczęło się ono o godz. 17 na placu św.
Piotra. Treścią spotkania były świadectwa rodzin, dzieci, duszpasterzy opiekujących się rodzinami,
przeplatane śpiewem chóru i innych wykonawców. Jedno ze świadectw złożył abp Kazimierz
Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną. Na zakończenie delegacja Kongresu
Teologiczno-Pastoralnego wręczyła Ojcu świętemu relację z przebiegu obrad. Jan Paweł II
pobłogosławił sto rodzin należących do Drogi Neokatechumenalnej, które zamierzały poświęcić się
całkowicie pracy apostolskiej, i wygłosił przemówienie.
Najważniejszym wydarzeniem Jubileuszu Rodzin była Eucharystia sprawowana w niedzielę rano
15 października przez Ojca Świętego. Mimo ulewnego deszczu na placu św. Piotra zgromadziła się
wielka rzesza pielgrzymów z wszystkich kontynentów. Z Polski przybyło około 7 tysięcy wiernych.
Po czytaniach liturgicznych Jan Paweł II wygłosił homilie poświęconą nauce Kościoła o małżeństwie
i rodzinie, a następnie pobłogosławił sakramentalne związki małżeńskie ośmiu par z różnych krajów
(m.in. dwojga młodych ludzi z Częstochowy). Wśród darów złożonych na ofiarowanie znalazła się
złota róża, która 9 grudnia 2000 r. została przekazana jako papieskie wotum do sanktuarium
maryjnego w Loreto. Na zakończenie liturgii Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę <<Anioł
Pański>>.
22 X

-

JUBILEUSZ ŚWIATOWEGO DNIA MISYJNEGO

Obchody Światowego Dnia Misyjnego w Roku Wielkiego jubileuszu zbiegły się z 22. rocznicą
inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Na placu św. Piotra zgromadziło się ponad 70 tysięcy osób.
Byli wśród nich przedstawiciele 127 krajów - uczestnicy Światowego Kongresu Misyjnego, który
obradował w poprzednich dniach w Castel Gandolfo na temat: <<Jezus - źródło życia dla
wszystkich>>. Obecni byli także misjolodzy reprezentujący różne kontynenty i wyznania, którzy brali
udział w Międzynarodowym Kongresie Misjologicznym. Liczną grupę tworzyli członkowie
zgromadzeń misyjnych męskich i żeńskich.
Liturgię Eucharystyczną, której przewodniczył Ojciec Święty poprzedziły świadectwa wiernych
z krajów misyjnych, przeplatane śpiewem i tańcami. Przedstawiciele różnych narodów przynieśli do
ołtarza ziemię ze swych krajów, w której zasadzono drzewko oliwne, symbol pokoju. W homilii
Papież powiedział m.in.: „Zapał misyjny bucha jak ogień miłości z kontemplacji Jezusa oraz
z wdzięku, jakim On emanuje. Mając wzrok utkwiony w Jezusa, Misjonarza Ojca, poznajemy sens
i styl misji‖ oraz „ Swoja myśl kieruje ku tylu misjonarzom, którzy dzień po dniu, w ciszy i bez
wsparcia przez jakąkolwiek ludzką potęgę, zwiastują, a wcześniej jeszcze świadczą o swojej miłości
do Jezusa, nierzadko aż do daru ze swego życia. Obok nich wszyscy mogą i winni uczestniczyć
w ewangelizacji‖.
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Z racji rocznicy swojego pontyfikatu Ojciec Święty przypomniał słowa, które wypowiedział 22
lata temu: „Nie lękajcie się ! Otwórzcie drzwi Chrystusowi‖, a do młodych powtórzył: „Jesteście
nadzieją Kościoła. Jesteście moją nadzieją‖ i dodał: „Tak jest i dzisiaj!‖.
Podczas tej uroczystości Jan Paweł II wręczył krzyże dwunastu nowym misjonarzom.
Wspomniane wyżej dwa kongresy zgromadziły wspólnie naukowców, misjonarzy i teologów.
Przybyli z całego świata, by omówić i przedyskutować takie tematy jak: „globalizacja‖, „pluralizm
religijny‖, „wyjątkowość i powszechność Chrystusa‖.
Ponad 1500 uczestników, wśród nich 300 wykładowców teologii z różnych krajów i redaktorów
naczelnych pism misjologicznych zgromadziło się na Międzynarodowym Kongresie Misjologicznym
(17-20 X 2000), by zastanawiać się nad tematem: „Za kogo Mnie uważacie? Odpowiedzi
misjologiczne i misyjne w kontekście religii i kultur‖. Dyskutowano na temat teologii misji skupionej
na Chrystusie, jedynym Zbawicielu ludzkości, którego należy głosić w obecnym kontekście
globalizacji i pluralizmu religijnego, także w świetle ostatniej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary
„Dominus Iesus‖. Podczas kongresu były wystawione rzadkie pozycje biblioteczne przechowywane
w zbiorach Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego, takie jak: Biblia arabska, katechizm
w języku Annamitów (Annan jest regionem Wietnamu), pierwsze wydanie Biblii gruzińskiej, niektóre
przekłady Pisma Świętego na języki afrykańskie i amerykańskie. Biblioteka misyjna przechowuje 12
tysięcy tomów w 530 językach pozaeuropejskich, z czego w 270 dialektach afrykańskich.
W Światowym Kongresie Misyjnym 2000 wzięło udział 1400 osób, ze 127 krajów: ze świata
latyno-amerykańskiego, azjatyckiego, afrykańskiego, europejskiego, a także australijskiego.
Kongresowi towarzyszyła wystawa Expo missio 2000, wystawa w komunikatywnym multimedialnym
języku, która pozwoliła uświadomić podstawowe moce misji, pobudzała do refleksji nad
poszukiwaniem sensu i tęsknotą za Bogiem „całkiem Innym‖, które są ciągle żywe w sercu każdego
człowieka. Drogi misji są różnorodne, lecz motor pozostaje ten sam: Chrystus.
Wzrost liczby katolików w świecie (w 1998 r. Kościół liczył 1 mld 20 mln wiernych - o 13 milionów
więcej niż w roku poprzednim) to w dużej mierze zasługa misjonarzy, których jest około 600
tysięcy. Niektórzy z nich dają świadectwo o Ewangelii przez ofiarę z życia: od stycznia do
października 2000 roku zginęło w różnych krajach świata 12 kapłanów, zakonników i zakonnic
oraz 6 katechistów, nie licząc 500 chrześcijan zabitych podczas walk z muzułmanami na
Molukach. Szczególnie szybko wzrasta liczba katolików w Afryce i Ameryce. Przybywa również
kapłanów na tych dwóch kontynentach. Wysiłek misyjny Kościoła jest wyraźnie widoczny także
w dziedzinie oświaty.
28 - 29 X

-

JUBILEUSZ SPORTOWCÓW

*
28 października sportowcy z całego świata zgromadzili się w watykańskiej Auli Pawła VI,
gdzie odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat <<Oblicze i dusza sportu w roku Wielkiego
Jubileuszu>>. Następnie przybył do Auli Jan Paweł II, gdzie oczekiwało go 9 tysięcy osób (była
również grupa sportowców i działaczy sportowych z Polski) i wygłosił do nich przemówienie. Na
wstępie powitał m.in. przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juana Antonia
Samarancha. W dalszej części powiedział m.in., że sport, rozwijając tężyznę fizyczną i hartując
charakter, nie powinien nigdy odwracać uwagi tych, którzy go praktykują i cenią, od obowiązków
duchowych. Oznaczałoby to bowiem, że człowiek biegnie jedynie po to, aby zdobyć - jak pisze św.
Paweł - <<koronę przemijającą>>, zapominając, że chrześcijanin nigdy nie powinien tracić z oczu tej
<<nieprzemijającej>> (por. 1 Kor 9, 25). Należy kultywować wymiar duchowy i harmonijnie łączyć
go z różnymi formami rozrywki, do których należy także sport.
*
29 października, w niedzielę, kulminacyjnym momentem Jubileuszu Sportowców była
Msza św., koncelebrowana pod przewodnictwem Jana Pawła II na rzymskim stadionie olimpijskim.
Jedno z wezwań modlitewnych odczytał Robert Korzeniowski, podwójny złoty medalista z Sydney.
W homilii Ojciec Święty m.in. powiedział:
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„Bez wyrzeczeń nie można uzyskać liczących się wyników ani prawdziwej satysfakcji. Taka jest
logika sportu, zwłaszcza olimpijskiego; taka jest też logika życia.
Przypomniał nam o tym raz jeszcze św. Paweł: <<Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego
sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijająca>> (1 Kor 9, 25).
Każdy chrześcijanin jest powołany, aby być sprawnym zawodnikiem Chrystusa, to znaczy wiernym
i odważnym świadkiem Jego Ewangelii. Ale by spełnić to zadanie, musi być wytrwały w modlitwie,
ćwiczyć się w cnocie i we wszystkim naśladować Boskiego Mistrza.
To On bowiem jest prawdziwym <<Atletą>> Bożym; to On jest Człowiekiem <<najmocniejszym>>
(por. Mk 1,7), który dla nas podjął walkę z <<przeciwnikiem>> - szatanem - i pokonał go mocą
Ducha Świętego, ustanawiając Królestwo Boże. On też uczy nas, że aby wejść do chwały, trzeba
przejść przez mękę (por. Łk 24, 26. 460, i sam przeszedł przed nami tą drogą, abyśmy mogli pójść
Jego śladem.
Niech Wielki Jubileusz pomoże nam wzmocnić się i nabyć sił, abyśmy mogli podjąć wyzwania,
które czekają nas na progu trzeciego tysiąclecia‖.
Drugą część spotkania wypełniły imprezy sportowe: wyścig niepełnosprawnych na wózkach, bieg
na 100 metrów juniorów i mecz piłki nożnej między Włochami a resztą świata: magiczne nogi Baggio
i Zola z jednej strony oraz Batistuta z drugiej walczyli ze sobą w spotkaniu, w którym po raz pierwszy
w historii uczestniczył Papież, Papież Sportu. Po meczu, który zakończył się wynikiem 0:0, Ojciec
Święty pozdrowił osobiście piłkarzy, trenerów i sędziów, wręczając im pamiątkowe medale
Jubileuszu.
W tej części spotkania Papieżowi przedstawiono także „Manifest Sportu‖, który ma być jak gdyby
wyrazem konkretnych postanowień podjętych z okazji tego Jubileuszu.

4 - 5 XI

-

JUBILEUSZ RZĄDZĄCYCH, PARLAMENTARZYSTÓW
I POLITYKÓW

Jubileusz ten zgromadził w Rzymie znane osobistości polityczne, przedstawicieli parlamentów
z całego świata, pracowników administracji państwowej (12 000).
*
4 listopada prawie 3 tysiące senatorów i deputowanych, reprezentujących parlamenty 92
krajów świata 92 (z Polski przybył 76 posłów i senatorów), uczestniczyło w Auli Pawła VI
w specjalnej sesji parlamentarnej, podczas której dyskutowano o najważniejszych problemach świata
i przyjęto trzy deklaracje, dotyczące:
1. likwidacji zadłużenia zagranicznego krajów najuboższych;
2. obrony wolności i godności człowieka;
3. etycznych zagadnień globalizacji ekonomicznej.
W debacie wystąpili przedstawiciele wszystkich 92 reprezentowanych krajów. W imieniu polskiego
parlamentu przemawiała ówczesna marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. Podczas przerwy
w obradach kard. Angelo Sodano poświęcił w Ogrodach Watykańskich monumentalną rzeźbę z brązu
<<drzewo ludzkości>>, symbolizującą jedność i solidarność narodów różnych ras i kultur. Wieczorem
przybył do Auli Pawła VI Ojciec Święty. Senator Alicja Grześkowiak złożyła Papieżowi życzenia
z okazji imienin, a senator Francesco Cossiga, były prezydent Włoch, podziękował mu za ogłoszenie
św. Tomasza Morusa patronem rządzących i polityków (papieskie <<motu proprio>> w tej sprawie
zostało opublikowane 31 X 2000 r.). Głos zabrał także były prezydent Związku Radzieckiego Michaił
Gorbaczow. Trzy deklaracje, które były przedmiotem debaty, zostały jednogłośnie przyjęte
i przekazane Ojcu Świętemu. Jan Paweł wygłosił przemówienie, o których dyskutowano w Auli.
*
5 listopada szczególnie uroczystym momentem Jubileuszu była Msza św., której
przewodniczył Jan Paweł II, na placu św. Piotra przed Bazyliką Watykańską. Oprócz
parlamentarzystów obecnych było około 12 tysięcy pracowników administracji publicznej, korpus
dyplomatyczny, znane osobistości z całego świata. W homilii Papież ukazał postać św. Tomasza
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Morusa, nowego Patrona1 rządzących i polityków, który stanowi wzór polityka niezłomnie wiernego
wyznawanym zasadom moralnym. Ten człowiek o nieskazitelnej postawie moralnej, aby dochować
wierności Bogu i własnemu sumieniu, wyrzekł się wszystkiego: zaszczytów, więzi rodzinnych, nawet
samego życia. Zyskał jednak dobro najcenniejsze - Królestwo Niebieskie i stamtąd czuwa nad tymi,
którzy służą ofiarnie ludzkiej rodzinie, pracując w instytucjach państwowych i politycznych. W
wielojęzycznej modlitwie powszechnej przedstawicielka polskiego Sejmu posłanka Dorota
Czudowska modliła się, aby politycy nie zapominali o potrzebach najsłabszych i najuboższych,
a w procesji z darami szli również polscy parlamentarzyści: Bogdan Tomaszek i Lidia Grabowska. Na
zakończenie liturgii Papież odmówił z wiernymi modlitwę <<Anioł Panski>>, poprzedzając ją
rozważaniem.
Wieczorem w Auli Pawła VI w obecności Ojca Świętego przedstawiono program artystycznomuzyczny, na który złożyły się wypowiedzi wybitnych osobistości politycznych, dawnych
i współczesnych (m.in. Tomasza Morusa, Franklina Delano Rosevelta, Michaiła Gorbaczowa
i Kofi Annana), odczytane przez znanych włoskich aktorów i przeplatane utworami muzycznymi.
Delegacja dzieci z całego świata złożyła Ojcu Świętemu życzenia imieninowe. Jan Paweł II
podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania, przypominając raz jeszcze postać św.
Tomasza Morusa jako <<niezwykły przykład wolności i wierności prawu sumienia w obliczu
moralnie niedopuszczalnych żądań władzy>>.
11-12 XI

-

JUBILEUSZ ROLNIKÓW

*
11 listopada w Auli Pawła VI zgromadziło się kilka tysięcy rolników z całego świata. Na
program spotkania złożyły się modlitwy i świadectwa, refleksje naukowców, śpiewy i tańce ludowe
z różnych regionów. Wieczorem przybył do Auli Ojciec Święty. Do uczestników Jubileuszu wygłosił
przemówienie. Podkreślił w nim m.in., że każdy człowiek i każdy naród ma prawo żyć z owoców
ziemi i dlatego nie można tolerować sytuacji, w której wielu ludzi nadal cierpi głód i niedostatek.
Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy <<Ojcze nasz>>.
*
12 listopada Jubileuszowa Msza św. na placu św. Piotra zgromadziła rolników, członków
organizacji rolniczych oraz duszpasterzy. Eucharystię w koncelebrze odprawił Ojciec Święty. U stóp
ołtarza umieszczono wiązankę kłosów, które wyhodowano z ziaren znalezionych w grobowcach
etruskich. Teksty liturgii słowa odczytano w różnych językach, po czym Jan Paweł II wygłosił
homilię, w której wskazał m.in. na potrzebę ochrony środowiska naturalnego człowieka.
W procesji na ofiarowanie rolnicy przynieśli do ołtarza owoce swojej pracy - kosze chleba,
winogron i ryb oraz baryłkę octu. Przedstawiciele organizacji rolniczych złożyli tez w darze swoje
zobowiązania, podjęte z okazji Jubileuszu, a dotyczące różnych inicjatyw na rzecz krajów ubogich.
Na zakonczenie liturgii zgromadzeni odmówili wspólnie modlitwę <<Anioł Pański>>.
18-19 XI

-

JUBILEUSZ WOJSKA I POLICJI

Jubileusz Wojska i Policji zgromadził w Rzymie tysiące przedstawicieli sił zbrojnych
i policyjnych z wszystkich kontynentów (z 46 krajów), którym towarzyszyli biskupi polowi,
duszpasterze i rodziny.
*
18 listopada uczestnicy Jubileuszu wzięli udział w nabożeństwach pokutnych w różnych
bazylikach rzymskich, gdzie przeszli też przez Drzwi Święte, oraz w Drodze Krzyżowej sprawowanej
w Circus Maximus (starożytnej arenie rzymskiej, na której swego czasu toczono walki). Wieczorem

1

31 X 2000 r. Jan Paweł II listem apostolskim <<Motu proprio>> ogłosił św. Tomasza Morusa Patronem
rządzących i polityków.
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tegoż dnia w watykańskiej Auli Pawła VI odbył się koncert w wykonaniu 170-osobowej
międzynarodowej orkiestry wojskowej.
Tego dnia Ojciec święty przyjął około 2 000 pielgrzymów przybyłych z Polski na swój Jubileusz.
Byli wśród nich m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź, biskupi z Kościoła
prawosławnego, biskup z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, księża kapelani, dowódcy wszystkich
rodzajów sił zbrojnych, komendanci główni policji i straży granicznej, trzy orkiestry, Chór
Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Ówczesny minister obrony narodowej Bronisław Komorowski
wręczył Papieżowi w darze kopię buławy króla Jana II Sobieskiego, którą dowodził w bitwie pod
Wiedniem. Jako dar ołtarza z okazji Wielkiego Jubileuszu od Caritas Ordynariatu Polowego Papież
otrzymał ambulans sanitarny dla szpitala w Kosowie.
W wygłoszonym przemówieniu Jan Paweł II mówił o znaczeniu pielgrzymowania do Rzymu
w Roku Jubileuszowym. Wspomniał także o podjętym wysiłku duchowej odnowy
i przygotowaniach do obchodów Wielkiego Jubileuszu poprzez trwające cztery lata Misje Święte
zorganizowane we wszystkich garnizonach, którym towarzyszyła peregrynacja Obrazu Matki Bożej Opiekunki i Hetmanki żołnierza polskiego. Przypomniał również setnika Korneliusza, oficera
rzymskiego, „żołnierza odważnego, człowieka sprawiedliwego i pobożnego‖, który po spotkaniu
z Apostołem Piotrem przyjął chrzest wraz ze swoimi żołnierzami.
*
19 listopada, mimo ulewnego deszczu, plac św. Piotra wypełnił się żołnierzami
i policjantami, którzy przybyli wraz z rodzinami, aby uczestniczyć w jubileuszowej Mszy św.
sprawowanej przez Ojca Świętego. Po obu stronach ołtarza stanęły poczty sztandarowe. Wśród 53
koncelebransów byli kardynałowie, biskupi polowi; w liturgii uczestniczyli także duchowni
prawosławni i protestanccy. Po lekturach biblijnych, Ojciec Święty wygłosił homilię. Siły zbrojne
wezwał, by poświęciły się w służbie bezpieczeństwa i wolności. Do stróżów pokoju powiedział m.in.:
„Bądźcie mężczyznami i kobietami pokoju. Aby być nimi w pełni, przyjmijcie do waszego serca
Chrystusa, twórcę i rękojmię prawdziwego pokoju. On da wam ewangeliczna moc, która pokonuje
pokusy przemocy‖ i pozostawił im hasło: „Z Chrystusem w obronie sprawiedliwości i pokoju‖.
*
Obchody jubileuszowe ożywiało dziewiętnaście wojskowych orkiestr z całego świata.
Ponad tysiąc muzyków grało na rzecz pokoju. Najpierw w Auli Pawła VI, potem na placu św. Piotra.
Orkiestry grały tradycyjne i klasyczne utwory muzyczne, jak: „Marsz Triumfalny‖ z „Aidy‖ Verdiego
i „Hymn do radości‖ Beethovena. Najbardziej znamiennym momentem był fakt, że podczas
uroczystej celebracji eucharystycznej w niedzielę 1200 muzyków wojskowych w różnych mundurach
i pod różnymi sztandarami grało razem tę samą muzykę.
24 - 26 XI

-

JUBILEUSZ APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

W niedzielę 26 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzony był
w Wiecznym Mieście Jubileusz Apostolstwa Świeckich. Eucharystii na placu św. Piotra
przewodniczył Jan Paweł II. Wygłosił też homilię, w której m.in. powiedział, że trzeba powrócić do
Soboru. Trzeba znów wziąć do ręki dokumenty Soboru watykańskiego II, aby na nowo odkryć
zawarte w nich wielkie bogactwo pouczeń doktrynalnych i duszpasterskich. Sobór przypomniał wam
o waszym udziale w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa. Zgodnie z posłannictwem,
jakie powierzyli wam w szczególny sposób Ojcowie Soborowi, macie <<szukać Królestwa Bożego,
zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej>> (Lumen gentium, 31).
Na zakończenie Mszy św. Papież wręczył dokumenty Soboru Watykańskiego II pięciu parom
małżonków, reprezentującym wszystkie kontynenty.
W związku z Jubileuszem, w dniach od 25 do 30 listopada 2000 r. w Rzymie odbył się Światowy
Kongres Katolików Świeckich, którego temat brzmiał: <<Świadkowie Chrystusa w nowym
tysiącleciu>>. W obradach wzięli udział 550 osób - przedstawiciele 90 krajów, delegowani przez
Konferencje Episkopatów oraz przedstawiciele 174 stowarzyszeń, ruchów i wspólnot, a także 150
wybitnych osób - świeckich zaangażowanych w różnych dziedzinach pracy duszpasterskiej. Do
uczestników kongresu Ojciec Święty skierował przesłanie. Napisał w nim m.in.:
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„Nikt nie może uchylać się od odpowiedzi na pewne kluczowe pytania: Co uczyniłem z moim
chrztem i bierzmowaniem? Czy Chrystus naprawdę stanowi centrum mojego życia? Czy w ciągu dnia
znajduje czas na modlitwę? Czy postrzegam swoje życie jako powołanie i misję? Chrystus
przypomina nam nieustannie: <<Wy jesteście sola dla ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata. (...)
Tak niech świeci wasze swiatło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie>> (Mt 5, 13-16). (...)
Na progu trzeciego tysiąclecia Bóg powołuje wierzących, a w szczególny sposób świeckich, do
podjęcia z nową energią dzieła misyjnego. (...)
Chrystusa należy głosić świadectwem życia i słowem. (...) W modlitwie szukajcie źródła
apostolskich energii; w ewangelii szukajcie światła, które będzie wami kierować. (...) Żaden
ochrzczony nie może trwać w bezczynności. (...) Zadaniem dzisiejszego pokolenia jest zatem
przekazywanie Ewangelii ludzkości jutra.‖
Na zakończenie prac Światowego Kongresu Katolików Świeckich, jego uczestnicy opublikowali
przesłanie, w którym przyznali, że czują się odpowiedzialni za formację i wychowanie w wierze oraz
zobowiązali się żyć zgodnie z ewangelią.
1 XII

-

JUBILEUSZ BISKUPÓW UKRAIŃSKIEGO KOŚCIOŁA
GREKCKOKATOLICKIEGO

Jan Paweł II przyjął na audiencji 22 biskupów obrządku bizantyjskoukraińskeigo
z Ukrainy i diaspory, którzy przybyli do Rzymu w jubileuszowej pielgrzymce Roku Świętego.
W przemówieniu wskazał na niektóre problemy, jakie stoją przed nimi w naszych czasach. Papież
zachęcił pasterzy Kościoła ukraińskiego do opracowania wspólnego planu duszpasterskiego,
w którym ważne miejsce powinna zająć katechizacja, formacja teologiczna duchowieństwa i troska
o rozwój wiary i życia monastycznego.
2 XII

-

JUBILEUSZ NURKÓW I PŁETWONURKÓW

W sobotę, na placu św. Piotra dwa tysiące amatorów nurkowania uczestniczyło we Mszy św., po
której wzięli udział w audiencji z Ojcem Świętym. Na swój Jubileusz nurkowie
i płetwonurkowie, amatorzy i profesjonaliści przybyli ze wszystkich stron świata i przynieśli ze sobą
marmurową statuę Chrystusa. Po jej poświęceniu Jan Paweł II powiedział: <<Niech ta statua
Zbawiciela - „Chrystusa Otchłani‖ stanie w wodach otaczających wyspę Giglio (należy do Wysp
Toskańskich w północnej części Morza Tyrreńskiego), ku pamięci wszystkich waszych kolegów,
którzy zginęli pełniąc tę trudną służbę>>. Posąg ten został wykonany z marmuru z Carrary. Kilka
metrów od figury Odkupiciela ustawiony zostanie zespół rzeźb, przedstawiający, w naturalnej
wielkości, martwego nurka, wydobywanego na powierzchnię przez trzy delfiny oraz płyta
marmurowa z nazwiskami zaginionych nurków.
2 - 3 XII

-

JUBILEUSZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Bazylice św. Pawła za Murami Ojciec Święty przewodniczył Jubileuszowi Niepełnosprawnych,
jednemu z najbardziej wzruszających i prowokujących wydarzeń Roku Świętego. W Mszy św. wzięło
udział ponad 15 tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym połowa to niepełnosprawni: odbicie
rzeczywistości, która w samych tylko Włoszech dotyczy miliona czterystu tysięcy rodzin. Przybyli
z kilkunastu krajów świata, w tym z Polski.
Cała liturgia przygotowana była w taki sposób, aby niepełnosprawni mogli w niej uczestniczyć jak
najaktywniej: osoby na wózkach znalazły miejsce wokół ołtarza, w kilku punktach bazyliki
rozmieszczono ekrany, na których niesłyszący mogli śledzić tłumaczenie czytań i homilii w języku
migowym, niewidomym rozdano teksty modlitw i pieśni spisane alfabetem Braille‘a. Śpiewy
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liturgiczne były wykonywane przez orkiestrę i chór złożone w dużej mierze z niepełnosprawnych, oni
też odczytali teksty biblijne liturgii słowa i przynieśli do ołtarza dary na ofiarowanie. Również wśród
koncelebransów było wielu kapłanów niepełnosprawnych.
Ojciec Święty wygłosił homilię, w której zachęcał niepełnosprawnych do dawania świadectwa
w roztargnionym społeczeństwie: „Swoją obecnością, drodzy Bracia i Siostry, potwierdzacie, że
niepełnosprawność to nie tylko potrzeba, ale bardziej jeszcze prowokacja wobec egoizmu jednostek
i społeczności; to wezwanie do coraz to nowych form braterstwa‖. W papieskiej homilii nie zabrakło
apelu do społeczeństwa i polityków: „Róbcie wszystko, aby takie warunki życia i możliwości, ażeby
wasza godność, drodzy Bracia i Siostry, była faktycznie uznana i chroniona. Społeczeństwo o bogatej
wiedzy naukowej i technicznej może i powinno zrobić więcej ... Najważniejsza jest jednak troska
o stosunki międzyludzkie: świadczenie pomocy, przyjaźni i współpraca. Oto dlaczego należ wspierać
takie formy leczenia i rehabilitacji, które liczą się z integralną wizją osoby ludzkiej‖.
Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II zwrócił się do wszystkich niepełnosprawnych na świecie
z tymi słowami: „Panie życia i nadziei ... Dzięki Tobie niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem
życia. Ostatnim słowem jest miłość, Twoja miłość, która nadaje życiu sens‖.
9 XII

-

JUBILEUSZ TAKSÓWKARZY EUROPY

Piętnaście tysięcy taksówkarzy obchodziło swój Jubileusz. Przybyli z całej Europy (Francja,
Anglia, Niemcy, Hiszpania) wraz z pięćdziesiątką gondolierów i uczestniczyli we Mszy św. na placu
św. Piotra, po czym wzięli udział w audiencji u Ojca Świętego. Z tej okazji komitet organizacyjny
Dnia Jubileuszu przekazał Papieżowi samochód terenowy z przeznaczeniem dla misjonarzy na
Madagaskarze.
9 - 10 XII

-

JUBILEUSZ KATECHETÓW I NAUCZYCIELI RELIGII

*
9 grudnia katecheci i nauczyciele religii zgromadzili się na placu prze Bazyliką św. Pawła
za Murami. Potem przeszli przez Drzwi Święte aby uczestniczyć w Eucharystii. Po południu zebrali
się w Auli Pawła VI w Watykanie, gdzie wzięli udział w konferencji poświęconej refleksji nad
perspektywami katechezy w trzecim tysiącleciu, zatytułowanej „Katecheci, nauczyciele religii
i misterium Kościoła‖. O godz. 21-ej w Bazylice Matki Bożej Większej uczestniczyli w pokazie
wykorzystania muzyki jako środka przekazu treści katechetycznych.
*
10 grudnia, w niedzielę, Papież przewodniczył Eucharystii sprawowanej na placu św.
Piotra, w której uczestniczyli katecheci i nauczyciele religii (z Polski przybyło 70 osób), a także
liczni wierni z całego świata. Zgromadzeni reprezentowali 2,5 miliona nauczycieli religii na
wszystkich kontynentach. Ojciec Święty wygłosił homilię, w której ukazał postać św. Jana
Chrzciciela jako wzór dla katechetów. Na zakończenie Eucharystii wręczył dziesięciorgu katechetom
z pięciu kontynentów egzemplarze Katechizmu Kościoła katolickiego, zachęcając ich aby <<żyli
wiarą, którą wyznają, sprawowali z radością Boże tajemnice, byli świadkami nowego życia, użyźniali
modlitwą swoją posługę katechetyczną, szerzyli w świecie ewangeliczną naukę powierzoną
Magisterium i świadectwu Kościoła>>.
Po południu w Auli Pawła VI uczestnicy Jubileuszu Katechetów wzięli udział w konferencji
wygłoszonej przez kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary na temat „Nowej
ewangelizacji‖.
16 XII -

JUBILEUSZ ŚWIATA MODY

Dwa tysiące pracowników sektora mody obchodziło swój Jubileusz w sobotę, 16 grudnia. Spotkali
się, by celebrować liturgię pokutną i reflektować nad „Znaczeniem Jubileuszu‖ już 15 grudnia
w bazylice Sant‘ Eugenio. Przed audiencja u Ojca Świętego uczestniczyli w Mszy św. w kościele
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Santo Spirito in Sassia oraz przekroczyli Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Styliści, krawcy, twarze
znane w świecie mody, zostali „wezwani‖ przez Jana Pawła II podczas sobotniej audiencji do
powszechnej misji Kościoła. „W waszej pracy - powiedział Papież podczas spotkania - do której
wzywa was fantazja i smak, starajcie się przekazywać innym ,miłość za pośrednictwem piękna. Niech
zawsze was ożywiają zdrowe zasady moralne, które składają się na dziedzictwo każdej kultury
autentycznie ludzkiej‖. Na zakończenie audiencji styliści ofiarowali Ojcu Świętemu kapę z 500 roku
oraz białą albę z wyhaftowanym napisem: „Totus Tuus‖.
15 - 17 XII

-

JUBILEUSZ ŚWIATA TEATRU, KINA, TELEWIZJI I MUZYKI

Artyści sceny i estrady - aktorzy, muzycy, cyrkowcy, pracownicy filmu i telewizji uczestniczyli
w specjalnym Jubileuszu, który odbywał się w Rzymie w dniach jak wyżej.
*
15 grudnia w Bazylice Matki Bożej Większej uczestniczyli we Mszy św., a po południu
w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego wzięli udział w nabożeństwie pokutnym.
*
16 grudnia, rano artyści przeszli w pochodzie z placu del Popolo do kościoła św. Ignacego
Loyoli, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym.
*
17 grudnia, Ojciec Święty sprawował dla uczestników Jubileuszu Eucharystię na placu św.
Piotra. Wygłosił również homilię, w której wystąpił z przesłaniem, aby w swojej pracy mieli zawsze
na uwadze swoich odbiorców, ich prawa i ich słuszne oczekiwania, zwłaszcza wówczas gdy są to
osoby wymagające formacji. Dalej Papież mówił: „Nie pozwólcie, aby kierowały wami wyłącznie
względy ekonomiczne lub ideologiczne. Taka jest podstawowa zasada etyki społecznego przekazu,
której każdy z was powinien przestrzegać na swoim polu działalności. Papieska rada ds. Środków
Społecznego Przekazu opublikowała w czerwcu tego roku specjalny dokument na ten temat - Etyka
w środkach społecznego przekazu - który proponuje wam przemyśleć.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła na placu grupa żonglerów.
6 I

-

ZAMKNIĘCIE WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000

W uroczystość Objawienia Pańskiego, ponad sto tysięcy Rzymian i pielgrzymów z całego świata
wzięło udział w ceremonii zamknięcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Liturgia rozpoczęła się w
atrium Bazyliki watykańskiej. Ojciec Święty wezwał wiernych, aby po zakończeniu obchodów
jubileuszowych wciąż wpatrywali się w Chrystusa, który jest miłosierdziem i światłością świata, i jak
Maryja ukazywali Go wszystkim ludziom. Po chwili modlitwy Jan Paweł II podszedł do Drzwi
Świętych i zamknął je w milczeniu. Znaczenie tego symbolicznego gestu wyjaśnił w homilii
wygłoszonej podczas Eucharystii sprawowanej z kardynałami na placu św. Piotra.
<<Zamykają się dziś Drzwi Święte, ‗symbol‘ Chrystusa - powiedział - ale pozostaje szeroko
otwarte Serce Chrystusa. Nadal mówi On do ludzkości spragnionej nadziei sensu: ‗Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię‘ (Mt 11, 28)>>.
Przed końcowym błogosławieństwem Ojciec Święty wygłosił krótkie przemówienie,
w którym podziękował wszystkim za współpracę w przygotowaniu licznych uroczystości
jubileuszowych, a następnie podpisał List apostolski <<Novo millennio ineunte>>, skierowany do
biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Po raz
pierwszy w historii Kościoła dokument tej rangi podpisany został przez Papieża publicznie, na oczach
ponad stu tysięcy wiernych obecnych na placu św. Piotra.
Po odśpiewaniu przez chóry i wiernych hymnu <<Te Deum laudamus>> Jan Paweł II udzielił
Błogosławieństwa Apostolskiego, a następnie otwartym samochodem przejechał przez plac św.
Piotra. Rzesze wiernych wyrażały mu wdzięczność za przewodniczenie wielkim uroczystościom
Roku Świętego.
W przemówieniu do Polaków Jan Paweł II powiedział:
„Życzę wszystkim moim rodakom, aby duchowe dary udzielone nam w czasie Wielkiego Jubileuszu
nadal trwały i przynosiły owoce w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Niech Chrystus,
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<<jedyny Zbawiciel świata>>, wzbogaci wszystkich swoim błogosławieństwem i prowadzi po
drogach nowego tysiąclecia‖.
Drzwi Święte w Bazylikach: św. Jana na Lateranie - Katedrze Rzymu, św. Pawła za Murami
i Matki Bożej Większej zostały zamknięte 5 stycznia 2001 roku o godzinie 17.00, przez kardynałówlegatów w czasie I Nieszporów Epifanii.
W Betlejem dnia 2 stycznia 2001 r. obrzędowi zamknięcia Jubileuszu w Ziemi Świętej
przewodniczył kard. Roger Etchegaray, przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu.
Informacja ogólna.
W Roku Jubileuszowym w spotkaniach z Ojcem Świętym uczestniczyło prawie 8,52 miliona osób
z całego świata. Dane te , według Prefektury Domu Papieskiego, dotyczą tylko tych wiernych, którzy
uczestniczyli w audiencjach lub obrzędach pod przewodnictwem Jana Pawła II i których można było
ująć w statystyce.
Natomiast wszystkich pielgrzymów przybyłych do Rzymu z okazji Wielkiego Jubileuszu było
znacznie więcej. Według Rzymskiej Agencji do spraw Jubileuszu Wieczne Miasto odwiedziło w 2000
roku ponad 24,5 miliona wiernych, natomiast włoski urząd statystyczny szacuje ich liczbę nawet na
32 miliony.

AKT ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
1. <<Niewiasto, oto Syn Twój!>> (J 19, 26).
Gdy zbliża się ku końcowi Rok Jubileuszowy,
w którym Ty, o Matko, na nowo
ofiarowałaś nam Jezusa,
błogosławiony owoc Twego przeczystego łona,
Wcielone Słowo, Odkupiciela świata,
szczególne wzruszenie budzą w nas te słowa,
bo kierują nasze myśli ku Tobie
i czynią Cię naszą Matką:
<<Niewiasto, oto Syn Twój!>>
Zawierając Ci apostoła Jana,
a wraz z nim synów Kościoła i wszystkich ludzi,
Chrystus nie umniejszył, ale raczej potwierdził
swą rolę jedynego Zbawiciela świata.
Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa
światłości Chrystusa,
bo istniejesz w Nim i przez Niego.
Całą swą istotą mówisz fiat: Tyś jest Niepokalana,
w Tobie jaśnieje pełnia łaski.
I oto Twoje dzieci gromadzą się wokół Ciebie
u zarania nowego Millennium.
Głosem Następcy Piotra,
z którym łączą się liczni pasterze,
przybyli tu z wszystkich części świata,
Kościół z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo,
uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę
w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość.
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2. W tym roku łaski
wielu zaznało i nadal zaznaje
przeobfitej radości z daru miłosierdzia,
którego Ojciec udzielił nam w Chrystusie.
W Kościołach partykularnych rozsianych po świecie,
a zwłaszcza tutaj, w centrum chrześcijaństwa,
wiele różnych grup wiernych przyjęło ten dar.
To miejsce rozbrzmiewało entuzjazmem młodzieży,
stąd zanosili swoje modlitwy chorzy.
Tędy przeszli kapłani i zakonnicy,
artyści i dziennikarze
ludzie pracy i nauki,
i wszyscy rozpoznali w Twoim umiłowanym Synu
Słowo Boże, które stało się ciałem w Twoim łonie.
Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam,
o Matko,
aby owoce tego Roku nie zostały zmarnowane,
a ziarna łaski rozwijały się
aż do pełnej miary świętości,
do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.

3. Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość,
która nas czeka,
prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze.
Żyjemy w niezwykłej epoce,
porywającej i zarazem pełnej sprzeczności.
Ludzkość dysponuje dziś
niesłychanie skutecznymi środkami,
którymi może zamienić świat w kwitnący ogród
albo obrócić go w ruinę.
Posiada niezwykłe możliwości oddziaływania
na same źródła życia:
może je wykorzystać ku dobru,
w granicach zakreślonych przez prawo moralne,
ale też może iść za głosem krótkowzrocznej pychy,
która każe nauce odrzucać wszelkie ograniczenia
i prowadzi ją nawet do podeptania szacunku
należnego każdej istocie ludzkiej.
Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości
ludzkość stoi na rozdrożu.
Także teraz, Najświętsza Panno,
zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie.

4. Dlatego, Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan (por. J 19, 27),
aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna.
<<Niewiasto, oto dzieci Twoje!>>
Stajemy tutaj przed Tobą,
aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece
samych siebie, Kościół i cały świat.
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Proś za nami Twego umiłowanego Syna,
aby udzielił nam obficie Ducha Świętego,
Ducha prawdy, który jest źródłem życia.
Przyjmij Go dla nas i z nami,
jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej,
zgromadzonej wokół Ciebie
w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz. 1, 14).
Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość,
niech prowadzi ludzi i narody
ku wzajemnemu zrozumieniu
i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi,
poczynając od najsłabszych:
dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat
oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa
i cierpienia,
młodych poszukujących sensu,
ludzi pozbawionych pracy,
nękanych przez głód i choroby.
Zawierzamy Ci rozbite rodziny,
starców pozbawionych opieki
i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei.

5. O Matko, która znasz cierpienia

i nadzieje Kościoła i świata,
wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach,
jakich życie nie szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich
ciemności nie przemogły światła.
Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy
naszą drogę w nowym Millennium,
aby pod Twoim przewodnictwem
wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa,
światłość świata i jedynego Zbawiciela,
który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
WYKAZ UROCZYSTYCH AKTÓW ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
KOŚCIOŁA I RODZINY LUDZKIEJ, KTÓRYCH DOKONAŁ PAPIEŻ JAN PAWEŁ II.
Data

Miejsce

Okoliczności

4 VI 1979

Jasna Góra
(Częstochowa)

Pierwsza pielgrzymka do Polski.

7 VI 1981

Bazylika Matki
Boskiej Większej
(Rzym)

W 1600. rocznicę Soboru Konstantynopolitańskiego
i 1550. rocznicę Soboru Efeskiego.

13 V 1982

Fatima

W pierwszą rocznicę zamachu na swoje życie.
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(Portugalia)
25 III 1984

Plac św. Piotra
(Rzym)

Jubileuszowy Rok Odkupienia.
Dla upamiętnienia fiat wypowiedzianego przez Maryję
w dniu zwiastowania.

13 V 1991

Fatima
(Portugalia)

W 10. rocznicę zamachu
i nowej sytuacji politycznej Europy po 1989 r.

8 X 2000

Rzym

Wielki Jubileusz Roku 2000.
Papież klęcząc na placu św. Piotra przed cudowną figurą
Matki Bożej Fatimskiej, przywiezioną z Fatimy, odczytał
wraz z biskupami Akt Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie
Kościoła i ludzkości.*
Zawierzenia Maryi Papież dokonał na zakończenie Jubileuszu
Biskupów.

Jan Paweł II - jak sam powiedział - jest <<człowiekiem zawierzenia>> i od chwili wyboru na
Stolicę Piotrową uczy wiernych ofiarowywania Maryi życia i serca - Totus Tuus.

DROGA KOŚCIOŁA W TRZECIM TYSIĄCLECIU WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DUC IN ALTUM
List apostolski Novo Millennio Ineunte jest dokumentem podsumowującym Rok Święty,
a zarazem wytyczeniem szlaku którym Kościół powinien podążać w trzecim tysiącleciu. Ojciec Święty
rozważa w nim wymagania wobec Kościoła, który po roku intensywnego doświadczenia duchowego
czuje się wezwany do „rozwinięcia żagli” - Duc in altum! - zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa
danym Piotrowi, aby stawiać czoła wyzwaniom przyszłości.
Poniżej synteza Novo Millennio Inneunte.
SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM, DZIEDZICTWO WIELKIEGO JUBILEUSZU
W pierwszym rozdziale Novo Millennio Inneunte. Jan Paweł II przywołuje najważniejsze
wydarzenia Roku Jubileuszowego, nie tyle w celu dokonania jakiegoś bilansu, co raczej dla
skomponowania hymnu uwielbienia, a zarazem „ odszyfrowania‖ przesłań, które Duch Boży
skierował do Kościoła podczas tego Roku Łaski. W ten sposób powracają niektóre znaczące
momenty, od wielkiego ekumenicznego debiutu w bazylice Świętego Pawła, do jakże „intensywnego‖
aktu „oczyszczenia pamięci‖, od pielgrzymki do Ziemi Świętej do licznych spotkań
z najprzeróżniejszymi kategoriami osób.
Specjalna wzmianka przeznaczona jest dla młodzieży, na której Jubileusz wywarł ogromne
wrażenie, doprowadzając do sformułowania wezwania do bardzo śmiałego zaangażowania
duszpasterskiego na rzecz nowych pokoleń. Z drugiej strony, Wielki Jubileusz został odebrany przez
Jana Pawła II nade wszystko jako wydarzenie łaski, z nadzieją, że dotknęło ono niezliczoną rzeszą
istnień ludzkich , kierując je na drogę nawrócenia.
Tytuł dobrze oddaje konkluzję, którą Papież zeń wyprowadza: odnowione spotkanie
z Chrystusem to prawdziwe dziedzictwo Jubileuszu, którego teraz należy strzec jak skarbu
i inwestować w przyszłość.
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OBLICZE DO KONTEMPLACJI
To tytuł rozdziału drugiego, który posiada silną inspirację kontemplacyjną. Przed spoglądaniem
w przyszłość w kategoriach bezpośredniego działania, Jan Paweł II zaprasza kościół do tego, by nie
zagubić, lecz by pogłębić jeszcze bardziej kontemplację misterium Chrystusa, pozostając z oczami
utkwionymi w Jego obliczu. Niebezpieczeństwo jest w istocie rzeczy to samo, na które Jezus wskazał
Marcie z Betanii [„Troszczysz się i niepokoisz o wiele‖ (Łk 10, 41)]: rzucić się „głową w dół‖
w działalność duszpasterską, zapominając o kontemplacji, która jest jej źródłem. O nią to Kościół
winien nieustannie się troszczyć. Stąd tez cały rozdział, w którym Jan paweł II odczytuje ponownie
Chrystusa w Jego podstawowych wymiarach. Ten tekst nie pretenduje do rangi traktatu
doktrynalnego, lecz raczej do przywołania głosu Piotra z jego wyznania w Cezarei Filipowej - „Tyś
jest Chrystus, Syn Boga Żywego‖ (Mt 16, 16) - i przedłożenia go całemu Kościołowi, jako
wiekuistego fundamentu. List skupia się na uwydatnieniu przede wszystkim historycznych rysów
Chrystusa, podkreślając prawdomówność i wiarygodność tekstów ewangelicznych. Potem zanurza się
niejako w kontemplację oblicza Chrystusa, w głębię Jego Bosko-ludzkiego misterium i uwydatnia
Jego Boską samoświadomość, nie ustającą nawet w dramatycznym momencie ukrzyżowania. Na
koniec trwa
w blasku Jego Zmartwychwstania.
NA NOWO ROZPOCZĄĆ WYCHODZĄC OD CHRYSTUSA
Ten i następny rozdział dotyczą już bezpośrednio obszaru programowego. Rozdział trzeci - Na
nowo rozpocząć od Chrystusa - zaczyna się od apelu do Kościołów lokalnych, zapraszając je do
kontynuowania i pogłębiania ich programów duszpasterskich, stosownie do wymagań różnych
kontekstów. List nie próbuje bynajmniej nakreślić jednego rodzaju planu duszpasterskiego dla całego
Kościoła, lecz ogranicza się do wskazania spraw najpilniejszych i najważniejszych. Dalej rozdział
wskazuje na potrzebę skierowania duszpasterstwa chrześcijańskiego na doświadczenie solidnej wiary,
która doprowadziłaby do rozkwitu świętości, według linii zarysowanej począwszy od V rozdziału
Lumen gentium („powszechne powołanie do świętości‖). Na to powinna spoglądać pedagogia
eklezjalna, proponując wyższe ideały i nie zadawalając się przeciętną, mizerną religijnością. Stąd tez
płynie konieczność odkrycia modlitwy w takiej głębi, w której jest ona zdolna doprowadzić do
chrześcijańskiego doświadczenia Boga, na bazie bogatego dziedzictwa eklezjalnego i mistycznego
dwóch tysięcy lat historii; modlitwy osobistej, ale przede wszystkim wspólnotowej, poczynając od
liturgicznej, „źródła i zwieńczenia‖ życia eklezjalnego. Ojciec Święty wzywa w sposób szczególny do
ponownego odkrycia niedzieli, Paschy tygodnia, obchodzonej tak, by Eucharystia była jej sercem.
Dalej następuje zaproszenie z mocą do sakramentu pojednania.
Jubileusz unaocznił, ze ten sakrament, dobrze ukazany i sprawowany, jest w stanie przezwyciężyć
swój kryzys, w jaki zdawał się bezpowrotnie zagłębiać w minionych dziesięcioleciach. I na koniec dusz wszystkiego; Jan Paweł II przypomina o pierwszeństwie słuchania Słowa Bożego, za która
logicznie postępuje konieczność przepowiadania. „Nowa ewangelizacja‘ - apel tylekroć powtarzany
w minionych latach - pozostaje po Jubileuszu bardziej palący, niż kiedykolwiek.
ŚWIADKOWIE MIŁOŚCI
Ten ostatni rozdział kontynuuje dyskusje programową w odniesieniu do komunii, miłości caritas,
świadectwa w świecie. Komunia (kinonia) odkryta na nowo przez Sobór Watykański II jako centralna
kategoria dla ujęcia własnego misterium Kościoła, przedstawiana jest przez Ojca Świętego,
wychodząc od jej aspektu duchowego, a potem poprzez jej wymogi operacyjne, które zeń wypływają.
Są w Kościele ramy i instrumenty komunii, które maja swój dobrze określony profil instytucjonalny.
Będą one nadal zachowywane, uprawiane i rozwijane. List wskazuje tutaj liczne instytucje (synody),
konferencje episkopatów, rady kapłańskie i duszpasterskie), obecne w Kościele oraz w Kościołach
partykularnych, iż stałyby się one bezdusznymi aparatami, gdyby nie kultywowano „duchowości
komunii‖, czyli zdolności do pojmowania komunii jako daru z wysoka, a zarazem przeżywania jej
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w kategoriach braterskich stosunków, z szacunkiem dla wzajemnych darów. Wśród obowiązków
koniecznych do podjęcia jawi się ekumenizm, aby coraz bardziej przeżywać wraz ze wszystkimi
braćmi w wierze tę pełną jedność, jaką Kościół już cieszy się w sposób tajemniczy w Chrystusie.
Dalej, otwiera się ogromne pole dla miłości braterskiej caritas, wielkie „przedsiębiorstwo‖
duszpasterstwa. Jan Paweł II przypomina liczne wyzwania, które docierają do Kościoła i popychają
Go do tego, by stał się - z odnowioną „fantazją‖ i szczodrobliwością - wyrazem konkretnej miłości
Boga w najrozmaitszych sytuacjach cierpienia i biedy. Tutaj mieści się także „znak‖ miłości, który
Ojciec Święty pragnie pozostawić jako owoc i pamiątkę Roku Jubileuszowego. Z napływających
ofiar, po spłaceniu koniecznych rachunków, zostanie w Rzymie zrealizowane dzieło, mające być
w zamierzeniu symbolem rozkwitu miłości, poprzez który Kościół powszechny ma nadal
kontynuować swoje stawanie się „ładunkiem‖ nowego tysiąclecia. Ostatni scenariusz to odważne
świadectwo, do którego chrześcijanie są wezwani, by je dawać we wszystkich sektorach życia
społecznego i kulturalnego; a oto miejsca gdzie obecność fermentu ewangelicznego jest szczególnie
pilna: od kwestii związanych z rodziną i ochroną życia do problemów wywołanych kryzysem
ekologicznym i eksperymentami naukowymi pozbawionymi odniesień etycznych. Pośród świadectw,
których nie można pominąć, znajduje się także i to, które chrześcijanie muszą zaoferować, w świetle
ustaleń soborowych, w zakresie dialogu między religijnego. Nic nie odejmując obowiązkowi
chrześcijańskiego przepowiadania, dialog pozostaje ważnym nakazem dla wzrastania wszystkich
w poszukiwaniu prawdy i w rozszerzaniu pokoju.

DUC IN ALTUM
List kończy się tak, jak się zaczynał, przywołaniem wezwania Piotra przez Jezusa podczas
wydarzenia cudownego połowu: „Duc in altum!”. Drzwi Święte zamknęły się, ale pozostaje jak
zawsze otwarta „Brama żywa‖, Jezus Chrystus, którego one symbolizują. To nie jest tak, że po
jubileuszowym uniesieniu Kościół powraca do szarej codzienności. Wręcz przeciwnie, oczekuje nań
nowy zryw apostolski, ożywiony i podtrzymywany przez ufność w obecność Chrystusa i w moc
Ducha Świętego.
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JAN PAWEŁ II O SOBIE
Fragmenty biografii Ojca Świętego wypowiedziane Jego własnymi słowami. Zaczerpnięte
z doskonałej książki, wydanej przez Wydawnictwo Literackie Jan Paweł II – Autobiografia, pod
redakcją Justyny Kiliańczyk-Zięby.
Mam na imię Karol...
Urodziłem się (...) w tym czasie, gdy bolszewicy szli na Warszawę.
Polska była bardzo zagrożona. Wtedy się urodziłem i wtedy też mnie
ochrzczono tym (...) imieniem, które niosę z sobą przez całe życie... Na
imię mam Karol.

Powiększ zdjęcie

(...) Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i
charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem
młodzieńcze. Te właśnie lata łączą mnie nierozerwalnie z
Wadowicami, tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb
„Królewskie Wolne Miasto Wadowice‖... To miasto lat dziecięcych
(...) było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych
– jak mówi Norwid – „pierwszych ukłonów‖, co są „jak odwieczne
Chrystusa wyznanie: »Bądź pochwalony«‖.
Moje lata dziecięce i chłopięce zostały wnet naznaczone utratą
osób najbliższych. Najprzód Matki, która nie doczekała dnia
mojej Pierwszej Komunii św. (...). Matkę straciłem jeszcze w
wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam (...). Ona chciała mieć dwóch synów: lekarza i księdza.
Moje kapłaństwo
Historia mojego powołania kapłańskiego? Historia ta znana jest przede
Powiększ zdjęcie
wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej
warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta
człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w
całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do
niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. (...)
Ja poczułem moje powołanie kapłańskie w czasie wojny i codziennego
zagrożenia życia, bo tak było, tak było... I czując to powołanie, nie myślałem
nigdy, że doprowadzić mnie ono może do obecnego urzędu, nigdy o tym nie
myślałem.
(...)
Mając otrzymać święcenie kapłańskie, pada się na twarz, całym ciałem,
czołem dotyka się posadzki świątyni, a w tej postawie zawiera się wyznanie
jakiejś całkowitej gotowości do podjęcia służby, jak zostaje mu powierzona. Jako wykładowca
KUL-u
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Zostałem biskupem...
... dwanaście lat po święceniach kapłańskich. Z rąk arcybiskupa
Eugeniusza Baziaka otrzymałem sakrę biskupią w katedrze na Wawelu, w
dniu 28 września 1958 r., i aż do jego śmierci byłem najbliższym jego
współpracownikiem w biskupim posługiwaniu Kościołowi krakowskiemu.

Powiększ zdjęcie

... zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany, ażeby być biskupem, w
czasie kiedy byłem na kajakach, można by powiedzieć – na łodziach.
I wcale nie było łatwe to wezwanie, bo wypadło w samym środku wędrówki
po bardzo trudnej trasie.

Na ulicach Krakowa
– ukochanego miasta
Wprost z kajaka...
Jeżeli kapłan w wycieczce nie przeszkadza, jeżeli jest wręcz
poszukiwany, to znak, że mamy do czynienia z możliwością
duszpasterstwa indywidualnego, sięgającego do głębi młodej duszy na
zasadzie obustronnego zaufania.
Odnowiłem w sobie moje własne umiejętności turystyczne: nauczyłem
się nocować pod namiotem, uczestniczyć w biwakach, a przy tej
sposobności poznawać nieznane mi przedtem uroki polskiej ziemi,
zarówno na południu, w obszarze górskim, jak też na północy, w
rejonie pojezierzy.

Powiększ zdjęcie

Czytał wiele, choć nie
uważał siebie za
„pożeracza książek‖

Serce pozostało w Krakowie
Moja miłość do Krakowa jest starsza niż mój pobyt w Krakowie.
(...) urodziłem się poza Krakowem, ale żyjąc na co dzień poza
Krakowem, w Wadowicach, stale do Krakowa tęskniłem i uważałem
za wielki dzień w moim życiu, kiedy po zdaniu matury w 1938 r. już
się tu na stałe przeprowadziłem i zacząłem uczęszczać na Uniwersytet
Jagielloński. (...)
Uwierzcie mi, że niełatwo jest opuścić Kraków. Tu, na tej ziemi,
się urodziłem.
Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia, poczynając
od wpisu na Uniwersytet Jagielloński w 1938 r. Tutaj też doznałem
łaski powołania kapłańskiego. (...)
Tutaj też, w katedrze wawelskiej, otrzymałem konsekrację biskupią –
a od stycznia 1964 r. przyjąłem wielkie dziedzictwo biskupów
krakowskich po śp. księdzu kardynale Adamie Stefanie Sapieże i po
śp. księdzu arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku, metropolicie lwowskim.
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Powiększ zdjęcie

Paweł VI nakłada na
głowę arcybiskupa
Krakowa Karola Wojtyły
kardynalski biret

Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególną
syntezą wszystkiego, co polskie, co chrześcijańskie. Zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej
Ojczyzny. Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje Kraków stary, który pamiętam z lat młodzieńczych i
studenckich, nawet jeszcze okupacyjnych, i Kraków nowy – ten, który wraz z powstaniem Nowej
Huty rozrósł się już trzykrotnie w stosunku do tego przedwojennego – ten, w którego problemach
uczestniczyłem jako duszpasterz, jako profesor, jako biskup, jako kardynał.
Słowiański papież
Nie zapomnę słów, które w dniu 16 października – w dniu św. Jadwigi
Śląskiej – wypowiedział do mnie w momencie, gdy zbliżała się
decyzja konklawe: „Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać‖. (...)

Powiększ zdjęcie

... po wyborze kardynał prymas, Kardynał Tysiąclecia, powiedział do
mnie: „Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie‖.
Wierzcie mi, że udając się do Rzymu na konklawe, najbardziej
pragnąłem wrócić (...) do mojej umiłowanej Archidiecezji i do
Ojczyzny. Skoro jednak inna była wola Chrystusa Pana, zostaję i
podejmuję to nowe posłannictwo, które mi wyznaczył.
... Skąd mogłem wiedzieć, że (...) wszystkie lata mojego życia,
studiów, kapłaństwa, biskupstwa (...) przygotują mnie do tego
wezwania, które wypowiedział Chrystus w dniu 16 października
1978 r. w Kaplicy Sykstyńskiej? A jednak z perspektywy tego dnia
muszę raz jeszcze popatrzeć na wszystkich, którzy mnie do niego
przygotowali – z pewnością nie wiedząc o tym.

16 października 1978 r. po
ogłoszeniu wyboru
nowego papieża Jana
Pawła II
Fot. PAP/ EPA
PHOTO/ANSA/M.
Capodanno

Myślę, że wynik konklawe w dniu 16 października 1978 r. był
zaskoczeniem nie tylko dla mnie! Bóg, który kieruje wydarzeniami, jakie dzieją się w wymiarze
zewnętrznym, jest jednak równocześnie Panem serc – i wspiera je od wewnątrz, aby mogły sprostać
wydarzeniom, które od zewnątrz, po ludzku, zaskakują nas i przerastają. (...) Wszystko, co mogłem
wówczas pomyśleć, wyraziło się właściwie w odpowiedzi, jaką dałem na pytanie kardynała Villot,
który wedle regulaminu konklawe miał stwierdzić, czy elekt przyjmuje wybór. (...) – Czy
przyjmujesz?
– W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła
– świadom wielkich trudności – przyjmuję!
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Cały Twój
Totus Tuus... Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie
jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że
przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa zrodziło się we mnie w
okresie, gdy podczas drugiej wojny światowej pracowałem jako
robotnik w fabryce. Jasna Góra – Clarus Mons, Chiaromonte:
sanktuarium Królowej Polski! Jest to sanktuarium całego narodu.
U swej Pani i Królowej naród polski szukał przez wieki i szuka nadal
oparcia i siły duchowego odrodzenia. Jest to miejsce szczególnej
ewangelizacji. Wielkie wydarzenia w życiu Polski są zawsze jakoś
z tym miejscem związane.

Powiększ zdjęcie

Miłosierdzie Boże – apelował Papież – jest dowodem na żywotność
naszej wiary, bo ona bez uczynków jest martwa.

Jan Paweł II w
sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach.
Fot. Adam Bujak,
Pielgrzym Polski/Biały
Kruk

Spotkania...
...dobrze jest rozpocząć XXI wiek nie od rozłamów, ale od
wspólnej wizji, w której wyraża się marzenie o jedności ludzkiej
rodziny. (...)
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez
przebaczenia – nieustannie będę ostrzegał wszystkich, których z tego
czy innego powodu przepełnia nienawiść, pragnienie zemsty, żądza
zniszczenia.

Powiększ zdjęcie

Jan Paweł II na spotkaniu
z Jaserem Arafatem
Fot. PAP/EPA
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Nie ustawaj w drodze
Kościół znajduje się nieustannie w stanie misji: co również oznacza
pójście na spotkanie. Misja skierowana jest nade wszystko na
zakładanie kościołów, na tworzenie stałych punktów, wymaga jednak
także wyjścia na spotkanie z ludźmi.

Powiększ zdjęcie

Myślę kategoriami proboszcza. Kiedyś wszędzie ludzie szukali go
w parafii. Dzisiaj on musi iść pomiędzy nich, musi być obecny pośród
ludzi. Skoro jest to ważne dla proboszcza, w naturalny sposób jest
ważne dla biskupa. A także – chociaż na płaszczyźnie uniwersalnej –
i dla papieża.
Jan Paweł II na spotkaniu
z patryjarchą
Ekumenizm to nie tylko „szlachetna idea‖ (...) – to równocześnie
Konstantynopola
wielka próba wiary, nadziei i miłości: wyjście w stronę tego, co jest
Bartłomiejem I
„możliwe u Boga‖, na przekór temu, co po ludzku może się zdawać
Fot. PAP/EPA/ARTURO
„niemożliwe‖.
MARI
... trzeba podejmować stopniowo różne kroki: nie tylko spotykać się w
modlitwie o jedność, ale wszędzie, gdzie to możliwe, świadczyć w
jedności – oraz usuwać przeszkody, zarówno te, które tkwią w mentalności napiętnowanej wiekami
podziału i rozłączenia, jak też te najważniejsze, które tkwią w doktrynie i teologii.
Nigdy nie zapomnę zdania, które wypowiedzieli na spotkaniu ekumenicznym przedstawiciele
wspólnot protestanckich w Kamerunie: „wiemy, że jesteśmy podzieleni, ale nie wiemy, dlaczego‖.
Proboszcz świata
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który
nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze
otwarta. (...) Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia,
które
wskazuje
na
pierwszego
Stwórcę
życia.
(...)
Nieprzypadkowo Jezus wzywał uczniów, aby mieli dziecięce serca
(por. Mk 10, 13-16).

Powiększ zdjęcie

Wszędzie, gdzie mogę, nawiedzam (...) Kościół powszechny
poprzez różne Kościoły lokalne żyjące w poszczególnych krajach i na
różnych kontynentach. Stałem się takim wędrującym pasterzem,
wędrującym papieżem, i w ten sposób pragnę służyć Kościołowi W czasie audiencji
powszechnemu i Kościołowi w różnych krajach świata, wśród różnych generalnej w Watykanie
ludów
i
narodów,
tak
jak
mnie
na
to
stać. Fot. Arturo Mari
Będę szedł naprzód tak długo, jak długo Opatrzność da mi siły.
Są to podróże wiary i modlitwy, które zawsze koncentrują się na
medytacji i głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu Eucharystii, wzywaniu Maryi, Matki Kościoła.
Są to podróże miłości, pokoju i powszechnego braterstwa. Są one także okazją do „wędrownej
katechezy‖, do przedłużonego na cały świat głoszenia Ewangelii.
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Cierpienie i starość
Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, czego się
nauczyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego,
co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej
symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

Powiększ zdjęcie

„Ksiądz nie wie, jak bardzo jestem szczęśliwy‖...
Miałem przed sobą człowieka, który stracił wszystko w powstaniu
warszawskim, sam zaś pozostawał przykuty do łóżka jako ciężki
inwalida. I ten człowiek, zamiast skarżyć się na swój los, mówi mi
„jestem szczęśliwy‖. Nawet nie pytałem, dlaczego. Zrozumiałem bez 2 maja 1992 r. Triest
słów, co się musiało dokonać w duszy mojego rozmówcy, jak mógł (Włochy). Spotkanie z
przebiegać ten proces – a przede wszystkim: Kto mógł go w nim chorymi
dokonać. Odtąd spotykałem się z cierpiącym, bardzo często Fot. Grzegorz Gałązka
odwiedziłam ich po domach, w szpitalach i często, trafiałem na ślady
tego samego procesu, rozpoznając różne jego stadia, poniekąd też
różne jego modyfikacje. Prócz tego poznałem ludzi, którzy należąc do służby zdrowia: pielęgniarki,
lekarzy, a także innych... umieli torować drogi do tego wewnętrznego procesu.

JAN PAWEŁ II POWIEDZIAŁ
- "Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły do
skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludzkości cierpi
nędzę i zaniedbanie"
W orędziu na Światowy Dzień Pokoju (20.12.2002)

- "Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal
zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom".
"Wiek dwudziesty, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był
w szczególny sposób "misterium nieprawości". Z tym dziedzictwem dobra, ale też i zła weszliśmy
w nowe tysiąclecie".
Jan Paweł II, W homilii na krakowskich Błoniach, 18.08.2002

- "Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę".
Jan Paweł II, W czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej, 18.08.2002
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- "Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi
oczekiwaniami i nadziejami"
Jan Paweł II, Podczas Światowych Dni Młodzieży, 28.07.2002

- "Modlę się, aby Światowy Dzień Młodzieży stał się okazją do tego, by wszyscy przypomnieli
sobie o wartościach, które mają zasadnicze znaczenie dla godnego życia i szczęścia człowieka (...)
Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei"
Jan Paweł II, W Toronto, 24.07.2002

"Siła do kontynuacji nie jest moim problemem, lecz Jezusa Chrystusa, który zechciał wezwać mnie,
chociaż tak niegodnego, do bycia Jego wikariuszem na ziemi. W Jego tajemniczych planach to On
mnie tu wyniósł. I to On zdecyduje o moim losie"
Jan Paweł II, "Corriere della Sera", 29.06.2002

- "Jak długo będę mógł mówić, będę krzyczał: >>Pokój w imię Boże<<"
Jan Paweł II, W Azerbejdżanie, 24.05.2002

- "Ludzie muszą wiedzieć, że w stanie duchownym nie ma miejsca dla tych którzy krzywdzą
młodzież"
Jan Paweł II, W Watykanie, na spotkaniu z amerykańskimi kardynałami, 23.04.2002
- "Do starości trzeba podchodzić w sposób pozytywny, starając się wykorzystać wszystkie
oferowane przez nią możliwości"
Jan Paweł II, W liście do II Konferencji ONZ poświęconej osobom starszym, 10.04.2002
- "[W przemówieniu z 1999 r.] Związki homoseksualne są godnym potępienia wypaczeniem tego,
czym powinien być miłosny związek między mężczyzną i kobietą"
Jan Paweł II, "Wprost", 03.03.2002
- "Ogromny rozwój wiedzy i sztuki medycznej, jaki dokonał się w ostatnim okresie, nakłada na nas
wszystkich wielką odpowiedzialność za Boży dar życia - które pozostaje darem zawsze, na
każdym etapie i w każdym stanie"
Jan Paweł II, W orędziu na Swiatowy Dzień Chorego, 17.02.2002

- "Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek
człowieka"
Jan Paweł II, W Kazachstanie, 06.01.2002

- "W zglobalizowanym świecie, gdzie zagrożenia sprawiedliwości i pokoju odbijają się szeroko ze
szkodą dla najsłabszych, pilnie potrzeba globalnej mobilizacji sumień"
Jan Paweł II, W noworocznych życzeniach, 01.01.2002
- [podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, Kalwaria Zebrzydowska, 1979 rok]
" I proszę abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po mojej śmierci".
Jan Paweł II, "Życie", 16.04.2001
386

- "Miłość do ojczyzny jest wartością, którą należy kultywować, ale bez ciasnoty duchowej, miłując
zarazem całą rodzinę ludzką".
Jan Paweł II, W orędziu z okazji Światowego Dnia Pokoju, 24.12.2000

- "Kiedy powstaje niebezpieczeństwo, że ludność cywilna padnie ofiarą niesprawiedliwego
napastnika, oraz kiedy spełzną na niczym próby działania bez użycia przemocy, uprawnione jest,
a nawet konieczne, poczynienie konkretnych kroków w celu rozbrojenia agresora"
Jan Paweł II, W orędziu na Światowy Dzień Pokoju, 26.12.1999
- Dziennik Bałtycki

BLISCY JANOWI PAWŁOWI II
Rodzice

Rodziców stracił dawno temu, ale do dzisiaj zachowuje ich we wdzięcznej
pamięci. W czasach, gdy upada autorytet rodziców, Papież przypomina, że matkę
i ojca należy czcić, kochać i szanować. Czyni to nie tylko w swoim nauczaniu, ale
także poprzez osobisty przykład.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

"Stasiu Dziwisz, czy się nie dziwisz?" - miał powiedzieć po wyborze na
papieża Jan Paweł II do swego sekretarza, księdza Dziwisza. Ojciec Święty i "don
Stanislao" rozumieją się w pół słowa. Na pewno ułatwia im to fakt, że obaj są
góralami z pochodzenia.
Książę Kardynał Adam Sapieha

Wielki poprzednik Karola Wojtyły, człowiek, któremu zapewne zawdzięczamy
w dużej mierze Papieża-Polaka. Ogromnie skromny, choć książę. Serdeczny, ale
piekielnie uparty. Na pewno jeden z panteonu wielkich Polaków.

Rzecznik Joaquin Navarro-Valls

W przeszłości - lekarz psychiatra i dziennikarz. Dziś ten 63-letni Hiszpan jest
rzecznikiem prasowym, jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych
współpracowników Jana Pawła II.
Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński

"Ksiądz prymas stał się szczególnym... zwornikiem. Zwornik jest tym, co
tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli" - napisał Papież
w homilii odczytanej podczas uroczystości pogrzebowych kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
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Kardynał Franciszek Macharski

Jeden z najbliższych współpracowników Karola Wojtyły i Jana Pawła II,
kardynał Franciszek Macharski, ma wygląd księcia Kościoła, jednak ujmuje
wszystkich swoim bezpośrednim sposobem bycia. Nawet idąc w procesji do ołtarza,
dostrzegając w tłumie kogoś znajomego, potrafi "puścić oko", a przechodząc obok
dziennikarza, rzucić krótko: "cześć!".
Biskup Tadeusz Pieronek

Podczas okupacji, jako chłopak, pasał krowy, dzisiaj jest jednym z najbardziej
znanych polskich biskupów. To jedyny hierarcha, który przyznał publicznie, że jest
koneserem wina i piwoszem. Jako góral z Żywiecczyzny preferuje rodzimego
"żywca".
Kardynał Andrzej Maria Deskur

Mimo, iż od 1978 roku jest sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim,
nigdy nie traci poczucia humoru. Dziennikarzom mówi, iż pozostał w Rzymie jako
forma spłacania przez Kościół w Polsce świętopietrza.
Kardynał Joseph Ratzinger

Jest jednym z paradoksów historii, a ludzie wierzący powiedzieliby:
zrządzeniem Opatrzności, że Papieża-Polaka wspiera i przyjmuje kierowane na niego
z różnych stron ataki kardynał rodem
z Niemiec. Na losach obu - choć w sposób
diametralnie różny - odcisnęła piętno II wojna światowa.
Kardynał Angelo Sodano

Zwrócił na siebie uwagę całej Polski, kiedy podczas mszy na różnych etapach
papieskiej pielgrzymki w roku 1999 trochę kalecząc polszczyznę odmawiał fragment
modlitwy eucharystycznej w koncelebrze z Ojcem Świętym. "Kto to, kto to?" dopytywali się wierni. "To kardynał Sodano z Watykanu" - odpowiadali
wtajemniczeni.
Fotograf papieski Arturo Mari

Ten stuprocentowy Włoch od początku pontyfikatu jest zawsze i wszędzie tam,
gdzie Papież. Ma też przywilej robienia mu zdjęć w sytuacjach szczególnie
prywatnych. Któż nie pamięta jego słynnej fotografii, przedstawiającej
wymizerowanego i z bandażem na ramieniu Jana Pawła II na łóżku szpitalnym w
pięć dni po zamachu?
Beczka

Duszpasterstwo akademickie było prawdziwym oczkiem w głowie kardynała
Karola Wojtyły. Szczególnie zaś legendarna już "Beczka" u dominikanów - kuźnia
młodych kadr demokratycznej opozycji w czasach PRL-u.
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"Tygodnik Powszechny"

Papież czytał "Tygodnik" od zawsze. Także i dziś co tydzień zagłębia się
w jego lekturze. Ilekroć któryś z publicystów pisma ma okazję spotkać się z Ojcem
Świętym, słyszy: "Tak, tak, znam, czytałem niedawno pański artykuł...". Mówi, że
lektura "Tygodnika Powszechnego" jest dla niego rodzajem nałogu, którego nie
potrafi i nie chce się pozbyć.
Jerzy Ciesielski

W 1985 roku w Krakowie rozpoczęto proces beatyfikacyjny Jerzego
Ciesielskiego (1929-1970), profesora Politechniki Krakowskiej, świetnie
zapowiadającego się naukowca, reprezentanta Polski w koszykówce, przyjaciela
księdza Karola Wojtyły od czasów studenckich.
Jerzy Kluger

Do najbliższych przyjaciół Papieża zalicza się Jerzy Kluger, żydowski kolega
Karola Wojtyły jeszcze z Wadowic. Choć wskutek wojny stracił z nim kontakt na
prawie 30 lat, obecnie potrafi znaleźć czas na serdeczne spotkania, a nawet na
wspólną Wigilię.
Jan Tyranowski

Jest rzeczą zdumiewającą, ale może wcale nie przypadkową, że tak wielki
wpływ na kształtowanie się osobowości młodego Karola Wojtyły wywarł nie
uczony, nie intelektualista, nie wielki kaznodzieja, ale prosty, pozbawiony talentów
człowiek, z zawodu krawiec.
Mieczysław Kotlarczyk

"Świętej pamięci Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem jest
żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś pogodziliśmy się co
do tego" - powiedział papież Jan
Paweł II, wspominając najbliższego przyjaciela.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

SŁUŻBA PAPIESKA
Nie sposób mówić o pomocnikach Papieża, nie wymieniając w pierwszej
kolejności osoby księdza kardynała Stanisława Dziwisza, zwanego przez
dziennikarzy "milczącym Stanisławem". Tego osobistego sekretarza Jana Pawła II,
a wcześniej kardynała Karola Wojtyły, zna cały świat, bo jak opiekuńczy cień jest
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prawie zawsze blisko Jego Świątobliwości w Watykanie, w Castel Gandolfo, na
każdej pielgrzymce.
Był także przy Ojcu Świętym podczas pamiętnego zamachu 13 maja 1981 roku
na placu św. Piotra. Niedługo przed zamachem przebywał w Polsce i do Rzymu miał
wrócić w połowie maja. Jednak w przededniu tej daty jakiś wewnętrzny głos kazał
mu natychmiast wracać do Watykanu. Jeszcze tego samego dnia wsiadł więc
w samolot, a nazajutrz był już przy boku Papieża na placu świętego Piotra.
Dowody na to, że jest opiekunem doskonałym, są co najmniej dwa: pierwszy to
dyskrecja, która sprawia, że niczego ponad konieczne informacje żaden dziennikarz
na świecie od niego nie wyciągnie, drugi - powierza mu się zadania teoretycznie
zarezerwowane dla innych instancji watykańskich. Na przykład to on, a nie
Prefektura Domu Papieskiego, zaprasza specjalnych gości na prywatne msze, na
posiłki czy rozmowy z Papieżem.
Biograf Jana Pawła II, ksiądz Mieczysław Maliński, tak mówi o biskupie: "Ma
wszystkie cechy dobrego sekretarza. Po pierwsze, jest absolutnie lojalny, oddany
swojemu przełożonemu całym sercem. Ale w tym oddaniu nie ma nic ze
służalczości, uniżoności. Ma swoje zdanie, z którym liczy się Papież".
Lokaje i kamerdynerzy.

Drugą po księdzu kardynale Dziwiszu osobistością stojącą najbliżej Jana Pawła
II jest lokaj Angelo Gugel. Dba o papieską garderobę (pakuje też papieski kufer na
każdą pielgrzymkę), trzyma klucze do 12 papieskich pokoi, usługuje przy stole,
a nawet opiekuje się osobistym komputerem Papieża. Zanim poprzednik Jana Pawła
II przed 20 laty mianował go lokajem, był asystentem sekretarza watykańskiego
archeologa oraz służył w Gwardii Szwajcarskiej. Mieszka - co jest wielkim
wyróżnieniem - na terenie Watykanu, ma żonę i trzech synów.
Zaraz po lokaju Gugelu w ważności idą: kamerdyner Guido Gusso,
wicekamerdyner Enrico Ghezzi oraz wicelokaj Giampaolo Gusso - rodzony brat
kamerdynera. Bracia ci (skądinąd ich żony też są siostrami) mają najdłuższy staż
w papieskich apartamentach, bo trafili do nich jeszcze z kardynałem Roncallim, czyli
papieżem Janem XXIII, którego Giampaolo był szoferem.
Nie tylko przy pielgrzymkach i mszach.

Trzecią osobą, będącą zawsze najbliżej Ojca Świętego, jest jego "nadworny"
fotograf, Włoch, Arturo Mari. Jest zawsze i wszędzie tam, gdzie Papież. Podczas
ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny zrobił aż 14 tysięcy zdjęć i jeszcze
kilka tygodni po wyjeździe z Polski miał na rękach odciski od aparatu.
W gronie osób znajdujących się w pobliżu Ojca Świętego trzeba wymienić też
ceremoniarza papieskiego, przystojnego włoskiego biskupa Piero Mariniego,
nazywanego przez dziennikarzy "mister Watykanu". Od początku lat
osiemdziesiątych czuwa on nad przebiegiem liturgii z udziałem Jana Pawła II
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podczas pielgrzymek zagranicznych, wizyt w rzymskich parafiach i uroczystości
kanonizacyjnych na Placu świętego Piotra.
Ten o ujmującej powierzchowności i wielkiej kulturze bycia biskup potrafi być
nieugięty, gdy gospodarze uroczystości próbują przeforsować jakiś punkt programu,
nie uwzględniony we wcześniejszych ustaleniach. Biskup Marini jest perfekcjonistą.
Zawsze przed zagraniczną pielgrzymką Papieża przyjeżdża do danego kraju, aby
dopilnować przygotowań i przeprowadzić próbę generalną Mszy świętej z księżmi
i ministrantami na miejscu każdej celebry.
Siostry o wielkim sercu.

Gospodarstwo Jana Pawła II w pałacu watykańskim prowadzą od samego początku
polskie siostry ze zgromadzenia sercanek, które można poznać po tym, że na
czarnym habicie mają wyhaftowane serce, symbolizujące serce Jezusa.
Zaraz po konklawe Papież napisał do Krakowa do matki przełożonej, aby przysłała
do Watykanu kilka sióstr, które zajęłyby się jego domem. Wcześniej bowiem
sercanki prowadziły mu wzorowo gospodarstwo w rezydencji biskupów
krakowskich, a jedna z sióstr - zmarła niedawno Jadwiga Bobek - była wieloletnią
sekretarką kardynała Wojtyły.
Obecnie w domu papieskim zatrudnionych jest pięć sercanek z siostrą
przełożoną Tobianą Sobotką na czele. Właśnie z polskimi zakonnicami papież
odmawia pierwsze modlitwy poranne o godzinie 6.30, przed odprawieniem Mszy
świętej. Do obowiązków sióstr należy: przygotowanie Janowi Pawłowi II posiłków
(śniadanie około godziny 8, obiad o 13.30 i kolacja o 19.30), sprzątanie, pranie,
prasowanie, czyszczenie butów i odzieży. Dzięki nim apartamenty papieskie lśnią
czystością i porządkiem, co podkreślają wszyscy mający tam dostęp najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II.
Bardzo ważną osobą w domu papieskim jest siostra Eufrozyna Rumian, ktora
prowadzi sekretariat prywatny Jana Pawła II. Jako osoba znająca bardzo dobrze
środowisko krakowskie, siostra Eufro-zyna pisze Papieżowi listy mające bardzo
osobisty ton, skierowane głównie do bliskich mu osób, znanych z okresu
krakowskiego.
Za papieską kuchnię odpowiedzialna jest siostra Germana, natomiast przy stole
usługują siostry Tobiana i Fernanda.
Zawsze w pogotowiu.

Do osób stale obecnych u boku Papieża i towarzyszących mu w podróżach
należą: Renato Buzzonetti - osobisty lekarz Jana Pawła II, Camillo Cibin - szef
ochrony papieskiej, doktor Joaquin Navarro-Valls, rzecznik prasowy Stolicy
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Apostolskiej oraz Mario Agnes - dyrektor półoficjalnego organu Stolicy Apostolskiej
"L‘Osservatore Romano".
Wszystkich tych ludzi łączy wielki podziw i bezgraniczna miłość do Ojca
Świętego. Camillo Cibin podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, choć na Błoniach
krakowskich nie było Jana Pawła II, nie dał dziennikarzom nawet wetknąć nosa do
pustej zakrystii papieskiej, gdyż, jak tłumaczył, jest ona przeznaczona tylko dla Ojca
Świętego.
Oprócz tego jest grupa ludzi różnych profesji, związanych nieraz od pokoleń
z Watykanem i z kolejnymi papieżami.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ MISJONARZ
Wypowiedziane 16 października 1978 r. na placu św. Piotra słowa "Habemus papam"
oznajmiły, że mamy Papieża w osobie księdza kardynała Karola Wojtyły, który przybrał imię
Jan Paweł II. Słowa te były proroczą zapowiedzią nowej sytuacji we współczesnym świecie
i w Kościele powszechnym.
Powoli, dzięki papieskiemu orędziu "Nie lękajcie się", zaczęła do ludzkich serc powracać nadzieja
i wiara, rodziły się nowe drogi ludzkiej solidarności. Jan Paweł II, jako Piotr Naszych Czasów, ruszył
w świat, aby umacniać swoich braci w wierze. Pierwszą swoją podróż odbył do Meksyku, gdzie
Kościół katolicki - chociaż żywy i dynamiczny - ograniczony był w swojej działalności surowymi
prawami, niemalże restrykcjami. Z kolei w czerwcu 1979 r. przyszedł czas na odwiedziny ojczystej
ziemi. Wszyscy cieszyliśmy się z tego przyjazdu, chociaż rzeczywistość polityczna i ekonomiczna
naszego kraju była trudna. I tak mijały lata i dziesięciolecia, a Jan Paweł II niestrudzenie
pielgrzymował na wszystkie kontynenty. Odwiedzał liczne ludy i narody - jak dobry pasterz swoje
owce - pouczał i wymagał, bronił nie tyle z uporem, ile z pasterską miłością. Stawał wobec układnych
polityków, ale nigdy nie lękał się dyktatorów, którzy z czasem opuszczali swoje urzędy, choć
wcześniej się wydawało, że to nigdy nie nastąpi. Siał niestrudzenie ziarno Dobrej Nowiny na różną
ziemię, głęboko wierząc, że przyniesie ono swój plon.
Głosić Chrystusa
Ten niewielki artykuł nie jest ani relacją, ani oceną długiego pontyfikatu Jana Pawła II. Jest raczej
ogólnym spojrzeniem na wszystkie lata, które ten pontyfikat tak ubogacił. Nie sposób zatem nie
wspomnieć pierwszej encykliki Ojca Świętego "Redemptor hominis", w której przypomniał, że to, co
jest istotne w życiu człowieka odkupionego przez Jezusa Chrystusa, jest wyłącznie darem Bożej
miłości.
Dzięki tej pierwszej encyklice zrozumieliśmy, że papieskie nauczanie skierowane jest do wszystkich
ludzi - zarówno zwyczajnych, jak i uczonych, korzystają z niego teologowie i filozofowie, może być
ono natchnieniem dla artystów i pisarzy. W tej wielkiej plejadzie papieskich dokumentów - encyklik,
listów apostolskich, konstytucji, bulli, motu proprio, książek itp. - jest wielkie bogactwo myśli, które
zrodziła szczera i konsekwentna wiara Jana Pawła II. Dla tych racji pisał w liście apostolskim "Novo
millennio ineunte", że każdy, kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może zatrzymać Go dla siebie,
ale winien Go głosić innym (por. NMI 40). Chrystusem dzielił się zawsze i wszędzie - w Rzymie na
placu św. Piotra i wśród Aborygenów w Australii, mówił o Nim Indianom w Ameryce Łacińskiej
392

i tubylcom w Afryce. Tego samego Chrystusa przepowiadał w Nowym Jorku i Paryżu, Wilnie
i Brazzaville, Limie i Manili[1]. Apostolska posługa Jana Pawła II zasługuje na różne określenia
i przymioty, ale jednym z najważniejszych jest to, że był misjonarzem. W encyklice "Redemptoris
missio" z troską przypominał, że niezmierzone są horyzonty misji, a misja powierzona Kościołowi nie
została bynajmniej wypełniona do końca (por. "Redemptoris missio" 1). Żył nieustannie
imperatywem, który odczuwał św. Paweł, Apostoł Narodów, a który wyraził on w liście do Koryntian:
"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9, 16). Ten Papież misjonarz z dnia na dzień
z żarliwą modlitwą łączył również ofiarę.
Motywacja wiary
Oceną tego pontyfikatu zajmą się z pewnością różne osoby i to nie tylko specjaliści z wielu dziedzin
wiedzy. Czy w tym wszystkim nie będą jednak najważniejsze statystyki i osiągnięcia w różnych
kategoriach papieskich "rekordów"? Zupełnie co innego było motywacją Jana Pawła II. W sposób
jednoznaczny zrozumiał On swoje posłanie jako Piotra Naszych Czasów. Nie lękał się kul, bolesnej
krytyki ani też czasem histerycznie wzburzonej opinii środowisk liberalnych. Nie zniechęcała go
"letniość" wiary niektórych Kościołów lokalnych oraz ich pasterzy, ale niestrudzenie głosił Chrystusa
w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4, 2). Z czasem On sam wzrastał w swojej wierze i w mistycznym
doświadczeniu Boga, gdzie już nie tyle płynność przemówień, gesty i logika Jego tekstów, ale ból
i cierpienie bywały budującą katechezą dla milionów słuchaczy i uczestników papieskich spotkań.
W sposób jednoznaczny jako kapłan, później biskup oraz pasterz Kościoła powszechnego zawierzył
siebie Maryi. Z Nią wędrował jak z Matką, aby być wiernym Chrystusowi i Kościołowi. Dawał nam
przykład niespotykanej pokory i zaufania, miłości i pracowitości.
Do Domu Ojca
Każde ludzkie życie jest wędrówką w czasie do Domu Ojca, ponieważ wszyscy zostaliśmy odkupieni.
Zegar czasu nie zatrzymał się dla Jana Pawła II. Przecież On sam tego nie oczekiwał, bo świadomie
pielgrzymował do Domu Ojca drogami swojego życia. Ostatnie lata choroby jeszcze bardziej ukazały
w Janie Pawle II wiernego sługę - na wzór biblijnego Hioba - którego nikt nie był w stanie odwieść od
Boga i osłabić zaufania do Tego, który jest miłością (por. 1 J 4, 16). Jakże daleko sięgała Jego
wyobraźnia miłosierdzia, kiedy przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy, przez co uczył wszystkich
postawy miłości miłosiernej. Nikt jednak się nie spodziewał, że ostatnie tygodnie życia Jana Pawła II
będą tak szybkim czasem dojrzewania do królestwa i że już wkrótce odniesie do siebie słowa pełne
nadziei: Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości twego pana (por. Mt 25, 21). Szybko też
nadeszła chwila śmierci Jana Pawła II. O godzinie 21.37 Namiestnik Chrystusowy przeszedł próg
nadziei, aby już na zawsze być w Domu Ojca.
Nie było żadnego ludzkiego scenariusza ostatnich dni cierpienia Jana Pawła II. Stworzyła go pasterska
niezmienna miłość, którą żył przez całe życie. Tak wielu na tę miłość odpowiedziało miłością w
modlitwie, solidarności, łzach, przemianie życia i wielkim wysiłkiem, aby uczestniczyć w pogrzebie
na placu św. Piotra. Niekończące się kolejki ludzi o różnych kolorach skóry i różnym statusie
społecznym, z całego świata przesuwały się w ciszy, aby oddać ostatni hołd Janowi Pawłowi II. Wielu
spośród nich modliło się na różańcu, inni szli w zadumie i skupieniu, niosąc dar swojej miłości, której
ceną była właśnie ich obecność. Oprócz milionów zwyczajnych ludzi przybyli także przywódcy
państw, królowie i prezydenci, premierzy i ministrowie, przedstawiciele innych Kościołów
chrześcijańskich i przywódcy religijni z całego niemal świata. Świat na różne sposoby był obecny jak na warcie - przy Janie Pawle II. Msza św. pogrzebowa była znakiem, że wszystko ma sens
w Chrystusie i że z Chrystusem człowiek nigdy nie pozostaje sam, gdziekolwiek jest, z tej czy
z tamtej strony życia.[2]
Ojcze Święty Janie Pawle II, Misjonarzu, tak wiele Ci zawdzięczamy, a tak trudno tę wdzięczność
nam wyrazić. Ty sam jej nie oczekujesz, ale kierujesz nas ku Chrystusowi, ponieważ On jest
Odkupicielem człowieka. Ty sam, jako świadek Ewangelii, jesteś naszym testamentem i mamy
nadzieję, że Twoje, Ojcze Święty, wstawiennictwo pomoże nam żyć darem Ewangelii, ponieważ
w niej zawarty jest program życia dla każdego z nas, program życia Kościoła i jego misji.
393

Jakże wymownie brzmią dziś słowa zapisane w ostatniej publikacji Jana Pawła II "Pamięć
i tożsamość": "W tej misji, jaką otrzymał od Chrystusa, Kościół musi być niestrudzony. Musi być
pokorny i mężny, tak jak Chrystus sam i jego apostołowie".[3]
ks. Jan Piotrowski
[1] Por. Jan Paweł II. 25 lat pontyfikatu, Rzym 2003. "Pokolenie przełomu tysiącleci doświadcza
owoców tego Pontyfikatu na co dzień. Czasem może aż tak zwyczajnie i prosto, że powszednieją,
przestają zdumiewać i idą w zapomnienie. Dlatego wydaje się, że warto wracać pamięcią do każdego
dnia tego ćwierćwiecza i odkrywać rolę Jana Pawła II w kształtowaniu rzeczywistości, w jakiej
żyjemy" (brak numeracji stron).
[2] Zob. Jan Paweł II, Testament, Kraków 2005, s. 9 (24 II - 1 III 1980).
[3] Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 120.
NASZ DZIENNIK
Wtorek, 17 maja 2005, Nr 114 (2219)
Dział: Myśl jest bronią

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ PODRÓŻNIK
W ciągu 25 lat zasiadania na Tronie Piotrowym odbył on 102 pielgrzymki apostolskie do 129
krajów świata i 142 podróże do wszystkich regionów Półwyspu Apenińskiego, a także odwiedził 303
parafie rzymskie. Każdorazowo czynił to jako pasterz Kościoła powszechnego (wyjazdy zagraniczne),
jako Prymas Italii (podróże po Włoszech) i jako biskup Rzymu (parafie Wiecznego Miasta).
Pielgrzymki nie ustały, choć sędziwy Ojciec Święty ma coraz większe trudności z poruszaniem się –
są jedynie krótsze, coraz częściej ograniczają się do Europy.
Dlaczego Papież jeździ?
Zastanawiając się nad tym, co popycha 264. następcę św. Piotra do jeżdżenia po świecie i kroczenia
śladami św. Pawła Apostoła, można powiedzieć, że oznacza to nowe pojmowanie urzędu Piotrowego.
Nie tylko wierni z całego świata mają przybywać do Rzymu, ale również on sam chce poznawać
owczarnię rozsianą po wszystkich kontynentach.
Papież wyjaśnił kiedyś w jednym z wywiadów (dla „L‘Osservatore Romano‖), że początkowo
nie myślał o częstych wyjazdach poza Rzym, choć zawsze gotów był podjąć wysiłek pielgrzymi, jaki
rozpoczął przed nim Paweł VI (odbył on 9 podróży zagranicznych na wszystkie kontynenty). Okazało
się jednak, że coraz częściej odwiedzający go podczas środowych audiencji ogólnych wierni zaczęli
zapraszać go spontanicznie do swych krajów. Zaczęły też napływać zaproszenia od rządów
i episkopatów z różnych stron, i tak – trochę niepostrzeżenie dla samego siebie – Papież uczynił
z wędrowania po świecie jeden z elementów swej posługi duszpasterskiej i swego posłannictwa
apostolskiego. Stało się ono „wyrazem posoborowej samorealizacji Kościoła‖ – podkreślił Ojciec
Święty.
Jednym z następstw papieskich pielgrzymek jest wzrost świadomości powszechności Kościoła,
a zarazem daje się zauważyć wyraźne dowartościowanie Kościołów lokalnych. Ożywia się religijna
samoświadomość wiernych, aktywizuje się ich życie duchowe, nieraz też w odwiedzanych krajach
dokonują się głębokie przemiany polityczne, a nawet ustrojowe.
Priorytety.
Priorytetem papieskiego „duszpasterzowania pielgrzymkowego‖ było i jest umacnianie miejscowych
katolików w wierze. Wynika to zresztą z samej istoty urzędu Piotrowego, tak jak chciał tego Chrystus,
prosząc Piotra, aby „nawróciwszy się kiedyś‖, utwierdzał swoich braci (Łk 22, 32).
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Innym elementem podejmowanych podróży jest pragnienie dowartościowania młodych
Kościołów, szczególnie w Trzecim Świecie. Ale chodzi tu także o Kościoły „stare‖, od dawna
zakorzenione na danym obszarze, które jednak przeżyły okresy nie tylko prześladowań, ale
i osłabienia dynamizmu apostolskiego. Ten czynnik odegrał ważną rolę w papieskich wyprawach do
krajów byłego Związku Sowieckiego, czy do byłych „demoludów‖. Wszędzie tam Kościół katolicki
z jednej strony przeżywa swą „wiosnę‖, odradzając się, z drugiej strony zaś musi mozolnie
przezwyciężać trudną spuściznę przeszłości w postaci utrzymujących się jeszcze uprzedzeń, czy
nawet otwarcie wrogiej postawy antyreligijnej lub antykatolickiej.
W tym wypadku obecność, a jeszcze bardziej osobowość Ojca Świętego, nieraz przełamuje
istniejące bariery. Tak było np. w maju 2001 r. w Grecji, do której Papież pragnął się udać od dawna,
szczególnie w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Gdy wreszcie udało mu się przybyć, było to
bardzo udane spotkanie, a jego długofalowe skutki przejawiają się m.in.
w wizytach, jakie
składają sobie nawzajem przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i prawosławnego Kościoła Grecji. Nie
znaczy to oczywiście, że z drogi dialogu usunięto wszystkie trudności, ale wiele uprzedzeń i
stereotypów zostało przełamanych. A trzeba pamiętać, że przez całe stulecia Kościół Grecji był
najbardziej bodaj antykatolicki w całej rodzinie prawosławnej.
Ekumenizm, dialog międzyreligijny.
Wspomniana podróż do Hellady była przykładem innego jeszcze priorytetu w papieskim
podróżowaniu: jego wymiaru ekumenicznego i międzyreligijnego. Ojciec Święty od samego początku
przywiązuje wielką wagę do sprawy jedności chrześcijan i zbliżenia z innymi religiami. Mówił o tym
obszernie już w jednym ze swych pierwszych wystąpień publicznych – 22 października 1978:
„Trudno wprost uwierzyć, że utrzymuje się jeszcze ten godny pożałowania podział chrześcijan, który
dla innych stanowi przyczynę wahań, a może i zgorszenia. Toteż chcemy iść dalej przetartą już na
szczęście drogą i popierać to, co sprzyja usuwaniu przeszkód, pragnąc, by wspólnym wysiłkiem udało
się wreszcie doprowadzić do doskonałej jedności‖ – powiedział wówczas Papież.
I temu pragnieniu stara się być wierny przez całe 25 lat pontyfikatu. Jedna z pierwszych
pielgrzymek – do Turcji w listopadzie 1979 – miała charakter niemal wyłącznie ekumeniczny,
a jej skutkiem było oficjalne rozpoczęcie dialogu teologicznego katolicko-prawosławnego.
W Polsce, 9 czerwca 1991, Ojciec Święty nie tylko spotkał się –jak podczas dwóch poprzednich wizyt
–z przedstawicielami innych wyznań, ale wziął udział w nabożeństwie Słowa Bożego w kościele
luterańskim Świętej Trójcy w Warszawie. Wezwał chrześcijan, aby wyszli poza wzajemną tolerancję.
„Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji między Kościołami, nie znaczy to, że sama tolerancja
wystarcza. To za mało. (...) Nie chciałbym, żebyście mnie tylko tolerowali. I nie chcę was, drodzy
bracia i siostry, jedynie tolerować. (...) Cóż to za bracia i siostry w Chrystusie, którzy się jedynie
tolerują?‖ – mówił Papież.
Wiele miejsca – w papieskich podróżach - zajmują stosunki z innymi religiami. Jako pierwszy
następca św. Piotra odwiedził on meczet (w maju 2001 w Damaszku). Kilkanaście lat wcześniej, 19
sierpnia 1985 w Casablance 90 tys. młodych muzułmanów z różnych krajów przyjęło entuzjastycznie
jego słowa o wspólnej wierze w jednego Boga i potrzebie dawania wspólnego świadectwa duchowego
przed współczesnym światem.
Także podczas spotkań z wyznawcami hinduizmu czy buddyzmu, Papież umiał znaleźć wspólny
język. W Indiach, w listopadzie 1999 r., mówił z wielkim szacunkiem o hinduizmie, podkreślając przy
tym wkład tego wielkiego kraju i jego głównej religii do światowej skarbnicy kultury.
Oddzielną sprawą są stosunki z judaizmem. Nawet przeciwnicy Jana Pawła II przyznają, że
uczynił on na tym polu więcej niż którykolwiek z jego poprzedników. Pomijając już pierwszą
w dziejach wizytę Biskupa Rzymu w synagodze w 1986 r., trzeba pamiętać o jego historycznej
podróży do Ziemi Świętej w marcu 2000 r. Ojciec Święty odwiedził wszystkie miejsca związane
z narodzeniem i działalnością Jezusa i Apostołów oraz z narodzinami Kościoła, ale modlił się też pod
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słynną Ścianą Płaczu w Jerozolimie, odwiedził Instytut Pamięci Yad Vashem i szereg innych miejsc
ważnych dla stosunków chrześcijańsko-żydowskich.
Wielka polityka i sprawy międzyludzkie.
Spotykając się z głowami państw i rządów odwiedzanych krajów Jan Paweł II porusza niemal zawsze
kwestię praw człowieka czy sytuację najuboższych. Upomina się o wolność sumienia i wyznania,
i o możliwości swobodnego działania Kościoła.
Dotyczy to z jednej strony większości państw islamskich, które wolność sumienia rozumieją bardzo
szczególnie (domagają się jej wobec islamu w innych krajach, ale nie kwapią się
z przestrzeganiem jej wobec wyznawców innych religii u siebie), z drugiej strony zaś – istniejących
jeszcze reżymów komunistycznych.
Podczas pobytu na Kubie w styczniu 1998 r. Ojciec Święty kilkakrotnie wzywał władze do większego
otwarcia się na potrzeby ludzi wierzących, a zarazem apelował do świata, aby bardziej otworzył się na
Kubę.
Nie ulega wątpliwości, że upadek reżymów totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej
pod koniec 1989 r. był m.in. wynikiem żmudnej pracy Kościoła katolickiego w Polsce i kilku innych
krajach regionu. Odejście krwawych dyktatorów w takich krajach jak Filipiny, Haiti czy Chile
dokonywało się po odwiedzinach tych państw przez Ojca Świętego i jego nawoływaniach
o demokratyczne i sprawiedliwe przeobrażenia społeczne.
Krzysztof Gołębiowski

PAPIEŻ NA PIELGRZYMCE
Papieskie pielgrzymki planowane są na ogół z rocznym wyprzedzeniem. Plan jest precyzyjny
i rzadko zdarza się go zmienić. Decyzję, dokąd pojechać i w jakiej kolejności, podejmuje sam
Papież, a ustaleniem terminów zajmuje się watykańskie "ministerstwo spraw zagranicznych",
czyli Sekretariat Stanu.
Sekretarz stanu ma często niezwykle trudne zadanie uzgodnienia z władzami kościelnymi
i świeckimi trasy przejazdu, miejsc, które Papież odwiedzi, społeczności, z jakimi się spotka.
Szczególnej delikatności i zręczności dyplomatycznej wymagają negocjacje w krajach, gdzie Kościół
rzymskokatolicki jest w mniejszości czy wręcz zwalczany. Takie były na przykład rozmowy
z komunistyczną ekipą Gierka w 1979 r. czy reżimem Castro w 1998 r.
Misterne plany ojca Tucciego.
Pół roku przed wizytą jest już znana jej trasa i wtedy wkracza do akcji szef ochrony
papieskiej, ojciec Roberto Tucci - drobny, 60-letni jezuita o siwych włosach. Zjawia się w kraju
pielgrzymki i rozpoczyna żmudne opracowywanie trasy: przejeżdża każdy jej odcinek, zwracając
uwagę na ewentualne punkty newralgiczne, dokładnie notuje czasy przejazdu, konsultuje możliwości
zatrzymania, miejsca ustawienia ołtarzy, spotkań na wolnym powietrzu i w świątyniach.
Następnym etapem jest ułożenie planu pielgrzymki z uwzględnieniem środków lokomocji oraz czasu
trwania każdego spotkania. W efekcie powstają kilkusetstronicowe, rozpisane co do minuty,
programy. Każdy z podróżujących z Ojcem Świętym dziennikarzy otrzymuje taki dokładny rozkład
każdego dnia, a ponadto wyszczególnienie, w którym miejscu stanie każdy członek obsługi prasowej,
gdzie będą kamery, gdzie wozy transmisyjne i stanowiska radiowe, kto i kiedy zrobi zdjęcie.
Dziennikarze znają też zawczasu miejsca noclegu, godziny posiłków, warunki sanitarne,
klimat, a nawet poziom napięcia prądu w danym kraju.
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Tylko dzięki tej iście wojskowej precyzji wizyty papieskie przebiegają niezwykle sprawnie.
Chyba, że sam Ojciec Święty pokrzyżuje misterny program, jak na przykład w Krakowie w 1997 r.,
kiedy w drodze z Uniwersytetu nagle kazał kierowcy objechać Rynek. Wprawił tym zgromadzonych
w ogromną radość, a ochroniarzy Tucciego - nie piewszy raz - zmusił do błyskawicznego
zabezpieczenia okolicy. Całe zdarzenie trwało zaledwie chwilę, jednak program już do końca dnia się
nie kleił.
Bardzo ważne kufry.
Równie precyzyjnie przygotowany jest bagaż Ojca Świętego. W każdą podróż Papież zabiera
ze sobą pielgrzymi krucyfiks, ten sam, z którym podróżował Paweł VI, oraz pierścień z własnym
herbem. Wszystkie kazania, przemówienia i oświadczenia, starannie posegregowane, lecą w specjalnym kufrze.
Także garderoba znajduje się w kufrze podróżnym. Niezwykle trudnego zadania doboru
i przygo-towania strojów na wszystkie okazje dokonuje Angelo Gudel, aiutante di camera, czyli
kamerdy-ner Jana Pawła II. Jest on ciągle blisko Papieża i doskonale wie, że jego ubranie musi być
zawsze białe i dostosowane do pogody.
Kufer podróżny pakuje zazwyczaj on lub siostra Matylda, jedna z pięciu sióstr sercanek, które
przyjechały za kardynałem Wojtyłą z Krakowa. Kufer mieści zmiany odzieży na całą podróż.
Kilka dni przed rozpoczęciem pielgrzymki na miejsce przylatują samochody - papamobile (zwykle
dwa lub trzy, zależnie od długości pielgrzymki).
Papież w chmurach.
Przyjęło się, że sponsorem papieskich lotów są włoskie linie lotnicze Alitalia. Na życzenie
Papieża samolot jest urządzony skromnie, wyposażony jedynie w niezbędne sprzęty i w przeciwieństwie do maszyn, którymi podróżują głowy innych państw - bez salonki. W niewielkiej
części, przezna-czonej wyłącznie dla Papieża, znajdują się cztery wygodne fotele pierwszej klasy. Jan
Paweł II zajmuje zwykle miejsce przy oknie, nad którym wisi krzyż.
Półtorej godziny przed odlotem do samolotu wchodzą podróżujący z Papieżem dziennikarze, tzw.
volo papale. Z reguły jest to około 50 osób z Włoch i z zagranicy. Oni płacą za przelot (cenę pierwszej klasy), a od przewoźnika otrzymują drobne upominki (np. karton papierosów i butelkę Whi- sky
lub perfumy).
Papież przybywa na płytę lotniska helikopterem chwilę przed odlotem. Dzięki temu droga na
lo-tnisko Fiumicino przez zawsze zakorkowany Rzym nie zabiera mu (jak zwykłemu śmiertelnikowi)
półtorej godziny.
Do samolotu Papież podjeżdża samochodem. Po wejściu na pokład wita się z załogą
i dziennika-rzami, a często odbywa małe konferencje prasowe.
Przy starcie samolot ubezpieczają opancerzone transportery, które pędzą po pasie startowym na
sygnale, a z ich wieżyczek wyglądają uzbrojeni karabinierzy, czujnie rozglądając się na wszystkie
strony. Taka scena iście z filmu akcji trwa do chwili wzniesienia się maszyny w powietrze.
Potem, już w chmurach, rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls rozdaje dziennikarzom depesze
z pozdrowieniami dla Papieża od prezydentów państw, nad którymi przelatuje samolot.
Zdarza się, że któryś z dziennikarzy zostanie zaproszony do papieskiego apartamentu na rozmowę,
choć najczęściej Pielgrzym bywa tam sam. Lubi długie loty, podczas których może czytać, pisać
i modlić się nie rozpraszany watykańskimi obowiązkami. Często w samolocie przygotowuje
ostateczne wersje homilii i przemówień, jak to było w przypadku mowy na Konferencję Episkopatu
w Puebla w Meksyku.
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Jedna ze stewardes wspomina tę podróż z zachwytem: "Jan Paweł II jest niesłychanie
przyjazny. Do każdego podchodzi. Nie jest podobny do poprzednich papieży, którzy nigdy nie
schodzili z piedestału".
Do niedawna każda pielgrzymka rozpoczynała się tak samo - po zejściu z samolotu Papież
klękał na ziemi i całował ją na powitanie. Jednak od czasu, jak posunął się w chorobie, już tego nie
czyni.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

PAPIEŻ WĘDRUJĄCY
10 proc swojego pontyfikatu Papież spędził pielgrzymując po świecie. Jan Paweł II 31 razy okrążył
równik i trzykrotnie pokonał odległość między Ziemią a Księżycem - podało z okazji 26. rocznicy
jego pontyfikatu Radio Watykańskie.

Te dane statystyczne są podawane co roku 16 października, w dniu rocznicy objęcia papieskiego
urzędu przez ówczesnego kardynała Wojtyłę. W specjalnej publikacji, której współautorem jest
ksiądz Lech Rynkiewicz z dyrekcji papieskiej rozgłośni, najwięcej miejsca zajmują zagraniczne
pielgrzymki Jana Pawła II. W czasie 104 podróży odwiedził on 129 krajów, a w nich 617 miast
i miejscowości, wygłosił 2382 przemówienia i kazania. Wszystkie zagraniczne pielgrzymki trwały
543 dni i 55 minut, a ich łączna trasa to 1 milion 162 tysiące kilometrów. Oznacza to, że papież
pokonał trzy razy dystans równy odległości między Ziemią a Księżycem. Poza Antarktydą był na
wszystkich kontynentach.
Poza granicami Włoch Jan Paweł II spędził do tej pory jedną dwudziestą swego pontyfikatu.
Najwięcej, osiem razy był w Polsce, siedem razy odwiedził Francję i Stany Zjednoczone,
a pięciokrotnie był w Hiszpanii i Meksyku.
Najdłużej, 13 dni trwała pielgrzymka do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i
na Seszele. Jej trasa to 48 tysięcy kilometrów, więcej niż długość równika. W republice San Marino,
położonej 470 kilometrów od Rzymu, papież był 5 godzin.
Trzy czwarte roku Jan Paweł II spędził natomiast podróżując po Włoszech. W czasie 146
wyjazdów, w tym szesnastu na wakacje w góry, odwiedził 259 miejsc w Italii. Pokonana przez
niego trasa odpowiada 71 długościom Półwyspu Apenińskiego. Najczęściej, bo aż dziesięć razy
wyjeżdżał do Les Combes w Dolinie Aosty, sześć razy był w Lorenzago di Cadore w Dolomitach
oraz w Asyżu.
Wszystkie papieskie podróże po Włoszech i po świecie trwały 822 dni, a więc prawie jedną
dziewiątą pontyfikatu.
Rocznicowe dane ogłosiła także Prefektura Domu Papieskiego. Od 16 października 1978 roku do
października 2004 Jan Paweł II przyjął na audiencjach w Watykanie 426 szefów państw oraz
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koronowanych głów, 187 premierów i 190 ministrów spraw zagranicznych. Listy uwierzytelniające
otrzymał od 642 ambasadorów, akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.
GM - Dziennik Bałtycki

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ TURYSTA
Jan Paweł II w taki sposób wyjaśnia potrzebę odpoczywania: "Chodzi o to, by odpoczynek nie
był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem.
Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie z przyrodą,
z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza
się wewnętrznie. Ale to jeszcze nie wszystko, co można opowiedzieć o odpoczynku. Trzeba, ażeby
został on wypełniony nową treścią, jaka wyraża się w symbolu "Maria"; "Maria" oznacza spotkanie
z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza otwarcie wewnętrznego wzroku duszy na Jego obecność
w świecie, otwarcie wewnętrznego słuchu na Słowa Jego Prawdy".
Serce górala.
Po objęciu najwyższej godności w Kościele Karol Wojtyła nie przestał kochać gór, ale długo
musiał czekać na spotkanie z nimi. Nie zobaczył ich przez mgłę ze śmigłowca, krążącego nad Nowym
Targiem w 1979 roku. Westchnął wówczas tylko: "A tak chciałem tym ceprom, przepraszam, naszym
gościom z Rzymu ukazać urodę naszych gór".
Jednak podczas następnej pielgrzymki, w 1983 roku, udało się zrealizować jego marzenie.
W piękny, bezchmurny dzień śmigłowiec z Pielgrzymem wylądował na Siwej Polanie, położonej
niedaleko drogi do Doliny Chochołowskiej, 900 metrów n.p.m. Wojtyła bywał tu często jako wikary
i kardynał.
W wyprawie tej, trzymanej do ostatniej chwili w tajemnicy, towarzyszyli mu ks. prof.
Stanisław Nagy, ks. prof. Adam Kubiś, ks. Bronisław Fidelus, kardynał Franciszek Macharski
i oczywiście ks. Stanisław Dziwisz. Do schroniska dojechali samochodami. Po krótkim powitaniu
Papież rozmawiał z Lechem Wałęsą.
Potem Papież założył turystyczne buty i wyruszyli do Doliny Jarząbczej. "Ojciec Święty (...)
zszedł energicznie ze schodów schroniska i popularną drogą, dość stromo opadającą w dół, skierował
się ku odbijającej paręset metrów innej ścieżce-dróżce, prowadzącej do Doliny Jarząbczej wspominał ks. Nagy. - Tu mogę iść - mówił Papież z uśmiechem - po prawdziwej górskiej drodze
z kamieniami. W Castel Gandolfo są także ścieżki, ale wszystkie wytapetowane". Po godzinie usiedli
nad potokiem, zjedli skromny posiłek - kanapki z herbatą z termosów. W tym miejscu wmurowano
później pamiątkową tablicę. W drodze powrotnej Papież zajrzał do szałasu pasterskiego Jędrusia GaliZięby, który poczęstował gości oscypkami i bundzem (masą serową, z której robi się bryndzę), co
wywołało gwałtowny protest papieskiego medyka.
Zdobywca Nowego Targu.
Dolomity - bywał tu wielokrotnie. Pierwszy raz przyleciał helikopterem do Canale dŐAgordo,
rodzinnej miejscowości Jana Pawła I w pierwszą rocznicę jego śmierci. Witały go tłumy turystów.
"Tak, to rzeczywiście człowiek gór! - zachwycał się reporter włoskiego radia. - Ledwo wysiadł
z helikoptera, z przyjemnością wciągnął w piersi rzadkie powietrze, płatki śniegu łapał w locie. To
znakomity taternik, zdobył kiedyś najwyższy szczyt w Tatrach, wszedł na Nowy Targ!".
W Dolomitach był ponownie w 1987 roku na kilkudniowym odpoczynku w pięknym zakątku
Lorenzago. Odprawił tam mszę, podczas której mówił do leśników i ludzi gór o pięknie przyrody:
"Owe cuda natury są dziełem samego Twórcy piękna. Skoro wprawia nas w podziw ich istnienie
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i działanie, o ile bardziej potężny jest Ten, który je stworzył. Bowiem z wielkości i piękna
stworzeń przez analogię poznaje się ich Stwórcę".
Innym razem, w 1988 roku, spędził w Dolomitach aż dziesięć dni. To właśnie podczas tych
wakacji zrobiono słynne zdjęcie Papieża, który przechodzi rwący strumień górski po chwiejnej
kładce: jest skupiony, nie podpiera się laską.
Raźno pokonywał strome podejście, świetnie orientował się w terenie, czym wprawił otoczenie
w zachwyt. Osoby towarzyszące 68-letniemu turyście namawiały go do powrotu. "Dlaczego? - pytał. Jesteśmy młodzi, nasz przeciętny wiek nie przekracza pięćdziesiątki. Możemy maszerować dalej".
Kiedy w 1990 roku papieski helikopter krążył nad Mont Blanc, a wylądował jedynie na
niższym lodowcu Col Major, Jan Paweł II powiedział, że nie należy zdobywać wierzchołków
z użyciem helikopterów. "To nie byłoby sprawiedliwe" - dodał, obserwując wspinających się
alpinistów.
Jan Paweł II mawia: "Każdy mógłby wygodnie chodzić po ulicach miast i podróżować, czyli
korzystać z pojazdu. Ale góry są wyzwaniem, prowokują istotę ludzką do wysiłku, do
przezwyciężania samych siebie. Są zachętą, by wznosić się coraz wyżej. Ku Stwórcy".
Druh przy ognisku.
Kiedy Papież przyjeżdża do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, miejsce to zaczyna
tętnić życiem. Zjeżdżają się goście z różnych zakątków świata. Często są to polscy pielgrzymi:
młodzież, harcerze, turyści, górale. Niektórzy idą z Polski pieszo. Rozpala się wtedy wieczorne
ognisko, wszyscy siadają w kręgu obok Papieża. Wszyscy mają poczucie bliskości. Toczy się
swobodna rozmowa, przeplatana śpiewaniem.
Kiedyś, goszcząc polonijną młodzież, odprężony Gospodarz powiedział: "Za dobrych czasów
liczyłem wakacje według ilości ognisk (...), według ilości nocy, przespanych pod namiotem. Jeżeli
była odpowiednia ilość, to wtedy były też dobre wakacje. Teraz sytuacja się zmieniła. Ale tym
bardziej sobie cenię każde ognisko, które się tu pojawi w Castel Gandolfo (...). Ognisko jest czymś
niezwykłym zawsze, gdziekolwiek zapłonie, ściąga ludzi, skupia i ludzie czują się w jego kręgu
dobrze".
Kuszenie Papieża.
Największą miłością Papieża są niewątpliwie narty. Już na pierwszej konferencji prasowej,
kilka dni po konklawe, zapytany, czy zamierza dalej ją kultywować, odpowiada: "Tego mi chyba nie
pozwolą" i wszyscy już wiedzą, że uczyni wszystko, by nie zrezygnować z ukochanego sportu.
Kiedy odprawia mszę rocznicową w rodzinnej wiosce swego poprzednika na Stolicy Piotrowej,
przedstawiciele stowarzyszeń sportów górskich ofiarowują mu parę pięknych, białych nart.
"Chciałbym bardzo z nich skorzystać - mówi z nutą smutku Papież - ale co dzień modlę się do Boga,
żebym nie uległ tej pokusie, bo jeszcze zjadę w dolinę i co będzie? Nowe konklawe! Niech
Bóg błogosławi narciarzy... i ich nogi".
Jan Paweł II często przyznaje się do tęsknoty za zjazdami. Nie mogąc zrealizować marzeń, chce
chociaż przebywać między ludźmi związanymi z narciarstwem. Dlatego też udał się 17 czerwca 1984
roku do siedziby biskupa Sionu w Szwajcarii, by poświęcić sztandar jednego ze stowarzyszeń
narciarskich. Wyznał wówczas: "Jak zapewne wiecie, lubiłem (...) gdy była ku temu okazja - jeździć
na nartach".
Jak jaskółka na stoku.
Pan Bóg ulitował się nad Papieżem i kilka razy pozwolił mu poszusować. 16 lipca 1984 roku Papież
udał się na lodowiec Adamello w Alpach Retyckich. Towarzyszem wyprawy był m.in. prezydent
Włoch Alessandro Pertini. Śmigłowcem dotarli do schroniska Lobbia Alta na wysokości 3035 metrów
n.p.m. Na stok wjechali ratrakiem, po włosku zwanym "śnieżnym kotem". "Przy pierwszych zjazdach
Papież był trochę niepewny, chyba dlatego, że długo nie jeździł na nartach. Zresztą zaraz przyszedł do
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formy i pokazał swoje umiejętności" - relacjonował Franco Zani, jeden z instruktorów narciarskich,
którym Pan Bóg podsunął pomysł zaproszenia Ojca Świętego. Zapytany, jak jeździ Papież, odparł:
"Spokojnie, wolno, pewnie; ani razu się nie przewrócił". A prezydent Włoch dodał: "Ojciec Święty
śmiga na nartach jak jaskółka".
Po czterech godzinach zjazdów, przy obiedzie Biskup Rzymu oświadczył: "Po raz pierwszy zdarzyło
mi się jeździć na nartach w lipcu". Po krótkim odpoczynku ponownie wyruszył na narty. Zjeżdżał do
godziny 19, potem usiadł na ławeczce przed schroniskiem i odmówił brewiarz.
"Papież często po dwóch lub trzech zakrętach, to jest zgodnie ze swoim starym zwyczajem,
zatrzymywał się bez ruchu na kilka minut, patrzył w góry na lodowiec, na zachodzące słońce" –
relacjonuje jeden z uczestników.
Kiedyś, zwiedzając ośrodek sportowy, Papież zobaczył w telewizji relację z mistrzostw narciarskich
w Val Gardena. "Bardzo to piękne, ale ja już bym chyba nie potrafił jeździć, szczególnie teraz.
Zardzewiałem. Potrzeba by nowych nóg - powiedział. - To sport odpowiedni raczej dla ludzi niskich,
padają z mniejszej wysokości niż wysocy".
Jean-Paul-ski.
W czasach "narciarskich" Papieża przylgnął doń ukuty przez Francuzów pseudonim "Jean-Paul-ski".
Niestety, od kiedy w listopadzie 1993 roku Ojciec Święty upadł w Sali Klementyńskiej
w Watykanie i nieszczęśliwie zwichnął bark, nie wolno mu już jeździć na nartach. Od tego czasu
jedynie wędruje po górach, a zimą wyjeżdża, żeby pooddychać świeżym powietrzem.
Marka sprzętu zjazdowego używanego przez Jana Pawła II, ze zrozumiałych względów
antyreklamowych, okryta jest tajemnicą. Na niektórych zdjęciach czasem jednak widać firmowy znak
desek czy wiązań, na przykład na lodowcu Adamello Papież miał narty firmy Völki. Wybór firmy
Ojciec Święty ma praktycznie nieograniczony, bo odkąd świat obiegła wiadomość o ukochanej pasji
nowego Papieża, producenci, osoby prywatne, sportowcy i instruktorzy narciarstwa zwożą do
Watykanu dziesiątki par najlepszych desek. Stanowią one już bez wątpienia największą tego typu
kolekcję na świecie - podobno można by obdzielić nią pół Watykanu.
Biało i sportowo.
Kiedy kardynał Karol Wojtyła objął Stolicę Piotrową, nie przestał być zapalonym turystą. Na
początku pontyfikatu prasa światowa rozpisywała się o tym, że Ojciec Święty pływa, biega, ćwiczy,
a przede wszystkim - jeździ na nartach. To była ogromna sensacja. Przyzwyczajony przez lata do
aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu, także jako głowa Stolicy Piotrowej korzysta z każdej
nadarzającej się okazji, by w nawale obowiązków choć przez chwilę obcować
z naturą. Każda
wycieczka w góry sprawia mu niebywałą radość, której nie kryje.
Musiał jednak zamienić ukochane Tatry i Beskidy na bliższe Dolomity, Alpy i Apeniny. Zmienił się
też turystyczny ubiór krzepkiego górala: brezent skafandra zastąpiła bardziej stosowna biel.
Teraz Ojciec Święty wakacje spędza najczęściej w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nie odmawia
sobie jednak odpoczynku także i podczas podróży oficjalnych. Kilkugodzinne przerwy robił sobie
Papież w Tatrach, parkach narodowych Kanady, Kenii, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych.
Podczas oficjalnych wizyt w chłodniejsze dni Papież na białą sutannę wdziewa swój nienagannie
skrojony, dwurzędowy biały płaszcz z delikatnej wełny, zapinany na cztery guziki. Ponieważ płaszcz
sięga aż do kostek, gdy tylko protokół pozwala, Dostojny Turysta dla wygody zastępuje go
turystyczną białą kurtką z kapturem. Do tego nosi białą czapkę, przypominającą maciejówkę.
Sportowy strój to kolejna z licznych innowacji, jakie wprowadził polski Papież w sztywnej
watykańskiej etykiecie. Dawniej, gdy było mu jeszcze wolno, Ojciec Święty często biegał przed
obiadem. Miał wówczas na sobie białą sutannę, ale już bez pasa, bez krzyża na szyi, a nawet bez
koloratki. I bez piuski. Szyte na miarę brązowo-czerwone mokasyny zastępował białym sportowym
obuwiem.
Prawie incognito.
Na dłuższe wyprawy w góry Papież zwykł nosić klasyczny strój turystyczny - bawełnianą
wiatrówkę z kapturem, czapkę z daszkiem, szarą, płócienną koszulę, biały podkoszulek, proste,
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ciemne spodnie i masywne, brązowe górskie buty. Nikt nie rozpoznałby w nim Następcy św. Piotra.
Kiedy indziej - na przykład spacerując w chłodniejsze dni po ogrodach Castel Gandolfo - Papież na
sutannę zakłada czarną pelerynę, a na głowę - czarny beret. W takim stroju udał się też Ojciec Święty
na wyprawę na lodowiec Adamello w Alpach Retyckich. W schronisku z dostojnika kościelnego
Papież przeistoczył się w narciarza z krwi i kości, ubranego zgodnie z obowiązującymi zasadami:
w narciarskie spodnie i skafander oraz wełnianą czapkę - wszystko w kolorze głębokiego granatu. Do
tego porządne rękawice, a zamiast gogli - duże okulary przeciwsłoneczne. Na nogach czerwone buty.
Ten strój nie dziwi, bo jeszcze w czasach krakowskich biskup Wojtyła słynął z niezwykłej
dbałości o wyposażenie narciarskie: "Dysponował dobrymi nartami i miał dobre buty, a jeśli chodzi o
ubiór, to raczej ubierał się skromnie" - wspomina Tadeusz Figus z Zakopanego. "Nosił czarną
wiatrówkę - taki jakiś ortalionowy skafander zapinany na zamek błyskawiczny, miał najzwyklejsze
spodnie narciarskie, a na głowie czapeczkę, tak zwaną 'marusarkę'".
Podczas jednodniowej wyprawy "prawie incognito" na stok Dolce Vita w Ovindoli Papież nosił
niebieski kombinezon, który miał na sobie już wysiadając z samochodu. Zjeżdżał nierozpoznany,
zamaskowany zwykłą czapką i okularami. Zaliczył całą dniówkę, czyli co najmniej sześć godzin
na stoku. Dawniej miewał takich dniówek przynajmniej 14 rocznie.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ A ETYKIETA
Były czasy, kiedy papieżowi oddawano cześć niemal boską. Kardynał Josef Ratzinger
w jednym ze swoich dzieł teologicznych cytuje XVII-wieczny tekst, który na Węgrzech przedkładano
przechodzącym na katolicyzm. "Wyznajemy, że Najświętszego Papieża wszyscy winni czcić czcią
boską, większym przyklęknięciem od należnego samemu Chrystusowi". W innym miejscu tego tekstu
znajdowały się takie oto słowa: "Wyznajemy, że Rzymski Papież posiada władzę wprowadzania
zmian w Piśmie Świętym, wedle swej woli może je poszerzać lub redukować".
Bóg w nim myśli
Podobny ton pobrzmiewał jeszcze w XIX wieku. Do papieża Piusa IX (1846-1878) zwracano
się, podobnie jak do Ducha Świętego, następującymi słowami: "Piusowi IX, Pontifeksowi-Królowi.
Ojcze ubogich, Dawco darów, serc światłości, ześlij na nas z nieba promień Twego światła". Również
o tym samym następcy św. Piotra mówiono: "Gdy papież myśli, Bóg jest tym, który w nim myśli".
Niegdyś, zwłaszcza w okresie renesansu, kiedy dwór papieski przyćmiewał blaskiem i przepychem większość europejskich dworów monarszych. Papieże byli hojnymi mecenasami artystów, na
przykład Juliusz II (1503-1513) wspierał szczodrze tak genialnych artystów jak Michał Anioł, Rafael
Santi i Bramante.
Nie tak dawno, bo jeszcze za pontyfikatu Piusa XII (1939-1958), listy do papieża kończyły się
tradycyjną formułą: "do rąk i stóp upadam", a do kardynałów: "całuję Waszą przenajświętszą
purpurę".
Takiemu namaszczonemu stylowi hołdowała również Kuria Rzymska, co stało się nawet
przed-miotem ekumenicznego nieporozumienia. W 1921 roku kardynał Pierro Gasparri wysłał
w imieniu papieża list do luterańskich biskupów z krajów skandynawskich. List zaczynał się słowami:
"perillustres viri" (przesławni mężowie), co sprawiło, że adresaci obrazili się, gdyż myśleli, iż Rzym
sobie z nich zakpił.
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Jeszcze Paweł VI (1963-1978) pisał do Prymasa Polski, tytułując list słowami: "Do
Ukochanego Syna Naszego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Arcybiskupa Warszawskiego".
Papież, który abdykował
Jednak w historii papiestwa także zdarzały się wyjątki. Święty Grzegorz Wielki (590-604)
mawiał do ludu rzymskiego: "Wiem, że niekiedy sam nie potrafiłem zrozumieć pewnych rzeczy, jakie
znajdowałem w Piśmie Świętym: pojąłem je jednak, znalazłszy się w gronie moich braci".
Oczywiście byli i tacy papieże, którzy wyłamywali się z dyktatu blichtru i luksusu. Wybrany
w 1294 roku papieżem mnich benedyktyński Celestyn V nie mógł przyzwyczaić się do watykańskiego przepychu i ku zaskoczeniu całego otoczenia nadal żył jak zakonnik, umartwiając się
w postach i wyrzeczeniach. Wreszcie, zaledwie po kilku miesiącach pontyfikatu, jako pierwszy
i jedyny w dziejach papież abdykował. 13 grudnia 1294 roku zdjął szaty papieskie, oddał insygnia
władzy i stał się ponownie skromnym bratem Piotrem.
Sługa sług Bożych
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła w Watykanie kolosalna zmiana, jeśli chodzi
o tytulaturę: akcentuje się przede wszystkim służebny i pasterski charakter urzędu Piotrowego, choć
niektórzy rodacy Papieża w swojej gorliwości tytułują go "w starym stylu".
Wprawdzie oficjalny tytuł papieża brzmi: "Biskup Rzymu, Namiestnik Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, Patriarcha
Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup i Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Suwerenny
Władca Państwa Watykańskiego", ale nomenklatury tej używa się dziś rzadko, tak jak rzadko mówi
się o Papieżu jako "głowie Kościoła" (caput Ecclesiae).
W dokumentach soboru watykańskiego II papież występuje jako biskup Rzymu i sługa sług
Bożych. Jeden z najważniejszych dokumentów soborowych, Konstytucja dogmatyczna o Kościele,
tylko raz tytułuje papieża "głową" w sensie widzialnej głowy całego Kościoła. Także podczas każdej
mszy celebrans modli się słowami: "Pamiętaj, Boże, o słudze Twoim Janie Pawle".
Bracia i siostry
Ostatni papieże bardzo często podkreślają swoje braterstwo w stosunku do wyznawców innych
religii bądź chrześcijan z innych Kościołów. Jan XXIII powiedział do delegacji Żydów: "Jestem
Józef, Wasz brat". Natomiast Jan Paweł II podczas swej pierwszej podróży do Niemiec w 1980 roku
uciął dyskusje na temat, w jaki sposób mają się do niego zwracać ewangelicy: "Wasza
Świątobliwość" czy "Ojcze Święty" (ten drugi tytuł jest dla nich absolutnie nie do przyjęcia)
i zadecydował, aby mówili do niego po prostu: "bracie". Zaś we współczesnych dokumentach
Kościoła katolickiego mówi się o prawosławiu jako Kościele siostrzanym.
Nie całuj stóp
Zwracając się do papieża w oficjalnych wystąpieniach - zarówno świeccy, jak i przedstawiciele
Kościoła używają formy "Wasza Świątobliwość". Terminu tego nie mógł sobie przyswoić pewien
PRL-owski dygnitarz, który choć był przez kilka lat w Rzymie na placówce, z uporem mówił
o papieżu per "Wasza Świętobliwość".
Warto zwrócić uwagę, że tytułu "Jego Świątobliwość" stosuje się także zwyczajowo wobec
patriarchów Kościołów wschodnich.
W starożytności zwrotów "Ojciec Święty" i "Wasza Świątobliwość" używano zresztą
w stosunku do wszystkich biskupów.
Rezygnacja z tytułomanii idzie w parze z prostotą w sposobie bycia i ograniczeniem
ceremoniału przez ostatnich papieży. Jan XXIII (1958-1963) podczas ceremonii inauguracji swego
pontyfikatu nie pozwolił kardynałom - jak to czyniono wobec jego poprzedników - całować swoich
stóp i kolan, lecz jedynie pierścień. Ci, którzy oglądali podobną uroczystość w 1978 roku, kiedy swój
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pontyfikat rozpoczynał Papież-Polak, pamiętają, jak Jan Paweł II podnosił się z tronu, gdy
podchodzili do niego najstarsi kardynałowie, składając homagium (akt wierności i posłuszeństwa).
Lektyka do lamusa
Już wspomniany papież Jan XXIII, którego w stosunkach z ludźmi cechowała bezpośredniość
i wrażliwość (płakał nad łóżkiem niewidomego chłopca w szpitalu), chciał zrezygnować z sedia
gestatoria, czyli lektyki, w której noszono papieży. Wytłumaczono mu jednak, żeby tego nie czynił,
gdyż jest niskiego wzrostu, a papież musi przecież być widoczny.
Ostatecznie z tym rekwizytem z minionej epoki "rozprawił się" jego następca, Paweł VI.
Papież ten - również człowiek niezwykle skromny - bardzo uprościł etykietę audiencji papieskich.
Od tamtego czasu podczas spotkań z papieżem nie ma przesadnej oprawy, a kontakt Ojca Świętego
z rozmówcami jest bardziej bezpośredni i nie stawia się im wygórowanych wymogów. Jedynie
wydarzeniom najwyższej rangi, takim jak na przykład podpisanie konkordatu, towarzyszy wielka
gala. Mężczyźni (oczywiście dotyczy to tylko świeckich) muszą być ubrani we fraki, natomiast
kobiety - w czarne stroje i takiego samego koloru woalki na głowach. Tak właśnie ubrane były
w Watykanie podczas uroczystej ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską a Polską
marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i minister Hanna Suchocka, za której premierostwa Stolica
Apostolska podpisała tę umowę.
Tiara dla ubogich
Jeden z najbardziej symbolicznych i pięknych gestów w historii papiestwa wiąże się z osobą
Pawła VI. Papież ten 13 listopada 1964 roku złożył na ołtarzu tiarę i sprzedał ją kardynałowi
Francisowi Spellmanowi, arcybiskupowi Nowego Jorku, a uzyskane pieniądze przekazał ubogim.
Tę samą "linię" utrzymuje Jan Paweł II. Pamiętny jest jego gest z pielgrzymki do Brazylii, kiedy
oddał swój papieski pierścień ubogim mieszkańcom faveli w Rio de Janeiro.
Andre Frossard w słynnych rozmowach z Janem Pawłem II tę wyraźną zmianę Watykanu
w odejściu od etykiety skomentował następująco: "W ciągu jednego wieku papiestwo, które
protestując przeciw pozbawieniu go Państwa Kościelnego, odcięło się od świata, przeszło do
mistycznego wywyższenia jego funkcji i od drobiazgowo przestrzeganej etykiety do duszpasterskiej
prostoty".
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

PAPIEŻ I SPORT
Już w czasach szkolnych w rodzinnych Wadowicach grywał na bramce i wiadomo, że do dziś
zachował sentyment do tej pozycji. W 1983 roku przyjął w Castel Gandolfo piłkarzy Lechii Gdańsk,
którzy mieli się właśnie spotkać w Pucharze Zdobywców Pucharów ze słynnym Juventusem Turyn.
Jan Paweł II spytał zawodników, kto jest bramkarzem i gdy z grupy wysunął się Tadeusz Fajfer, rzekł
mu z uśmiechem, że domyśla się z własnych doświadczeń, że pewnie gra najgorzej z całej drużyny,
bowiem wszystko, co złe, zawsze skupia się na bramkarzu.
Były bramkarz kibicuje i święci.
Jak już z powyższej historii wynika, Papież jest zapalonym kibicem piłkarskim
i z zawodnikami spotyka się bardzo często. Wśród uczestników papieskich audiencji były
najsłynniejsze gwiazdy światowego futbolu z Brazylijczykiem Ronaldo na czele, a z polskich
zawodników między innymi Marek Citko. Zbigniew Boniek często podkreśla, że Papież jest tym
człowiekiem w historii Polski, któremu Polacy mają najwięcej do zawdzięczenia.
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Stosunek Jana Pawła II do sportu jest głęboko przemyślany i nie ogranicza się tylko do kibicowania. W 1990 roku poświęcił, wybudowany kosztem ponad 170 miliardów lirów Stadion Olimpijski
w Rzymie, na którym potem rozgrywano mecze piłkarskich mistrzostw świata. Ponieważ jednak
podczas jego budowy zginęło kilku robotników, pytano Papieża, czy aby na pewno słusznie zrobił.
Ale On wyjaśnił, że poświęcenie stadionu to właśnie wyraz troski Kościoła o świat sportu.
Rozwinął tę myśl przy okazji otwarcia Mondialu, kiedy powiedział: "Wartość tych mistrzostw
polega przede wszystkim na tym, że wielu ludziom odmiennych kultur i narodowości stwarzają okazję
do spotkania, poznania się, nabrania do siebie szacunku i wspólnej rozrywki w ramach lojalnej
sportowej walki, opartej na uczciwym współzawodnictwie, wolnej od ulegania pokusom
indywidualizmu i przemocy".
Ojciec Święty nie poprzestaje na teorii - o ile mu pozwala czas, ogląda mecze piłkarskie
w tele-wizji. A gdy jest to niemożliwe, wypytuje o wynik szczególnie ważnych spotkań. W 1986 roku
dziennikarze zagadnęli Go, czy oglądał mecze mistrzostw świata. "Tylko trzy minuty, resztę mi
opowiedzieli" - odparł. Ale 12 lipca 1998 roku obejrzał cały mecz finałowy mistrzostw świata między
Francją a Brazylią. Jak oświadczył ciekawskim mediom rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin
Navarro-Valls, Papież nie kibicował szczególnie żadnej z drużyn, interesowało go całe widowisko,
a najbardziej - oczywiście - gra bramkarzy.
W dzień po spotkaniu Hiszpania-Francja na oficjalnej audiencji zagadnął niespodziewanie
króla Juana Carlosa: "No i jak tam mecz?". "Niestety, przegraliśmy" - przyznał ze smutkiem
monarcha.
W 1979 roku piłkarzom włoskim życzył: "Niech Bóg pozwoli wam strzelić tego gola, który jest
ostatecznym i autentycznym przeznaczeniem życia".
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Wiadomo, że sportowe zainteresowania Papieża nie ograniczają się do piłki nożnej. Już na
samym początku pontyfikatu zaszokował otoczenie przyzwyczajone do schorowanych gospodarzy
Pałacu Watykańskiego, polecając wybudowanie basenu w letniej rezydencji w Castel Gandolfo.
Podobno tłumaczył oponentom, że musi być sprawny i zdrowy, bo "kiedy papież umrze, pociągnie to
za sobą o wiele większe wydatki".
Dopóki zdrowie mu pozwalało, podczas pobytu w Castel Gandolfo pływał w basenie dwa razy
dziennie. Ponadto gimnastykował się, biegał, grywał w ping-ponga, a do 1993 roku jeździł na nartach.
Nawet teraz, kiedy porusza się o lasce, zwłaszcza podczas wakacji robi długie, prawdziwie sportowe,
spacery. Papież - złoty olimpijczyk .
Mimo różnych niepokojących zjawisk i afer towarzyszących współczesnej rywalizacji
sportowej, Papież docenia wagę sportu, nawet - można powiedzieć - w jakimś sensie go sakralizuje.
"Jest rzeczą znamienną, że niektóre wyrażenia typowe dla języka sportu - na przykład umiejętność
dokonania wyboru, trening, dyscyplina życiowa, wytrwałe znoszenie trudu, zaufanie do wymagającego przeciwnika, uczciwa akceptacja zasad gry - nie są obce uczniom Chrystusa" - mówił kiedyś
podczas audiencji do sportowców. "Także życie chrześcijańskie wymaga systematycznej zaprawy
duchowej, bowiem chrześcijanin, tak samo jak ten, który staje do zapasów, wszystkiego sobie
odmawia".
W uznaniu zasług Jana Pawła II dla sportu, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego Juan Antonio Samaranch wręczył mu - jako pierwszemu papieżowi w historii
olimpizmu - złoty medal Orderu Olimpijskiego.
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Wola, wytrwałość, odpowiedzialność.
Papież wielokrotnie przyjmował na audiencjach polskich sportowców. Kolarzom startującym
w Wyścigu Pokoju powiedział: "Wyścig Pokoju? Interesowałem się jego przebiegiem, zanim jeszcze
jeździliście na rowerach". Kiedy zaś grupa pielgrzymów-cyklistów z Kraśnika podarowała mu piękny
rower, spytał żartobliwie i autoironicznie: "Czy mam na nim przyjechać do Kraśnika?" - bo skądinąd
wiadomo, że kolarstwo nie było najmocniejszą stroną Karola Wojtyły.
Wielokrotnie przyjmował u siebie w Watykanie lub Castel Gandolfo reprezentantów Polski
z różnych dyscyplin, jednak dopiero podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, 6 czerwca 1999 roku
w Elblągu, doszło do spotkania Papieża z wszystkimi przedstawicielami polskiego sportu.
Organizatorem uroczystości był eks-bokser, biskup elbląski Andrzej Śliwiński, prezes Katoli-ckiego
Stowarzyszenia Sportowego RP. Jan Paweł II otrzymał wówczas od sportowców wiele darów.
Niezwykle przejęty mistrz świata i olimpiady w chodzie Robert Korzeniowski przyniósł Mu do
ołtarza między innymi parę butów lekkoatletycznych.
Zadbano też, by na płaszczyznę kościelną nie przeniósł się głośny wówczas konflikt między
Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki. Organizatorzy spotkania z
Janem Pawłem II dopilnowali, by - w duchu pojednania - dary Ojcu Świętemu wręczyli
przedstawiciele obu tych instytucji, a wśród zaproszonych gości znaleźli się dwaj najwięksi
adwersarze - prezes Marian Dziurowicz i minister Jacek Dębski.
Do polskich sportowców, trenerów, sędziów i działaczy Jan Paweł II powiedział wówczas:
"Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać,
aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność,
znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko
należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi,
ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję".
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

JAN PAWEŁ II W CASTEL GANDOLFO
Papież przylatuje tu helikopterem na wakacje, wypoczynek albo na rekonwalescencję. Myli się
jednak ten, kto uważa, że w swej letniej rezydencji Jan Paweł II oddaje się bezczynności i unika ludzi.
Nawet podczas wakacji nie traci kontaktu z wiernymi. W każdą niedzielę w swej letniej rezydencji
odmawia razem z wiernymi modlitwę "Anioł Pański", a w każdą środę śmigłowiec zawozi go do
Watykanu, gdzie na placu św. Piotra udziela audiencji generalnej tłumom pielgrzymów z całego
świata.
Spacer z ochroniarzami
Castel Gandolfo ze swoimi ogromnymi ogrodami jest idealnym miejscem wypoczynku dla Papieża.
Znajduje się tu słynny basen, wybudowany na polecenie Jana Pawła II. Do najczęściej cytowanych
papieskich anegdot należy jego odpowiedź na uwagę, że budowa basenu będzie kosztowna. "Papież
musi być sprawny i zdrowy. Kiedy umrze, pociągnie to za sobą większe wydatki" - replikował
wówczas.
Kiedyś, gdy Papież był jeszcze w pełni sił, biegał przed obiadem. Dzisiaj zadowala się
spacerami po rozległych ogrodach rezydencji: czasem przycupnie z książką albo uklęknie na
modlitwę przed figurką Matki Boskiej. Jednak nawet tu nie może sobie pozwolić na całkowitą
intymność – zawsze towarzyszy mu ochrona.
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Słynny pisarz francuski André Frossard, który odwiedził przed laty Jana Pawła II w Castel
Gandolfo, tak opisuje jego spacer: "Papieża zastałem w stroju sportowym, czyli w białej sutannie bez
koloratki i pelerynki. Wracał ze spaceru po parku, który rozciąga się na drugim skłonie Castel
Gandolfo, od strony odległego o jakieś dwadzieścia kilometrów morza. Na tych długich, ukwieconych
tarasach na każdym kroku człowiek natyka się na uparte pozostałości ogromnej letniej rezydencji
Domicjana: malutki teatrzyk, gdzie aktorzy musieli grać - że się tak wyrażę - prawie na kolanach
cesarza; kryptoportyk o rozmiarach katedry, miejsce przechadzki w dni deszczowe, i rozsiane tu
i ówdzie kamienne bloki budowli, które miały wyzywać czas, a czas z nich zadrwił, wdeptując je
obcasem w ziemię. Prześladowca nie wiedział, że ruiny jego luksusu będą kiedyś wspomagać
spokojne rozmyślania prześladowanego".
Jak Lolek z Poldkiem
To prawda, że w Castel Gandolfo Papież nieco dłużej śpi i wypoczywa, więcej czasu poświęca
na modlitwę, sport i czytanie książek; nie udziela prywatnych audiencji. Jednak miejsce to jest dla
Papieża domem pracy twórczej: tutaj powstają koncepcje jego dokumentów, tutaj pisze ważne
przemówienia, tutaj spotyka się z intelektualistami z całego świata.
Bywają tu jego przyjaciele i wszyscy ci, z którymi chciałby porozmawiać spokojniej, niż jest to
możliwe w Watykanie.
Zaprasza na przykład swoich kolegów z gimnazjum wadowickiego w rocznicę matury. Jeden
z nich, nieżyjący już Leopold Goldberger, dostąpił jeszcze większego zaszczytu: Jan Paweł II spędził
z nim cały wieczór, podczas którego - jak za dawnych lat - Poldek (czyli Goldberger) grał na
sprowadzonym specjalnie z Rzymu pianinie, a Lolek (czyli Ojciec Święty) wtórował mu swoim
barytonem.
Papież nie pyta o metrykę chrztu
Co dwa lata na specjalnych sympozjach w Castel Gandolfo uczeni i intelektualiści omawiają
z Papieżem najważniejsze problemy ludzkości. Ostatnie takie kolokwium - 17 sierpnia 1998 roku poświęcone było duchowej sytuacji człowieka u progu trzeciego tysiąclecia oraz pojęciu czasu
w różnych tradycjach kulturowych.
Do Castel Gandolfo zapraszani są uczeni niezależnie od wyznawanej wiary czy światopoglądu.
W ośmiu kolokwiach organizowanych tu przez Wiedeński Instytut Wiedzy o Człowieku uczestniczyli
chrześcijanie różnych wyznań: katolicy, protestanci, prawosławni, a także Żydzi, muzułmanie
i niewierzący.
Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", który brał udział w jednym ze
spotkań, przynaglany kiedyś w Polsce podczas dyskusji, aby określił się, czy jest chrześcijaninem, czy
nie, wypalił: "Paaa...pież nie pytał mnie o metrykę chrztu".
Wśród gości Jana Pawła II na jednym z pierwszych spotkań był wybitny filozof żydowski,
wyznawca judaizmu, Emanuel Levinas. Kiedy Papież przywitał go słowami: "Dziękuję panu, że
zechciał pan do mnie przyjechać", bywałego w świecie filozofa zamurowało i nie był w stanie nic
powiedzieć.
Wielcy entuzjaści Papieża
W spotkaniach bierze na ogół udział około 30 teologów, filozofów, politologów i ekspertów
z innych dziedzin. Ostatnie kolokwium, w 1998 roku, zdominowali Polacy. Gośćmi Papieża byli m.in.
były doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Zbigniew Brzeziński, polski minister
spraw zagranicznych Bronisław Geremek i znakomity filozof, prof. Leszek Kołakowski. Dwaj ostatni
w spotkaniach w Castel Gandolfo uczestniczyli wielokrotnie, a prof. Kołakowskiego Jan Paweł II,
sam podpierający się laską, zapytał: "Gdzie pan kupił taką laskę?".
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Po przedostatnim kolokwium w 1996 roku słynny filozof określił się jako "entuzjasta Papieża". "Jest
to człowiek, który w naszym wieku odegrał tak szlachetną rolę, że nie ma człowieka dobrej woli,
który mógłby temu zaprzeczyć" - powiedział wówczas Kołakowski.
Nieżyjący już ksiądz profesor Józef Tischner, uczestnik kolokwiów w Castel Gandolfo, tak
oceniał spotkania Jana Pawła II z uczonymi: "Każdy ma tam swoje miejsce. Tożsamość jest
zachowana. Jak w ogrodach Castel Gandolfo nie ma dwóch takich samych liści, tak wśród gości Jana
Pawła II nie ma dwóch takich samych indywidualności. Mimo to jest płaszczyzna spotkania, jest dom.
Myślę sobie: tak właśnie wygląda Kościół Jana Pawła II. Kto wie, może i my dorośniemy kiedyś do
budowy takiego Kościoła?".
Polskie Castel Gandolfo
Castel Gandolfo, położone częściowo na terytorium starożytnego Alba Longa, jednego
z najstarszych miast włoskich, było w średniowieczu własnością rodziny Gandolfich - stąd nazwa.
Przejęte w 1596 roku przez Stolicę Apostolską, od 1604 roku stało się letnią rezydencją papieży.
W 1625 roku na zlecenie Urbana VIII rozpoczęto budowę pałacu papieskiego, a w latach 1658-1662
słynny Gianlorenzo Bernini, twórca m.in. placu św. Piotra, wzniósł tutaj kościół z kopułą na
planie krzyża greckiego.
Po zlikwidowaniu Państwa Kościelnego w 1871 roku papieże przez prawie 60 lat nie
rezydowali w Castel Gandolfo. Dopiero tzw. traktaty laterańskie z 1929 roku między papiestwem
a państwem włoskim uznały pałac papieski, ogrody oraz willę Barberinich w Castel Gandolfo za
eksterytorialną posiadłość Państwa Watykańskiego.
W prywatnej kaplicy papieskiej, na długo jeszcze przed Janem Pawłem II, znalazły się akcenty
polskie. Kaplicę tę zdobił w latach 30. XX wieku polski malarz Jan Henryk Rosen. Umieszczono
w niej przed wojną kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Trzeba też wiedzieć, że Castel Gandolfo to nie tylko pałac. Prowadzona jest tu farma, z której
wszystkie produkty, z masłem włącznie, trafiają na stół papieski w Watykanie.
Mariawita w papieskiej kaplicy!
Na terenie rezydencji papieskiej znajduje się też słynne obserwatorium astronomiczne. Z jego
działalnością wiąże się mało znany wątek ekumeniczny. W latach 80. badania w Castel Gandolfo
prowadził polski astronom, zarazem kapłan Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ksiądz Konrad
Maria Rudnicki (mariawici odłączyli się od Kościoła rzymskokatolickiego na przełomie XIX i XX
wieku, ich założycielka, mateczka Kozłowska, została ekskomunikowana, a przez wiele lat między
dwoma Kościołami istniał silny antagonizm).
Papież Jan Paweł II - fakt bez precedensu - pozwolił księdzu Rudnickiemu na odprawienie
mszy mariawickiej w swojej prywatnej kaplicy.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

KUCHNIA JANA PAWŁA II
Kiedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem, rodacy - z miłości do niego - zaczęli mu przysyłać i
przywozić do Watykanu przeróżne wiktuały: kiełbasy, oscypki, a zwłaszcza słodycze, za którymi
przepada.
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Nugat dla Ojca Świętego
Przed inauguracją pontyfikatu zebrała się tego spora kupka. Uwagę Polaków zgromadzonych
na pierwszej audiencji generalnej w Auli Pawła VI zwróciła paczuszka z podpisem jakby
wykaligrafowanym dziecięcą rączką: "Nugat dla Ojca Świętego". Wśród pielgrzymów znalazł się
redaktor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Tadeusz Nowakowski, i widząc tę paczuszkę, puścił
w świat wiadomość, że polskie dzieci przesłały Papieżowi paczkę nugatów, czyli ciastek z orzechami
i miodem. Tymczasem nadawcą słodkiej przesyłki nie było dziecko, ale bratowa biskupa Tadeusza
Pieronka, która miała bardzo dziecięcy charakter pisma. Paczka - jak zapewnia biskup Pieronek dotarła do rąk adresata. Charakterystyczne, że wówczas nikt sobie nie wyobrażał, iż ktoś mógłby
skrzywdzić Papieża i nie sprawdzano, czy żywność przysyłana mu przez rodaków nie jest zatruta.
Watykan pachnący jajecznicą
"Naprawdę trudno powiedzieć, co Ojciec Święty lubi najbardziej, gdyż nie ujawnia raczej swoich
kulinarnych preferencji. Wiadomo jednak, że bardzo lubi ziemniaki z zsiadłym mlekiem" – twierdzi biskup Tadeusz Pieronek.
Rzeczywiście, Jan Paweł II nie jest wybredny i polskie siostry sercanki, prowadzące jego
gospo-darstwo, nie mają najmniejszych problemów z przygotowywaniem mu posiłków. Zresztą Karol
Wojtyła, zadowalający się "byle czym" w czasie swoich wypraw turystycznych ze studentami, także
i podczas pełnienia posługi biskupiej słynął ze skromnego trybu życia i nigdy nie uchodził za
wyrafinowanego smakosza.
Dlatego szokiem dla stałych mieszkańców pałacu apostolskiego, przyzwyczajonych do dietetycznych posiłków przygotowywanych dla Pawła VI, był dochodzący z kuchni papieskiej zapach
smażonej dla Jana Pawła II jajecznicy na boczku. Takiego dania nie przyrządzano tu chyba nigdy,
odkąd powstała instytucja papiestwa.
Bułeczki i kiełbasa
Na śniadanie siostry sercanki przynoszą Papieżowi zazwyczaj kawę, mleko, ser, jajka, dżem,
owoce, masło i pieczywo, także grzanki. Kawę z mlekiem podają Janowi Pawłowi II, natomiast
gościom, którzy nieodłącznie towarzyszą mu podczas śniadania - wedle życzenia.
Na stole w koszyku zawsze stoją także słynne włoskie bułeczki, które Papież bardzo lubi. Ksiądz
Mieczysław Maliński, przyjaciel Ojca Świętego, opowiada anegdotę z dawnych lat, kiedy Karol
Wojtyła przyjeżdżał do Rzymu i zatrzymywał się w Kolegium Polskim. Namawiany przez księdza
Malińskiego do jedzenia ciemnego chleba, Karol Wojtyła zareagował słowami: "Człowieku, przecież
ja po to przyjeżdżam do Rzymu, żeby jeść te dziurawe bułki!". Jeszcze nie tak dawno na papieskim
stole pojawiała się często także kiełbasa na gorąco. Obecnie, po wielu operacjach, jakie przeszedł
Papież, jego menu jest skromniejsze, bardziej dietetyczne.
Warto też wiedzieć, że prawie wszystkie podstawowe produkty na papieskim stole pochodzą
z watykańskiej fermy w Castel Gandolfo.
Skądinąd w Castel Gandolfo czekają też zawsze na Jana Pawła II znakomite ciasteczka, które od
dziesięcioleci wypieka specjalnie dla kolejnych papieży miejscowa rodzina Moronich.
Z kuchni polskiej do włoskiej
Na obiad podawane są głównie specjały kuchni włoskiej. Ksiądz Maliński, pytany kiedyś, dlaczego Papież preferuje tę właśnie kuchnię, skoro gotują mu polskie zakonnice, odparł: "Żeby poznać
kulturę danego kraju, trzeba również jeść to, co ten naród je".
Jadłospis jest skromny: oprócz nieodłącznego spaghetti, które Papież lubi, podawane są zupy
(w tym często jego ulubiona - jarzynowa), mięsa (najchętniej cielęcina), ryby (najlepiej karp po
żydowsku), a także flaczki i pierogi. Na deser serwowane są owoce i ciastka, szczególnie sernik
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i szarlotka.
Wszystko to popija Papież rozcieńczanym wodą białym winem z papieskiej winnicy. Przy czym - jak
informuje niezastąpiony ks. Maliński - Jan Paweł II łączy te dwa płyny nietypowo: wino wle-wa do
kieliszka z wodą.
Niezbyt wyrafinowany jest także ostatni posiłek, zawsze wegetariański. Na kolację Papieżowi i jego
gościom podawana jest zupa, pizza, ser oraz wino.
Dopiero w podróżach je się wykwintniej
Inaczej ma się rzecz podczas podróży zagranicznych Papieża, kiedy to gospodarze wychodzą
nieraz ze skóry, aby ugościć go jak najbardziej wyszukanymi potrawami.
19 czerwca 1998 roku, kiedy Papież goszczony był w arcyopactwie benedyktynów
w austriackim Salzburgu, zakonnicy podjęli go pstrągiem, struclą jabłkową oraz winem rocznik 1997
z winnicy Töre w dolnej Austrii. Natomiast 9 czerwca 1997 roku na papieskie śniadanie
w krakowskim domu kanoników podano galantynę z kurczaka, bunc (rodzaj owczego sera), salceson
i kiełbasę. A na deser - wspaniałe wypieki. Wszystkie te dobra były darem sióstr albertynek
z Krakowa. Oczywiście Papież nie jest w stanie nawet skosztować tych wszystkich specjałów.
Niektórzy jednak - wiedząc, że Ojciec Święty nie lubi przesady - poprzestają na skromnym posiłku,
a kiedy wizyta papieska wypada w piątek, podają jedynie ryby i ciasta.
Także przewoźnicy lotniczy, z których usług korzysta papieska świta podczas pielgrzymek,
starają się urozmaicać mało wyszukany jadłospis Papieża. I tak na przykład na pokładzie samolotu,
który w 1997 roku odwoził Papieża i 90 towarzyszących mu osób z Polski do Rzymu, serwowano
tartinki z kawiorem i łososiem, zsiadłe mleko, młode ziemniaki, zrazy wołowe z sosem
z borowików, kaszę gryczaną, a na deser struclę makową i pączki. Jednak także podczas podróży
i pielgrzymek podstawowe menu papieskie jest przygotowywane przez dwie towarzyszące mu
sercanki-kucharki.
Pizza "Wojtyła"
Przedsiębiorczy producenci nierzadko wykorzystują papieży do reklamowania swoich wyrobów. Tak
było już z Piusem XII. Po wyborze na papieża jego ulubione danie właściciel lokalu "Tartufo"
w Rzymie, gdzie bywał na kolacjach jako kardynał, nazwał tortellini alla papalina. Kiedy "Tartufo"
przestał istnieć, nowy właściciel przemianował lokal na "La Miranda", ale w jadłospisie pozostawił
papieskie tortellini.
Również obecny Ojciec Święty jest wykorzystywany przez producentów i kucharzy. Podczas
wizyty Jana Pawła II w 1997 roku w Austrii sprzedawano wino "papieskie". Natomiasenci pizzy,
którzy 25 października 2000 roku przybyli na spotkanie branżowe z okazji Jubileuszu 2000 lat
chrześcijaństwa, upiekli na oczach mieszkańców Wiecznego Miasta 50 tysięcy sztuk tego włoskiego
przysmaku. Była też pizza "Wojtyła", z kwiatami dyni i papryką.
PRZEPISY NA ULUBIONE POTRAWY PAPIEŻA:
Spaghetti all'amatriciana
25 dkg spaghetti, 10 dkg wędzonego surowego boczku, puszka pomidorów bez skórki, 1 mała
cebula, 1 ząbek czosnku, 1/4 strączka czerwonego pieprzu, 2 łyżki oliwy, 1 łyżeczka suszonego
rozmarynu, 1 łyżeczka suszonego tymianku, 30 dkg tartego parmezanu, mały kieliszek białego wina.
Na dużej patelni rozgrzać oliwę. Drobno posiekaną cebulę krótko poddusić. Dodać pokrojony
w grubą kostkę boczek, podsmażyć na złoto. Podlać winem. Drobno posiekany czerwony pieprz
wrzucić do cebuli z boczkiem, dodać przetarte przez sito pomidory, posolić i dusić ok. 20 min.
Spaghetti ugotować w osolonej wodzie al dente, odcedzić. Do sosu dodać rozgnieciony ząbek
czosnku, doprawić rozmarynem i tymiankiem. Polać spaghetti sosem i posypać parmezanem.
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Minestrone - włoska zupa jarzynowa
1 cebula, 2 ząbki czosnku, nieduży kawałek białej kapusty, 1 ziemniak, 2 marchewki,
1 pietruszka, 3 łodygi selera naciowego, 1 mały por, 2 pomidory, 10 dkg zielonego groszku, 10 dkg
białej fasoli z puszki, 5 dkg wędzonego boczku, 1 litr lekkiego rosołu mięsnego (może być kostka), 2
łyżki oliwy, 1 listek laurowy, natka pietruszki, parę gałązek bazylii, tymianku, rozmarynu, sól,
pieprz.
Obrane cebulę i czosnek pokroić w drobną kostkę. Jarzyny umyć i drobno pokroić. Boczek
pokrojony w kostkę podsmażyć na oliwie w dużym garnku. Dodać cebulę i czosnek, lekko zeszklić.
Dodać twardsze jarzyny (ziemniak, marchewki, pietruszkę, seler naciowy). Poddusić 5 minut,
a następnie dodać jarzyny miękkie (pomidory obrane ze skórki, groszek, białą fasolę, kapustę, pory)
i dusić chwilę razem. Wlać rosół, zagotować razem z pęczkiem ziół 1/2 godziny. Wyjąć zioła,
przyprawić solą i pieprzem, posypać siekaną zieloną pietruszką.
Wyborny sernik:
Kruche ciasto:
3 szklanki mąki, 25 dkg masła, 1/2 szklanki cukru pudru, 4 żółtka, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
Masa serowa:
1kg sera białego, tłustego, mielonego, 25 dkg masła, 1 szklanka cukru pudru, 2 białka, 8 żółtek,
1,5 torebki budyniu, skórka otarta z 1 pomarańczy, kandyzowana skórka pomarańczowa, rodzynki.
Posiekać wszystkie składniki ciasta nożem, a następnie zagnieść ciasto i włożyć na 1/2 godz. do
lodówki. Odciąć 1/3 ciasta, resztą wylepić tortownicę (26 cm średnicy). Upiec na jasnozłoty kolor.
Ostudzić. Wszystkie składniki masy oprócz 2 białek utrzeć w malakserze na aksamitną puszystą masę.
Delikatnie wmieszać 2 ubite białka, otartą skórkę pomarańczy, rodzynki i kandyzowaną skórkę
pomarańczową. Masę wylać na podpieczony kruchy spód w tortownicy. Na grubej tarce utrzeć resztę
ciasta i posypać masę. Piec w temperaturze 170 stopni. Gotowe posypać cukrem pudrem.
Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

POJAZDY PAPIESKIE
Nie od dziś wiadomo, że Jan Paweł II chętnie korzysta ze zdobyczy techniki, gdyż zdaje sobie
sprawę, iż pomagają mu one w pełnieniu jego misji papieża całego Kościoła. Toteż nikt specjalnie się
nie dziwił, kiedy podczas ostatniej w 1999 roku środowej audiencji generalnej Ojciec Święty pojawił
się w bazylice św. Piotra na ruchomej platformie.Ten nowy środek lokomocji zastosowano po to, aby
Papież był lepiej widoczny dla pielgrzymów i mógł łatwiej się poruszać. Rzeczywiście Jan Paweł II
przejechał główną nawę bazyliki znacznie szybciej, niż gdyby miał ją przebyć pieszo.
Sediari pontifici znów mają pracę.
Ze zmiany najbardziej zadowoleni są tzw. sediari pontifici, pracownicy watykańscy, którzy do
1978 roku nosili sedia gestatoria, czyli lektykę, używaną przez poprzedników Jana Pawła II. Jak
wiadomo na początku swego pontyfikatu Papież-Polak zrezygnował z tego środka lokomocji, co
spowodowało rozgoryczenie tych, dla których noszenie Ojca Świętego było największym zaszczytem.
Obecnie sediari pontifici znów mają pracę w bezpośrednim kontakcie z Papieżem, gdyż to właśnie oni
podczas audiencji generalnych popychają platformę ze stojącym na niej Ojcem Świętym.
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Papież nie chce "kręgli".
Zaraz na początku pontyfikatu próbowano znaleźć pojazd, który zastąpiłby sedia gestatoria.
Pojawił się wówczas podest na kółkach, z którego Papież był lepiej widoczny, niż gdyby stał na
podłodze. Przygotowano trzy takie wózeczki, ustawiane w głównym przejściu Auli Pawła VI
w miejscach, z których Jan Paweł II pozdrawiał wiernych. Pojazdy, nazywane przez personel
watykański "kręglami", nie zyskały jednak sympatii Papieża i ostatecznie zrezygnowano z nich po
zamachu na jego życie w 1981 roku.
Ostatnio mówi się natomiast o możliwości użycia pojazdu o napędzie elektrycznym, w rodzaju
meleksu, dzięki któremu Ojciec Święty mógłby poruszać się swobodnie po Watykanie. Rzymski
dziennik "Il Messaggero" zamieścił nawet fotografię takiego pojazdu, pomalowanego na biało
i z herbem papieskim na drzwiczkach, donosząc, że w Watykanie oglądano już trzy takie wehikuły.
Lancia zamiast mercedesa.
Niemal w tym samym czasie, kiedy w bazylice św. Piotra zainstalowano ruchomą platformę,
włoski Fiat - z okazji Roku Jubileuszowego 2000 i stulecia tego koncernu samochodowego podarował Ojcu Świętemu wspaniałą lancię. Zastąpi ona mercedesa, ofiarowanego Janowi Pawłowi II
w 1997 roku przez producenta. Samochód z tablicą rejestracyjną SCV1 (Stato della Cittá del Vaticano
- Państwo-Miasto Watykan) jest unikatowym egzemplarzem wyprodukowanym przez Lancię. Nowa
limuzyna, choć opancerzona, ma jednak podnoszony dach, aby Papież mógł udzielać wiernym
błogosławieństwa.
Z tyłu samochodu jest tylko jedno miejsce siedzące - fotel dla Papieża. Dla jego sekretarza,
biskupa Stanisława Dziwisza, przewidziano rozkładane siedzenie.
"Czasem to i szybko".
Wcześniej - jako biskup - Karol Wojtyła nie miał, rzecz jasna, takich luksusowych
samochodów. Wprawdzie odziedziczył po swym poprzedniku na stolicy biskupstwa krakowskiego
kardynale Sapieże eleganckiego granatowego chevroleta, jednak nie lubił nim jeździć, gdyż takie auto
zupełnie nie przystawało do siermiężnej rzeczywistości lat 60. w PRL.
Pierwszym samochodem biskupa Wojtyły była poczciwa warszawa. Potem, jako metropolita
krakowski i kardynał, korzystał z czarnej wołgi i dwóch opli. Jak wspominał w "Gościu Niedzielnym"
dawny kierowca Karola Wojtyły, sędziwy obecnie pan Józef Mucha, na początku pracy na pytanie,
jak ma jeździć biskup, odpowiedział mu: "Dobrze, abyśmy wszędzie dojechali cało i zdrowo", a po
chwili dodał: "I czasem, jak trzeba, to i szybko".
Rzeczywiście Ojciec Święty nie boi się szybkiej jazdy. Kiedy w 1988 roku gościł w Modenie,
bez wahania zgodził się odwiedzić słynną fabrykę Ferrari. Czerwonym samochodem tej marki,
wieziony przez syna założyciela fabryki, okrążył tor we Fiorano koło Modeny.
Samochód - kaplica i pracownia.
Wiadomo jednak, iż zarówno dawniej, jak i dziś, Ojciec Święty nie przywiązuje większej wagi
do marki samochodów i w ogóle do luksusu. Od dawna auto było dla niego miejscem modlitwy
i pracy. Już w pierwszym samochodzie pan Mucha zainstalował mu lampkę, dzięki czemu mógł
czytać podczas podróży i sporządzać notatki. Krótko mówiąc, oprócz służenia jako środek lokomocji
samochód bywa dla Karola Wojtyły kaplicą i pracownią.
Wspomina ojciec Andrzej Madej ze zgromadzenia oblatów, obecnie pracujący w dalekim
Turkmenistanie. "Kiedyś kardynał Wojtyła odwiedził nas na oazie w Krościenku. Po spotkaniu
żegnaliśmy go bardzo serdecznie. Ku naszemu zdumieniu zobaczyliśmy, że jeszcze samochód nie
ruszył, kiedy kardynał zapalił lampkę, wysunął zainstalowany w aucie pulpit i zaczął pisać, choć
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jeszcze przed chwilą wokół niego było gwarno i tłoczno. To unaoczniło mi, iż jest on człowiekiem
starającym się nie marnować w życiu ani jednej chwili".
Incognito po Rzymie?
Jedną z pierwszych decyzji nowego Papieża po wyborze w 1978 roku była rezygnacja
z papieskiej lektyki, zwanej sedia gestatoria, w jakiej do tej pory noszono papieży. Papież z Polski nie
chciał być noszony na rękach. Jeśli to tylko możliwe, chce wszędzie przybyć pieszo.
Niektórzy mieszkańcy Watykanu twierdzą nawet, że Jan Paweł II na początku pontyfikatu
wymykał się bocznym wyjściem do miasta, by posłuchać, "co w trawie piszczy". Lino Marzioni, który
furgonetką przywozi do Watykanu wodę mineralną, zaklina się, że pewnego dnia ujrzał przy bocznym
wejściu przy Baszcie Mikołaja V samotnie opuszczającego pałac Papieża. Woziwoda, nie wiedząc, co
począć, stanął wyprostowany, a Ojciec Święty uśmiechnął się i bez słowa poklepał go po ramieniu.
Prawdopodobnie udał się w stronę domu pewnego biskupa, który dochodził do zdrowia po operacji.
Kilometry spacerów.
W ciągu dnia do rytuału należy papieski spacer po wiszącym ogrodzie na dachu prywatnego
apartamentu. Ten miniaturowy ogród, powstały za czasów Pawła VI, tworzą drzewa w donicach,
pielęgnowane każdego ranka przez pałacowego ogrodnika, i mała fontanna z rybkami. Papież lubi tu
spacerować samotnie.
Jednak nawet swoje "mieszkanie" Jan Paweł II przemierza, korzystając z technicznych
udogodnień. Niegdyś, by udać się ze swojego apartamentu do Auli Audiencyjnej na spotkanie
z wiernymi, wystarczyło, by pokonał odległość nie większą niż 250 metrów, czyli tyle, ile wynosi
szerokość placu św. Piotra. Teraz jednak jest to już niezła wyprawa naokoło: Papież zjeżdża windą na
Dziedziniec Sykstusa V na tyłach apartamentu, stamtąd samochodem jedzie w poprzek Dziedzińca
św. Damazego, następnie przez Borgii dei Pappagalii, przejeżdża przez ulicę Fundamentów ku
Hospicjum św. Marty i zatrzymuje się na tyłach Auli. "Młodzi są uprzywilejowani, bo mają silne nogi
i mogą długo chodzić. Ale ja też staram się nie poddawać i także chodzę" - mawia z lekką
melancholią "krzepki góral".
Papież już tam był.
Podobnie rzecz się ma z wyjazdami na pielgrzymki. Kiedyś papieże siedzieli zamknięci
w Watykanie, nie wychodząc z niego nigdy. Więźniem Watykanu był przez wiele lat papież Pius IX
i przez cały 25-letni pontyfikat - Leon XIII. Epoka ta zakończyła się za panowania Piusa XI, ale jego
następcy w dalszym ciągu kontynuowali zasadę surowości życia i izolacji od reszty świata.
Kiedy papież Jan XXIII opuścił Watykan, by udać się na północ Włoch, uznano to za sensację.
Jan Paweł II wie, że chcąc dotrzeć ze swoim przesłaniem do milionów wiernych, by przynieść im
Ewangelię i natchnąć ich nadzieją, musi przybyć do nich osobiście. Przemierza więc każdego roku
dziesiątki tysięcy kilometrów. Do chwili obecnej przebył już prawie tyle, ile wynosi odległość
z Ziemi na Księżyc i z powrotem.
Kiedyś dziwiono się temu wędrowaniu. Pewien mały rzymianin, zapytawszy Ojca Świętego,
dlaczego tak często opuszcza Watykan, usłyszał: "Bo tutaj nie ma całego świata". Dziś
przyzwyczajono się już we Włoszech do ciągłych wyjazdów Biskupa Rzymu. Pojawiają się nawet na
ich temat wciąż nowe anegdoty i dowcipy. Mówi się na przykład, że "pan Bóg jest wszędzie,
a papież... już tam był".
Kolej - kocie budziki.
Dużo rzadziej Papież podróżuje pociągiem, choć przez Watykan przebiega linia kolejowa.
Ciekawa jest historia jej powstania. W pierwszej połowie XIX wieku papież Grzegorz XVI bronił się
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przed budową linii kolejowej w państwie kościelnym. Uważał, że może ona "w sztuczny sposób
zmienić naturalny rozdział bogactw między ludźmi i krajami".
Kolej do Watykanu jednak poprowadzono, ale obecnie jest raczej atrakcją turystyczną.
Niewielki dworzec przy ulicy dalla Stazione Vaticana przyjmuje niewiele pociągów. Pod słynnym
wiaduktem z tarczą herbową papieża Piusa XI przejeżdżają głównie zestawy towarowe, gwiżdżąc
niemiłosiernie i budząc popłoch wśród wygrzewających się na słońcu kotów.
Jan Paweł II korzysta także z kolei. Nie zdarza się to jednak często. Pociągiem przejechał na
przykład w 1983 roku z lotniska w Gatvick pod Londynem na dworzec Victoria w centrum miasta.
Pod specjalnym nadzorem.
Po zamachu na życie Ojca Świętego ochronę znacznie wzmocniono. Wszystkie papapmobile
wyposażono w kuloodporne szyby i dokładnie zamknięto ze wszystkich stron. Jan Paweł II buntował
się, że nie ma z tej "klatki" kontaktu z rzeszami wiernych, ale troska o jego bezpieczeństwo wzięła
górę.
Samochody nie służą Papieżowi zbyt długo. Przeciętnie użytkuje się je dwa lata. Potem są
przekazywane do muzeów albo sprzedawane na aukcjach. Dochód z nich zasila fundusze
dobroczynne.
Papieskie samochody mają specjalne numery rejestracyjne - czerwone litery na białym tle.
Oficjalne, państwowe auta posiadają litery SVC (Państwo--Miasto Watykan), natomiast dla
pozostałych aut pracowników wprowadzono w 1987 roku tablice z literami CV (Miasto Watykan).
Wszystkie niepapieskie rejestracje mają czarne litery na białym tle.
Ciekawostką dla amatorów motoryzacji jest watykańskie Muzeum Powozów, powstałe na
życzenie Pawła VI. By do niego wejść, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Muzeum znajduje się
w podziemiach pod kwadratowym dziedziń-cem naprzeciwko Pinakoteki. W jego zbiorach znajdują
się stare berlinki papieskie i kardynalskie, konne landa z opuszczaną budą, powozy miejskie
i podróżne, pierwsze papieskie samochody, a nawet misternie wykonana miniatura samolotu, którym
Paweł VI w 1965 roku po raz pierwszy przeleciał nad Atlantykiem.
Samoloty zamiast salonki.
Najczęściej wykorzystywanym przez Jana Pawła II pielgrzymkowym środkiem lokomocji jest
samolot. Pierwszy raz w swoim życiu Karol Wojtyła wsiadł do samolotu w Warszawie i przeleciał do
Krakowa w czerwcu 1962 roku, tuż przed wyborem na wikariusza kapitulnego. Od tego czasu lata
coraz więcej. Na sesje soboru watykańskiego, w odwiedziny do Episkopatów Europy, Ameryki,
Australii...
Papież nie ma własnego samolotu. Włoskie linie lotnicze Alitalia, gdy wyrusza na
pielgrzymkę, oddają mu do dyspozycji swoje maszyny, zaś powrót odbywa zawsze samolotem
państwa, w którym Ojciec Święty gościł. Dlatego z Polski powraca odrzutowcami LOT-u.
Wnętrze papieskiego samolotu jest podzielone na trzy części. Pierwsza, najmniejsza,
przeznaczona jest dla Ojca Świętego. Urządzona jest bardzo skromnie: cztery wygodne fotele,
niewielki stoliczek. W niczym nie przypomina wytwornych salonek, którymi podróżują głowy
państw. Gdy podróż jest bardzo długa, Pielgrzym ma do dyspozycji także niewielkie łóżko. Jan Paweł
II zajmuje zwykle miejsce przy oknie, nad którym wisi krzyż.
Drugą, większą część pośrodku pokładu zajmuje papieska świta, czyli najbliżsi
współpracownicy z Watykanu, osoby towarzyszące oraz Gwardia Szwajcarska. W ostatniej części
przebywają dziennikarze, relacjonujący podróż.
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Najważniejszy obiekt w powietrzu.
Przy starcie papieski samolot otoczony jest niezwykłą eskortą. Po pasie startowym pędzą na
sygnale opancerzone transportery, a z ich wieżyczek wyglądają czujnie uzbrojeni po uszy
karabinierzy. Obstawa odjeżdża, kiedy samolot odrywa się od ziemi. Papieski samolot stanowi
podczas lotu najważniejszy obiekt w światowej przestrzeni powietrznej, co oznacza, że ma absolutne
pierwszeństwo i otacza go specjalna troska wszystkich służb.
Na początku swego urzędowania Jan Paweł II często jeździł samochodem po Rzymie. Obecnie
jednak stanie w wielokilometrowych korkach, tworzących się praktycznie w każdym miejscu miasta,
zabierałoby zbyt wiele czasu. Byłoby też wielce nierozsądne ze względu na bez-pieczeństwo Ojca
Świętego. Dlatego też zarówno na międzynarodowe lotnisko Fiumicino, jak i krajowe Ciampino
Papież udaje się teraz zawsze helikopterem.
Podczas krótkich podróży na terenie Włoch używa helikopterów 31. Eskadry włoskiego
lotnictwa wojskowego. Tym środkiem lokomocji dostaje się też zwykle do swojej letniej rezydencji
w Castel Gandolfo.
Lądowisko dla śmigłowców, zwane oficjalnie Helicopterorum portus, znajduje się w najdalej
wysuniętym punkcie Ogrodów Watykańskich. Powstało w 1976 roku na polecenie papieża Pawła
VI. On jednak skorzystał z niego zaledwie cztery razy.
Helikoptery są nieodzownym elementem każdej papieskiej pielgrzymki. Jan Paweł II tym
właśnie środkiem lokomocji przemieszcza się z miejsca na miejsce, a najważniejsze osoby
towarzyszące latają wraz z nim.
Przeważnie w każdym kraju do dyspozycji Gościa jest kilka śmigłowców.
ateriały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

SŁAWNI O PAPIEŻU JANIE PAWŁE II
ARTURO MARI
Jan Paweł II odmienił moje życie. Tak o swym trwaniu przy Papieżu mówi jego osobisty fotograf
Arturo Mari. Był on u boku Ojca Świętego podczas podróży apostolskich, celebracji liturgicznych i na
co dzień, w chwilach modlitwy i odpoczynku. Tuż przed śmiercią żegnając się z najbliższym
otoczeniem Jan Paweł II zapytał: a gdzie Arturo? Papieża łączyła z jego fotografem wielka przyjaźń.
ARTURO MARI: Najpiękniejsze wspomnienie, jakie mam o Papieżu to, to że odmienił moje życie:
sposób widzenia świata, styl pracy, wspólnej z nim modlitwy w ogromnym spokoju. A także to
poczucie przyjaźni i zrozumienia.
Radio Vaticana: Po śmierci Jana Pawła II świat się zatrzymał. W modlitewnym skupieniu miliony
ludzi oddawały Mu hołd. Jak Pan patrzył na tę niespotykaną jedność serc?
ARTURO MARI: On całe życie siał, całego siebie oddał ludziom i światu. Myślę, że cały świat
a szczególnie młodzież teraz odwdzięczyli się Mu za to. To nie mieści się w głowie. Ja urodziłem się
w Rzymie, i to był piąty Papież, jakiego poznałem, nigdy jednak bym się nie spodziewał niczego
podobnego. Ludzie ofiarowali mu tak wiele za to, co otrzymali.
RV: Towarzyszył Pan Ojcu Świętemu w jego podróżach po drogach świata. Jakie wiążą się z tym
wspomnienia?
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ARTURO MARI: Mam piękne wspomnienia…On jechał w poszczególne miejsca by zobaczyć
prawdziwe potrzeby ludzi i zanieść im Ewangelię. Nie zapomnę nigdy spotkania z trędowatymi.
Szczególnie tego w Sorok w Korei. Kiedy dowiedział się o istnieniu wyspy, na której żyli ludzie
dotknięci tą straszną chorobą postanowił ich osobiście odwiedzić. Dotykał, przytulał, głaskał każdego
po kolei… nie wiem czy jesteście wstanie wyobrazić sobie tę scenę. Wiemy jak wyglądają ludzie
chorzy na trąd: opuchnięte twarze, dłonie okaleczone przez chorobę. Mimo tego On każdemu z nich
okazał wielką miłość, znalazł dla nich czas. To, co mnie wtedy najbardziej uderzyło to oczy tych
ludzi, ich spojrzenia! Być może po raz pierwszy w życiu poczuli się ludźmi. Pamiętam także
doskonale podróż do Angoli, kiedy pokazywano Ojcu Świętemu ruiny pierwszego kościoła
katolickiego wybudowanego w Afryce. Papież rozglądał się wokoło i zauważył niedaleko leżący
szałas. Od razu chciał tam pójść, poznać mieszkających w nim ludzi i porozmawiać z nimi o sytuacji,
w jakiej żyją. Tak też się stało. Byłem świadkiem wspaniałych scen: najpierw odwiedził „dom‖, jeśli
tak można było nazwać ten szałas. Następnie na podwórku usiadł na drewnianej skrzynce a wszystkie
możliwe dzieci z okolicy zebrały się wokół niego. Niektóre usiadły mu na kolanach, inne wpychały
się pod ramiona. Papież rozmawiał z ich rodzicami, pytał o ich problemy, troski. Były to wzruszające
chwile, których nie można zapomnieć. Takich historii są tysiące. Wspaniałe wspomnienia z wizyt
u aborygenów czy w Togo…zawsze uderzała miłość, wiara i pokora Papieża wobec tych ludzi.
RV: Czy jest jakieś zdjęcie, które Pan sobie szczególnie ceni?
Arturo Mari: Jest to zdjęcie, które zrobił papieski sekretarz, ksiądz Stanisław. Ojciec Święty
powtarzał: Arturo fotografuje wszystkich, a jemu nikt nie zrobił zdjęcia. To fotografia zrobiona
w apartamencie Ojca Świętego w momencie, gdy rozmawia ze mną i trzyma mnie za rękę.

ERNEST BRYLL.
Najbardziej podziwiam w Nim umiejętność modlitwy. Prawdziwego skupienia - mimo
wszystko. Mimo zmęczenia, mimo ceremoniału, mimo kamer, mimo szyb pancernego samochodu,
w którym bywa zamykany. Nie wiem jak, ale jest dla mnie coś niewiarygodnego w Jego skupieniu.
On naprawdę się modli, naprawdę rozmawia z Panem najbardziej osobiście. Tam, gdzie jakby
wszystko jest przeciwko tej modlitwie. W tym skupieniu jest dla mnie naprawdę wielki. Wierzę, że
mówi do Boga w naszym imieniu i jest to modlitwa najbardziej osobista. Taka, kiedy Bóg mówi
do nas najważniejsze słowa. Nie gromem, a szeptem.

JAN ENGLERT.
Bliskość i siła Jana Pawła II tkwi w tym, że jest On papieżem ludzi, że nad ludźmi sie pochyla,
że ich dotyka i pozwala siebie dotykać. Nie poucza, nie gromi, nie schlebia - On podsuwa ludziom
najwłaściwsze rozwiązanie ich problemów. W sposób mądry, taktowny, niekolokwialny uczy, jak żyć.
Uczy jednostki, narody, państwa, ludzkość.
Zbigniew Hołdys.
Papież jest przedstawicielem prawie już nieistniejącej klasy ludzi honoru. To jedyny człowiek, który
jest dla mnie wiarygodny.
WOJCIECH JARUZELSKI.
Papież niejednokrotnie dawał dowody, że rozumie dylematy władzy, jej obiektywne
ograniczenia. Potrafił dostrzec i docenić każdy przejaw dobrej woli, krok ku lepszym rozwiązaniom.
Stanowiło to cenne wsparcie dla pomyślnego rozwoju stosunków państwo - Kościół oraz państwo
polskie - Stolica Apostolska. We wszystkich rozmowach z Janem Pawłem II wyczuwałem Jego
głębokie identyfikowanie się z losami Polski. Ujmowało mnie to, że stojąc na czele Kościoła
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powszechne-go, spełniając swą uniwersalną misję, znajdował zawsze właściwe miejsce, czas i formę,
aby zamanifestować swoją polskość. Dziś widać, jakże wyraziście, iż pontyfikat Papieża-Polaka przybliżył Polskę światu, niósł jej dobre imię na wszystkie kontynenty.
MAREK KOTAŃSKI.
Spotkanie z Janem Pawłem II w Klinice Kardiologii w Krakowie (w 1997 roku) to
najważniejsze wydarzenie mojego życia. Ten dzień to cezura, od tego momentu zaczęło się dla mnie
coś nowego. Pamiętam, że kiedy mnie zaanonsowano, Papież podniósł radośnie rękę, a ja, jak
zahipnotyzo-wany, podszedłem, ukląkłem i przytuliłem się mocno do jego dłoni. Często miałem
kontakt z "możnymi tego świataÓ, więc nie robi to już na mnie takiego wrażenia, ale tu było inaczej.
Kiedy spojrzał, przeszedł mnie dreszcz, jakiś taki dziwny prąd. Poczułem wielkie szczęście, wielki
spokój. Nigdy w życiu nie czułem takiego wszechogarniającego szczęścia. To wielka, świetlista
postać. Miał takie dobre, wspaniałe oczy, patrzył na mnie z wielką miłością i niezwykłym oddaniem.
Nigdy w życiu nie widziałem takich oczu. Pomyślałem, że gdyby terapeuci mieli takie spojrzenie,
byłoby mniej zła na świecie. To były oczy świętego, który wybacza. Kiedy trzymał w swoich dłoniach
moją dłoń, czułem, że przelewa się we mnie wielka moc, że mam tak wiele siły do działania. Jego
dotknięcie przypomniało mi dotknięcie ręki mojej kochanej matki - to był dotyk kogoś bliskiego. To
najbliższa mi ręka na świecie.
OLGA KRZYŻANOWSKA.
On ma ten wielki dar, że mimo ceremoniału liturgicznego i etykiety - przecież przyjmowany
jest jak głowa państwa - postrzegany jest nie tylko jako wielkość, ale i zwykły człowiek, pełen
humoru i godności. Z oglądanego kiedyś filmu zapamiętałam taką scenę - młodzież śpiewa pieśni
liturgi-czne w nowoczesnej aranżacji, a Papież wybija nogą rytm. Bardzo mi się to podobało, bo wielu
ludzi na wysokich stanowiskach twierdzi, że im różnych rzeczy nie wypada. A Papież jest tak wielki,
że może sobie na to pozwolić.

KAZIMIERZ KUTZ.
Jan Paweł II ma tę niezwykłą umiejętność mówienia prosto o sprawach niezwykle
skomplikowanych. Jest w moim przekonaniu genialnym aktorem. Ma tę rzadką cechę, to "coś", co
pozwala mu trafiać do każdego człowieka. Umie zawiesić głos, uczynić pauzę, która jest niezwykle
ważna i... cóż, w ogóle jest FANTASTYCZNY! Cały jego pontyfikat, te wędrówki po globie
ziemskim, to wielki, wspaniały teatr. Swoją genialną osobowością wyznaczył nowy rodzaj
pojmowania tego stanowiska. Trudno będzie następcom naszego Papieża sprostać wielkości Jana
Pawła II, uczynić radosnym obcowanie z następcą Chrystusa na Stolicy Piotrowej.

TADEUSZ MAZOWIECKI.
Papież, mówiąc do tysięcy, zwraca się jakby do każdego z osobna. Wielokrotnie rozmawiałem
z ludźmi, którzy stykali się z Janem Pawłem II podczas różnych pielgrzymek. Wszyscy potwierdzali
to odczucie - mieli wrażenie, jakby Papież zwracał się do nich osobiście, jakby wiedział, że oni tam
są, słuchają Go, patrzą na Niego. Potrafi przemawiać do słuchaczy wywodzących się z różnych
środowisk, ludzi prostych i erudytów - to rzadka umiejętność.
Dzięki pierwszej pielgrzymce papieża do Polski nasze społeczeństwo poczuło własną wartość,
siłę i to, że potrafi się zorganizować. To odbiło się później w czasie strajku w Gdańsku i Szczecinie.
Wiszące na bramie stoczni portrety papieża dziwiły zagranicznych komentatorów, ale dla nas były
czymś oczywistym. Gdy nastał stan wojenny, wielu ludzi myślało, że należy zrezygnować
z "Solidarności", ale papież nigdy z niej nie zrezygnował. Zawsze wiedział i mówił, że jest ona
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punktem wyjścia do wszelkich zmian w Polsce. Gdy doszło do "okrągłego stołu", byłem razem
z Lechem Wałęsa, prof. Witoldem Trzeciakowskim, prof. Bronisławem Geremkiem i abp. Tadeuszem
Gocłowskim z wizytą u papieża. Był niezwykle ucieszony tym, co się stało. Widać więc, że stale
towarzyszył nam w tych przemianach.

HANNA SUCHOCKA.
Ojciec Święty zawsze mówi o sprawach najważniejszych. Ale nawet w czasie
najpoważniejszej dyskusji ma wspaniałe poczucie humoru. Zwłaszcza gdy wyczuwa jakieś
emocjonalne napięcie, jednym słowem, jednym spojrzeniem rozładowuje sytuację, pointując ją
dowcipem. Wszyscy się odprężają i można dalej toczyć rozmowę w pogodnym tonie. Zadziwia mnie,
że Ojciec Święty nigdy nie okazuje zmęczenia. A musi być strasznie zmęczony, bo pracuje ponad siły.
Nawet dla 30- czy 40-letniego człowieka tak intensywny tryb życia byłby szalenie męczący. A On
nigdy nie okazuje gorszego samopoczucia, zawsze jest spokojny, opanowany. Nigdy nie bywa
zniecierpliwiony... Chciałoby się Go naśladować, ale to takie trudne.

KRZYSZTOF ZANUSSI.
Kiedy widzę, jak Papież Wojtyła umie skupić się mimo otaczającego Go zgiełku (wiem, że
kamera demaskuje wszelkie udawania), to podejrzewam, że to także wynik teatralnego
doświadczenia. Wydaje mi się, że Jan Paweł II dotarł ze swym przesłaniem do większej liczby serc
ludzkich poprzez gest, spojrzenia znad czytanego tekstu, poprzez uśmiech i prywatnie dorzucone
słowo, poprzez zamyślenie i to, jak słucha, niż przez słowa, które głosi i pisze.
VALDAS ADAMKUS.
Papież pokonując własną słabość cały czas wychodzi do ludzi i jest dla nich żywą religią. To jest to,
co robi wrażenie i sprawia, że ludzie zaczynają wierzyć.
ANDRE FROSSARD.
Ten człowiek "pokój czyniący" do tego stopnia wierzy w ludzi - łącznie z tymi, co na niego
podnoszą rękę - że mógłby wzbudzić w nich chęć zawierzenia ludziom. I do tego stopnia wierzy
w Boga, że przywróci im - być może - pragnienie takiej wiary, jaka jest jego udziałem. Taki jest ten
Papież. Akta Stolicy Apostolskiej, tłumy i gazety nazywają go Janem Pawłem II. Ale imię, jakie
nadał mu Chrystus, jest Piotr.

MICHAIŁ GORBACZOW.
Wszystko, co wydarzyło się w Europie Wschodniej w ostatnich latach, nie byłoby możliwe bez
obecności tego papieża, i bez niebywale istotnej roli, w tym roli politycznej, jaką odgrywał on na
światowej scenie politycznej.

GUSTAW HOLOUBEK.
Co czyni, że tysiące ludzi różnych ras, różnych kultur i mentalności wybrały Go sobie,
utożsamiły się z Nim, powierzyły Mu swoje nadzieje? Myślę, że nie czyni nic. Bo gdyby tak było,
odsłoniłby swoją tajemnicę, wydał ją na pastwę rozumu i tym samym zniweczył cel swego
posłannictwa. Myślę, że nie czyni nic, aby być tym, kim jest. Po prostu Nim jest, a wziął siłę stąd,
gdyż uwierzył, uwierzył głęboko, że sens Jego egzystencji będzie usprawiedliwiony tylko wtedy, gdy
swoje bytowanie połączy z obecnością Boga. Czy można nazwać cudem, czy zwykłością, jeśli Bóg
odpłaca tym samym, czyniąc nas obecnymi w Sobie - oto tajemnica.
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KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI.
Każda z wielkich spraw epoki schyłku XX wieku znajduje odpowiedź w nauce tego Papieża.
Nakazując nam "uważać bliźniego... za drugiego siebie" pobudza myśl: czy kochając bliźniego jak
siebie samego - umiemy kochać siebie?

MICHAEL NOVAK.
Teolog, filozof
Ojciec Święty przyczyni się jak nikt do duchowej odnowy Ameryki w ciągu ostatniej dekady nastąpiła
jakaś emocjonalna przemiana wśród Amerykanów. Wielu z moich przyjaciół Żydów, protestantów,
anglikanów potwierdza moją teorię jego zdumiewająca siła, przekonanie, wiara i miłość i tolerancja
przywoływały ludzi do poszukiwania sacrum. W ostatnich tygodniach, w związku ze sprawą Terry
Schiavo, amerykańskie media posługiwały się pojęciem "kultura życia", a jest to pojęcie, które do
języka wprowadził Jan Paweł II. I kultura życia za jego sprawą stała się nieodłączną częścią dyskursu
w obrębie chrześcijaństwa. Jego stanowisko wobec takich kwestii jak kara śmierci czy wojna w Iraku
różniło się radykalnie od stanowiska prezydenta Busha. Jego argumenty traktowane były
z szacunkiem i powagą w Białym Domu i chociaż inne racje przeważyły i amerykańska administracja
zdecydowała się na inwazję w Iraku, i sam w pełni popieram tę decyzję, jestem dumny z tego, że
głowa mojego Kościoła zajęła stanowisko przeciw wojnie chrześcijaństwa i islamu w imię miłości
i rozwagi. Tym, co dla nas pozostanie najważniejsze w jego nauce, to także podnoszenie kwestii
wolności, opieki nad chorymi i biednymi, a nawet ekologii. Pogodził instytucję Kościoła w tym, co
jest współczesnymi troskami świata. Wierzę, że był jednym z czterech największych papieży i będzie
wspominany jako Jan Paweł Wielki.
Papież niewątpliwie pozytywnie oddziaływuje na polski optymizm. Czasami odnoszę
wrażenie, że w Polsce każdy jest konstytucyjnie zobowiązany do bycia pesymistą. A papież
powoduje, że Polacy czują się szczęśliwi. W latach 80. ludzie myśleli, że jeżeli zdarzy się coś złego,
nie sposób będzie tego ukryć, ponieważ papież nie pozwoli, upubliczni to. W latach 90. papież
w dalszym ciągu wydaje się być protektorem, kimś chroniącym. Zupełnie inaczej byłoby jednak,
gdybyśmy sobie wyobrazili, że Jan Paweł II jest kimś surowym, kto tylko nakazuje. A on przyjeżdża
i żartuje, jest pogodny, cały czas mówi, że Polakom wiedzie się świetnie.

ANDRZEJ SZCZYPIORSKI.
Wielki Papież, chyba jeden z największych w dziejach... uosabia nie tylko miłość, wiarę
i nadzie-ję. Uosabia także wszechogarniającą tolerancję wobec tych, którzy z katolickiego punktu
widzenia błądzą, bo nie odnaleźli dobrej drogi i nie usłyszeli dobrej nowiny, lecz błądzą przecież po
ścież-kach człowieczeństwa, w intencji czystej, w zgodzie z sumieniem, nie schodząc na manowce
podłości i omijając wszystko, co niegodne istoty ludzkiej. Papież Jan Paweł II jest prawdziwym pasterzem dusz ludzkich, zagubionych i pełnych trwogi w obliczu tajemnicy życia i śmierci, dusz, które
nawet tego nie pojmując i nie nazywając po imieniu, odczuwają przecież bojaźń Bożą.
LECH WAŁĘSA.
Dla mnie Jan Paweł II jest następcą Chrystusa, Piotrem naszych czasów. Wszystkie moje
spotkania z Ojcem Świętym stworzyły łańcuch zdarzeń i nie chcę go rozrywać, opowiadając tylko
o jednym wybranym. Spotykaliśmy się, bo cały świat pytał, czy papież interesuje się losami
"Solidarności" i Lecha Wałęsy. Ale jesteśmy ludźmi wiary i nawet gdyby do tych spotkań nie
dochodziło, i tak byśmy wiedzieli, że papież nas wspiera. Udało nam się zakończyć epokę podziałów
i otworzyć nowy etap. Ale to tylko nowa droga. Co na niej powstanie? Wspólnie z papieżem
myśleliśmy, że to będzie nowy świat oparty na wartościach.
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W Jego postaci, pochyleniu ciała, geście, wyraża się jakby wielka troska o człowieka. O twoje
problemy, o ciebie, o twoje sprawy. Ta troska wytwarza klimat, który zachęca do szczerości i
prostoty, to jest propozycja odrzucenia niewygodnej pozycji, którą przyjąłeś walcząc z życiem, tłukąc
się z losem. Bo On proponuje ci swoją wielką troskę o ciebie, która ciebie rozumie, która chce cię
podnieść, wreszcie i ty sam chcesz siebie podnieść. Wysoko. Tak wysoko, jak tylko potrafisz sięgnąć
jako człowiek. Zauważam jeszcze coś innego. Patrzę na wielkie stopy Papieża. Na Jego krok.
Spokojny, odmierzony, człap, człap. Krocząc, wyraża swoje zawierzenie. Jest w tym spokój, pewność,
zwartość, nadzieja, poczucie celu. Ja od tego kroku nabieram sił. Tak zawsze widzę Jego postać - jak
zbliża się i ja mam Mu wyjść naprzeciwko i powinienem być na to gotowym.

PIOTR WOJCIECHOWSKI.
Postanowiłem nie wkładać tego, co usłyszałem, do pudełka, żeby się zakurzyło. Nie tylko
słowa były ważne w tej wizycie. Dostaliśmy także dar wzruszeń. Trzeba pamiętać o tych
wzruszeniach. One są bardzo ważne.

HIREK WRONA
Kiedy na Niego patrzę, wydaje mi się postacią ponadczasową. Z samej Jego twarzy, ruchów
bije dostojeństwo i ciepło. Wspaniałe jest to, że ma taki autentyczny szacunek dla wszystkich. Bardzo
chciałbym wiedzieć, jakiej muzyki słucha. Gdybym mógł się z nim osobiście spotkać, podarowa-łbm
Mu płytę mojej ukochanej piosenkarki gospel Machrid Jakson. Myślę, że podobałaby Mu się, bo
gospel - to w końcu muzyka duchowa, kościelna. Bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie to, co Papież
mówił o rodzinie. Ja jestem 13 lat z tą samą kobietą , mamy córeczkę i uważamy, że nic nie jest tak
ważne, jak wierność małżeńska. Boli mnie zawsze, gdy słyszę, że koledzy się rozwodzą. Dobrze, że
Papież przypomina, że rodzina jest święta.
O. MACIEJ ZIĘBA.
Nigdy żaden Polak nie miał tak znaczącego wpływu na bieg losów świata. Już sam ten fakt
wystarcza, żeby Papież został uznany za najwybitniejszą postać w 1000-letniej historii Polski... Papież
jest też z pewnością najznakomitszym ambasadorem polskiej kultury. Jeśli w Jego pismach
i książkach, które na całym świecie drukowane są w dziesiątkach milionów egzemplarzy, zawsze
przewija się wątek polskiej historii i tradycji, jeśli pojawia się opis polskiego patriotyzmu, jeśli
przedstawiona jest polska tolerancja, jeśli o tym wszystkim mówi Papież - ten Papież - to ludzie go
słuchają. I jeżeli najwybitniejsi politycy uczą się paru zdań po polsku, jeżeli najsłynniejsi wirtuozi
uczą się polskich utworów, by zagrać je dla Papieża, jeżeli najlepsze chóry świata śpiewają Gaude
Mater Polonia, choć jeszcze do niedawna nie wiedziały o istnieniu takiego utworu, to śmiało można
powiedzieć, że - z całym szacunkiem dla pracy innych ambasadorów polskiej kultury – nikt nie zrobił
dla niej więcej niż Jan Paweł II.
JAN KRZYSZTOF BIELECKI
Pierwszy raz spotkałem papieża w 1987 r. w Gdańsku. Było to przejmujące spotkanie. Jan Paweł II
wówczas po raz pierwszy otwarcie powiedział o "Solidarności", o prawie do "Solidarności". Później
było drugie spotkanie - bardziej symboliczne - na Westerplatte. Papież mówił, że "każdy ma swoje
Westerplatte" - sprawy i zadania, od których nie można uciec, które trzeba doprowadzić do końca.
Osobiste spotkanie z papieżem miałem w 1991 r. Podczas pielgrzymki towarzyszyłem mu w podróży.
Interesował się reformami i przemianami, które się wtedy w Polsce dokonywały. Powiedział do mnie:
"Dobrze robicie z tymi reformami. To jeszcze o ducha dbajcie".
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BORYS TARASIUK
minister spraw zagranicznych Ukrainy
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli, jaką ten papież odegrał w historii współczesnej,
przede wszystkim w obaleniu komunizmu. Dla mnie szczególnie istotne są dwie rzeczy: papież
a Ukraina oraz papież a prawosławie. Pamiętam wizytę Jana Pawła II na Ukrainie w czerwcu 2001 r.,
kiedy odwiedził Kijów i Lwów. We lwowskiej mszy uczestniczyło ponad milion wiernych. Papież dał
nam wówczas ogromne duchowe wsparcie, ale także wsparcie polityczne. Wzmocnił ukraińską
demokrację. To, co dokonało się u nas podczas "pomarańczowej rewolucji", to pośrednia zasługa Jana
Pawła II. Inną istotną sprawą są ogromne wysiłki papieża na rzecz zbliżenia między Kościołami.
Żaden inny papież nie zrobił tyle dla ekumenizmu.
FRANCO FRATTINI
komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości
Ostatnie spotkanie z papieżem to było coś wyjątkowego. 14 listopada 2002 r. Ojciec Święty po raz
pierwszy w historii odwiedził włoski parlament. Ta wizyta zbiegła się z mianowaniem mnie na
ministra spraw zagranicznych Włoch. Ciągle pamiętam słowa papieża gratulującego mi teki
ministerialnej i życzącego powodzenia na tym odpowiedzialnym stanowisku. Pamiętam też jego
przemówienie do parlamentarzystów. Wezwał w nim do zachowania ludzkiej godności i życia w
harmonii ze światem w czasach radykalnych zmian, jakie wtedy zachodziły na świecie po zamachach
terrorystycznych. Myślałem o tych słowach, podejmując najtrudniejsze decyzje dotyczące włoskich
spraw zagranicznych.
Abp TADEUSZ KONDRUSIEWICZ
zwierzchnik Kościoła katolickiego w Rosji
Pamiętam dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża - byłem wtedy seminarzystą w Kownie, które
znajdowało się wówczas w granicach ZSRR. Szczególnie zapamiętałem te słowa Jana Pawła II:
"Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". Wtedy zrozumieliśmy, że papież przemówił do nas, do ludzi
z bloku wschodniego, zza żelaznej kurtyny. Gdy Jan Paweł II konsekrował mnie w 1989 r., wziął
mnie za ręce i powiedział: "Wszystko będzie dobrze". Potem, kiedy się spotykaliśmy, zawsze
pamiętał o Rosji. Ostatni raz spotkałem się z Janem Pawłem II 8 marca 2005 r., kiedy był już po
zabiegu tracheotomii. Uśmiechnął się wtedy do mnie i zapytał: "Co słychać w Moskwie?". Zawsze
pamiętał o nas na Wschodzie. Dla mnie to papież Jan Paweł Wielki.
LECH KACZYŃSKI
Jana Pawła II spotkałem cztery razy w życiu, uczestniczyłem we wszystkich jego pielgrzymkach do
Polski. W pamięć najbardziej zapadło mi spotkanie z papieżem w 1991 r. Wraz z delegacją
oczekiwaliśmy jego przylotu na koszalińskim lotnisku. W pewnym momencie podchodzący do
lądowania papieski samolot zachwiał się. Wstrzymałem oddech. Maszyna szczęśliwie wylądowała.
Było bardzo zimno, papież wysiadł z samolotu w czarnym płaszczu. Z jego twarzy biła jasność. Takie
samo wrażenie miałem podczas późniejszego spotkania w Zamku Królewskim w Warszawie - choć
trwało ono chwilę, było dla mnie wielkim duchowym przeżyciem.

HENRYK GULBINOWICZ
były metropolita wrocławski
Doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie z papieżem w 1952 r. na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Krążyła po uczelni pogłoska, że pojawił się nowy profesor. Zupełnie inny od tych, których
znaliśmy: otwarty na studentów, chętnie słuchający. I rzeczywiście tak było. Sale na jego wykładach
były pełne, a on dla studentów był jak ojciec. Potem było duszpasterstwo akademickie i spotkania
biskupie. Te ostatnie bardzo częste i przyjacielskie. Szczególnie w pamięć zapadło mi nasze spotkanie
we Wrocławiu z 1997 r. przy okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To była wielka
nobilitacja dla Kościoła w Polsce, nobilitacja dla Wrocławia. Papież mówił wówczas, że Wrocław jest
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miastem spotkania, miastem, które jednoczy. Jestem mu wdzięczny za to, że wybrał Wrocław, skoro
było tyle innych miast, w których kongres mógł się odbyć.
Abp JÓZEF ŻYCIŃSKI
metropolita lubelski
Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że jesteśmy darem Bożym dla innych. On też był darem
Bożym dla nas. Mogliśmy się cieszyć jego bliskością i jego świętością, jego mądrością przez tyle lat.
Dary mają to do siebie, że w tym, co czasowe i materialne, niszczeją, a pozostają trwałe
w tym, co duchowe. Więc i tu prawa biologii są nieuchronne. Trzeba się pogodzić z jego odejściem,
ale w przesłaniu duchowym ten dar pozostanie dla nas niezmiennie bliski. Jeśli dziś łzy stają
w oczach, to zazwyczaj dlatego, że pytamy: dlaczego już? Czy nie mogłoby być kilka lat więcej?
Dziękujmy za te lata wypełnione sensem i duchowym pięknem.
ROBERT KORZENIOWSKI
trzykrotny mistrz olimpijski
Jana Pawła II spotkałem podczas jego pielgrzymki do Polski w 1999 r. w Elblągu. Podczas
nabożeństwa miałem mu wręczyć prezent - jeden z moich butów, w których szedłem po złoty medal.
Kiedy jednak zbliżyłem się do papieża, doznałem swoistej iluminacji. Coś takiego biło od Ojca
Świętego, co mnie zupełnie oszołomiło. To było mistyczne przeżycie. Zresztą to trwało znacznie
dłużej niż ta krótka chwila spotkania. Potem jeszcze raz spotkałem Ojca Świętego wraz z ekipą
olimpijską z Sydney - papież przyjął nas na audiencji. Rozmawialiśmy o sporcie. Jan Paweł II zapytał,
kiedy odbędą się następne igrzyska w Atenach. Odpowiedzieliśmy, że w 2004 roku. "To w takim
razie poczekamy" - odpowiedział.
KAMIL DURCZOK
dziennikarz TVP
Półtora roku temu przygotowywaliśmy program rocznicowy pontyfikatu. Relacjonowałem wówczas
z Jasnej Góry. Łączyliśmy się z papieżem, mając świadomość, że jest bardzo słaby, chory i że
najprawdopodobniej się nie odezwie, będzie nas tylko oglądał. Czuliśmy jednak jego duchową
obecność. Przypomniałem sobie o tym teraz, będąc w Watykanie. Choć papieża nie widzieliśmy, to
cały czas był wśród nas.

Materiały pochodziły ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php

ALFABET PAPIEŻA JANA PAWŁA II
A

ABORCJA

Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki! Nie niszcz siebie!

ALKOHOLIZM

Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich,
którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie
samych. O trzeźwość narodu.

ALTRUIZM

Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam
się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też
nawet własnych osądów.
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B

C

D

E

BISKUPI

Ukazujcie oczom powierzonego wam stada jaśniejące piękno
Ewangelii, będącej kompendium Bożej miłości. Dawajcie całemu
ludowi chrześcijańskiemu wyraźne świadectwo świętości. Bądźcie
zawsze objawieniem Chrystusa i Jego miłosiernej miłości, i niech nic
wam nie przeszkodzi w wypełnianiu tej misji. Niech Przenajświętsza
Maryja, Nauczycielka doskonałego upodobniania się do Jej Boskiego
Syna, wspiera was i strzeże podczas pełnienia rozmaitych zadań, do
których jesteście powołani.

BYĆ - MIEĆ

Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie
wymagać. To znaczy właśnie "więcej być".

CEL ŻYCIA

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.

CIERPIENIE

Jak łatwo zapominamy, że "wszystko jest darem". Również i to, co
człowiek uważa za dzieło swego geniuszu, również to - u korzenia jest darem. A nawet cierpienie - gdy spojrzeć na nie przez pryzmat
Chrystusowej tajemnicy: Odkupienia przez Krzyż - nawet cierpienie
nabiera wartości daru.

DEMORALIZACJA

Proszę Was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali
po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili
się pochłonąć fali demoralizacji i obojętnienia, i upadku ducha.

DZIECKO

Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się
w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku
tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei
małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny,
a kosztowny dodatek życiowy.

EKOLOGIA

Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania nad przyrodą
winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności,
świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Tu także chodzi
o siódme przykazanie: "nie kradnij!"

EKUMENIZM

Pozwól nam nadal wychodzić na spotkanie wszystkich ludzi
i wszystkich ludów, które na drogach różnych religii szukają Boga
i pragną Mu służyć.

ETYKA

Pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa odznaczającego
się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności
i pokoju, oto ideał, który odsłania każdemu bogactwa daru z samego
siebie oraz służby. Ideał, jaki każdy w sobie nosi.

EUCHARYSTIA

Jezus, pokarm duchowy, który wzmacnia nadzieję wierzących,
wspiera nas w tej wędrówce ku niebu i pogłębia naszą komunię
z Kościołem niebieskim.

EUROPA

Trzeba, ażeby to, co przez długie dziesięciolecia było na tym
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kontynencie rozdzielone przemocą, zbliżyło się do siebie. Ażeby
Europa dla dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość
jedności, wracając do swych chrześcijańskich korzeni. Te korzenie
znajdują się na Zachodzie i na Wschodzie.
EUTANAZJA

Kto popiera samobójczy zamiar drugiego człowieka i współdziała
w jego realizacji poprzez tak zwane "samobójstwo wspomagane",
staje się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą
niesprawiedliwości, która nigdy nie może być usprawiedliwiona,
nawet wówczas, gdy zostaje dokonana na żądanie.

F

FRUSTRACJA

Frustracja: poczucie bezsensu życia. Czy jest wyjście z tego stanu
ducha? Czy jest dla człowieka jakaś droga? Drogą jest właśnie Ten,
który "umiłował do końca". Drogą jest Eucharystia.

G

GRZECH

W punkcie, który ukazuje Boże przykazanie, człowiek wybiera
pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku - rośnie jako
człowiek, staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku człowiek się degraduje. Grzech pomniejsza człowieka.

H

HUMANIZM

Ostatecznie chodzi o to, żeby człowiek nie zgubił ludzkiego
wymiaru swojego życia. Właśnie Chrystus daje mu ten ludzki
wymiar swojego życia jako Syn Boży. To jest niesłychana
solidarność z człowiekiem.

J

JEDNOŚĆ

I trzeba, ażebyśmy ten dialog podejmowali we wspólnocie
z wszystkimi naszymi braćmi chrześcijanami, chociaż jeszcze
rozłączonymi, ale zjednoczonymi jedną wiarą w Chrystusie.

K

KAPŁAŃSTWO

Macie służyć godności człowieka, jego wyzwoleniu, macie dźwigać
z upadków, z kryzysów, ludzi i środowiska, świadectwem tej
właśnie miłości, która jest w Chrystusie, która jest z Chrystusa.

KRZYŻ

Jezus umiera na krzyżu za każdego i każdą z nas. Krzyż jest zatem
największym i najbardziej wymownym znakiem Jego miłosiernej
miłości, jedynym znakiem zbawienia dla każdego pokolenia i całej
ludzkości.

KOBIETA

Za grzechem kobiety stoi zawsze mężczyzna. Bo często
w momencie, kiedy ona szczególnie potrzebuje z jego strony otuchy
i pomocy, on egoistycznie pozostawia ją samą sobie; albo nawet
popycha do grzechu, który później będzie stanowił ciężki wyrzut
sumienia przez całe jej życie. Jej odpowiedzialność ukrywa się w jej
winie, w obciążeniu jej sumienia. I nie brak takich, którzy chcieliby
przedłużenia tego stanu, utrwalenia go jako czegoś normalnego
i uprawnionego.

KULTURA

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest
potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek
tworzy przez nią siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem
ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie tworzy kulturę we
wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej
komunikacji i współmyślenia, i współdziałania ludzi. Powstaje ona
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na służbie wspólnego dobra - i staje się podstawowym dobrem
ludzkich wspólnot.
L

LUD BOŻY

Jesteście więc ludem Bożym z inicjatywy i daru Boga Żywego. Nie
jest to właściwość, która człowiek i społeczność ludzka
dziedziczyliby w znaczeniu etnicznym z natury samej.

M

MAŁŻEŃSTWO

I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi
plon, podobnie też to zjednoczenie w miłości dwojga osób:
mężczyzny i kobiety owocuje nowym życiem ludzkim.

MIŁOŚĆ BOGA

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!

MIŁOŚĆ
RODZICIELSKA

Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość
między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak
rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże Ojcostwo.

MŁODZIEŻ

Spotkań z młodzieżą nauczyłem się w Polsce, a przede wszystkim
w Krakowie, w duszpasterstwie młodzieżowym, w duszpasterstwie
akademickim, w oazach, przy różnych okazjach. Bardzo lubiłem to
duszpasterstwo i bardzo lubiłem młodzież i lubię dalej.

MORALNOŚĆ

Człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa
nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu.
Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia,
miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego
człowieczeństwa.

NACJONALIZM

Dzisiaj dosłownie wszystko - a przede wszystkim wspólna wiara
w Jezusa Chrystusa wzywa do pojednania, braterstwa i wzajemnego
szacunku; do szukania tego, co łączy. Wzniecenie dawnych
nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko
chrześcijańskiej tożsamości.

NADZIEJA

Szukajcie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości już tu na ziemi,
poprzez rzeczywistą, braterską solidarność z najuboższymi czy
zepchniętymi na margines! (por. Mt 25, 34-35). Bądźcie
zwiastunami nadziei dla całego społeczeństwa!

NARÓD

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie
może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia,
podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji i za cenę jego
śmierci.

OJCZYZNA

Słowo "ojczyzna" posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe

N

O
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i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się nie znają inne narody
Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak
nasz Naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń.
P

R

S

POKÓJ

Pokój jest zawsze, między narodami i w łonie społeczeństwa,
w pośrodku narodów - dojrzałym owocem sprawiedliwości
społecznej: opus iustitiae pax.

POKUTA

Ewangelia podkreśla, że Pan "widzi w ukryciu", to znaczy patrzy
w serce. Zewnętrzne gesty pokuty mają znaczenie, jeśli są wyrazem
wewnętrznej postawy, jeśli wyrażają usilną wolę odwrócenia się od
zła i wejścia na drogę dobra. Na tym polega głęboki sens
chrześcijańskiej ascezy.

POLSKA

Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i na to dobro muszą
być otwarci wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się
stałego i rzetelnego wysiłku całego społeczeństwa.

PRACA

Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi.
Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także
znaczenie etyczne.

PRAWA
CZŁOWIEKA

Troska o zabezpieczenie praw w każdym narodzie i społeczeństwie
stanowi szczególnie ważną część samoświadomości współczesnego
Kościoła.

PRAWDA

Prawda jest więc fundamentem ufności. I prawda jest też mocą
miłości. Wzajemnie też miłość jest mocą prawdy. W mocy miłości
człowiek gotów jest przyjąć nawet najtrudniejszą, najbardziej
wymagającą prawdę.

RELATYWIZM

Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie
zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka.
Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu
rozchwianiu służą.

RELIGIA

Trzeba, ażeby zwykli ludzie - wszyscy nimi jesteśmy - umieli
w swoim życiu wcielać i wyrażać także i to, co jest niezwykłe. Tym
jest najgłębiej rozumiana istota religijna. Bo przecież religia to nie
co innego, jak wcielanie i wyrażanie tego, co jest najbardziej
niezwykłe, to znaczy Boga, rzeczywistości Bożej, majestatu Bożego.

RODZINA

Rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest
środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych
społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy
rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia
i środowiskiem miłości.

SOLIDARNOŚĆ

Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może
przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy na ród w wielkiej
ludzkiej rodzinie.
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SPOŁECZEŃSTWO

Pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa odznaczającego
się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności
i pokoju, oto ideał, który odsłania każdemu bogactwa daru z samego
siebie oraz służby. Ideał, jaki każdy w sobie nosi.

Ś

ŚMIERĆ

Śmierć człowieka została zwyciężona przez Chrystusową śmierć.

T

TOLERANCJA

Nietolerancja, choroba ludzkości i hańba Kościołów, może
występować zarówno po strome silniejszego, jak i po stronie
słabszych. Brak tolerancji pojawia się tam, gdzie stosuje się na
przykład nacisk i przymus przy "nawracaniu", ale również tam,
gdzie dochodzi do głosu mentalność fundamentalistyczna.

W

WADY
NARODOWE
POLAKÓW

Nie będę teraz mówił szczegółowo o tym, co w postępowaniu
Polaków sprzeciwiać by się mogło godności "obrazu podobieństwa
Bożego" godności potwierdzonej przez Tajemnicę Wcielenia.
Znamy doskonale wady, które przemieniają się niekiedy w
prawdziwe plagi zagrażające życiu duchowemu czy nawet
biologicznemu Narodu.

WŁADZA

Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem
wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!

WOJNA

To wojna niesie z sobą ów nieproporcjonalny przyrost nienawiści,
zniszczenia, okrucieństwa. A jeśli nie da się zaprzeczyć, że objawia
również inne możliwości ludzkiej odwagi, bohaterstwa, patriotyzmu,
to jednak rachunek strat przeważa.

WOLNOŚĆ

Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności.
Jednakże jest mu ona równocześnie zadana... Wolności bowiem
może człowiek używać dobrze lub źle.

WYCHOWANIE
DO POKOJU

Wobec sytuacji niesprawiedliwości i przemocy, jakie panują w wielu
częściach kuli ziemskiej, wobec przedłużania się konfliktów
zbrojnych, często zapomnianych przez opinię publiczną, jest coraz
bardziej nieodzowne wspólne budowanie dróg pokoju; dlatego też
niezbędne staje się wychowywanie do pokoju.

ŻYCIE POD PRĄD

Nie lękajcie się iść pod prąd!

Ż

- Dziennik Bałtycki

HUMOR Z PAPIEŻEM
Niektórzy mogliby odnieść wrażenie, że Jan Paweł II był człowiekiem poważnym i nudnym. I tu
się bardzo mylą, bo Papa, jak nikt przed nim w Watykanie, tryskał zwariowanym poczuciem
humoru. I o tym musimy pamiętać żegnając się z NIM...
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Szklana klatka
Papież był bardzo niezadowolony z tego, że obwozi się go w szklanej klatce.
Pomysłu tego broniła pewna Polka, mając możliwość rozmowy z Nim w Krakowie. - Ta klatka
zmniejsza jednak ryzyko -tłumaczyła - Nic nie poradzimy, że się lękamy o Waszą Świątobliwość...
- Ja też - uśmiechnął się Papież - niepokoję się o swoją świątobliwość.
Wszyscy sobie poszli
Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu
świętego Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i
powiedział: -Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!
Podryw na księdza
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry.
Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że
zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać
o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się.
- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia - odrzekła. - Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka.
Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w różny sposób, ale na
księdza to pierwszy raz.
Jeździć po kardynalsku
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła
uśmiechnął się i odparł: - Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!
Przeprosiny
Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na pogrzeb sufragana częstochowskiego, biskupa
Stanisława Czajki, niemal w ostatniej chwili.
Witając się ze zgromadzonymi na uroczystości biskupami, jakoś pominął biskupa z Siedlec. Rychło
jednak się spostrzegł, wrócił, podszedł do pominiętego i powiedział: - Świnia jestem, nie
przywitałem Księdza Biskupa!
Pożegnanie biskupów
Po jednym ze spotkań Papież pożegnał polskich biskupów słowami znanej pieśni: "O cześć wam,
panowie magnaci!"
Więcej już nic nie powiem
Przed ponad 25 laty Papież w ten sposób zakończył pierwszą audiencję dla Polaków: "Więcej już
nic nie mówię, bo jeszcze bym coś takiego powiedział, że później Kongregacja Nauki Wiary
musiałaby się do mnie dobrać".
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Opaleni kardynałowie
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, upływającej pod znakiem
upałów, Papież oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już widoczny - opalili się towarzyszący mu
kardynałowie.
Jakoś człapię
Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" udało
się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II o zdrowie. - A jakoś człapię - odpowiedział
Papież.
Złość piękności szkodzi
Przed kilku laty - wspomina watykański korespondent Telewizji Publicznej, Jacek Moskwa
- po modlitwie "Anioł Pański" Jan Paweł II przemawiał, niemal krzycząc. Zaraz potem, podczas
audiencji w Pałacu Apostolskim, Moskwa prosił Papieża, aby na siebie uważał, bo jego chrypka
zaniepokoiła dziennikarzy. - To ze złości - usprawiedliwiał się Papież. A odchodząc dodał:
- A złość piękności szkodzi.
Mów mi wujaszku
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy'ego Cartera.
Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała
w kółko: - Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: - Mów mi
wujaszku.
Papieskie wagary
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: "Dano wam dziś wolne
w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że
papież powinien częściej tu przyjeżdżać".
Jak się czuje piesek
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz
elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić
przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje
piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau".
Jan Paweł – Pawłowi
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się cytowane przez
Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo.
Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną mowę, stwierdził:
"Dziękuję w imieniu świętego Pawła".
To tylko wasza konstytucja
W ostatnim dniu pielgrzymki do Polski w 1983 roku podczas pożegnania na lotnisku generał
Jaruzelski poskarżył się Papieżowi, że ten w swych homiliach niezwykle surowo potraktował reżim
komunistyczny. - Ja jedynie przytaczałem artykuły waszej własnej konstytucji - odparł łagodnie
Papież.
Nie szumcie siostry nam
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony przez rozradowane zakonnice stawał się już wprost nie do
zniesienia, Papież wypalił: "Te siostry, które ślubowały milczenie, hałasują tu najgłośniej".
Niech żyje łupież...
Podczas ostatniej pielgrzymki w Pelplinie: "Jak tak krzyczycie 'Niech żyje papież', przypomina mi
się, gdy ktoś się pomylił i krzyknął: 'Niech żyje łupież'. Ja was do tego nie zachęcam".
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Ech, popapieżyć
Ojciec Święty do odwiedzającego Go polskiego księdza:
- Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć.
Papież nie da sobą kręcić
Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 roku tłumy krakowian gromadziły się przed
domem arcybiskupów, który był rezydencją Ojca Świętego.
Ludzie ani myśleli rozstać się ze stojącym w oknie papieżem i bez końca przedłużali dialog
z nim. Wreszcie Ojciec Święty powiedział: "Cztery lata temu kręciliście mną, jak chcieli, a teraz już
jestem starym papieżem i nie dam sobą kręcić".
Ten to ma dech
W czasie tej samej pielgrzymki, 22 czerwca 1983 roku, na krakowskich błoniach odbyła się
beatyfikacja dwóch powstańców styczniowych - brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała
Kalinowskiego. W trakcie ceremonii buchnął nagle z kadzielnicy wielki płomień, z którym nie
mogli sobie poradzić ani ministranci, ani księża koncelebranci. Wreszcie ówczesny ceremoniarz
papieski ks. John Magee, Irlandczyk, dmuchnął tak skutecznie, że płomień zgasł i z kadzielnicy
począł unosić się upragniony dymek. Wydarzenie nie uszło uwagi Ojca Świętego, który, sięgając po
kadzidło, powiedział z uznaniem o swoim ceremoniarzu: "Ten to ma dech!".
Nie mądrz się, lecz módl
Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, zapytał kiedyś Papieża, czy dojdzie do skutku
planowane w roku jubileuszowym 2000 spotkanie przedstawicieli trzech wielkich religii:
- Czy na Górze Synaj pojawią się chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi? - dociekał zakonnik
- Ty się nie wymądrzaj, ty się módl! - odpowiedział Ojciec Święty.
Czy protestanci wstaną wcześniej
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec w 1980 roku jeden z dziennikarzy zagadnął Jana Pawła
II, czy zgadza się z opinią, że za mało czasu poświęcił na rozmowy z protestantami. "W Moguncji
mogę wstać o dwie godziny wcześniej, ażeby z nimi rozmawiać, ale czy oni też wcześniej wstaną?"
– opowiedział Papież
Niesforny Papież
Jak wiadomo podczas wizyty w 1999 roku w Polsce Jan Paweł II zachorował i z tego powodu
odwołano jego wizytę w Gliwicach. Ojciec Święty nie dopuścił jednak do tego, aby to śląskie
miasto było jedynym miejscem na trasie jego pielgrzymki, którego nie odwiedził. Niespodziewanie
w ostatnim dniu wizyty, 17 czerwca, przybył do Gliwic, a zebranemu pół milionowi wiernych
dziękował za "świętą cierpliwość dla Papieża". Posługując się gwarą śląską, Jan Paweł II tak oto
dialogował z tłumem: - Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy, bo ja bym z takim Papieżem nie
wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać - przyjeżdzo - Nic nie
szkodzi - odparli wierni.
- No, to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem odjadę do Rzymu.
Ja w tym wieku byłem papieżem
W 1992 roku ojciec Leon Knabit został zaproszony na kolację do Ojca Świętego w pałacu
watykańskim. W pewnym momencie Papież nieoczekiwanie zapytał: "To ile ojciec ma właściwie
lat?". - "Sześćdziesiąt trzy" - odparł benedyktyn.
- O to w tym wieku ja już byłem papieżem - odrzekł Jan Paweł II.
- Wiem o tym. Wiem i bardzo mi wstyd - powiedział ociec Leon i obaj wybuchnęli śmiechem.
Kurczę jest tańsze
Ksiądz Mieczysław Maliński, przyjaciel Ojca Świętego, podczas jednej ze swoich wizyt w domu
papieskim nie posiadał się ze zdumienia, kiedy siostra usługująca do stołu papieżowi przyniosła
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gospodarzowi na kolację rybę, a jemu podała na talerzu kurczaka. Ksiądz Mieczysław zapytał:
"Dlaczego?" - Dostałeś kurczę, bo kurczę jest tańsze - oznajmił z uśmiechem Ojciec Święty.
Kluger za Papieża?
W 1997 roku, podczas wizyty w Zakopanem, Jan Paweł II spotkał się w "Księżówce" ze swoimi
kolegami gimnazjalnymi Teofliem Bojesiem i Stanisławem Jurą. - Jak długo zamierza Wasza
Świątobliwość zostać z nami w Polsce tym razem? - zapytał Jura - Mam nadzieję, że przynajmniej
miesiąc?
- Och, nie - odpowiedział Jan Paweł II. - Muszę wracać do Rzymu pojutrze. Wiecie, że jestem
papieżem. Mam dużo pracy w Watykanie. - Dlaczego uciekasz tak szybko - spytał Jura - Czyż nie
zostawiłeś tam Jurka Klugera w zastępstwie?
Znowu te ptopty
W jednym z polskich miast, gdzie przygotowano na obiad kurczaka, Jan Paweł II miał powiedzieć
z dezaprobatą: "Znowu te ptopty".
Był też nauczycielem
Była sesja zimowa. Czekaliśmy na ks. prof. K. Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki. Po dwóch
godzinach wszyscy rozeszli się do domów, poza jednym kolegą księdzem, który przez cały semestr
nie był na ani jednym wykładzie ks. prof. Wojtyły, gdyż w tym czasie wyjeżdżał na wystawy
malarstwa do Warszawy. Ksiądz Profesor prosto z opóźnionego pociągu przyszedł pod salę
egzaminacyjną. Wyglądał bardzo młodo, nie wyróżniał się wizualnie wśród księży studentów,
którzy byli parę lat młodsi od niego. Ksiądz student pyta K. Wojtyłę, którego wcześniej nie widział
na oczy: - Stary, ty też na egzamin? - Tak - odpowiedział zgodnie z prawdą Ksiądz Profesor, nie
dodając ważnego szczegółu, że w charakterze egzaminatora.
Ksiądz student zaczął ubolewać nad spóźnieniem egzaminatora, a tenże w mig zorientował się, że
czekający nie uczęszczał na wykłady. Usiadł obok niego i zaczęli godzinną rozmowę związaną
z zagadnieniami etyki, które były przedmiotem wykładów.
Ksiądz student z podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę i stwierdził: - Stary, jak ty jesteś obkuty!
Proszę cię, jeśli przyjdzie Ksiądz Profesor, to nie wchodź przede mną na egzamin, bo z pewnością
obleję! - Dobrze - zgodził się pokornie ks. Wojtyła - ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś na
ani jednym wykładzie? - Bo wiesz, panuje powszechna opinia, że jego wykłady są bardzo trudne
i wręcz abstrakcyjne, ale gdyby miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym go z
największą przyjemnością. - Dobrze, to daj indeks - powiedział Ksiądz Profesor.
- Co ty, żarty sobie stroisz? - zapytał ksiądz student, na co usłyszał:
- Daj indeks, jestem Wojtyła - i Ksiądz Profesor wpisał oniemiałemu z przerażenia koledze 4+,
z uwagą, by jednak w przyszłym semestrze zaczął uczęszczać na wykłady, by samemu wyrobić
sobie sąd o wykładowcy. Tym pozornie małym wydarzeniem, o którym dowiedzieliśmy się
natychmiast, zyskał taką sympatię, że bariera iluzorycznego strachu została pokonana na zawsze...
Został sobą...
Zabawne anegdoty o papieżu i jego poczuciu humoru krążyły, jeszcze zanim został głową
Kościoła. Naturalność, skromność i prostota cechowały jego zachowanie także po 1978r. Jan Paweł II
po prostu pozostał sobą - człowiekiem otwartym na innych, skorym do inteligentnych,
autoironicznych, a czasem nawet złośliwych żartów.
Samokrytyka...
Kiedy arcybiskup Wojtyła przyjechał na pogrzeb sufragana częstochowskiego. Witając się ze
zgromadzonymi biskupami, pominął jakoś biskupa z Siedlec. Rychło jednak się spostrzegł, wrócił,
podszedł do pominiętego i powiedział po prostu: "Świnia jestem, nie przywitałem księdza biskupa".
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Skromność...
A tak biskup Pieronek wspominał wizytę kardynała w podhalańskiej parafii: - Wita go góralka:
- Eminencyjo, najprzystojniejszy księże kardynale. A Wojtyła: - No, coś w tym jest.
wg: http://padre.aq.pl
***************************************************************************

OSTATNI TELEGRAM
03/04/2005 17.17.08
RADIO WATYKAŃSKIE

Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski
Arcybiskup Metropolita krakowski
Kraków

Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Pańskiego. Z tej okazji pragnę przesłać moje serdeczne
pozdrowienie wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach,
aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół
i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości.
Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego
Sakramentu. Nic tak, jak Eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, które
dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich
pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.
Wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia z serca błogosławię:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Watykan 31 marca 2005 r.
Jan Paweł II, Papież
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OSTATNIE PRZESŁANIE JANA PAWŁA II
Watykan, l kwietnia 2005 r.

Jan Paweł II tuż przed śmiercią, 1 kwietnia podpisał przesłanie na jubileusz 350. rocznicy cudownej
obrony Jasnej Góry. Adresowane do Generała Zakonu Paulinów pismo otrzymał w Watykanie
o. Marian Lubelski przeor jasnogórskiego klasztoru. Jest to jeden z ostatnich listów Ojca Świętego.
Korony dla Jasnej Góry zostaną przekazane 3 maja w uroczystość Królowej Polski, a nałożone
zostaną na Cudowny Wizerunek Matki Bożej 26 sierpnia, w święto Matki Bożej Jasnogórskiej.
Czcigodny Ojciec Izydor Matuszewski
Generał Zakonu Paulinów
Jasna Góra
Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie
przedziwną pomoc i obronę, i w sposób niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski wizerunek,
wiele razy w historii naszej Ojczyzny za Jej wstawiennictwem okazywał nam swoje nieskończone
miłosierdzie. Za tę szczególną Bożą opiekę dziękujemy w sposób szczególny dziś, gdy przeżywamy
jubileusz 350 lat od cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego w czasie tak zwanego "potopu
szwedzkiego".
Odwołując się do tych wydarzeń z drugiej połowy XVII stulecia, uświadamiamy sobie, że widmo
całkowitej utraty suwerenności państwa niosło ze sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu
utraciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu wroga, który jako jeden
z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu. Z Bożego zrządzenia Jasna Góra stała się
opatrznościowym bastionem w walce o zachowanie wolności i narodowej tożsamości. Dobrze to
rozumiał ówczesny przeor częstochowskiego klasztoru O. Augustyn Kordecki. Jak pisze Sienkiewicz,
powtarzał on często: "Jeszcze Najświętsza Panna pokaże, że od burzących kolubryn silniejsza".
Nawiązując do tego wyrazu wiary w moc Jasnogórskiej Królowej, mówiłem kiedyś: "Jeżeli patrzymy
na postać Augustyna Kordeckiego, jego bohaterską decyzję obrony Jasnej Góry, jego zwycięstwo,
wówczas odżywają w nim jakże liczne postacie naszej historii - postacie pasterzy, kapłanów i zarazem
żołnierzy. Jego geniusz był zapoczątkowaniem nowych czasów, nowych zadań dziejowych i ducha
polskiego. O. Augustyn Kordecki odniósł zwycięstwo. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna
potrafiła się obronić przed "potopem", ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten
fakt mówił bardzo wiele współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej potomnym" (6.05.1973).

Niech ten fakt mówi również do naszego pokolenia. Niech stanie się wezwaniem do jedności
w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do
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strzeżenia skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu, a nie
ku upadkowi.
Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w Jej
niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej
i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi polskiej, aby przez
świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich
wierzących. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać
O. Augustyna, potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej. Błogosławię i ofiarowuję
nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z Paulinami, stróżami
Sanktuarium i z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego
Jej matczynej opiece. Totus Tuus!
Watykan, l kwietnia 2005 r.
Jan Paweł II
04/04/2005 16.26.10
RadioWatykańskie

Ostatnie rozważania Jana Pawła II - Regina Coeli (3 kwietnia
2006 r.):
Jak co niedzielę

Na zakończenie Mszy św. w intencji Ojca świętego Jana Pawła II odprawionej na Placu św.
Piotra pod przewodnictwem kard. Angelo Sodano odczytane zostało rozważanie przed modlitwą
Regina Coeli przygotowane według wskazań Papieża
Rozważanie odczytał, tak jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach, arcybiskup Leonardo
Sandri. Nawiązywało ono do obchodzonej dzisiaj Niedzieli Miłosierdzia Bożego i przywoływało tekst
modlitwy - Koronki do Miłosierdzia Bożego.
"To dla mnie wielki honor i jednocześnie ból" - powiedział przed odczytaniem rozważań abp Sandri.
"Najdrożsi bracia i siostry, także dziś rozbrzmiewa radosne Alleluja! - powiedział substytut sekretarza
stanu Stolicy Apostolskej. "Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina jak Zmartwychwstały ukazał
się Apostołom i pokazał im swoje ręce i bok - znaki męki niezatarte również po zmartwychwstaniu.
Te chwalebne rany objawiają Boże miłosierdzie. Miłość Boga, który tak umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne - mówił hierarcha
cytując słowa z Ewangelii św. Jana.
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- Ludzkości, która zdaje się być zagubioną i zdominowaną przez siły zła i strachu Zmartwychwstały
Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość otwiera serce
i ofiaruje pokój"- mówił abp Sandri, przypominając, że miłość ta znajduje się w centrum dzisiejszej
białej niedzieli, święta Bożego Miłosierdzia.
- Panie, który objawiasz miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością powtarzamy dziś : Jezu ufam
Tobie, miej miłosierdzie dla nas i świata całego."
Kard. Sandri nawiązał także do uroczystości Zwiastowania NMP, którą Kościół będzie obchodzić
jutro:
"Wzywa nas ona, aby kontemplować oczami Maryi niezwykłe misterium miłości, która wypływa
z Bożego serca. Przy jej pomocy jesteśmy w stanie zrozumieć wielkanocną radość. Ten, którego ona
nosiła w swoim łonie, który cierpiał i umarł za nas, doprawdy zmartwychwstał! Alleluja! - zakończył
abp Sandri."
We Mszy św. na Placu św. Piotra uczestniczyło kilkaset tysięcy wiernych.
W całej Polsce ludzie w świątyniach, na placach i na ulicach łączyli się w łańcuchu "Z życia do
życia". Trzymając się za ręce odmawiali modlitwę Regina Coeli.

TESTAMENT JANA PAWŁA II

Testament z dnia 6.III.1979.
(i dodatki późniejsze)
W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
«Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie» (por. Mt 24, 42) –
te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas,
kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co
składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie
wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję
w ręce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rękach
matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie
moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród
i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby
Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.
W czasie rekolekcji przeczytałem raz jeszcze testament Ojca Świętego Pawła VI. Lektura ta skłoniła
mnie do napisania niniejszego testamentu.
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Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować. Rzeczy codziennego użytku,
którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad
tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę
i pomoc. Wszystkie zaś inne podziękowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je
tu wyrazić.
Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty Paweł VI. (dodatek na
marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium
Kardynalskie i Rodacy.
«Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum redemptio»
Jan Paweł pp. II
Rzym, 6.III.1979.
Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy.
5.III.1990.
***
Wyrażam najgłębszą ufność, że przy całej mojej słabości Pan udzieli mi każdej łaski potrzebnej, aby
sprostać wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, doświadczeniom i cierpieniom, jakich zechce zażądać
od swego sługi w ciągu życia. Ufam też, że nie dopuści, abym kiedykolwiek przez jakieś swoje
postępowanie: słowa, działanie lub zaniedbanie działań, mógł sprzeniewierzyć się moim obowiązkom
na tej świętej Piotrowej Stolicy.
***
24.II. – 1. III.1980.
Również w ciągu tych rekolekcji rozważałem prawdę o Chrystusowym kapłaństwie
w perspektywie owego Przejścia, jakim dla każdego z nas jest chwila jego śmierci. Rozstania się
z tym światem – aby narodzić się dla innego, dla świata przyszłego, którego znakiem decydującym,
wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.
Odczytałem więc zeszłoroczny zapis mojego testamentu, dokonany również w czasie
rekolekcji – porównałem go z testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Pawła VI, z tym
wspaniałym świadectwem o śmierci chrześcijanina i papieża – oraz odnowiłem w sobie świadomość
spraw, do których sporządzony przeze mnie (w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.III.1979
się odnosi.
Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko tyle, że z możliwością śmierci każdy zawsze musi się
liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią – a zarazem
Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie, powierzając ów decydujący moment
Matce Chrystusa
i Kościoła – Matce mojej nadziei.
Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna także i nabrzmiała
właściwą dla tych czasów próbą – stała się droga Kościoła, zarówno Wiernych jak i Pasterzy.
W niektórych krajach, (jak np. w tym, o którym czytałem w czasie rekolekcji), Kościół znajduje się
w okresie takiego prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je
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przewyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści. Sanguis Martyrum – semen Christianorum.
A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w którym żyjemy...
Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam
zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną.
Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia czyli
Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla
zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce
w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi
powierzył – dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga Samego.
Niczego więcej nie pragnę dopisać do tego, co napisałem przed rokiem – tylko wyrazić ową
gotowość i ufność zarazem, do jakiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie usposobiły.
Jan Paweł pp. II
***
5.III.1982.
W ciągu tegorocznych rekolekcji przeczytałem (kilkakrotnie) tekst testamentu z 6.III.1979. Chociaż
nadal uważam go za prowizoryczny (nie ostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje.
Niczego (na razie) nie zmieniam, ani też niczego nie dodaję, gdy chodzi o dyspozycje w nim zawarte.
Zamach na moje życie z 13.V.1981 w pewien sposób potwierdził słuszność słów zapisanych w czasie
rekolekcji z 1980 r. (24.II – 1.III).
Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach – i pozostaję nadal do dyspozycji
mojego Pana, powierzając się Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Paweł pp. II
***
5.III.1982.
Ps. W związku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 (: O miejscu m.inn. pogrzebu) «niech
zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy» - wyjaśniam, że mam na myśli Metropolitę
Krakowskiego lub Radę Główną Episkopatu Polski – Kolegium Kardynalskie zaś proszę, aby
ewentualnym prośbom w miarę możności uczynili zadość.
***
1.III.1985 (w czasie rekolekcji):
Jeszcze – co do zwrotu «Kolegium Kardynalskie i Rodacy»: «Kolegium Kardynalskie» nie ma
żadnego obowiązku pytać w tej sprawie «Rodaków», może jednak to uczynić, jeśli z jakichś
powodów uzna za stosowne.
JPII
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Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12.-18.III.)
(do testamentu)
1. Kiedy w dniu 16.października 1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie: «zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół
w Trzecie Tysiąclecie». Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens
tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas
Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia.
Jego zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję» zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
W ten sposób zostałem poniekąd przygotowany do zadania, które w dniu 16. października 1978 r.
stanęło przede mną. W chwili, kiedy piszę te słowa jubileuszowy Rok 2000 stał się już
rzeczywistością, która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. została otwarta symboliczna Brama Wielkiego
Jubileuszu w Bazylice św. Piotra, z kolei u św. Jana na Lateranie, u Matki Bożej Większej (S.Maria
Maggiore) – w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki św. Pawła «za murami». To ostatnie
wydarzenie ze względu na swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisało się w pamięci.
2. W miarę jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa się naprzód, z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc,
zamyka się za nami dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków Opatrzności
dane mi było żyć w tym trudnym stuleciu, które odchodzi do przeszłości, a w roku, w którym wiek
mego życia dosięga lat osiemdziesięciu («octogesima adveniens»), należy pytać, czy nie czas
powtórzyć za biblijnym Symeonem «Nuncdimittis»?
W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na Papieża podczas audiencji na placu św. Piotra,
Opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci. Ten, który jest jedynym Panem Życia
i śmierci, sam mi to życie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono jeszcze bardziej do
Niego należy. Ufam, że On Sam pozwoli mi rozpoznać, dokąd mam pełnić tę posługę, do której mnie
wezwał w dniu 16.października 1978. Proszę Go, ażeby raczył mnie odwołać wówczas, kiedy Sam
zechce. «W życiu i śmierci do Pana należymy ... Pańscy jesteśmy» (por. Rz 14, 8). Ufam też, że dokąd
dane mi będzie spełniać Piotrową posługę w Kościele, Miłosierdzie Boże zechce użyczać mi sił do tej
posługi nieodzownych.
3. Jak co roku podczas rekolekcji odczytałem mój testament z dnia 6.III.1979. Dyspozycje w nim
zawarte w dalszym ciągu podtrzymuję. To, co wówczas a także w czasie kolejnych rekolekcji zostało
dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napiętej sytuacji ogólnej, która cechowała lata
osiemdziesiąte. Od jesieni roku 1989 sytuacja ta uległa zmianie. Ostatnie dziesięciolecie ubiegłego
stulecia wolne było od dawniejszych napięć, co nie znaczy, że nie przyniosło z sobą nowych
problemów i trudności. Niech będą dzięki Bożej Opatrzności w sposób szczególny za to, że okres tzw.
«zimnej wojny» zakończył się bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego niebezpieczeństwo
w minionym okresie wisiało nad światem.
4. Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia «in medio Ecclesiae», pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność
Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem –
a w szczególności z całym Episkopatem – czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze
dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował.
Jako Biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę
powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości
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powołani. Sam zaś dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć
w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu.
«In medio Ecclesiae» ... od najmłodszych lat biskupiego powołania – właśnie dzięki Soborowi – dane
mi było doświadczyć braterskiej wspólnoty Episkopatu. Jako kapłan Archidiecezji Krakowskiej
doświadczyłem, czym jest braterska wspólnota prezbyterium – Sobór zaś otworzył nowy wymiar tego
doświadczenia.
5. Ileż osób winien bym tutaj wymienić? Chyba już większość z nich Pan Bóg powołał do Siebie –
Tych, którzy jeszcze znajdują się po tej stronie, niech słowa tego testamentu przypomną, wszystkich
i wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.
W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania Piotrowej posługi «in medio Ecclesiae» doznałem życzliwej
i jakże owocnej współpracy wielu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, wielu kapłanów,
wielu osób zakonnych – Braci i Sióstr – wreszcie bardzo wielu osób świeckich, ze środowiska
kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych środowisk.
Jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich na świecie Episkopatów, z którymi spotykałem się
w rytmie odwiedzin «ad limina Apostolorum»? Jakże nie pamiętać tylu Braci chrześcijan – nie
katolików? A rabina Rzymu? i tylu innych przedstawicieli religii pozachrześcijańskich? A ilu
przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki, środków przekazu?
6. W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich
Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem), do wadowickiej
parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek
i kolegów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem
jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej św. Floriana, do duszpasterstwa
akademickiego, do środowiska ... do wielu środowisk ... w Krakowie, w Rzymie ... do osób, które Pan
mi szczególnie powierzył – wszystkim pragnę powiedzieć jedno: «Bóg Wam zapłać»!
«In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum».
A.D.
17.III.2000.

KS. MARIUSZ POHL
Ostatnie słowo Jana Pawła II
Jest to tekst wzruszający, bo przez te słowa przebija postać Człowieka.
Przyzwyczailiśmy się widzieć w Papieżu: Ojca Świętego, Głowę Kościoła, Jana
Pawła II – i dobrze, bo tak rzeczywiście jest. Gdy Go słuchaliśmy lub czytaliśmy,
wiedzieliśmy, że przemawia przez Niego autorytet Kościoła, że są to słowa
natchnione, święte, jakich człowiek sam z siebie nie jest w stanie wypowiedzieć.
Chcieliśmy wierzyć, że Ojciec Święty będzie żył zawsze, że będzie dla nas taką
niewzruszoną opoką i oparciem, źródłem bezpieczeństwa, gwarantem poczucia
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naszej wartości, powodem do chluby wobec innych narodów… Że w razie czego
zawsze możemy jechać do Niego do Rzymu, że nam pomoże w potrzebie, obroni,
podpowie… Był dla nas takim swego rodzaju supermenem, idolem, nieśmiertelnym
herosem, kimś na wzór ojca dla malutkiego dziecka, które widzi w nim ideał,
obrońcę i nadczłowieka.
Tymczasem w tym testamencie Ojciec Święty ukazuje nam swoje inne oblicze, jakże
prawdziwe. Już przed 25 laty, pojawiły się wątki i motywy bardzo ludzkie i osobiste,
jakich potem z takim przejęciem i wzruszeniem słuchaliśmy w Kalwarii
Zebrzydowskiej, czytaliśmy w Tryptyku Rzymskim, aż wreszcie dotarły one do nas
z taką siłą w Wielkim Tygodniu i Oktawie Świąt Zmartwychwstania. Zrozumieliśmy,
że Papież to też człowiek, także człowiek. A więc będzie musiał kiedyś umrzeć.
Trudno było nam dopuścić tę myśl do świadomości.
Śmierć z samej swej natury stanowi główny temat testamentu. Temat trudny. Temat,
do którego się jakby dorasta, zbliża, dojrzewa. Widać wyraźnie, jak z upływem lat
ewoluowała myśl Jana Pawła II na temat miejsca swego pochówku. W pierwszej
wzmiance widać było tęsknotę, uczucia, bliską więź z krajem; to zrozumiałe. Ale
z czasem Ojciec Święty jakby pogłębiał swój punkt widzenia, coraz lepiej rozumiał,
że mimo miłości do Ojczyzny, nie należy już do niej, lecz do całego Kościoła.
I dlatego Jego miejsce już na zawsze będzie związane z Rzymem. I pewnie chciał,
byśmy i my to zrozumieli i zaakceptowali.
Testament Ojca Świętego jest świadectwem Jego pokory i realizmu. Myśl o śmierci
nie była Mu obca ani straszna. Myślał o niej ze spokojem, a nawet swego rodzaju
radością na spotkanie z Panem, którego był pewien i oczekiwał z wielką ufnością.
Z jednej strony Ojciec Święty czuł i zdawał sobie sprawę z ciężaru
odpowiedzialności za losy Kościoła i świata; z drugiej miał świadomość swojej
ludzkiej kruchości, słabości i konieczności śmierci.
Kolejne fragmenty testamentu były spisywane każdorazowo podczas rekolekcji
wielkopostnych. Był to dla Ojca Świętego czas szczególny, w którym stawał przed
Bogiem niejako prywatnie, we własnym imieniu, jako Karol Wojtyła. W tej osobistej
perspektywie widział coś więcej, niż wtedy, gdy stawał przed Bogiem jako Następca
Św. Piotra.
I może właśnie w tych osobistych przemyśleniach o swojej śmierci, Ojciec Święty
znajdował w sobie źródło siły do dawania tego niespotykanego świadectwa wierności
do końca, nie poddawania się uciążliwościom podeszłego wieku i choroby. Miał
odwagę niczego przed światem nie skrywać, bo najpierw powierzył to wszystko
Bogu.
Jakby w przeciwieństwie do braku własności materialnej, Ojciec Święty był świadom
swego udziału w wielkim bogactwie duchowym, które było Mu dane: spotkania
z wspaniałymi ludźmi, wielkie przeżycia, ważne dokonania, których był twórcą
i uczestnikiem. Na plan pierwszy wysuwa się tu duchowe bogactwo Kościoła: Słowo
Boże, święta liturgia, posługa Episkopatu i prezbiterium całego świata, nauka Soboru
Watykańskiego II… Kto wie, czy najważniejszą dyspozycją tego testamentu, nie jest
właśnie powierzenie dziedzictwa soborowego tym, którzy do jego realizacji będą
powołani. To zobowiązanie miało wytyczać Kościołowi i nam kierunek na
przyszłość, gdy Ojca Świętego już zabraknie. I jeszcze jeden wielki skarb Kościoła:
krew męczenników i prześladowania świadków wiary, zwłaszcza XX wieku.
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I w zakończeniu wzruszający powrót do kraju, lat i ludzi dzieciństwa, młodości, do
swoich korzeni. Ojciec Święty miał świadomość, co Go ukształtowało, wobec kogo
i czego ma dług wdzięczności.
My, którzy nadal żyjemy, powinniśmy czuć się spadkobiercami i wykonawcami tego
testamentu. Jesteśmy to winni Ojcu Świętemu. I sami na tym skorzystamy.
Ks. Mariusz Pohl

OSTATNI PROROK
Tygodnik "Wprost", Nr 1166 (10 kwietnia 2005)

Na oczach milionów papież wędrował mistyczną drogą nocy
Paweł Śpiewak
Ukazywał się ludziom w nagości swojego cierpienia. O lasce, potem tylko na
fotelu, coraz bardziej niszczony chorobą, z głosem bolesnym. Wreszcie ledwie
kilka dni temu pokazał się w oknie swojego pokoju. Podsunięto mu mikrofon.
Zdołał tylko szepnąć. Twarz zachowana na zdjęciu wyrażała absolutny ból. Na
naszych oczach człowiek mocarny, o pięknym, silnym głosie, zdecydowanych
ruchach, niespożytej żywotności Karol Wojtyła po zamachu w 1981 r. powoli
tracił siły. Można było dostrzec narastające zmagania z samym sobą, z ciałem.
Część osób sugerowała, że ktoś tak chory powinien się wycofać i oddać wysoki
urząd swemu następcy. Papież pozostał - by sobą, swoim zmaganiem, wysiłkiem
pisać kolejną, ostatnią encyklikę. Encyklikę bez słów. Prostą i surową jak stojący na mojej półce
ludowy świątek przedstawiający Chrystusa frasobliwego. Swoim nieskrywanym bólem mówił nam
o ludzkiej drodze: od siły do kresu dni, od woli życia do woli śmierci. Prorokował ubóstwem,
chorobą, odchodzeniem. W tym bólu spotykamy się wszyscy. Bo wszyscy jesteśmy potomkami
Adama i Hawy i wszyscy mamy przed sobą tę samą linię życia.
Głos milczenia
Niewysłowiona encyklika papieża przekracza wszelkie religijne podziały. Przekracza naiwnie
zbudowany rozdział na wierzących i niewierzących. To jest przesłanie najdoskonalej ekumeniczne, bo
po prostu ludzkie. Ludzie obserwujący jego cierpienie i odchodzenie stawali solidarnie z papieżem,
a w jego bólu dostrzegali siebie i ból tych, którzy przy nas cierpią, odchodzą. Pamiętam umieranie
swojego ojca, nagłą śmierć matki. Widzę przed sobą trud agonii dziadka. Wobec tych doświadczeń
powraca - z wydźwiękiem wyjątkowym, bo wpisanym w kulturę mediów, popkulturę - pytanie
o śmierć, sens życia.
Solidarność w modlitwach, w myślach z cierpiącym człowiekiem staje się chwilą solidarności
z cierpieniem, śmiercią - niezależnie od tego, kto cierpi i umiera. To jest ten moment zatrzymania,
moment potrzebnego milczenia. Tym bardziej potrzebnego, gdy dziennikarze starają się wszystko
zagadać, zagłuszyć, nie rozumiejąc, że słowa tak jak muzyka wymagają ciszy jako strażników
wiarygodności i siły.
Ikona świata
Papież umierał i cierpiał na oczach całego świata. Na placu św. Piotra ustawiono dziesiątki
wycelowanych kamer i aparatów fotograficznych. Prezydenci i ministrowie manifestacyjnie modlili
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się w kościołach i zborach. Tak jak modlą się ci bezimienni i ci, którzy teraz odchodzą. Popkultura nie
znosi modlitwy. Tak jak nie lubi starości, słabości, bezsilności. Nie ma w niej miejsca na umieranie.
Jeżeli jest śmierć, to przypomina grę komputerową. A i tak jest w zapasie trzecie życie. Papież swoją
boleściwą obecnością w mediach odwracał ten porządek rzeczy. Zamiast obrazu siły był obraz bólu.
Zamiast nowoczesności i postępu, jakie niesie nam cywilizacja, był powrót do wiecznego
a nieuchronnego umierania.
Całą swoją obecnością papież pozostał ikoną współczesnego świata. Był pierwszym papieżem
zglobalizowanej kultury. Był kapłanem, który nowoczesność traktował jako dar i wyzwanie. Swoją
obecnością - od czasów swej niespotykanej ruchliwości do chwili wycofania - pokazał brakujący
wymiar tej kultury. Jeśli koncentruje się ona na tym, co przyjemne, ładne, eleganckie, na używaniu
i rozrywce, to - nie odrzucając tego elementu - Jan Paweł II wskazał swoim życiem, że nasza kultura
musi również znaleźć miejsce dla tego, co nieładne, starcze, chore, bezsilne. Księga Eklezjastesa
mówi o tym, że jest czas wesela i czas żałoby, czas radości i czas smutku. Papież godził nas z tym
światem, godził z ludzką kondycją, godził z przeznaczeniem.
Wielki pośrednik
Bólem i śmiercią wędrował Karol Wojtyła. Przestały one być czymś strasznym i oburzającym, bo
przez nie papież poznawał Boga. Ten jego wysiłek urastał do rangi mistycznego doświadczenia.
Zdaje się, że on cierpiał dla Boga, ucząc wiernych wyrzeczenia siebie. Jak pisał Tomasz
a Kempis w dziele "O naśladowaniu Chrystusa" (to jedna z ważnych lektur Jana Pawła II),
osiągnięcie prawdziwej wolności polega na wyrzeczeniu się siebie i złożeniu z siebie ofiary, "bo
bez tego być nie może owocnego zjednoczenia z Bogiem". Na oczach milionów papież wędrował
mistyczną drogą nocy. Niczego nie skrywał.
Jest imponujące, jak wielu ludzi w różnych częściach świata przeżywało odchodzenie papieża.
Jego wszystkie podróże, spotkania, uśmiechnięta i pogodna twarz, przemówienia i orędzia - jeśli nie
zostały zapamiętane, jeśli nie zostały przyjęte tak, jak by sobie papież życzył, to z pewnością
połączyły serdecznymi więzami nieznane sobie ludy. On stał się osobą, przez którą ludzie mogli się
porozumiewać. Był i pozostanie jedynym chyba przywódcą - bo niezależnie od tego, co myślimy, był
przywódcą religijnym - który doskonale rozumiał istotę przewodzenia i między innymi dzięki temu
zyskał rangę globalnego autorytetu. Był przywódcą, bo rozumiał przyszłość, albo inaczej - potrafił
czytać swój czas przez prawdę Biblii i tradycję całej kultury i religii chrześcijańskiej.
Zawsze obecny
Jako przywódca dzielił się swoim doświadczeniem: młodości w okupowanej Polsce, dorosłości
w komunistycznej Polsce i dojrzałości w rosnącym świecie. Dzielił się swoimi wspomnieniami
z czasów dojrzewania, wzrastania i swojej drogi cierpienia. On był, wydawało się, stale. On był, gdy
powstawała "Solidarność", upadał komunizm, powoływano i odwoływano kolejne rządy. Tak samo
zapewne mogą o nim myśleć Francuzi, Hiszpanie czy Brazylijczycy. Przekraczał wszelkie wyborcze
kalendarze. Razem z jego odejściem ginie czy może tylko skrywa się to, co trwałe, co nie poddaje się
ani politycznej koniunkturze, ani ideologicznym modom czy nastrojom. On pokazywał w całym
wymiarze i skali swojego doświadczenia potrzebę odniesienia i zakorzenienia w tym, co wieczne.
Sens cierpienia
Czy cierpienie ma sens? Czy daje się łatwo wytłumaczyć zamierzeniami Opatrzności? Tu nie chodzi
o gotowe i łatwe odpowiedzi, suflowane chętnie przez księży i dziennikarzy. Tu chodzi o odwagę
stawiania i poszukiwania pytań podstawowych i stawania całym sobą wobec tych pytań i odpowiedzi.
On rozumiał, czym jest ludzkie powołanie, mądre życie i mądre cierpienie i wiedział, że niezależnie
od czasu, obfitości i ubóstwa, wojny i pokoju wymaga przede wszystkim odwagi zawierzenia. Tak jak
odwagi wymaga wiara, religia i po prostu elementarna rzetelność.
Paweł Śpiewak
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SZKOŁY IMIENIEM JANA PAWŁA II
Pomysł zrzeszenia szkół noszących imię Jana Pawła II zrodził się w 1998 roku w Zespole Szkół
Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w
Polsce rozpoczęto poszukiwania w całej Polsce szkół im. Jana Pawła II. Owocem tych poszukiwań
było spotkanie z Papieżem w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku 35 szkół noszących im. Jana Pawła II.
Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca ogarniająca coraz więcej placówek,
integrująca dyrekcje, nauczycieli, katechetów oraz uczniów tych szkół. Celem Stowarzyszenia Szkół
im. Jana Pawła II jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół, wychowanie w
oparciu o wartości głoszone przez Patrona, prowadzenie działań mających na celu popularyzację
postaci, twórczości i życia papieża Jana Pawła II, integracja środowisk związanych z osobą Papieża
Polaka. Cele te stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie działalności rozwijającej
u młodzieży zainteresowania intelektualne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne,
uczestnictwo w uroczystościach, świętach narodowych i patriotycznych, prowadzenie działalności
wydawniczej.
Na stronie internetowej:

http://www.psp5.pionki.pl/patron/rodzina/rodzina.html
znajduje się Lista szkół papieskich], która na dzień 28 listopada 2005 roku zawiera 236 wpisów,
z pełnymi adresami.
RADIO WATYKAŃSKIE PODAŁO INFORMACJĘ:
Papieskie szkoły na Jasnej Górze
06/10/2005 15.51.19

6 października przybyła na Jasną Górę V Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jak podkreśla
współorganizatorka pielgrzymki, Małgorzata Gumińska "obecna pielgrzymka jest wyjątkową,
ponieważ łączy w sobie dziękczynienie za pontyfikat naszego patrona, a jednocześnie błagalną prośbę
i modlitwę o jego rychłą beatyfikację. Jest ona wyjątkowa także z powodów ilościowych. Jeszcze
nigdy na Jasnej Górze nie było tylu przedstawicieli naszej rodziny - stwierdziła Małgorzata
Gumińska.
Rodzina Szkół im. Jana Pawła II działa od 1998 roku. Dziś to prawie 450 placówek, w których uczy
się około 140 tys. dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest m.in. propagowanie osoby i nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami, a także integracja społeczności.
R. Łączny, KAI
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NAUCZANIE JANA PAWŁA II
Jan Paweł II
«NIEBO» JAKO PEŁNIA ŻYCIA Z BOGIEM
Audiencja generalna 21 lipca 1999
1. Kiedy przeminie postać tego świata, ci, którzy przyjęli Boga w swym życiu
i przynajmniej w chwili śmierci otwarli się szczerze na Jego miłość, będą mogli się
cieszyć pełnią komunii z Bogiem, stanowiącą cel ludzkiej egzystencji.
Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, «to doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia
i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, są nazwane 'niebem'. Niebo jest
celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia» (n. 1024).
Pragniemy dzisiaj poznać bliżej biblijny sens słowa «niebo», by móc lepiej zrozumieć rzeczywistość,
którą ono oznacza.
2. Gdy w języku biblijnym «niebo» występuje w połączeniu z «ziemią», oznacza część wszechświata.
W opisie stworzenia Pismo Święte stwierdza: «Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię» (Rdz 1, 1).
W sensie metaforycznym niebo pojmowane jest jako mieszkanie Boga, który tym odróżnia się od
ludzi (por. Ps 104 [103], 2 n.; 115 [113 B], 16; Iz 66, 1). Spogląda z wysokości niebios i osądza (por.
Ps 113 [112], 4-9) oraz zstępuje, gdy człowiek Go przywołuje (por. Ps 18 [17], 7. 10; 144 [143], 5).
Jednakże metafora biblijna daje jasno do zrozumienia, że Bóg nie utożsamia się z niebem, nie można
też ograniczać Jego obecności do nieba (por. 1 Krl 8, 27); jest to prawda, chociaż w niektórych
fragmentach Pierwszej Księgi Machabejskiej «Niebo» występuje po prostu jako imię Boga (3, 18. 19.
50. 60; 4, 24. 55).
Niebo przedstawiane jest jako transcendentne mieszkanie żywego Boga, a ponadto jako miejsce, do
którego dzięki łasce mogą wstąpić również wierzący, co poświadcza w Starym Testamencie historia
Henocha (por. Rdz 5, 24) oraz Eliasza (por. 2 Krl 2, 11). Niebo staje się zatem figurą życia w Bogu.
W tym sensie Jezus mówi o «nagrodzie w niebie» (Mt 5, 12) i zachęca do «gromadzenia skarbów
w niebie» (Mt 6, 20; por. 19, 21).
3. Nowy Testament pogłębia ideę nieba również w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa. Aby ukazać,
że ofiara Odkupiciela ma wartość doskonałą i ostateczną, List do Hebrajczyków stwierdza, iż Jezus
«przeszedł przez niebiosa» (4, 14) i «wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej
odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba» (9, 24). Ponadto wierzący, jako umiłowani
w sposób szczególny przez Ojca, zmartwychwstają wraz z Chrystusem i stają się obywatelami nieba.
Warto posłuchać, co mówi na ten temat apostoł Paweł w słowach pełnych głębokiej treści: «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. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie, aby
w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci
względem nas, w Chrystusie Jezusie» (Ef 2, 4-7). Stworzenia doświadczają ojcostwa Boga, bogatego
w miłosierdzie, poprzez miłość Syna Bożego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jako Pan
zasiada na niebiosach po prawicy Ojca.
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4. Kiedy zatem po zakończeniu naszej ziemskiej drogi dostępujemy udziału w pełni życia z Ojcem,
urzeczywistnia się to przez włączenie w misterium paschalne Chrystusa. Św. Paweł, posługując się
przestrzennym obrazem, bardzo wyraziście ukazuje to nasze zmierzanie do Chrystusa w niebiosach
przy końcu czasów: «Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na
obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami!» (1 Tes 4, 17-18).
W kontekście Objawienia wiemy, że «niebo» lub «szczęśliwość», w której się znajdziemy, nie jest
abstrakcją czy też fizycznym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią z Trójcą Świętą.
Jest to spotkanie z Ojcem, które się urzeczywistnia w Chrystusie Zmartwychwstałym dzięki komunii
Ducha Świętego.
Trzeba zachowywać pewien umiar w opisach tych «ostatecznych rzeczywistości», ponieważ pozostają
one zawsze nieadekwatne. Język personalistyczny potrafi wyrazić dziś trafniej sytuację szczęścia
i pokoju, w jaką wprowadza nas ostateczna komunia z Bogiem.
Katechizm Kościoła Katolickiego, streszczając naukę Kościoła na ten temat, stwierdza, że «Jezus
'otworzył' nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega
na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej
niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą
wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem» (n. 1026).
5. Tę ostateczną sytuację możemy w jakiś sposób antycypować już dzisiaj, zarówno w życiu
sakramentalnym, którego centrum stanowi Eucharystia, jak i przez dar z samych siebie, wyrażający
się w miłości braterskiej. Jeśli potrafimy korzystać w sposób uporządkowany z dóbr, których Pan
użycza nam codziennie, doświadczamy radości i pokoju, którymi kiedyś będziemy się cieszyć w całej
pełni. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj na ziemi wszystko podlega jakimś ograniczeniom, jednakże
myśl o rzeczywistościach «ostatecznych» pozwala nam przeżywać dobrze rzeczywistości
«przedostateczne». Zachowujemy świadomość, że chociaż żyjemy w tym świecie, jesteśmy powołani
do szukania «tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga» (Kol 3, 1), by
być z Nim w eschatologicznej pełni czasów, kiedy w Duchu pojedna On całkowicie z Ojcem «to, co
na ziemi, i to, co w niebiosach» (Kol 1, 20).
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Modlimy się: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie», a dalej mówimy: «bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi». Te słowa modlitwy, której nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako duchową
przestrzeń Ojca, przestrzeń niejako wypełnioną — mieszkanie Trójcy Przenajświętszej.
Równocześnie dalsze słowa tej modlitwy wskazują na ziemię: «bądź wola Twoja jako w niebie, tak
i na ziemi». Prosimy o to, ażeby wola, zbawcza wola Ojca, była wypełniana na ziemi przez nas, ludzi,
ażebyśmy wypełniając wolę tego Ojca, który jest w niebie, sami doszli do nieba przez Chrystusa
Syna Bożego w Duchu Świętym.
Niebo jest bowiem miejscem, w którym Bóg na nas oczekuje. Niebo jest miejscem naszego
ostatecznego powołania i przeznaczenia. Mamy w niebie spełnić swoje powołanie, swoje istnienie,
obcując wiekuiście z Bogiem żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Taka jest prosta prawda
o niebie, którą odczytujemy ze słów Modlitwy Pańskiej i z Ewangelii, a więc nie chodzi tu o jakieś
miejsce szczególne w znaczeniu fizycznym, ale o przestrzeń duchową, przestrzeń obcowania
z Bogiem, które jest naszym powołaniem i ostatecznym przeznaczeniem.
Taka była mniej więcej myśl główna dzisiejszej katechezy. Pochwalony Jezus Chrystus!
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Jan Paweł II
PIEKŁO JAKO OSTATECZNE ODRZUCENIE BOGA
Audiencja generalna 28 lipca 1999

1. Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem. Jednakże człowiek, który ma Mu udzielić
odpowiedzi w sposób wolny, może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia Jego miłości
i przebaczenia i w ten sposób pozbawić się na zawsze radosnej komunii z Nim. Właśnie na tę
tragiczną sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu lub piekle. Nie jest to
kara Boża wymierzona «z zewnątrz», lecz konsekwencja decyzji podjętych przez człowieka w tym
życiu. Samą rzeczywistość nieszczęścia, jaką ta smutna sytuacja niesie z sobą, możemy w pewnej
mierze wyobrazić sobie w świetle pewnych tragicznych doświadczeń, które — jak zwykliśmy mówić
— czynią z życia «piekło».
Jednakże w sensie teologicznym piekło jest czymś innym: jest ostateczną konsekwencją samego
grzechu, zwracającą się przeciw temu, kto go popełnił. Jest to sytuacja, w jakiej nieodwołalnie
znajduje się człowiek, który odrzucił miłosierdzie Ojca nawet w ostatniej chwili swego życia.
2. Aby opisać tę rzeczywistość, Pismo Święte posługuje się językiem symbolicznym, który stopniowo
staje się coraz ściślejszy. W Starym Testamencie los umarłych nie był jeszcze w pełni wyjaśniony
przez Objawienie. Najczęściej uważano, że zmarli przebywają w Szeolu, miejscu ciemności (por. Ez
28, 8; 31, 14; Hi 10, 21 n.; 38, 17; Ps 30 [29], 10; 88 [87], 7. 13), w otchłani, z której się nie wychodzi
(por. Hi 7, 9), w miejscu, w którym nie można wielbić Boga (por. Iz 38, 18; Ps 6, 6).
Nowy Testament ukazuje w nowym świetle sytuację umarłych, obwieszczając przede wszystkim, że
Chrystus przez swe zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i swą wyzwalającą mocą objął również
królestwo zmarłych.
Jednakże odkupienie pozostaje propozycją zbawienia, którego przyjęcie jest sprawą wolności
człowieka. Dlatego też każdy będzie osądzony «według swoich czynów» (Ap 20, 13). Posługując się
obrazami, Nowy Testament przedstawia miejsce przeznaczone dla czyniących nieprawość jako
rozpalony piec, w którym rozlega się «płacz i zgrzytanie zębów» (Mt 13, 42; por. 25, 30. 41), lub jako
piekło, gdzie płonie «ogień nieugaszony» (Mk 9, 43). O tym wszystkim czytamy w opisie zawartym
w przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu, która ukazuje wyraźnie, że piekło jest miejscem
ostatecznej kary, nie dopuszczającym możliwości powrotu ani złagodzenia cierpień (por. Łk 16, 1931).
Również Apokalipsa posługuje się plastycznym obrazem «jeziora ognia», do którego zostają wrzuceni
ci, co nie dali się zapisać do księgi życia, narażając się w ten sposób na «drugą śmierć» (Ap 20, 13 n.).
Kto więc z uporem zamyka się na Ewangelię, decyduje się na «wieczną zagładę [z dala] od oblicza
Pańskiego i od potężnego majestatu Jego» (2 Tes 1, 9).
3. Należy poprawnie interpretować obrazy, w których Pismo Święte przedstawia nam piekło.
Wskazują one na całkowitą beznadziejność i pustkę życia bez Boga. Piekło oznacza nie tyle miejsce,
co raczej wskazuje na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek, który w sposób wolny i ostateczny
oddala się od Boga, źródła życia i radości. Katechizm Kościoła Katolickiego tak streszcza prawdy
wiary na ten temat: «Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując
miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten
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stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem 'piekło'» (n.
1033).
Dlatego «potępienia» nie można przypisać inicjatywie Boga, ponieważ w swej miłosiernej miłości
pragnie On jedynie zbawienia istot stworzonych przez siebie. W rzeczywistości to istota stworzona
sama zamyka się na Jego miłość. «Potępienie» polega właśnie na ostatecznym oddaleniu się od Boga,
które człowiek dobrowolnie wybrał i potwierdził ten wybór ostateczną pieczęcią w chwili śmierci.
Wyrok Boży jedynie ratyfikuje ten stan.
4. Wiara chrześcijańska poucza nas, że pośród wolnych stworzeń, mających możliwość wyboru
między «tak» i «nie», znalazły się już takie, które powiedziały «nie». Były to stworzenia duchowe,
zbuntowane przeciw miłości Bożej i nazywane diabłami (por. Sobór Laterański IV: DS 800-801). Dla
nas, istot ludzkich, ich historia brzmi jak ostrzeżenie: jest stałym wezwaniem do uniknięcia tragedii,
do jakiej prowadzi grzech, i do kształtowania naszego życia według wzoru Jezusa, który przeszedł
przez życie mówiąc Bogu «tak».
Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez specjalnego objawienia Bożego nie jest nam
dane poznać, kogo z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle (a tym bardziej niewłaściwie
interpretowane obrazy biblijne) nie powinna budzić irracjonalnego lęku, lecz stanowić konieczną
i zbawienną przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście orędzia, że Jezus zmartwychwstały
pokonał szatana, udzielając nam Ducha Bożego, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15;
Ga 4, 6).
Ta pełna nadziei perspektywa przeważa w przepowiadaniu chrześcijańskim. Jest trafnie wyrażona
w liturgicznej Tradycji Kościoła, o czym świadczą na przykład słowa z Kanonu Rzymskiego: «Boże,
przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego (...), zachowaj nas od
wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych».
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Żeby krótko streścić dzisiejszą katechezę, nawiążę do słów poety: «Ty bez nas samych nie możesz nas
zbawić». Otóż jeżeli to jest prawda o wiecznym zbawieniu, to tym bardziej jest to prawda o wiecznym
odrzuceniu. Bóg nikogo nie potępia, nie chce potępić. Chce, ażeby wszyscy doszli do poznania
prawdy i do zbawienia. Jeżeli wbrew tej zbawczej i odwiecznej woli Boga człowiek jednak odrzuca
Jego miłość, Jego zaproszenie do uczestnictwa w życiu Bożym, to w końcu on sam decyduje o swojej
wieczności bez Boga, poza Bogiem. «Ty bez nas samych nie mogłeś nas zbawić i bez nas samych nie
możesz nas potępić». Módlmy się bardzo o to, ażeby ta wola człowieka, który odrzuca zbawczą wolę
Boga, nie ucieleśniała się w nikim i nigdzie. Módlmy się o zbawienie wszystkich ludzi, o wieczne
zbawienie dla każdego człowieka. To krótkie streszczenie dzisiejszej katechezy. Bóg zapłać raz
jeszcze za wasze odwiedziny.

Jan Paweł II
CZYŚCIEC — NIEZBĘDNE OCZYSZCZENIE
PRZED SPOTKANIEM Z BOGIEM
Audiencja generalna 4 sierpnia 1999
447

1. Jak stwierdziliśmy w poprzednich dwóch katechezach, człowiek w zależności od tego, czy
w ostateczności opowiada się za Bogiem czy przeciw Bogu, staje przed jedną z alternatyw: albo żyje
z Panem w szczęściu wiecznym, albo też pozostaje z dala od Jego obecności.
Ci, którzy otwierają się na Boga, ale w sposób niedoskonały, na drodze do pełni szczęścia muszą
przejść przez oczyszczenie, które wiara Kościoła opisuje w nauce o «czyśćcu» (por. KKK, 10301032).
2. W Piśmie Świętym możemy znaleźć stwierdzenia, które pomagają zrozumieć sens tej nauki, nie
wyłożonej jednak w sposób formalny. Wyrażają one przekonanie, że nie można zbliżyć się do Boga,
zanim nie przejdzie się przez swego rodzaju oczyszczenie.
Zgodnie z religijnym prawodawstwem Starego Testamentu, to co jest przeznaczone dla Boga,
powinno być doskonałe. Z tego też względu wymaga się również fizycznej nieskazitelności dla tych
rzeczywistości, które mają kontakt z Bogiem zarówno w wymiarze ofiarniczym, jak na przykład
zwierzęta ofiarne (por. Kpł 22, 22), jak i instytucjonalnym, jak w wypadku kapłanów sprawujących
kult (por. Kpł 21, 17-23). Oprócz nieskazitelności fizycznej pojedyncze osoby oraz całe zgromadzenie
muszą całkowicie oddać się Bogu przymierza (por. 1 Krl 8, 61), zgodnie z doniosłym nauczaniem
Księgi Powtórzonego Prawa (por. 6, 5). Trzeba miłować Boga z całej duszy, czystym sercem
i potwierdzać to uczynkami (Pwt 10, 12 n.).
Nieskazitelność wymagana jest tak samo po śmierci, by wejść w doskonałą i ostateczną komunię
z Bogiem. Ten kto tej nieskazitelności nie osiągnął, musi przejść przez oczyszczenie. Sugeruje to tekst
św. Pawła. Mówiąc o wartości dzieła każdego człowieka, które ujawni się w dniu sądu, Apostoł
stwierdza: «Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie (którym jest Chrystus) przetrwa, otrzyma
zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogień» (1 Kor 3, 14-15).
3. Aby osiągnąć stan doskonałej nieskazitelności, potrzebne jest czasem wstawiennictwo lub
pośrednictwo jakiejś osoby. Na przykład Mojżesz uzyskuje przebaczenie dla ludu dzięki modlitwie,
w której odwołuje się do zbawczego dzieła dokonanego przez Boga w przeszłości i prosi Go
o wierność przysiędze złożonej ojcom (por. Wj 32, 30 oraz w. 11-13). Postać Sługi Pańskiego,
ukazaną w Księdze Izajasza, wyróżnia także funkcja wstawiania się i pokuty za wielu; pod koniec
swoich cierpień «ujrzy światło» i «usprawiedliwi wielu», dźwigając ich nieprawości (por. Iz 52, 13;
53, 12, zwłaszcza 53, 11).
Na tle Starego Testamentu można uznać Psalm 51 [50] za syntezę procesu powracania do pierwotnej
nieskazitelności: grzesznik wyznaje i uznaje własną winę (w. 6), usilnie prosi o oczyszczenie lub
«obmycie» (w. 4. 9. 12. 16), by móc głosić chwałę Bożą (w. 17).
4. W Nowym Testamencie Chrystus ukazany jest jako Ten, który się wstawia i przyjmuje na siebie
funkcje najwyższego kapłana w dniu przebłagania (por. Hbr 5, 7; 7, 25). Kapłaństwo nabiera jednak
w Nim nowego i ostatecznego kształtu. Tylko jeden raz wchodzi On do niebieskiej świątyni, by
wstawiać się za nami przed obliczem Boga (por. Hbr 9, 23-26, zwłaszcza 24). Jest On Kapłanem
a jednocześnie «ofiarą przebłagalną» za grzechy całego świata (por. 1 J 2, 2). Jako Ten, który się
wstawia i dokonuje za nas zadośćuczynienia, Jezus objawi się w pełni przy końcu naszego życia
ofiarowując swe miłosierdzie, ale także osądzając tych, którzy odrzucają miłość i przebaczenie Ojca.
Ofiarowanie miłosierdzia nie zwalnia z obowiązku, byśmy przed obliczem Pana stawili się czyści
i nieskazitelni, bogaci w miłość, którą św. Paweł nazywa «więzią doskonałości» (Kol 3, 14).
5. Gdy podczas naszego ziemskiego życia odpowiadamy na ewangeliczne wezwanie, byśmy byli
doskonali jak Ojciec niebieski (por. Mt 5, 48), to tym samym wypełniamy powołanie do wzrastania
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w miłości, abyśmy byli niezłomni i nienaganni wobec Boga Ojca, «na przyjście Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi Jego świętymi» (1 Tes 3, 13). Z drugiej strony jesteśmy wezwani do
«oczyszczenia się z wszelkich brudów ciała i ducha» (por. 2 Kor 7, 1; por. 1 J 3, 3), ponieważ
spotkanie z Bogiem wymaga absolutnej czystości.
Trzeba usunąć wszelkie ślady przywiązania do zła i naprawić wszelkie zniekształcenia duszy.
Oczyszczenie musi być całkowite i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu. Termin ten nie
oznacza miejsca, lecz formę życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, trwają już
w miłości Chrystusa, uwalniającego ich od resztek niedoskonałości (por. Powszechny Sobór
Florencki, Decretum pro Graecis: DS 1304; Powszechny Sobór Trydencki, Decretum de
iustificatione: DS 1580; Decretum de purgatorio: DS 1820).
Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie jest przedłużeniem sytuacji ziemskiej, tak jakby po śmierci
istniała jeszcze dodatkowa możliwość zmiany własnego losu. Nauczanie Kościoła w tym zakresie jest
jednoznaczne i zostało potwierdzone przez Sobór Watykański II, który głosi: «A ponieważ nie znamy
dnia ani godziny, musimy, w myśl upomnienia Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy
zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota (por. Hbr 9, 27), zasłużyli wejść razem
z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych (por. Mt 25, 31-46), i aby nie kazano
nam, jak sługom złym i leniwym (por. Mt 25, 26), pójść w ogień wieczny (por. Mt 25, 41),
w ciemności zewnętrzne, gdzie 'będzie płacz i zgrzytanie zębów' (Mt 22, 13 i 25, 30)» (Lumen
gentium, 48).
6. Dzisiaj pojawia się raz jeszcze ostatni ważny aspekt, który Tradycja Kościoła zawsze podkreślała:
jest to wymiar wspólnotowy. Ci, którzy znajdują się bowiem w sytuacji oczyszczenia, związani są
zarówno z błogosławionymi, cieszącymi się już w pełni życiem wiecznym, jak i z nami, zdążającymi
na tym świecie do domu Ojca (por. KKK, 1032).
Podobnie jak w życiu ziemskim wierzący są między sobą zjednoczeni w jednym Ciele Mistycznym,
tak również po śmierci ci, którzy żyją w stanie oczyszczenia, doświadczają tej samej solidarności
eklezjalnej, wyrażającej się w modlitwie, sufragiach i miłości innych braci w wierze. Oczyszczenie
przeżywane jest w podstawowej więzi, jaka się tworzy między tymi, którzy żyją na tym świecie,
a tymi, którzy cieszą się szczęśliwością wieczną.
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
«Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie
królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panem, aż na wieki wieków. Amen!» Tak się modlimy
za zmarłych.
I tak w tym miesiącu sierpniu modlimy się za poległych w Powstaniu Warszawskim, w szczególności
za Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, obiecującego poetę, który poległ mając 23 lata, 55 lat temu,
4 sierpnia 1944 r., i za wszystkich naszych zmarłych.
Niech ta modlitwa za zmarłych towarzyszy nam często. W niej się wyraża nasza wiara, zbawienie
wieczne, do którego człowiek dochodzi także przez czyściec. Czyściec to znaczy stan oczyszczenia,
stan, w którym dusze przygotowane do zbawienia, do szczęścia wiecznego, oczyszczają się jeszcze,
ażeby dojrzeć do ostatecznego spotkania z Bogiem. «Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą,
Panem, aż na wieki wieków. Amen!»
Szczęść Boże wszystkim tutaj zgromadzonym. Pochwalony Jezus Chrystus!
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JAN PAWEŁ II
DROGA NAWRÓCENIA JAKO
WYZWOLENIE OD ZŁA
Audiencja generalna 18 sierpnia 1999

1. Pośród tematów rozważań zaproponowanych w sposób szczególny Ludowi Bożemu w tym
trzecim roku przygotowania do Jubileuszu Roku 2000, znajdujemy nawrócenie, w którym
zawiera się wyzwolenie od zła (por. Tertio millennio adveniente, 50). Temat ten dotyka głęboko
naszego doświadczenia. Całą bowiem historię osobistą i zbiorową w znacznej części wypełnia
walka ze złem. Zawarte w Ojcze nasz wezwanie «ale nas zbaw ode złego», albo od «zła» zamyka
naszą modlitwę o to, byśmy się oddalili od grzechu i byli wolni od jakichkolwiek powiązań ze
złem. Przypomina nam ona o codziennej walce, a zwłaszcza o sekrecie pozwalającym odnieść
w niej zwycięstwo: jest nim Boża moc, która objawiła się i została nam ofiarowana w Jezusie
(por. KKK, 2853).
2. Moralne zło powoduje cierpienie, które zwłaszcza w Starym Testamencie ukazane jest jako kara
za postępowanie sprzeczne z prawem Bożym. Z drugiej strony Pismo Święte podkreśla, że po
popełnieniu grzechu możemy błagać Boga o miłosierdzie, to znaczy o przebaczenie winy i darowanie
spowodowanej przez nią kary. Szczery powrót do Boga i wyzwolenie od zła to dwa aspekty tej samej
drogi. Jeremiasz, na przykład, nawołuje lud: «Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze
odstępstwa» (Jr 3, 22). Księga Lamentacji przedstawia drogę powrotu do Pana (por. 5, 21) oraz
doświadczenie Jego miłosierdzia: «Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona
co rano: ogromna Twa wierność» (3, 22-23; por w. 32).
Całe dzieje Izraela można odczytać w świetle dialektyki «grzech — kara — skrucha — miłosierdzie»
(por. np. Sdz 3, 7-10): takie jest zasadnicze przesłanie tradycji deuteronomicznej. Historyczny upadek
królestwa oraz Jerozolimy interpretowany jest jako kara Boża za niewierność przymierzu.
3. Lamentowi, który zanosi do Boga człowiek udręczony cierpieniem, towarzyszy w Biblii uznanie
popełnionego grzechu oraz ufność, że zostanie od niego uwolniony. Wyznanie winy jest jednym
z elementów, w których wyraża się ta ufność. Można tu wspomnieć niektóre psalmy, wyznające z całą
mocą winę i ból z powodu grzechu (por. Ps 38 [37], 19; 41 [40], 5). Przyznanie się do winy,
sugestywnie opisane w Psalmie 51, jest nieodzowne, aby rozpocząć nowe życie. Wyznanie własnego
grzechu uwypukla Bożą sprawiedliwość: «Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest
przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie» (w. 6).
W psalmach nieustannie powtarza się prośba o pomoc oraz motyw ufnego oczekiwania na
wyzwolenie Izraela (por. Ps 88 [87]; 130 [129]). Sam Jezus modlił się na krzyżu słowami Psalmu 22,
by uprosić pełną miłości interwencję Ojca w ostatniej godzinie.
4. Te słowa Jezusa do Ojca wyrażają oczekiwanie na wyzwolenie od zła, które zgodnie z tradycją
biblijną dokonuje się dzięki osobie przyjmującej cierpienie w przekonaniu o jego wartości
przebłagalnej: tak było w przypadku tajemniczej postaci Sługi Pańskiego
u Izajasza (42, 1-9; 49,
1-6; 50, 4-9; 52, 13-53, 12). Tę samą funkcję przyjmują również inne postaci, takie jak prorok
zadośćczyniący nieprawościom Izraela (por. Ez 4, 4-5), jak Ten, którego przebili (por. Za 12, 10-11
oraz J 19, 37; por. również Ap 1, 7), jak męczennicy zgadzający się na cierpienie jako pokutę za
grzechy swego ludu (por. 2 Mch 7, 37-38).
Jezus zawiera w sobie wszystkie te postaci i nadaje im nowy sens. Jedynie w Nim i przez
Niego uświadamiamy sobie zło i prosimy Ojca, by nas od niego uwolnił.
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W modlitwie Ojcze nasz zawarte jest wyraźne odniesienie do zła; pojęcie ponerós (Mt 6, 13),
które ma formę przymiotnikową, może tutaj oznaczać personifikację zła. Spowodowane jest
ono w świecie przez tę istotę duchową, nazywaną w objawieniu biblijnym «diabłem» lub
«szatanem», która w sposób świadomy sprzeciwiła się Bogu (por. KKK, 2851 n.). «Złość»
ludzka powstała za sprawą szatana albo wywołana pod jego wpływem, również w naszych
czasach posiada atrakcyjną formę, zwodząc umysły i serca oraz prowadząc do zatracenia
poczucia zła i grzechu. Jest to owa «tajemnica nieprawości», o której mówi św. Paweł (por.
2 Tes 2, 7). Z pewnością związana jest ona z wolnością człowieka, «ale pod warstwą ludzką
[grzechu] działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam gdzie
ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności, które według św. Pawła
działają w świecie i niemal go opanowują» (Reconciliatio et paenitentia, 14).
Niestety, istoty ludzkie mogą stać się protagonistami zła, to znaczy «plemieniem przewrotnym
i wiarołomnym» (Mt 12, 39).
5. Wierzymy, że Jezus zwyciężył ostatecznie szatana i uwolnił nas od strachu przed nim.
Podobnie jak Piotr w mowie do Korneliusza, Kościół ukazuje każdemu pokoleniu wyzwalający
obraz Jezusa z Nazaretu, który «dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł (...) dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła» (Dz 10, 38).
W Jezusie zło doznało porażki, jednakże Jego zwycięstwo powinno być przyjęte w sposób
wolny przez każdego z nas, dopóki zło nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Walka ze złem
wymaga więc zaangażowania i nieustannej czujności. Ostateczne wyzwolenie możemy
dostrzec jedynie w perspektywie eschatologicznej (por. Ap 21, 4).
Ponad naszymi trudami, a także upadkami rozbrzmiewają pocieszające słowa Chrystusa: «Na
świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» (J 16, 33).
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
«Ale nas zbaw ode złego». To ostatnia prośba Modlitwy Pańskiej, która była tematem
dzisiejszej katechezy. «Zbaw nas od złego» — od zła fizycznego, od cierpienia, od zła
moralnego, od grzechu. Od grzechu zbawia nas Chrystus przez odkupienie. Temu
odkupieniu z naszej strony musi odpowiadać nawrócenie: «Bądź miłościw, Boże
nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego» (por. Ps 51 [50]). Tak się modlił król Dawid,
psalmista Dawid po swoim upadku. I tak trzeba, ażeby w każdym z nas po grzechu
przychodziło nawrócenie, nawrócenie do Boga, nawrócenie, które przynosi ponowne
spotkanie z Chrystusem, które odnawia w nas łaskę i świętość życia.
Pozdrawiając wszystkich obecnych tutaj rodaków, życzę, ażeby ta podstawowa prawda, którą
codziennie wypowiadamy w Modlitwie Pańskiej, była myślą przewodnią naszego
postępowania, żebyśmy tak postępowali, jak się modlimy.
- Droga nawrócenia jako wyzwolenie od zła.

Jan Paweł II
PRZEZWYCIĘŻAĆ OSOBISTY GRZECH
I «STRUKTURY GRZECHU»
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Audiencja generalna 25 sierpnia 1999
1. Kontynuując rozważania o nawróceniu, umocnieni pewnością miłości Ojca, pragniemy dziś
zastanowić się nad sensem grzechu zarówno osobistego, jak i społecznego.
Przyjrzyjmy się przede wszystkim postawie Jezusa, który przyszedł właśnie po to, by wyzwolić ludzi
od grzechu i od wpływu szatana.
Nowy Testament zdecydowanie podkreśla, że Jezus ma władzę nad złymi duchami, które wyrzuca
«palcem Bożym» (Łk 11, 20). W perspektywie ewangelicznej uwolnienie opętanych (por. Mk 5, 1-20)
nabiera szerszego znaczenia niż zwykłe uzdrowienie organizmu, dolegliwość fizyczna zostaje bowiem
ukazana w relacji do choroby duszy. Choroba, od której uwalnia Jezus, to przede wszystkim grzech.
Sam Jezus wyjaśnia to przy okazji uzdrowienia paralityka: «Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów — rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań,
weź swoje łoże i idź do domu!» (Mk 2, 10-11). Jeszcze przed uzdrowieniami Jezus pokonał grzech
oddalając «pokusy» podsuwane Mu przez szatana, gdy przebywał na pustyni po przyjęciu chrztu od
Jana (por. Mk 1, 11-12; Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13). Aby przezwyciężyć grzech zagnieżdżający się w nas
i wokół nas, musimy pójść za Jezusem i zasmakować w owym «tak», nieustannie przez Niego
powtarzanym wobec zamysłu miłości Ojca. Owo «tak» angażuje wszystkie nasze siły, nie możemy go
jednak wypowiedzieć bez pomocy łaski, którą Jezus uzyskał dla nas dzięki swemu odkupieńczemu
dziełu.
2. Spoglądając dziś na współczesny świat musimy stwierdzić, że osłabła w nim znacznie
świadomość grzechu. Rozpowszechniona obojętność religijna bądź odrzucenie tego, co zdrowy
rozum i Objawienie mówią nam o Bogu spowodowały, że wielu ludzi przestaje rozumieć sens
Bożego przymierza i Jego przykazań. Bardzo często również ludzką odpowiedzialność spycha
na dalszy plan dążenie do absolutnej wolności, która czuje się zagrożona i ograniczona przez
Boga — najwyższego Prawodawcę.
Dramatyczność obecnej sytuacji, w której wydają się zanikać podstawowe wartości moralne,
w znacznej mierze uzależniona jest od utraty poczucia grzechu. Pozwala nam to dostrzec, jak wielkie
zadania stoją przed «nową ewangelizacją». Trzeba przywrócić sumieniu poczucie Boga, Jego
miłosierdzia, darmowości Jego darów, tak aby mogło ono uznać ciężar grzechu, który zwraca
człowieka przeciw jego Stwórcy. Należy uznać wartość wolności osobistej i bronić jej jako cennego
daru Bożego, przeciw tendencjom do jej rozczłonkowania między różne uwarunkowania społeczne
albo jej oderwania od niezbywalnego odniesienia do Stwórcy.
3. Prawdą jest również i to, że grzech osobisty ma zawsze wymiar społeczny. Obrażając Boga
i szkodząc samemu sobie, grzesznik jest również odpowiedzialny za złe świadectwo i negatywny
wpływ wywierany przez jego postępowanie.
Nawet wtedy, gdy grzech ma charakter wewnętrzny, powoduje pogorszenie sytuacji człowieka
i pomniejsza wkład, który każdy powinien wnieść do duchowego postępu wspólnoty ludzkiej.
Oprócz tego, grzechy poszczególnych osób umacniają te formy grzechu społecznego, które są
owocem nagromadzenia się licznych win osobistych. Rzeczywistą odpowiedzialność ponoszą
oczywiście osoby, jako że struktura społeczna jako taka nie jest podmiotem czynów moralnych. Jak
przypomina posynodalna adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, «Kościół, gdy mówi
o sytuacjach grzechu lub gdy piętnuje jako grzechy społeczne pewne sytuacje czy pewne zachowania
zbiorowe większych czy mniejszych grup społecznych lub wręcz całych narodów i bloków narodów,
wie i głosi, że takie wypadki grzechu społecznego są jednocześnie owocem, nagromadzeniem
i zbiorem wielu grzechów osobistych. (...) Prawdziwie odpowiedzialne są więc osoby» (n. 16).
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Jednakże bezsporny jest fakt — podkreślałem to wielokrotnie — że wzajemna zależność systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych stwarza w dzisiejszym świecie rozliczne struktury grzechu
(por. Sollicitudo rei socialis, 36; KKK, 1869). Zło pociąga ze straszliwą siłą, sprawiającą, że liczne
postawy określane są jako «normalne» i «nieuniknione». Mnoży się ono i niszczy sumienia, które
ulegają dezorientacji i tracą zdolność rozeznania. Gdy myślimy o strukturach grzechu hamujących
rozwój narodów bardziej upośledzonych pod względem gospodarczym i politycznym (por. Sollicitudo
rei socialis, 37), nachodzi nas pokusa, by poddać się moralnemu złu, które wydaje się nie do
przezwyciężenia. Jakże wiele osób czuje bezsilność i bezradność wobec sytuacji, która jest tak trudna,
że wydaje się bez wyjścia. Jednak orędzie Chrystusowego zwycięstwa nad złem daje nam pewność, że
nawet najtrwalsze struktury zła można przezwyciężyć i zastąpić «strukturami dobra» (por. tamże, 39).
4. «Nowa ewangelizacja» stawia czoło temu wyzwaniu. Musi ona uczynić wszystko, aby wszyscy
ludzie odzyskali świadomość, że w Chrystusie można zło przezwyciężyć dobrem. Potrzebna jest
formacja do poczucia osobistej odpowiedzialności, opartej na uznaniu nakazów moralnych i na
świadomości grzechu. Droga nawrócenia wymaga zerwania jakichkolwiek związków ze strukturami
grzechu, które dziś szczególnie warunkują wybory ludzi w różnych sytuacjach życiowych.
Jubileusz może stanowić opatrznościową okazję, aby poszczególne osoby i wspólnoty podjęły to
wyzwanie, szerząc autentyczną «metánoię», czyli zmianę mentalności, która przyczyni się do
stworzenia bardziej sprawiedliwych i bardziej ludzkich struktur z korzyścią dla dobra wspólnego.
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Przygotowując się do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 poruszaliśmy już różne aspekty tego
przygotowania. Dzisiejsza katecheza dotyczy aspektu bardzo zasadniczego. Każdy jubileusz jest
szczególnym okresem walki pomiędzy złem a dobrem; walki o zwycięstwo dobra,
przezwyciężenie grzechu i struktur grzechu, o zwycięstwo dobra i struktur dobra w życiu
osobistym i społecznym. Takie zadanie staje przed nami w związku z tym rokiem 2000, który
coraz bardziej się do nas przybliża.
Szczęść Boże wszystkim, dziękuję za wasze odwiedziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jan Paweł II
«WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW»
Audiencja generalna 8 września 1999

1. Kontynuując rozważania o sensie nawrócenia, dziś także będziemy próbowali zrozumieć
znaczenie odpuszczenia grzechów, ofiarowanego nam przez Chrystusa dzięki sakramentalnemu
pośrednictwu Kościoła.
Przede wszystkim pragniemy prześledzić biblijne przesłanie o Bożym przebaczeniu, obszernie
przedstawione w Starym Testamencie i znajdujące swą pełnię w Nowym Testamencie.
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Kościół włączył tę prawdę swojej wiary do Credo, w którym wyznaje odpuszczenie grzechów: Credo
in remissionem peccatorum.
2. Stary Testament mówi w rozmaity sposób o przebaczeniu grzechów. Spotykamy się w związku
z tym z wieloraką terminologią: grzech zostaje «przebaczony», «wymazany» (Wj 32, 32),
«zgładzony» (Iz 6, 7), «rzucony przez Pana poza siebie» (por. Iz 38, 17). Psalm 103 [102] mówi na
przykład: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce» (w. 3); «Nie
postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. (...) Jak się
lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją» (w. 10 i 13).
Ta gotowość Boga do przebaczenia nie pomniejsza odpowiedzialności człowieka oraz konieczności
nawrócenia. Jednakże, jak podkreśla prorok Ezechiel, jeśli występny zawróci ze złej drogi, nie będą
mu poczytane grzechy i będzie żył (por. Ez 18, zwłaszcza w. 19-22).
3. W Nowym Testamencie przebaczenie Boże objawia się poprzez słowa i czyny Jezusa.
Odpuszczając grzechy, Jezus ukazuje oblicze Boga Ojca miłosiernego. Zajmując stanowisko
przeciwne wobec pewnych tendencji religijnych, które charakteryzowała obłudna surowość
w stosunku do grzeszników, przy różnych okazjach wyjaśnia On, jak wielkim i głębokim
miłosierdziem Ojciec otacza wszystkie swoje dzieci (por. KKK, 1443).
Za szczytowy moment tego objawienia możemy uznać piękną przypowieść «o synu marnotrawnym»
— jak się o niej zwykło mówić, choć w istocie trzeba by ją nazwać przypowieścią o «miłosiernym
ojcu» (Łk 15, 11-32). Przedstawiona w niej postawa Boga różni się zasadniczo od kryteriów
i oczekiwań ludzkich. Wyjątkowy charakter postępowania ojca staje się zrozumiały, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że w czasach Jezusa synowie z reguły pracowali w domu ojca, podobnie jak dwaj synowie
właściciela winnicy, o których opowiada On nam w innej przypowieści (por. Mt 21, 28-31). Układ ten
trwał aż do śmierci ojca i dopiero wówczas synowie dzielili między siebie dobra, które należały się im
w spadku. W przypowieści jednak ojciec ulega prośbie młodszego syna, który pragnie otrzymać część
dziedzictwa, i dzieli swe dobra pomiędzy niego a starszego syna (por. Łk 15, 12).
4. Decyzja młodszego syna, by się uniezależnić trwoniąc majątek otrzymany od ojca i żyjąc rozwiąźle
(por. Łk 15, 13), jest zuchwałym odrzuceniem jedności rodzinnej. Oddalenie się od domu
ojcowskiego dobrze ukazuje sens grzechu, jego charakter niewdzięcznego buntu oraz żałosne również
z ludzkiego punktu widzenia skutki. Zgodnie z ludzką logiką, którą wyraża w pewien sposób protest
starszego brata, wybór owego syna powinien zostać surowo ukarany, a dopiero potem mógłby on być
na nowo w pełni zaakceptowany w rodzinie.
Ojciec natomiast, widząc z daleka powracającego syna, wybiega mu naprzeciw głęboko wzruszony
(lub lepiej: «poruszony w swych trzewiach», jak mówi dosłownie tekst grecki: Łk 15, 20), bierze go
w objęcia z miłością i chce, żeby wszyscy cieszyli się razem z nim.
Ojcowskie miłosierdzie objawia się jeszcze wyraźniej, kiedy tenże ojciec, strofując z czułością
starszego syna, który domaga się uznania swoich praw (Łk 15, 29 n.), zaprasza go na wspólną,
radosną ucztę. Czysty legalizm ustępuje wielkodusznej i bezinteresownej miłości ojcowskiej, która
przekracza ludzką sprawiedliwość i zaprasza obydwu braci, by ponownie zasiedli przy stole ojca.
Przebaczenie polega nie tylko na ponownym przyjęciu pod dach ojcowskiego domu syna, który się
oddalił, lecz również na powitaniu go z radością w odnowionej wspólnocie i przywróceniu go ze
śmierci do życia. Dlatego «trzeba było się weselić i cieszyć» (Łk 15, 32).
Miłosierny Ojciec, który przygarnia utraconego syna, jest pełnym obrazem Boga objawionego przez
Chrystusa. Jest On przede wszystkim i nade wszystko Ojcem. Jest Bogiem Ojcem, który otwiera swe
błogosławiące i miłosierne ramiona, zawsze oczekuje, nie przymusza nigdy do niczego żadnego ze
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swych synów. Jego ręce podtrzymują, obejmują, umacniają, a jednocześnie dodają otuchy, pocieszają,
tulą. Są jednocześnie rękami ojcowskimi i matczynymi.
Miłosierny ojciec z przypowieści posiada wszystkie cechy ojca i matki, nie będąc jednak do nich
ograniczony. Gdy obejmuje syna, postępuje jak matka tuląca dziecko i otaczająca je swym ciepłem.
W świetle tego objawienia oblicza i serca Boga Ojca możemy zrozumieć słowa Jezusa szokujące
ludzką logikę: «w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia» (Łk 15, 7).
A także: «radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca» (Łk 15, 10).
5. Tajemnica «powrotu do domu» wspaniale ukazuje spotkanie Ojca z ludzkością, miłosierdzia ze
słabością, w kręgu miłości, który obejmuje nie tylko syna marnotrawnego, lecz wszystkich.
W zaproszeniu na ucztę skierowanym przez ojca do starszego syna, zawiera się wezwanie Ojca
niebieskiego, aby wszyscy członkowie rodziny ludzkiej również byli miłosierni.
Doświadczenie Bożego ojcostwa zakłada zgodę na «braterstwo», ponieważ Bóg jest Ojcem
wszystkich, również i brata, który błądzi.
W przypowieści tej Jezus nie tylko mówi o Ojcu, ale również odsłania swoje uczucia. Faryzeuszom
i uczonym w Piśmie oskarżającym Go o to, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi (por. Łk 15, 2),
daje do zrozumienia, że woli grzeszników i celników przychodzących do Niego z ufnością (por. Łk
15, 1), manifestując w ten sposób, że został posłany, aby objawić miłosierdzie Ojca. To właśnie
miłosierdzie jaśnieje na Golgocie, w ofierze złożonej przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów (por.
Mt 26, 28).
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Zapamiętajcie sobie, że głównym tematem dzisiejszej katechezy była przypowieść o synu
marnotrawnym. Wystarczy, że to zapamiętacie, bo wszystko się w tym zawiera. Przypowieść o synu
marnotrawnym mogłaby się też nazywać przypowieścią o Bogu Miłosiernym, Ojcu Miłosiernym. To
była główna treść dzisiejszej katechezy.
Pochwalony Jezus Chrystus!

Jan Paweł II
ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE JAKO DROGA
DO PEŁNEJ KOMUNII Z BOGIEM
Audiencja generalna 11 sierpnia 1999
1. Po rozważeniu eschatologicznego celu naszej egzystencji, czyli życia
wiecznego, pragniemy obecnie zastanowić się nad prowadzącą do niego drogą. Rozwiniemy
zatem myśl zawartą w liście apostolskim Tertio millennio adveniente: «Całe życie chrześcijańskie
jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego bezwarunkową miłość do każdego
człowieka, a zwłaszcza do 'syna marnotrawnego' (por. Łk 15, 11-32), odkrywamy na nowo
każdego dnia. To pielgrzymowanie angażuje wnętrze osoby, rozszerza się na wspólnotę
wierzących, aby ostatecznie ogarnąć całą ludzkość» (n. 49).
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W rzeczywistości to, co chrześcijanin pewnego dnia będzie przeżywał w pełni, jest już w pewien
sposób antycypowane dzisiaj. Pascha Pana stanowi bowiem początek życia w przyszłym świecie.
2. Stary Testament przygotowuje zapowiedź tej prawdy w złożonej tematyce Księgi Wyjścia. Droga
narodu wybranego do Ziemi Obiecanej (por. Wj 6, 6) jest jakby wspaniałym obrazem drogi
chrześcijanina do domu Ojca. Oczywiście różnica jest zasadnicza: o ile w starożytnym Wyjściu
wyzwolenie oznaczało objęcie w posiadanie ziemi, daru przemijającego jak wszelka ludzka
rzeczywistość, o tyle nowe «Wyjście» jest zmierzaniem do domu Ojca, w perspektywie ostatecznej
i wiecznej, wykraczającej poza dzieje człowieka i wszechświata. Ziemia Obiecana Starego
Testamentu faktycznie została utracona w następstwie upadku dwóch królestw i niewoli babilońskiej,
a to z kolei przyczyniło się do rozwoju idei powrotu jako nowego Wyjścia. Jednakże wędrówka ta nie
zakończyła się jedynie nowym osiedleniem o charakterze geograficznym czy politycznym, ale
otworzyła się na wizję «eschatologiczną», która stanowiła zapowiedź pełnego objawienia
w Chrystusie. Taka jest właśnie perspektywa uniwersalistycznych obrazów, opisujących w Księdze
Izajasza drogę narodów i dziejów do nowego Jeruzalem, centrum świata (por. Iz 56-66).
3. Nowy Testament zapowiada spełnienie się tego długiego oczekiwania i wskazuje na Chrystusa jako
Zbawiciela świata: «Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo» (Ga 4, 4-5). W świetle tej zapowiedzi już obecne życie upływa pod
znakiem zbawienia. Urzeczywistnia się ono w wydarzeniu Jezusa z Nazaretu, którego szczytem jest
Pascha, ale dokona się w pełni podczas «paruzji» — ostatecznego przyjścia Chrystusa.
Według św. Pawła droga zbawienia, która łączy przeszłość z teraźniejszością i kieruje ją ku
przyszłości, jest wynikiem zamysłu Bożego, skoncentrowanego całkowicie na tajemnicy Chrystusa.
Jest to tajemnica woli Boga według Jego «postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla
dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi» (Ef 1, 9-10; por. KKK, 1042-1043).
W zamyśle Bożym teraźniejszość jest czasem tego, co «już i jeszcze nie», jest czasem już dokonanego
zbawienia i drogą prowadzącą do jego doskonałego spełnienia się: «aż dojdziemy wszyscy razem do
jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości
według Pełni Chrystusa» (Ef 4, 13).
4. Wzrastanie do takiej doskonałości w Chrystusie, a więc do doświadczenia tajemnicy trynitarnej,
oznacza, że Pascha spełni się i będzie obchodzona w pełni dopiero w eschatologicznym Królestwie
Bożym (por. Łk 22, 16). Jednakże wydarzenie wcielenia, krzyża i zmartwychwstania stanowi już
ostateczne Boże Objawienie. Dar odkupienia, który wydarzenie to zakłada, wpisuje się w dzieje
naszej ludzkiej wolności powołanej do tego, by odpowiedzieć na wezwanie do zbawienia.
Życie chrześcijańskie jest uczestnictwem w tajemnicy paschalnej, jest drogą krzyża
i zmartwychwstania. Drogą krzyża, ponieważ nasza egzystencja stale poddawana jest oczyszczeniu,
które prowadzi do przezwyciężenia starego świata naznaczonego grzechem. Drogą
zmartwychwstania, ponieważ wskrzeszając Chrystusa, Ojciec pokonał grzech i dlatego w człowieku
wierzącym «sąd krzyża» staje się «sprawiedliwością Bożą», to znaczy triumfem Jego Prawdy i Jego
Miłości nad przewrotnością świata.
5. Życie chrześcijańskie jest w ostateczności dorastaniem do tajemnicy wiecznej Paschy. Wymaga
więc stałego wpatrywania się w cel, w rzeczywistości ostateczne, ale jednocześnie zaangażowania się
w rzeczywistości «przedostateczne»: pomiędzy nimi a eschatologicznym celem nie ma sprzeczności,
a wręcz przeciwnie — wiąże je wzajemnie ubogacający związek. Nawet jeśli podkreślamy zawsze
prymat Wieczności, nie przeszkadza to, byśmy w świetle Bożym przeżywali właściwie rzeczywistości
doczesne (por. KKK, 1048-1049).
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Potrzebne jest zatem oczyszczenie wszystkiego, co ludzkie i wszelkiej działalności ziemskiej, by
coraz bardziej było w nich widoczne Misterium Paschy Pana. Jak bowiem przypomniał nam Sobór,
ludzka działalność, której zawsze towarzyszy znak grzechu, zostaje oczyszczona i udoskonalona przez
misterium paschalne, tak że «jeżeli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia
godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej
zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu,
rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu 'wieczne i powszechne królestwo'» (Gaudium et
spes, 39).
To wieczne światło oświeca życie i całe dzieje człowieka na ziemi.
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Okres letni, a zwłaszcza sierpień jest czasem pielgrzymowania. W Polsce to okres wielkich
pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę, do Kalwarii i innych miejsc.
Wszystkie te pielgrzymki, w których uczestniczy wielu młodych, mówią o tym, że nasze ludzkie życie
na ziemi jest pielgrzymowaniem. Jest pielgrzymowaniem do domu Ojca. Ostatnie, w poprzednich
tygodniach prowadzone rozważania, przybliżały nam ten dom Ojca, mówiły o życiu wiecznym.
Dzisiejsze rozważanie mówi o tym, jak się pielgrzymuje do tego domu Ojca: z żywą wiarą,
z pragnieniem, żeby tam dojść.
Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie na całym świecie, życzę tej
świadomości, tej wiary i nadziei, że życie ludzkie na ziemi ma cel. Ten cel jest już poza życiem
doczesnym, jest w domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszyscy. I o to się módlmy
pielgrzymując.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
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Wygląd kontrokładki do wydania książkowego

„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia
tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek.
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć ani kim jest,
ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez
Chrystusa!‖
Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2.06.1979
Jan Paweł II, Papież

„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje
człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może
powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie
zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego „wolno‖? Jaki argument
rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu
i bliźnim i rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie‖
temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło
podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.‖
Błonia Krakowskie 10.06.1979,
Skoczów 22.05.1995
Jan Paweł II, Papież
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