
Wstęp

Zamiarem moim nie by∏o oczywiÊcie wyczer-

panie tematu, który wymaga wielu jeszcze ba-

daƒ. Tekst poni˝szy ma byç raczej rodzajem

roboczego zestawienia faktów i informacji, ro-

dzajem kompendium u∏atwiajàcego czytelni-

kowi orientacj´ w z∏o˝onym zagadnieniu, nie

przesàdzajàcego jednak ocen i opinii. 

Ka˝da z pielgrzymek zosta∏a umieszczona w po-

trójnym kontekÊcie: sytuacji mi´dzynarodowej,

wydarzeƒ, jakie mia∏y miejsce w samej Polsce,

oraz wydarzeƒ w ˝yciu KoÊcio∏a i Stolicy Apo-

stolskiej.

Moim celem by∏o umo˝liwienie czytelnikowi

samodzielnej oceny zmieniajàcych si´ kon-

tekstów papieskich wizyt, komentarz odau-

torski zosta∏ wi´c ograniczony do niezb´dne-

go minimum. Wydaje si´ te˝, ˝e w ten sposób

czytelnik mo˝e tak˝e zauwa˝yç, jak niekiedy

wypowiedzi papieskie nie sà zwiàzane z bie˝à-

cymi koniunkturami politycznymi czy socjalny-

mi, a nieraz w zdumiewajàcy sposób wyprze-

dzajà nawet bieg historycznych wydarzeƒ.

Po przedstawieniu takiego zarysu potrójnego

kontekstu podró˝y apostolskiej Jana Paw-

∏a II zostaje przedstawiony w skrócie przebieg

samej pielgrzymki oraz zasadnicze elementy

papieskiego przes∏ania do rodaków. Zdecydo-

wa∏em si´ na zaprezentowanie obszernych cy-

tatów z papieskich wypowiedzi, poniewa˝, jak

si´ wydaje, s∏owa papieskie nabierajà nieocze-

kiwanego nieraz znaczenia w nowej sytuacji.

Poza tym uwa˝am, ˝e nie jestem w stanie le-

piej ni˝ sam zainteresowany oddaç jego z∏o˝o-

nego przes∏ania. 

W tej cz´Êci pozwoli∏em sobie jednak na nie-

co obszerniejszy komentarz, poniewa˝ bra-

kuje rzetelnego i wystarczajàco obszernego
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opracowania wszystkich papieskich wizyt

w naszym kraju. Sam wybór fragmentów pa-

pieskich wystàpieƒ i homilii ma ju˝ znamio-

na interpretacji. Wielokrotnie wi´c musia∏em

zdawaç si´ na w∏asny sàd, dokonujàc selekcji

bardzo obszernego materia∏u. Jako historyk

nie koncentrowa∏em si´ na zagadnieniach teo-

logicznych – te wydajà si´ wymagaç osobnego

powa˝nego potraktowania – koncentrujàc si´

na wàtkach cywilizacyjnych, spo∏ecznych

i zwiàzanych z nauczaniem spo∏ecznym oraz

moralnym. Nale˝y wi´c traktowaç te wybory

papieskich wypowiedzi tylko jako propozycj´,

majàcà zach´ciç do lektury ca∏oÊci papieskie-

go przes∏ania. 

I pielgrzymka: rok 1979 

Kontekst międzynarodowy

Koniec lat 1970. to okres wstrzàsów politycz-

nych na Êwiecie. Polityce „odpr´˝enia” pomi´-

dzy blokami, firmowanej przez ówczesnego

prezydenta USA Jimmiego Cartera, symbolizo-

wanej przez podpisanie uk∏adu o ogranicze-

niu zbrojeƒ strategicznych SALT II, towarzy-

szy zaostrzanie wyÊcigu zbrojeƒ przez

Zwiàzek Sowiecki i jego przywódc´ Leonida

Bre˝niewa. Bre˝niew odpowiada za rozbudo-

w´ systemu represyjnego ZSRR (m.in. rozrost

gu∏agu) oraz za agresywnà polityk´ zagranicz-

nà. Jej symbolem b´dzie grudniowa agresja

Sowietów na Afganistan. 

Trwa rywalizacja sowiecko-chiƒska o przywódz-

two w Êwiecie komunistycznym. Jej wyrazem

jest wojna pomi´dzy popieranym przez Sowie-

ty komunistycznym Wietnamem i wspieranym

przez ChRL re˝imem Czerwonych Khmerów

w Kambod˝y. Zwyci´stwo Wietnamczyków

i ich okupacja Kambod˝y w styczniu 1979

oznacza paradoksalnie nie tylko umocnienie

pozycji Moskwy w Indochinach, ale tak˝e kres

najkrwawszego re˝imu komunistycznego, jaki

kiedykolwiek istnia∏ (Pol Pot odpowiada

za Êmierç ok. 1/4 ludnoÊci swego kraju). 

Obalony dyktator Kambod˝y symbolizuje nie

tylko zwyrodnienia komunizmu, ale tak˝e de-

grengolad´ kultury zachodniej. Pol Pot by∏ bo-

wiem absolwentem paryskiej Sorbony. W∏a-

Ênie ze Êrodowisk uniwersyteckich wywodzà

si´ grupy lewackich terrorystów (jak Czerwo-

ne Brygady we W∏oszech, RAF w Niemczech,

ETA i GRAPO w Hiszpanii etc.), jak si´ póê-

niej oka˝e – w znacznej mierze finansowane

przez Zwiàzek Sowiecki i terroryzujàce spo∏e-

czeƒstwa Zachodu. 

W Ameryce Po∏udniowej tak˝e Êwi´ci triumfy

ideologia komunistyczna. Niemal we wszyst-

kich krajach (poza Chile) trwa „czerwona” gu-

erilla, której tak˝e towarzyszy fala terrory-

zmu, nazywanego „partyzantkà miejskà”.

Przyk∏ad Fidela Castro na Kubie owocuje prze-

j´ciem w∏adzy przez komunizujàcych sandini-

stów w Nikaragui.

Na Bliskim Wschodzie pojawia si´ nowe zjawi-

sko – radykalizmu islamskiego. Pionierem staje

si´ tu szyicki Iran, który w 1979 roku prze˝y-

wa „rewolucj´ islamskà”, skierowanà przeciw-

ko proamerykaƒskiemu re˝imowi szacha Mo-

hammeda Rezy Pahlawiego. Na czele Iranu

staje ajatollah Ruhollah Chomeini.

W Europie Zachodniej trwa proces integracji

europejskiej: w marcu 1979 roku powstaje

Europejski System Walutowy, zaÊ w czerwcu

odbywajà si´ pierwsze bezpoÊrednie wybory

do Parlamentu Europejskiego. Na czele Wiel-

kiej Brytanii staje premier Margaret Thatcher,

która stanie si´ symbolem „konserwatywnej

rewolucji”. Jest to jeden z pierwszych syndro-

mów przemijania trwajàcego od kilkunastu lat

prymatu politycznego i ideowego lewicy.

Kontekst kościelny

W marcu 1979 zostaje wydana pierwsza ency-

klika nowego Papie˝a – Redemptor hominis,

poÊwi´cona Jezusowi Chrystusowi widzianemu
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jako Odkupiciel cz∏owieka, oÊrodek wszech-

Êwiata i historii. Ten chrystologiczny dokument

staje si´ te˝ podstawà do nakreÊlenia Êmia∏ej

wizji antropologicznej przez Jana Paw∏a II. 

W styczniu ma miejsce w Rzymie audiencja

sowieckiego ministra spraw zagranicznych –

Andrieja Gromyko. Ci´˝ki klimat tej rozmowy

oznacza jasno zakoƒczenie przez Watykan

Ostpolitik, mimo ˝e jej twórcy nadal formalnie

kierujà watykaƒskà dyplomacjà – kard. Villot

nadal jest sekretarzem stanu, a od kwietnia

Casarolli zostaje prosekretarzem stanu Stolicy

Apostolskiej. Symbolicznym znakiem otwarcia

nowego rozdzia∏u w stosunkach papiestwa

z tymi re˝imami jest choçby fakt, ˝e greckoka-

tolicki kardyna∏ Josyf Slipij otrzymuje list

z okazji milenium chrztu Rusi Kijowskiej. So-

wiety przyjmujà w listopadzie tajny dokument

nt. „dzia∏aƒ przeciwko polityce Watykanu wo-

bec paƒstw socjalistycznych”.

Na prze∏omie stycznia i lutego ma miejsce

pierwsza zagraniczna pielgrzymka Jana Paw-

∏a II. Jej celem jest Ameryka Ârodkowa, przede

wszystkim Meksyk. Pojawienie si´ Papie˝a

w tym kraju stanowi zaprzeczenie wszelkich

antykoÊcielnych zasad tego ultralaickiego paƒ-

stwa rzàdzàcego katolickim spo∏eczeƒstwem.

Celem wizyty papieskiej by∏o m.in. wystàpie-

nie na posiedzeniu Rady Episkopatu Ameryki

¸aciƒskiej, na którym Papie˝ krytykuje bardzo

popularnà w tym rejonie Êwiata, zwiàzanà

z marksizmem teologi´ wyzwolenia.

W paêdzierniku 1979 Papie˝ odbywa swà

pierwszà wizyt´ w Irlandii i w USA, gdzie

przemawia na forum Zgromadzenia Ogólnego

ONZ. Domaga si´ postawienia polityki w s∏u˝-

bie cz∏owiekowi, s∏u˝bie prawdzie. Podejmuje

nauczanie moralne, tak˝e jeÊli chodzi o sfer´

moralnoÊci seksualnej. 

Papie˝ w tym roku zdà˝y jeszcze odbyç piel-

grzymk´ do Turcji, podczas której zajmie sta-

nowisko na temat dialogu ekumenicznego

z prawos∏awiem. 

RównoczeÊnie Matka Teresa z Kalkuty zostaje

laureatkà pokojowej Nagrody Nobla.

KoÊció∏ polski, na którego czele stoi nadal hero-

iczna postaç kard. Stefana Wyszyƒskiego, mo˝e

cieszyç si´ nie tylko z czerwcowej pielgrzymki

do naszego kraju, ale tak˝e z beatyfikacji królo-

wej Jadwigi oraz listu upami´tniajàcego 900-le-

cie m´czeƒskiej Êmierci Êw. Stanis∏awa.

Kontekst polski

Narasta ruch zorganizowanego oporu przeciw

w∏adzy komunistycznej. Pod koniec 1979 roku

istniejà ju˝ nie tylko KOR i ROPCiO, ale tak˝e

Towarzystwa Kursów Naukowych, Wolne Zwiàz-

ki Zawodowe, Ruch M∏odej Polski i Konfedera-

cja Polski Niepodleg∏ej.

Sytuacja spo∏eczna kraju zaostrza si´: oprócz

istniejàcych ju˝ od 1976 roku kartek na cu-

kier, w ciàgu kilku miesi´cy mamy wielokrot-

ne podwy˝ki cen benzyny i innych surowców

energetycznych. W paêdzierniku zaÊ w dwu

katastrofach górniczych ginie 55 górników. 

Wizerunek komunistycznej Polski w Europie

Zachodniej jest jednak nadal dobry – w 1977

roku odwiedzi∏ PRL Jimmi Carter, w 1978 ro-

ku prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing,

zaÊ w 1979 – kanclerz RFN Helmut Schmidt.

W polskiej kulturze rozwija si´ nurt kina „mo-

ralnego niepokoju”, reprezentowanego przez

filmy Krzysztofa Zanussiego Barwy ochronne

(1977), Andrzeja Wajdy Cz∏owiek z marmuru

(1977), czy Feliksa Falka Wodzirej (1978) oraz

Krzysztofa KieÊlowskiego Amator (1979).

W 1979 roku zostajà wydane takie ksià˝ki jak

Miazga Jerzego Andrzejewskiego czy Ma∏a

Teologia Polityczna 3/2005–2006
Pielgrzymki do Polski

Strona/168



apokalipsa Tadeusza Konwickiego. Ju˝ po pa-

pieskiej pielgrzymce furor´ robi wystawa prof.

Marka Rostworowskiego Polaków portret w∏a-

sny, którà odwiedzajà setki tysi´cy osób.

Komunistyczne w∏adze starajà si´ jednak na-

dal utrzymaç oficjalnà, niczym niezak∏óconà

wizj´ niezmàconego rozwoju kraju (propagan-

da sukcesu). Znajduje to wyraz w przebie-

gu VIII Zjazdu PZPR w pierwszej po∏owie 1980

roku. Symbolem tego rozwoju ma byç pobyt

w kosmosie – podczas wspólnego polsko-so-

wieckiego lotu – kpt. Miros∏awa Hermaszew-

skiego w 1977 roku.

Przebieg i skutki pielgrzymki

W∏adze komunistyczne stan´∏y przed konieczno-

Êcià zezwolenia na pielgrzymk´ Papie˝a Polaka

do Ojczyzny, obawiajàc si´ otwartego konfliktu

z KoÊcio∏em, napi´ç spo∏ecznych i niekorzystne-

go odbioru ewentualnej odmowy w Êwiecie. Dla

Stanis∏awa Kani, osoby odpowiedzialnej za poli-

tyk´ wyznaniowà paƒstwa, sprawa by∏a jasna:

„Potrzebny b´dzie wielki wysi∏ek, by zniwelo-

waç ujemne skutki wizyty”1.

W∏adze komunistyczne nie zgodzi∏y si´ na ter-

min 8 maja 1979, na uroczystoÊci ku czci Êw.

Stanis∏awa. Ustalono ostatecznie pierwsze

dni czerwca, co i tak spotka∏o si´ z krytycznà

ocenà Moskwy. Starano si´ nie dopuÊciç do

pobytu Papie˝a na Âlàsku, ograniczyç liczb´

spotkaƒ z wiernymi, wprowadzono limity kart

wst´pu na uroczystoÊci. KomuniÊci zaktywi-

zowali ca∏y swój aparat do kontroli i inwigila-

cji spo∏eczeƒstwa podczas pielgrzymki2.

Pielgrzymka w znacznej mierze skupi∏a uwag´

ca∏ego narodu, nawet Êrodowisk popierajà-

cych zwykle w∏adze komunistyczne. By∏o to

unikalne w systemie komunistycznym do-

Êwiadczenie obcowania z prawdà g∏oszonà pu-

blicznie oraz wspólnego autentycznego prze-

˝ywania wa˝nych wydarzeƒ. 

KomuniÊci, mimo sta∏ego niezadowolenia i za-

niepokojenia w trakcie pielgrzymki, nie byli

w stanie kontrolowaç papieskich wypowiedzi. 

Papieska pielgrzymka przebiega∏a pod has∏em

Gaude Mater Polonia3. Papie˝ odwiedzi∏ wów-

czas Warszaw´, Gniezno, Cz´stochow´, Kra-

ków, Kalwari´ Zebrzydowskà, Wadowice,

OÊwi´cim, Nowy Targ i Kraków. ¸àczy∏y si´

wi´c w tej pielgrzymce wàtki osobiste (np.

Wadowice i Nowy Targ) z przypomnieniem

wielkoÊci dziejów Polski i jej tysiàcletniej tra-

dycji (Papie˝ nawiedzi∏ wszystkie trzy histo-

ryczne stolice naszego kraju), z martyrolo-

gium polskim (Warszawa, OÊwi´cim), a tak˝e

z podkreÊleniem znaczenia pobo˝noÊci maryj-

nej, tak charakterystycznej dla KoÊcio∏a w Pol-

sce (Cz´stochowa, Kalwaria Zebrzydowska).

Pielgrzymka ta rozpi´ta by∏a na trzech punk-

tach – s∏ynnej homilii na placu Zwyci´stwa

w Warszawie, akcie oddania Matce Bo˝ej Cz´-

stochowskiej na Jasnej Górze oraz spotkaniu

z wiernymi na krakowskich B∏oniach, u stóp

Wawelu i Ska∏ki. Masowe spotkania z wiernymi

z ca∏ej Polski i z Europy Ârodkowej i Wschod-

niej oraz przejmujàce homilie papieskie prze-

s∏oni∏y oficjalny charakter wizyty. 
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W Warszawie, 2 czerwca 1979 roku, pad∏y

s∏ynne s∏owa: „I wo∏am, ja, syn polskiej ziemi,

a zarazem ja, Jan Pawe∏ II, papie˝, wo∏am z ca-

∏ej g∏´bi tego tysiàclecia, wo∏am w przeddzieƒ

Âwi´ta Zes∏ania, wo∏am wraz z wami wszystki-

mi: Niech zstàpi Duch Twój! Niech zstàpi

Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!

Amen”4. W Gnieênie, 3 czerwca, precyzowa∏:

„Pójdziemy razem tà drogà naszych dziejów

na Jasnà Gór´, w stron´ Wawelu, w stron´

Êwi´tego Stanis∏awa. Pójdziemy ku przesz∏o-

Êci. Nie pójdziemy jednak˝e w przesz∏oÊç. Pój-

dziemy ku przysz∏oÊci! «Weêmijcie Ducha

Âwi´tego». Amen”5. W Cz´stochowie Jan Pa-

we∏ II dokona∏ uroczystego oddania nie tylko

Narodu, ale tak˝e KoÊcio∏a polskiego i po-

wszechnego „Wielkiej Boga-Cz∏owieka Matce,

NajÊwi´tszej Dziewicy i Pani Jasnogórskiej...”.

Nawiàzywa∏ do poprzednich aktów zawierze-

nia, powierza∏ Jej opiece „ca∏y KoÊció∏”, ˝eby

„odradza∏ si´ w tym nowym êródle poznania

swej w∏asnej istoty i misji, nie czerpiàc z ˝ad-

nych obcych ani zatrutych «cystern»”6. Wresz-

cie na krakowskich B∏oniach ponownie nawià-

za∏ do dziedzictwa polskoÊci i katolicyzmu:

„Prosz´ was, abyÊcie ca∏e to duchowe dzie-

dzictwo, któremu na imi´ Polska, raz jeszcze

przyj´li z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià, takà jakà

zaszczepi∏ w nas Chrystus na chrzcie Êwi´-

tym, abyÊcie nigdy nie zwàtpili i nie znu˝yli

si´ i nie zniech´cili, abyÊcie nie podcinali sa-

mi tych korzeni, z których wyrastamy”.

S∏owa te wywierajà wstrzàsajàce wra˝enie na-

wet po latach. Jak˝e wielka musia∏a byç ich si∏a

wówczas, gdy skierowane by∏y do spo∏eczeƒ-

stwa przyzwyczajonego do partyjnej nowomo-

wy. Nic wi´c dziwnego, ˝e historycy przypisujà

tej pielgrzymce zasadnicze znaczenie przy two-

rzeniu si´ ruchu SolidarnoÊci w roku 1980. 

II pielgrzymka: 16–23 czerwca 1983

Kontekst międzynarodowy

Podczas drugiej papieskiej pielgrzymki zasz∏y

znaczàce zmiany polityczne. Zmar∏ w 1982 ro-

ku Bre˝niew, zastàpi∏ go by∏y szef KGB Jurij

Andropow. Na czele USA w 1980 roku stanà∏

natomiast drugi obok Thatcher symbol „rewo-

lucji konserwatywnej” – prezydent Ronald Re-

agan. Od 1982 roku trwa∏y te˝ negocjacje

rozbrojeniowe START. JednoczeÊnie jednak

Amerykanie, chcàc wywrzeç nacisk na ZSRR,

planowali rozmieszczenie w Europie Zachod-

niej rakiet Pershing II i Cruise, zaÊ w 1983

og∏osili inicjatyw´ Obrony Strategicznej (SDI),

okreÊlanà popularnie programem „gwiezdnych

wojen”, która stanowi∏a technologiczne wy-

zwanie dla bloku sowieckiego. W 1983 roku

przeprowadzili te˝ interwencj´ antykomuni-

stycznà na karaibskiej wysepce Grenada. Trwa

sowieckie zaanga˝owanie w Afganistanie. Na-

tomiast w stosunkach chiƒsko-sowieckich wi-

daç pewne odpr´˝enie, choç nadal Chiƒczycy

wspierajà niezale˝ne od Moskwy stosunki z ko-

munistami rumuƒskimi i jugos∏owiaƒskimi.

Zmienili si´ tak˝e w 1981 roku przywódcy

Francji, gdzie prezydentem zosta∏ socjalista

Fran˜ois Mitterand, oraz RFN, gdzie funkcj´

kanclerza w 1982 roku objà∏ chadek Helmut

Kohl. Hiszpanie, którzy od 1976 roku prze˝y-

wali tzw. przejÊcie do demokracji, w 1982

przystàpili do NATO. 

W Trzecim Âwiecie nadal wybuchajà konflikty

lokalne – np. starcia buddyjskich Syngalezów

z islamskimi Tamilami na Sri Lance. Na Bliskim

Wschodzie sytuacja ulega powa˝nemu zaognie-

niu w zwiàzku z agresjà Izraela w 1982 roku

na Liban. Trwa∏a tak˝e wojna iracko-iraƒska.

W 1982 roku mia∏a te˝ miejsce wojna Wielkiej

Brytanii z Argentynà o Falklandy. Kontynuujà
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swà dzia∏alnoÊç w Ameryce ¸aciƒskiej rozmaite

ugrupowania rewolucyjne o charakterze lewac-

kim i komunistycznym. Terroryzm nadal kwit-

nie – w Europie dzia∏ajà m.in. IRA w Wielkiej

Brytanii i ETA w Hiszpanii, a tak˝e terroryÊci

korsykaƒscy we Francji. 

Kontekst polski

Od 13 grudnia 1981 roku w Polsce trwa stan

wojenny wprowadzony przez gen. Wojciecha

Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR, premiera

i ministra obrony narodowej w jednej osobie.

Zostanie zniesiony dopiero w lipcu 1983. 

Dzia∏ania w∏adz wiàza∏y si´ z masowymi inter-

nowaniami i aresztowaniami dzia∏aczy opozycji

(choç wi´kszoÊç internowanych zostanie zwol-

niona jeszcze przed przyjazdem Papie˝a do Pol-

ski). W starciach pad∏y ofiary Êmiertelne (m.in.

podczas pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek”).

Masowe demonstracje w maju i sierpniu 1982

roku zosta∏y krwawo st∏umione. Zdelegalizowa-

no NSZZ SolidarnoÊç, NSZZ SolidarnoÊç RI,

Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów. W∏adze roz-

wiàza∏y niezale˝ne od nich organizacje spo∏ecz-

ne – choçby zwiàzki twórcze: Zwiàzek Litera-

tów Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy

Polskich. Wieleset tysi´cy ludzi znalaz∏o si´

w wyniku stanu wojennego na emigracji, tak

z powodów politycznych, jak i ekonomicznych

(ocenia si´ ich liczb´ na oko∏o 1 mln). 

W∏adze usi∏ujà przedstawiç swoje poparcie jako

szersze ni˝ sama partia komunistyczna – two-

rzà wi´c w grudniu 1982 Patriotyczny Ruch

Odrodzenia Narodowego, oraz nowe zwiàzki

zawodowe, które potem zrzeszà si´ w OPZZ. 

W Polsce dzia∏a zorganizowana i nielegalna

opozycja polityczna – m.in. Tymczasowa Ko-

misja Koordynacyjna SolidarnoÊci i Solidar-

noÊç Walczàca. Jednak˝e próby masowej akcji

strajkowej nie udajà si´. 

W 1981 umiera kard. Wyszyƒski. Jego nast´p-

cà zostaje prymas Polski – Józef Glemp, obda-

rzony w 1982 roku godnoÊcià kardynalskà.

KoÊció∏ staje w obronie spo∏eczeƒstwa, stara-

jàc si´ do minimum ograniczyç rozlew krwi.

Stwarza te˝  warunki do rozwoju niezale˝-

nych form dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i kultural-

nej, a tak˝e udziela opieki osobom represjo-

nowanym. Stara si´ te˝ podtrzymaç dialog

z w∏adzami, wyst´pujàc niejako w imieniu

spo∏eczeƒstwa, choç niezmiennie uwa˝a, ˝e

warunkiem normalizacji sytuacji spo∏ecznej

jest powtórna legalizacja SolidarnoÊci. Kard.

Glemp zwraca si´ w lipcu 1983 o zniesienie

stanu wojennego. KoÊció∏ staje si´ te˝ przed-

miotem intensywnej inwigilacji ze strony

s∏u˝b bezpieczeƒstwa.

PRL spotyka si´ z krytykà organizacji mi´dzyna-

rodowych – m.in. Mi´dzynarodowej Organiza-

cji Pracy – oraz paƒstw zachodnich, m.in. USA,

Wielkiej Brytanii i RFN. Polska zostaje ob∏o˝o-

na dotkliwymi sankcjami ekonomicznymi.

Sytuacja spo∏eczno-gospodarcza w Polsce staje

si´ skrajnie z∏a. Spo∏eczeƒstwo pozbawione

jest dost´pu do podstawowych artyku∏ów ˝yw-

noÊciowych.

W paêdzierniku 1983 roku Lech Wa∏´sa zo-

staje laureatem pokojowej Nagrody Nobla. 

Kontekst kościelny

13 maja 1981 roku, w dzieƒ po rejestracji So-

lidarnoÊci w Sàdzie Wojewódzkim w Warsza-

wie, Jan Pawe∏ II zostaje ci´˝ko ranny w zama-

chu na swoje ˝ycie na placu Âwi´tego Piotra

w Rzymie. Zamachowcem by∏ Turek Mehmed

Ali Agca. Wydaje si´ jednak, ˝e inspiratorem

zamachu by∏o poÊrednio kierownictwo poli-

tyczne ZSRR. 

W sprawach polskich Papie˝ zajmuje zdecydo-

wane stanowisko, ju˝ 18 grudnia protestujàc

przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
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w Polsce w liÊcie do gen. Jaruzelskiego. W lu-

tym 1982 zostaje og∏oszona deklaracja Stolicy

Apostolskiej w sprawie Polski. 

Jan Pawe∏ II w poprzedzajàcym pielgrzymk´

do Polski roku 1982 odwiedzi∏ m.in. Afryk´,

Portugali´ (gdzie modli∏ si´ w Fatimie i zawie-

rzy∏ Êwiat opiece Matki Bo˝ej), w Wielkiej

Brytanii, gdzie podtrzyma∏ dialog teologiczny

z anglikanizmem, Brazyli´, Argentyn´, Szwaj-

cari´ (gdzie wystàpi∏ na forum Mi´dzynarodo-

wej Organizacji Pracy) i Hiszpani´. Przyjà∏ te˝

na audiencji m.in. Ronalda Reagana oraz przy-

wódc´ Palestyƒczyków Jasira Arafata, a wcze-

Êniej szefa dyplomacji Izraela Icchaka Szami-

ra. Ustanowi∏ te˝ Papieskà Rad´ Kultury. 

W 1983 roku og∏osi∏ nowy Kodeks prawa kano-

nicznego, nad którym prace trwa∏y kilkadzie-

siàt lat. W marcu odby∏ kolejnà pielgrzymk´

do Ameryki Ârodkowej (m.in. do Nikaragui),

a po pielgrzymce do Polski znalaz∏ si´ tak˝e

w Lourdes we Francji oraz w Wiedniu, w rocz-

nic´ odsieczy wiedeƒskiej 1683 roku. 

W 1983 roku uda∏o si´ pod bezpoÊrednim nadzo-

rem Papie˝a zakoƒczyç przed∏u˝ajàcy si´ kryzys

w Towarzystwie Jezusowym7 – zostaje wybrany

nowy genera∏ o. Peter Hans Kolvenbach SJ.

Rok wczeÊniej Papie˝ erygowa∏ pierwszà pra∏a-

tur´ personalnà w KoÊciele katolickim – Opus

Dei, a na jej czele stanà∏ bp Alvaro del Portillo.

Og∏osi∏ te˝ Kart´ praw rodziny – po raz kolej-

ny wyst´pujàc w obronie tej podstawowej

wspólnoty ludzkiej.

Pod koniec roku mia∏y miejsce symboliczne od-

wiedziny Jana Paw∏a II w rzymskim koÊciele 

luteraƒskim oraz w rzymskim wi´zieniu, gdzie

spotka∏ si´ ze swym niedosz∏ym mordercà

z placu Âwi´tego Piotra.

Przebieg pielgrzymki

II pielgrzymka Jana Paw∏a II do Polski mia∏a

miejsce od 16 do 23 czerwca 1983 roku. At-

mosfera w stosunkach paƒstwa i KoÊcio∏a by∏a

bardzo napi´ta. Papie˝ przekaza∏, dla wzmoc-

nienia pozycji KoÊcio∏a w naszym kraju, pe∏ni´

kompetencji do rozmów z w∏adzami Episkopa-

towi Polski. Poczàtkowo wizyta papieska mia∏a

odbyç si´ w sierpniu 1982 roku, w 600-lecie

obecnoÊci Obrazu Jasnogórskiego w Polsce.

W zwiàzku ze stanem wojennym okaza∏o si´ to

niemo˝liwe8.

Ostatecznie dosz∏o do przyjazdu Papie˝a do Pol-

ski ponad rok póêniej. G∏ówne trudnoÊci

w trakcie negocjacji by∏y zwiàzane z obawami

w∏adz przed wystàpieniami politycznymi, które

mog∏yby mieç miejsce w trakcie pielgrzymki.

Starano si´, choç jeszcze przed wizytà papieskà

zostanà zwolnieni internowani dzia∏acze opo-

zycji, ograniczyç liczb´ uczestników uroczysto-

Êci, odmówiono u∏atwieƒ administracyjnych.

W∏adze nie zgodzi∏y si´ na odwiedziny Papie˝a

w miastach Wybrze˝a, natomiast uda∏o si´ do-

prowadziç do prywatnego spotkania Lecha Wa-

∏´sy z Papie˝em w tatrzaƒskiej Dolinie Chocho-

∏owskiej. Jan Pawe∏ II spotka∏ si´ z Henrykiem

Jab∏oƒskim, ówczesnym przewodniczàcym Ra-

dy Paƒstwa, oraz dwukrotnie z Jaruzelskim.

Drugie spotkanie nie by∏o zapowiadane, odby-

∏o si´ w cztery oczy na Wawelu. Co ciekawe,

w∏adze uwa˝a∏y polityczny wydêwi´k piel-

grzymki za korzystny dla siebie. 

Tym razem has∏o pielgrzymki brzmia∏o: „Pokój To-

bie, Polsko, Ojczyzno moja”. Jej trasa przebiega-

∏a przez Warszaw´, Niepokalanów, Cz´stocho-

w´, Poznaƒ, Katowice, Wroc∏aw, Gór´ Êw. Anny
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i Kraków. Bardzo bogaty by∏ program teologiczny

tej pielgrzymki. Papie˝ wyniós∏ na o∏tarze troje

polskich b∏ogos∏awionych: matk´ Urszul´ Ledó-

chowskà, za∏o˝ycielk´ Zgromadzenia Sióstr Urszu-

lanek, Ojca Rafa∏a Kalinowskiego i Brata Alberta

Chmielowskiego. Obaj b∏ogos∏awieni byli bohate-

rami Powstania Styczniowego, którzy poÊwi´cili

si´ s∏u˝bie KoÊcio∏owi. Bardzo mocno przywo∏a∏

te˝ postaci Êw. Jadwigi Âlàskiej oraz niedawno wy-

niesionego na o∏tarze Êw. Maksymiliana Kolbego,

ofiary hitlerowskiego obozu koncentracyjnego,

który zosta∏ beatyfikowany w 1982 roku, jedno-

czeÊnie zaÊ wybitnego duszpasterza, twórcy feno-

menu Niepokalanowa, wielkiego polskiego patrio-

ty. By∏y to postaci Polaków wiernych Bogu, którzy

nie za∏amali si´ w chwilach cierpienia i grozy.

W warszawskiej katedrze Êw. Jana przypomnia∏

postaç kard. Stefana Wyszyƒskiego oraz stwier-

dzi∏: „Wraz ze wszystkimi moimi rodakami,

zw∏aszcza z tymi, którzy najboleÊniej czujà

smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozba-

wienia wolnoÊci, krzywdy, podeptanej godnoÊci

cz∏owieka, staj´ pod krzy˝em Chrystusa…”9.

Na warszawskim stadionie 10-lecia nawiàza∏

do wiedeƒskiej wiktorii króla Jana III Sobie-

skiego i wskaza∏, ˝e „naród nade wszystko

musi ˝yç o w∏asnych si∏ach i rozwijaç si´

o w∏asnych si∏ach. Sam musi odnieÊç to zwy-

ci´stwo, które OpatrznoÊç Bo˝a zadaje mu

na tym etapie dziejów... Zwyci´stwo natury

moralnej. To ono w∏aÊnie stanowi istot´ wie-

lokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu

o dojrza∏y ∏ad ˝ycia narodowego i paƒstwowe-

go, w którym respektowane b´dà podstawo-

we prawa cz∏owieka... Trzeba dochodziç

do niego drogà wzajemnego dialogu (...) jedy-

nà drogà, która pozwoli narodowi ˝yç pe∏nià

praw obywatelskich i posiadaç struktury spo-

∏eczne odpowiadajàce jego s∏usznym wymo-

gom; wyzwoli to poparcie, którego paƒstwo

potrzebuje...”10. W Niepokalanowie wo∏a∏:

„Nie daj si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem

zwyci´˝aj... Ewangeliczny program. Trudny

program – ale mo˝liwy. Program nieodzowny”.

W Cz´stochowie w rozwa˝aniach po Apelu Ja-

snogórskim, przeznaczonych dla zgromadzo-

nej tam m∏odzie˝y, wzywa∏ opieki NajÊwi´tszej

Maryi Panny s∏owami: „Matko Jasnogórska,

która dana nam jesteÊ przez OpatrznoÊç ku

obronie narodu polskiego, przyjmij dzisiejsze-

go wieczoru ten Apel m∏odzie˝y wespó∏ z pa-

pie˝em Polakiem i pomó˝ nam trwaç w na-

dziei. Amen”11. Natomiast podczas homilii

mszalnej na Jasnej Górze mówi∏ o wolnoÊci

„danej”, i zarazem „zadanej” w wymiarze oso-

bistym, ale tak˝e w „wymiarze wolnoÊci naro-

du”. „Naród jest prawdziwie wolny, gdy mo˝e

kszta∏towaç si´ jako wspólnota okreÊlona przez

jednoÊç kultury, j´zyka, historii. Paƒstwo jest

istotnie suwerenne, jeÊli rzàdzi spo∏eczeƒ-

stwem i zarazem s∏u˝y dobru wspólnemu spo-

∏eczeƒstwa i jeÊli pozwala narodowi realizo-

waç w∏aÊciwà mu podmiotowoÊç, w∏aÊciwà

mu to˝samoÊç”. „Naród ginie, gdy znieprawia

swojego ducha – naród roÊnie, gdy duch jego

coraz bardziej si´ oczyszcza, tego ˝adne si∏y

zewn´trzne nie zdo∏ajà zniszczyç”12. Podczas

kolejnego Apelu Jasnogórskiego przywo∏a∏ s∏o-

wa kard. Augusta Hlonda wypowiedziane

w 1948 roku: „Zwyci´stwo gdy przyjdzie,

przyjdzie przez Maryj´”13.

W Poznaniu cytowa∏ Bogurodzic´, a w Katowi-

cach przypomnia∏ s∏owa kard. Wyszyƒskiego

z 1981 roku o „wrodzonym prawie” ludzi

do zrzeszania si´, które nie jest nadane przez
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paƒstwo, a które paƒstwo musi ochraniaç.

Po raz pierwszy w Polsce nawiàza∏ do s∏ów pa-

pie˝a Paw∏a VI o „cywilizacji mi∏oÊci” i o mi∏o-

Êci spo∏ecznej, która mia∏a istnieç w trzech

wymiarach: mi∏oÊci do cz∏owieka, do rodziny

i do ojczyzny. Na koniec mówi∏: „Wspomnijmy

jeszcze wszystkich zmar∏ych ludzi pracy (...),

tych, którzy zgin´li w tragicznych wydarze-

niach. Wszystkich”14.

We Wroc∏awiu wspomina∏ o pojednaniu naro-

dów polskiego i niemieckiego, przywo∏ywa∏

postaç Jadwigi Âlàskiej. Zacytowa∏ Norwida,

˝e „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiàzek”,

wspomnia∏ o ofiarach drugiej wojny Êwiatowej

oraz „wydarzeƒ ostatnich lat”. „Naród polski,

a w szczególnoÊci Wroc∏aw i lud dolnoÊlàski,

wpatrzony w przedziwnà postaç Êw. Jadwigi,

matki Piastów na tej ziemi, wyznaje z wiarà,

nadziejà i mi∏oÊcià: B∏ogos∏awieni, którzy ∏ak-

nà i pragnà sprawiedliwoÊci, albowiem oni b´-

dà nasyceni. Amen”15.

Na B∏oniach, gdy beatyfikowa∏ o. Rafa∏a Kali-

nowskiego i Brata Alberta Chmielowskiego,

wskazujàc na nich, mówi∏: „Do takiego zwy-

ci´stwa powo∏any jest ka˝dy cz∏owiek, (...)

ka˝dy Polak, który wpatruje si´ w przyk∏ady

swoich Êwi´tych... Ich wyniesienie na o∏tarze

jest znakiem tej mocy, która p∏ynie od Chry-

stusa – Dobrego Pasterza (...), która jest po-

t´˝niejsza od ka˝dej ludzkiej s∏aboÊci

– i od ka˝dej, choçby najtrudniejszej sytuacji,

nie wy∏àczajàc przemocy... Prosz´ was, aby-

Êcie (...) nie pozwolili si´ poch∏onàç fali de-

moralizacji, zoboj´tnienia, upadku ducha”16.

Papie˝ sformu∏owa∏ wi´c program moralnej

odnowy narodu i z naciskiem podkreÊli∏ 

koniecznoÊç przestrzegania praw ludzkich

i spo∏ecznych. W Krakowie konsekrowa∏ te˝

koÊció∏ Êw. Maksymiliana Kolbego w Nowej

Hucie, zaÊ ˝egnajàc si´ z Polskà, powiedzia∏:

„˚ycz´, aby raz jeszcze pod opiekà Pani Jasno-

górskiej dobro okaza∏o si´ na ziemi polskiej

pot´˝niejsze od z∏a – i odnios∏o zwyci´-

stwo. I o to si´ stale modl´”17.

III pielgrzymka: 8–14 czerwca 1987 

Kontekst międzynarodowy

Atmosfera mi´dzynarodowa zosta∏a wyznaczo-

na przez tzw. pierestrojk´ w ZSRR zapoczàtko-

wanà na XXVII zjeêdzie KPZR, w marcu 1986,

przez jej pierwszego sekretarza Michai∏a Gorba-

czowa. O s∏abni´ciu sowieckiego kolosa Êwiad-

czy jego powrót do negocjacji rozbrojeniowych,

zakoƒczonych sowiecko-amerykaƒskim uk∏adem

z grudnia 1987 o likwidacji rakiet Êredniego

i krótszego zasi´gu. Kolejnymi symptomami kry-

zysu by∏a tragiczna w skutkach awaria atomowej

elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie w kwiet-

niu tego˝ roku, oraz fala demonstracji niepodle-

g∏oÊciowych w sierpniu 1987 w republikach

nadba∏tyckich. Gorbaczow rozpoczà∏ wycofywa-

nie cz´Êci wojsk sowieckich z Afganistanu.

Uwolniony zostaje z wi´zienia sowiecki dysy-

dent Andriej Sacharow.

Amerykanie natomiast pod wodzà Reaga-

na wzmacniajà swojà pozycj´ mi´dzynarodowà,

dokonujàc w kwietniu 1986 zbombardowania

portów Libii, oskar˝anej o wspieranie terrory-

zmu. Kolejne paƒstwa og∏aszajà przystàpienie

do amerykaƒskiego programu „gwiezdnych wo-

jen”. Amerykanie skutecznie zwalczajà te˝ so-

wieckich szpiegów, choç jednoczeÊnie rozpo-

czyna si´ tzw. afera „Iran-contras”, w zwiàzku

z tajnymi dostawami amerykaƒskiej broni

do Iranu i Nikaragui.
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Opada te˝ fala terroryzmu – np. w 1986 roku

we W∏oszech aktów terroru by∏o najmniej

od 1969, choç nadal akty terroru zdarzajà si´

we Francji, Irlandii P∏n. i Hiszpanii. 

Pog∏´bia∏ si´ proces jednoczenia si´ Europy.

Od 1986 do EWG przystàpi∏y Hiszpania

i Portugalia. W lutym 1986 zosta∏ podpisa-

ny, a w lipcu 1987 wszed∏ w ˝ycie tzw. jed-

nolity akt europejski, który stwarza∏ podsta-

wy do dalszej integracji politycznej.

JednoczeÊnie post´powa∏a dalsza integracja

gospodarcza. 

Na Êwiecie dochodzi do obalenia kilku re˝i-

mów dyktatorskich – w 1986 pada na Haiti

brutalny re˝im rodziny Duvalierów, zaÊ na Fi-

lipinach dochodzi do tzw. ró˝aƒcowej rewolu-

cji, która wymusza ustàpienie prezydenta Fer-

dinanda Marcosa. W Chile gen. Pinochet

znosi pod koniec 1986 stan wojenny i zezwa-

la na powrót emigrantów politycznych.

Kontekst polski

W∏adze komunistyczne zdajà si´ ca∏kowicie

panowaç nad sytuacjà politycznà i spo∏ecznà

w kraju. W 1986 roku aresztowany zostaje je-

den z ostatnich liderów solidarnoÊciowego

podziemia Zbigniew Bujak. W∏adze podejmujà

decyzj´ o amnestii dla wi´êniów politycznych.

Og∏aszajà te˝ realizacj´ tzw. II etapu reform

gospodarczych. Jest to raczej chwyt propagan-

dowy ni˝ rzeczywistoÊç, stan gospodarczy Pol-

ski jest nadal fatalny.

Przy przewodniczàcym Rady Paƒstwa dzia∏a tzw.

Rada Konsultacyjna, w której sk∏ad wchodzi

cz´Êç intelektualnych Êrodowisk niezale˝nych.

Jawnie ukazuje si´ miesi´cznik Res Publica. Or-

ganizujà si´ tak˝e Êrodowiska towarzystw go-

spodarczych. SolidarnoÊç rezygnuje z tajnych

form dzia∏ania i powo∏uje jawnà Krajowà Komi-

sj´ Wykonawczà NSZZ „S”.

W paêdzierniku 1987 odbywa si´ referendum,

w którym w∏adze komunistyczne szukajà legi-

tymacji dla polityki g∏´bokich „reform gospo-

darczych” oraz „demokratyzacji”. Zakoƒczy∏o

si´ ono pora˝kà w∏adz – wed∏ug oficjalnych da-

nych ponad 1/3 uprawnionych nie wzi´∏a

w nim udzia∏u, zaÊ spoÊród g∏osujàcych dal-

sza 1/3 g∏osowa∏a przeciw propozycjom w∏adz.

Zniesione zostajà sankcje amerykaƒskie dla Pol-

ski, zaÊ wiceprezydent George Bush odwiedza

PRL we wrzeÊniu 1987. W 1986 Polska zostaje

powtórnie przyj´ta do Mi´dzynarodowego Fun-

duszu Walutowego i do Banku Âwiatowego. 

Stosunki na linii paƒstwo-KoÊció∏, bardzo za-

ognione po zamordowaniu ks. Jerzego Popie-

∏uszki przez funkcjonariuszy SB w 1984 roku,

uleg∏y z∏agodzeniu. W styczniu 1987 Jaruzelski

zosta∏ przyj´ty na audiencji przez Jana Paw∏a II. 

Kontekst kościelny

Lata 1986–1987 cechuje kilka znaczàcych ge-

stów z dziedziny dialogu ekumenicznego

i mi´dzyreligijnego. W paêdzierniku 1986 ma

miejsce w Asy˝u Âwiatowy Dzieƒ Modlitw

o Pokój  z udzia∏em przedstawicieli niekatolic-

kich KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich oraz religii

niechrzeÊcijaƒskich, zaÊ w kwietniu tego˝ ro-

ku Jan Pawe∏ II odwiedza rzymskà synagog´.

Kongregacja Nauki Wiary zajmuje natomiast

zdecydowane stanowisko w swych dokumen-

tach nt. wolnoÊci chrzeÊcijaƒskiej i teologii

wyzwolenia, duszpasterstwa osób homoseksu-

alnych oraz etyki seksualnej i szacunku dla ˝y-

cia ludzkiego. 

Poprzednie papieskie pielgrzymki wiod∏y

do Indii, Kolumbii, Francji (1986 rok) oraz

na Daleki Wschód i do Australii, na Âwiatowe

Dni M∏odzie˝y do Buenos Aires, do RFN, gdzie

beatyfikowa∏ (wiosnà 1987) Edyt´ Stein – filo-

zofa, konwertytk´ z judaizmu, m´czennic´

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
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OÊwi´cimia, a po podró˝y do Polski – jesienià

tego˝ roku – przyby∏ do USA i Kanady.

Zaanga˝owa∏ si´ te˝ w obchody 800-lecia chrztu

¸otwy oraz 600. rocznicy chrztu Litwy. 

Przebieg pielgrzymki

Rozmowy na temat tej pielgrzymki rozpocz´∏y

si´ ju˝ – z inicjatywy Episkopatu Polski –

w grudniu 1985 roku. W∏adze nie stawia∏y

zbyt daleko posuni´tych warunków. Zgodzi∏y

si´ na przyjazd Jana Paw∏a II do Gdaƒska. At-

mosfer´ wyznacza∏y pog∏´biajàcy si´ kryzys

gospodarczy oraz kontekst sowieckiej piere-

strojki18. Mimo inercyjnego oporu w∏adz, stro-

na koÊcielna przeforsowa∏a wi´kszoÊç swoich

postulatów.

Papie˝ podczas tej pielgrzymki, która odbywa-

∏a si´ pod has∏em „Do koƒca ich umi∏owa∏!

(J 13,1)”, odwiedzi∏ ponownie Warszaw´, Lu-

blin (i Majdanek), Tarnów, Kraków, Gdyni´,

Gdaƒsk, Cz´stochow´ i ¸ódê. W jej trakcie

odby∏ si´ Krajowy Kongres Eucharystyczny,

majàcy miejsce w 50. rocznic´ poprzedniego.

Naturalnie wi´c Papie˝ po∏o˝y∏ szczególny na-

cisk na eucharysti´. 

Podczas pielgrzymki dosz∏o do dwu spotkaƒ

z Wojciechem Jaruzelskim, w tym jednego

niezaplanowanego. Jan Pawe∏ II przyjà∏ te˝

Lecha Wa∏´s´, z∏o˝y∏ kwiaty przy gdaƒskim

pomniku Ofiar Grudnia 1970 oraz modli∏

si´ przy grobie ks. Jerzego Popie∏uszki.

Spotka∏ si´ z przedstawicielami polskich

KoÊcio∏ów niekatolickich oraz gmin moj˝e-

szowych.

W Warszawie w homilii podczas mszy rozpo-

czynajàcej Kongres Eucharystyczny wzywa∏

do nawrócenia: „Musimy wyzwalaç si´ z dzie-

dzictwa nienawiÊci i egoizmu... Musimy wi´c

wcià˝ przezwyci´˝aç w sobie to widzenie

Êwiata (...) «jakby Bóg nie istnia∏»... Wielu lu-

dzi ˝yje dziÊ na progu frustracji wywo∏anych

ró˝nymi okolicznoÊciami wspó∏czesnej egzy-

stencji – nie tylko zresztà tu, na tej utrudzo-

nej, doÊwiadczonej ziemi, ale tak˝e w klima-

cie komfortu i u˝ycia, znamiennym dla krajów

„post´pu” technicznego... Czy jest wyjÊcie

z tego stanu ducha? (...) Drogà jest w∏aÊnie

Ten, który «umi∏owa∏ do koƒca»”19.

W Tarnowie beatyfikowa∏ Karolin´ Kózkówn´,

m∏odà wiejskà dziewczyn´, która zgin´∏a z r´-

ki rosyjskiego ˝o∏nierza podczas I wojny Êwia-

towej w obronie swojego dziewictwa. W trak-

cie homilii zaÊ chwali∏ trud rolników, si´gajàc

do Witosa i Norwida. Apelowa∏: „Synowie

i córki tego (Piastowego) szczepu, trwajcie

przy tym Êwi´tym dziedzictwie! Do Was nale-

˝y Królestwo Niebieskie! Trwajcie, jak trwa∏y

pokolenia...”20.

W homilii skierowanej do kap∏anów i zakonni-

ków zdecydowanie napomina∏: „Postawa taka

odpowiada tradycjom polskiego kap∏ana (...) a˝

do tego ksi´dza Jerzego z warszawskiej parafii

Êw. Stanis∏awa Kostki. (...) By∏oby prawdziwym

dramatem, gdyby sytuacja bytowa ksi´˝y, wol-

noÊç od wielu codziennych udr´k, z którymi

muszà si´ borykaç cz´sto Êwieccy, stworzy∏y

mi´dzy duchowieƒstwem i wiernymi jakàÊ

obcoÊç. JesteÊcie z ludu i dla ludu”21. Potem

w Szczecinie mówi∏ do duchowieƒstwa: 

Teologia Polityczna 3/2005–2006
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18. Na temat negocjacji i przebiegu pielgrzymki por.: J. Żaryn, Dzieje..., op. cit., s. 561–563; ks. Z. Zieliński, op. cit.,
s. 339–345.; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja., Kraków 2004, s. 89–90, a zwłaszcza: A. Dudek, R. Gryz,

Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 426–431; G. Weigel, op. cit., s. 686–692; J. Poniewierski,

op. cit., s. 144–145. Dokumenty źródłowe do tego zagadnienia znajdujemy w: P. Raina, Wizyty..., s. 223–295.

19. Jan Paweł II, Pielgrzymki..., op. cit., s. 390–391.

20. Tamże, s. 427.

21. Tamże, s. 432–433.
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„Musicie byç wierni. Musicie byç solidarni

z narodem, stylem ˝ycia bliscy przeci´tnej,

owszem, raczej ubo˝szej rodziny. Z tego was

b´dzie sàdzi∏ Bóg i wasze sumienie…”22.

W powitalnej homilii na krakowskich B∏oniach

wo∏a∏ do zebranych: „Bo˝e, niech Duch Âwi´-

ty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia

Twój lud... Chroƒ nas przed egoizmem indy-

widualnym, rodzinnym, spo∏ecznym. Nie po-

zwól, ˝eby mocniejszy gardzi∏ s∏abszym. Broƒ

nas przed nienawiÊcià i uprzedzeniem do lu-

dzi innych przekonaƒ... Naucz nas zwalczaç

z∏o, ale widzieç brata w cz∏owieku, który êle

post´puje... Naucz ka˝dego z nas dostrzegaç

w∏asne winy, byÊmy nie zaczynali dzie∏a odno-

wy od wyjmowania êdêb∏a z oka brata... Za-

chowaj nas od uczestnictwa w zak∏amaniu,

które niszczy nasz Êwiat. Daj odwag´ ˝ycia

w prawdzie...”23.

Do m∏odzie˝y krakowskiej zaÊ Jan Pawe∏ II skie-

rowa∏ takie oto s∏owa: „To jest tak˝e jakieÊ wy-

zwanie, które stawia sobie KoÊció∏ w Polsce,

a˝eby ten problem wolnoÊci – co to znaczy, ˝e

my jesteÊmy wolni, jak my mamy byç wolni,

jak my chcemy byç wolni – postawi∏o sobie to

pokolenie... Nikt si´ nie mo˝e z tego wy∏à-

czaç! Nie mo˝e powiedzieç: ja ju˝ mam na to

recept´, ja panuj´ nad sytuacjà... Wspólnota,

jakà jest naród, sk∏ada si´ z ludzi i ka˝dy

z nich ma swojà ÊwiadomoÊç wolnoÊci i ka˝dy

z nich musi swojà ÊwiadomoÊç wolnoÊci pod-

jàç... W ka˝dym razie inaczej nie mo˝e byç

zdrowego spo∏eczeƒstwa, je˝eli w nim sprawa

wolnoÊci, wolnoÊci osobowej, wolnoÊci wspól-

notowej, wolnoÊci narodowej nie jest rozwià-

zana do koƒca…”24.

W Szczecinie poruszy∏ kwesti´ znaczenia

i godnoÊci rodziny i ma∏˝eƒstwa, oraz nawiàza∏

do porozumieƒ szczeciƒskich z 1980 roku.

„Rodzina (...) jest dziÊ bardzo zagro˝ona. Wie-

my to wszyscy. Jest zagro˝ona od wewnàtrz

i od zewnàtrz... Trzeba, by mówi∏y zdradzone,

opuszczone i porzucone ˝ony, by mówili po-

rzuceni m´˝owie... by mówi∏y pozbawione

prawdziwej mi∏oÊci dzieci... Trzeba upo-

wszechniç g∏os ofiar – ofiar egoizmu i «mody»,

permisywizmu i relatywizmu moralnego...”25.

W Gdyni przypomina∏: „Jak˝e donios∏y jest

fakt, ˝e to w∏aÊnie s∏owo solidarnoÊç zosta∏o

wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem.

(...) W imi´ przysz∏oÊci cz∏owieka i ludzkoÊci

trzeba by∏o wypowiedzieç to s∏owo – solidar-

noÊç. DziÊ p∏ynie ono szerokà falà poprzez

Êwiat, który rozumie, ˝e nie mo˝emy ˝yç we-

dle zasady «wszyscy przeciw wszystkim», ale

tylko wedle zasady «wszyscy dla wszystkich»26.

12 czerwca mia∏y miejsce dwa bodaj najbar-

dziej spektakularne wystàpienia Papie˝a – ho-

milia skierowana do m∏odzie˝y zgromadzonej

na Westerplatte oraz do ludzi pracy zebranych

na gdaƒskim osiedlu Zaspa, na którym miesz-

ka∏ tak˝e Lech Wa∏´sa. M∏odzie˝ przekony-

wa∏, ˝e „ka˝dy z was, m∏odzi przyjaciele, znaj-

duje te˝ w ˝yciu jakieÊ swoje Westerplatte.

JakiÊ wymiar zadaƒ, które musi podjàç i wy-

pe∏niç. JakàÊ s∏usznà spraw´, o którà nie mo˝-

na nie walczyç. JakiÊ obowiàzek, powinnoÊç,

od której si´ nie mo˝na uchyliç (...), jakiÊ po-

rzàdek prawd i wartoÊci, które trzeba utrzy-

maç i obroniç (...) dla siebie i dla innych. (...)

W takim momencie, nazwijmy go «momentem

Westerplatte»” (...) powtarzajà si´ (one) w ˝y-

ciu spo∏eczeƒstwa, w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka
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(...), przechodzi w twoim ˝yciu Chrystus i mó-

wi: Pójdê za Mnà. Nie opuszczaj Go. Nie od-

chodê. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym

razie mo˝e zachowasz wiele «maj´tnoÊci»

(...), ale «odejdziesz smutny». Pozostaniesz ze

smutkiem sumienia“27. 

Na Zaspie przypomina∏: „Praca nie mo˝e byç

traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo

cz∏owiek nie mo˝e dla cz∏owieka byç towa-

rem, ale musi byç podmiotem... «Jeden dru-

giego brzemiona noÊcie» – to zwi´z∏e zdanie

Aposto∏a jest inspiracjà dla mi´dzyludzkiej

i spo∏ecznej solidarnoÊci... Nie mo˝e byç wal-

ka silniejsza od solidarnoÊci... Pozwólcie wy-

powiedzieç si´ papie˝owi, skoro chce mówiç

o was, a tak˝e w pewnym sensie za was... bar-

dzo ∏atwo drudzy pozostajà na «polu spo∏ecz-

nym» przede wszystkim jako wrogowie (...),

nie jako ci, z którymi trzeba szukaç porozu-

mienia, z którymi wspólnie trzeba obmyÊlaç,

jak «dêwigaç brzemiona». Nast´pnie skierowa∏

s∏owa wprost do ludzi zwiàzanych z Solidarno-

Êcià: „Modl´ si´ szczególnie za dziedzictwo

polskiej SolidarnoÊci. Modl´ si´ za ludzi, któ-

rzy sà zwiàzani z tym dziedzictwem, w szcze-

gólny sposób za tych, którym wypada ponosiç

ofiary z tego powodu. I modliç si´ nie przesta-

n´, bo to jest sprawa wielka. (...) Prosz´ was

bardzo, abyÊcie byli z papie˝em równie˝ soli-

darni w tej modlitwie i w tej «d∏ugomyÊlno-

Êci». Trzeba patrzeç w przysz∏oÊç i trzeba za-

chowaç si∏y ducha i cia∏a dla przysz∏oÊci“ 28.

W Cz´stochowie natomiast wzywa∏ do pokuty

i zwalczania wad narodowych: aborcji („Nie za-

bijaj dziecka pocz´tego w ∏onie matki! I nie

niszcz siebie!”) oraz pijaƒstwa („Wszyscy znamy

ten na∏óg, który tak wiele nam zaszkodzi∏

w przesz∏oÊci, a który dzisiaj zdaje si´ znowu

pot´gowaç... Tu, na ziemi tak ju˝ doÊwiadczonej

przez dzieje, nie mo˝na «eksperymentowaç»

na ˝yciu i zdrowiu polskich dusz i cia∏...)”29.

Podczas po˝egnalnego przemówienia na Jasnej

Górze w nast´pujàcy sposób zarysowa∏ wyzwa-

nia stojàce przed KoÊcio∏em w Êwiecie wspó∏-

czesnym. „Trzeba, ˝ebyÊcie razem z papie˝em

mieli w oczach i w sercach wszystkie te zmaga-

nia KoÊcio∏a w Êwiecie wspó∏czesnym o wol-

noÊç dzieci Bo˝ych. Zmagania nie tylko z pro-

gramami, z ideologiami, systemami, które sà

wrogie religii, ale i ze s∏aboÊcià cz∏owieka...”30.

W ¸odzi Jan Pawe∏ II przemawia∏ do w∏óknia-

rek, którym przypomina∏, ˝e „kobieta jest na-

de wszystko sercem wspólnoty rodzinnej... to

wszystko, co czyni kobieta w domu, ca∏a dzia-

∏alnoÊç matki i wychowawczyni. (...) Ta wielka

praca nie mo˝e byç spo∏ecznie deprecjonowa-

na (...), zaÊ praca zawodowa kobiet musi byç

traktowana wsz´dzie i zawsze z wyraênym od-

niesieniem do tego, co wynika z powo∏ania ko-

biety jako ˝ony i matki w rodzinie”31. Mówi∏

te˝ o koniecznoÊci obrony ludzkiego ˝ycia, po-

wo∏ujàc si´ na przyk∏ad ∏odzianki – Stanis∏awy

Leszczyƒskiej, która jako po∏o˝na uratowa∏a

w obozie koncentracyjnym w OÊwi´cimiu 30

dzieci. Po raz kolejny s∏owa wypowiedziane

w okresie systemu komunistycznego nabra∏y

nowego znaczenia ju˝ w wolnej Polsce. 

Nast´pnie w Warszawie Papie˝ wyg∏osi∏ prze-

mówienie do przedstawicieli Êwiata kultury

w koÊciele Âwi´tego Krzy˝a. Papie˝ mówi∏ im:

„Trzeba, abyÊcie trwali we wspólnocie... Aby-

Êcie pomagali trwaç innym w tej samej wspól-

nocie KoÊcio∏a i narodu... ˚ycz´ wam, ˝eby
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27. Tamże, s. 482.
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wasze dzie∏a s∏u˝y∏y ludziom. S∏u˝y∏y spo∏e-

czeƒstwu...”32. Nast´pnie mia∏o miejsce spo-

tkanie z przedstawicielami wspólnoty ˝ydow-

skiej, podczas którego nawiàza∏ do wizyty

w rzymskiej synagodze i twierdzi∏, ˝e przed ˚y-

dami i przed KoÊcio∏em stojà wspólne zadania

„w dziedzinie sprawiedliwoÊci i pokoju”33. Na-

tomiast podczas nagranej radiowej homilii do

chorych Papie˝ zwróci∏ im uwag´ na zbawczy

charakter ich cierpieƒ, postawi∏ przed nimi za-

danie: „Dope∏niajcie w waszych cierpieniach,

czego nie dostaje Ludowi Bo˝emu na ca∏ej pol-

skiej ziemi!”34.

W Warszawie – 14 czerwca – dokona∏ beatyfi-

kacji bp. Micha∏a Kozala, biskupa sufragana

w∏oc∏awskiego, który zosta∏ przez Niemców

zamordowany w obozie w Dachau. Podczas

wyg∏oszonej wówczas homilii przypomnia∏:

„Nasza w∏asna, polska Ojczyzna wcià˝ potrze-

buje nowej ewangelizacji. Podobnie jak ca∏a

chrzeÊcijaƒska Europa. Po setkach lat – i ty-

siàcleciach – wcià˝ na nowo! Ca∏a Europa sta-

∏a si´ kontynentem wielkiego wyzwania dla

Ewangelii. I Polska te˝”35.

Do sprawy wyzwaƒ wspó∏czesnoÊci Jan Pa-

we∏ II powróci∏ w po˝egnalnym s∏owie do epi-

skopatu Polski. „Nie∏atwa jest ta polska zie-

mia, nasza Ojczyzna... Na przestrzeni swoich

tysiàcletnich dziejów nie przestawa∏a byç zie-

mià wielorakiego wyzwania. To wyzwanie

w pewnych okresach przynosi∏o jej wielkoÊç

i s∏aw´. W pewnych ∏àczy∏o si´ z cierpieniem,

co wi´cej, z zagro˝eniem (...) Wiek dwudziesty

sta∏ si´ w dziejach KoÊcio∏a równie˝ – mo˝e

zw∏aszcza na ziemi polskiej – czasem nowego

wyzwania. Po tysiàcu lat chrzeÊcijaƒstwo w Pol-

sce musia∏o podjàç to wyzwanie, jakie zawiera

si´ w ideologii dialektycznego materializmu,

gdzie wszelka religia zostaje zakwalifikowa-

na jako czynnik alienujàcy cz∏owieka... Ko-

Êció∏ podjà∏ to wyzwanie (...) z nowà g∏´bià

i mocà przekonania da∏ Êwiadectwo prawdzie

o Bogu, o Chrystusie, o cz∏owieku. W poprzek

wszelkim redukcjonizmom natury epistemo-

logicznej czy te˝ systemowej, wbrew ca∏ej ma-

terialistycznej dialektyce... Tak wi´c cz∏owiek

(...) nade wszystko jest osobà, jest podmiotem

swych czynów. Podmiotem moralnoÊci. Pod-

miotem dziejów. Nie tylko «odbiciem panujà-

cych stosunków spo∏eczno-ekonomicznych».

Nie tylko epifenomenem materii i ekonomii.

Tak˝e i w stosunku do niej jest podmiotem

i twórcà”36. ZaÊ w po˝egnaniu na warszawskim

lotnisku Ok´cie jeszcze raz podkreÊli∏: „Polska

jest Ojczyznà trudnego wyzwania. To wyzwanie

sk∏ada si´ na bieg naszej historii. Ono tak˝e

okreÊla szczególne miejsce Polski w wielkiej ro-

dzinie narodów na kontynencie europejskim

oraz na ca∏ym globie. (...) Ojczyzna nasza musi

zabiegaç o to, aby ˝ycie ludzkie w Polsce stawa-

∏o si´ coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej

godne cz∏owieka. Ka˝dego cz∏owieka, który ˝y-

je na tej ziemi, i wszystkich w wielkiej wspól-

nocie narodu i spo∏eczeƒstwa”37.

Wydaje si´, ˝e wtedy Polacy nie przeczuwali

jeszcze, jakiego rodzaju wyzwanie stanie

przed nimi ju˝ wkrótce.

IV pielgrzymka: 1–9 czerwca 

oraz 13–16 sierpnia 1991

Kontekst międzynarodowy

W latach 1989–1991 nast´puje ca∏kowita

zmiana otoczenia mi´dzynarodowego. Na czele

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
Pawe∏ Skibiƒski

32. Tamże, s. 534.

33. Tamże, s. 536

34. Tamże, s. 540. 

35. Tamże, s. 546.

36. Tamże, s. 548–549.

37. Tamże, s. 553–554.
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USA sta∏ w tym czasie republikanin George

Bush (wybrany w 1988). Na czele ZSRR – Mi-

chai∏ Gorbaczow. 

W 1989 zosta∏a zakoƒczona ewakuacja wojsk

sowieckich z Afganistanu, zaÊ na terytorium

ZSRR mno˝y∏y si´ demonstracje niepodleg∏o-

Êciowe (m.in. na Litwie, w Gruzji). W krajach

bloku sowieckiego rozpocz´∏y si´ gwa∏towne

zmiany polityczne. Zacz´∏y si´ rozmowy ko-

munistów z opozycjà w Polsce i na W´grzech.

Ust´pujà dotychczasowi przywódcy komuni-

styczni – m.in. E. Hoenecker, T. ˚iwkow.

W NRD upada mur berliƒski, w Czechos∏owa-

cji tzw. aksamitna rewolucja zmusza komuni-

stów do oddania w∏adzy – na czele paƒstwa

staje opozycjonista Vaclav Havel. 

Fala pokojowych demonstracji rozpoczyna si´ tak-

˝e w Chinach, gdzie jednak zostajà one krwawo

st∏umione podczas czerwcowej masakry na placu

Tienanmen w Pekinie. Laureatem pokojowej Na-

grody Nobla zostaje Dalajlama.

Kontekst polski

W 1989 roku mia∏y miejsce obrady „okràg∏ego

sto∏u” pomi´dzy przedstawicielami w∏adz ko-

munistycznych i cz´Êcià opozycji solidarnoÊcio-

wej, której przewodzi∏ historyczny przywódca

zwiàzku Lech Wa∏´sa. Nastàpi∏a powtórna reje-

stracja NSZZ SolidarnoÊç, a utworzony przy Le-

chu Wa∏´sie Komitet Obywatelski wygra∏

czerwcowe wybory parlamentarne, w któ-

rych 1/3 miejsc w Sejmie i ca∏y Senat wybrano

w wolnych wyborach. Na 161 pos∏ów i 100 se-

natorów tylko 1 mandat uzyska∏ kandydat popie-

rany przez w∏adze. Prezydentem Polski –

przy poparciu cz´Êci parlamentarzystów Solidar-

noÊci – zosta∏ Wojciech Jaruzelski, lecz w parla-

mencie zosta∏o utworzone porozumienia z par-

tiami satelickimi komunistów – SD i ZSL – które

sta∏o si´ podstawà do utworzenia rzàdu; na jego

czele we wrzeÊniu stanà∏ pierwszy niekomuni-

styczny premier – Tadeusz Mazowiecki. 

Nast´pujà reformy wprowadzajàce elementy

gospodarki rynkowej – nazywane od nazwiska

wicepremiera ds. gospodarczych „planem Bal-

cerowicza”. Od grudnia 1989 oficjalna nazwa

paƒstwa polskiego zostaje zmieniona na Rzecz-

pospolita Polska. W lutym 1990 roku w pol-

skim godle paƒstwowym zostaje przywróco-

na korona. Tworzà si´ zr´by nowego systemu

partyjnego – powstajà partie odwo∏ujàce si´

otwarcie do inspiracji katolickiej czy chrzeÊci-

jaƒskiej (m.in. Zjednoczenie ChrzeÊcijaƒsko-

-Narodowe oraz Porozumienie Centrum). Rzàd

podejmuje decyzj´ o powrocie nauczania reli-

gii do szkó∏. Zniesiona zostaje cenzura, a S∏u˝-

ba Bezpieczeƒstwa – komunistyczna policja

polityczna – zostaje rozwiàzana. Partia komu-

nistyczna dokonuje w styczniu 1990 samoroz-

wiàzania, zaÊ na jej miejsce powstaje Socjalde-

mokracja Rzeczypospolitej Polskiej. 

W listopadzie 1989 dokonane zostaje symbolicz-

ne pojednanie polsko-niemieckie podczas wizyty

kanclerza Niemiec Helmuta Kohla w Warszawie.

Lech Wa∏´sa odwiedza USA, gdzie przemawia

w Kongresie.

W listopadzie i grudniu 1990 majà miejsce

pierwsze powszechne wybory prezydenckie,

w których zwyci´zcà zostaje Lech Wa∏´sa.

Pora˝ki doznaje Tadeusz Mazowiecki, które-

go zwolennicy tworzà Uni´ Demokratycznà.

Do drugiej tury wyborów dostaje si´ kandydat

„znikàd” – Stanis∏aw Tymiƒski.

W grudniu 1990 roku ostatni prezydent RP

na uchodêstwie Ryszard Kaczorowski symbo-

licznie przekazuje insygnia w∏adzy prezydento-

wi Wa∏´sie. W styczniu 1991 premierem zosta-

je popierany przez Wa∏´s´ libera∏ Jan Krzysztof

Bielecki. 

W kwietniu tego roku znaczàco zredukowano

polskie zad∏u˝enie zagraniczne, zaÊ ju˝ po pa-

pieskiej wizycie w paêdzierniku 1991 dochodzi
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do porozumienia o wycofaniu wojsk radziec-

kich z Polski. W paêdzierniku odbywajà si´

pierwsze wolne wybory parlamentarne, które

nie dajà wyraênego zwyci´stwa ˝adnemu ugru-

powaniu.

W grudniu 1991 roku Polska zostaje przyj´ta

do Rady Europy oraz podpisuje uk∏ad stowarzy-

szeniowy ze Wspólnotà Europejskà. Po wybo-

rach na czele rzàdu staje mec. Jan Olszewski,

wybrany do parlamentu z listy Porozumienia

Centrum.

Kontekst kościelny

Lata poprzednie oznacza∏y dla Stolicy Apostol-

skiej normalizacj´ stosunków dyplomatycz-

nych z krajami Europy Ârodkowej i Wschod-

niej, które wyzwala∏y si´ spod komunizmu,

a tak˝e z nowymi krajami postsowieckimi.

Przywrócone zosta∏y organizacje koÊcielne

w Rosji, na Ukrainie, na Bia∏orusi i w Kazach-

stanie. W nowy, obiecujàcy etap wesz∏y roz-

mowy z przedstawicielami KoÊcio∏ów prawo-

s∏awnych. Papie˝ zwo∏a∏ tez pierwszy synod

KoÊcio∏a obrzàdku bizantyjsko-ukraiƒskiego.

Po raz pierwszy wizyt´ ad limina Apostolorum

odbyli te˝ biskupi wietnamscy.

Papie˝ odby∏ w ciàgu roku poprzedzajàcego

pielgrzymk´ do Polski podró˝ do Meksyku

(wtedy beatyfikowa∏ Juana Diego, Indianina,

który mia∏ wizj´ Matki Bo˝ej z Guadalupe),

Malt´, kraje afrykaƒskie (m.in. Wybrze˝e Ko-

Êci S∏oniowej), a w maju 1991 odwiedzi∏ Fati-

m´ w 10-lecie zamachu na swoje ˝ycie. Po po-

wrocie z Polski odwiedzi∏ W´gry i Brazyli´.

Jan Pawe∏ II zajà∏ te˝ stanowisko zdecydowanie

przeciwne wojnie – przy okazji kryzysu w Za-

toce Perskiej oraz w zwiàzku z wojnà w by∏ej

Jugos∏awii.

Wielkie wra˝enie pozostawi∏y osobiste audien-

cje dla Jasira Arafata, przewodniczàcego OWP,

Lecha Wa∏´sy – jeszcze jako przewodniczàcego

SolidarnoÊci, a w kilka miesi´cy póêniej jako

prezydenta RP, Michai∏a Gorbaczowa – jako

prezydenta ZSRR, Frano Tudjamana – prezy-

denta Chorwacji, a pod koniec 1991 roku dla

George’a Busha – prezydenta USA, oraz Bory-

sa Jelcyna – nowego prezydenta Rosji.

Na okres pielgrzymki przypada wydanie in-

strukcji Kongregacji Nauki Wiary na temat po-

wo∏ania teologa w KoÊciele, synod biskupów

poÊwi´cony formacji kap∏anów we wspó∏cze-

snym Êwiecie, og∏oszenie Kodeksu kanonów

KoÊcio∏ów wschodnich. Odby∏o si´ tak˝e spo-

tkanie plenarne kolegium kardynalskiego po-

Êwi´cone problematyce sekt i zagro˝eniom ˝y-

cia ludzkiego. Do tego ostatniego tematu

Papie˝ powróci∏ równie˝ w wydanym w tym sa-

mym roku liÊcie do biskupów. 

W 1990 zosta∏ te˝ nominowany nowy sekre-

tarz stanu Stolicy Apostolskiej. Zosta∏ nim abp

Angelo Sodano. 

Papie˝ wyda∏ tak˝e dwie encykliki – pod ko-

niec 1990 roku encyklik´ o misjach Redempto-

ri missio, a w maju 1991 jeden z podstawowych

dokumentów nauki spo∏ecznej – Centesimus

annus – encyklik´ wydanà w stulecie Rerum no-

varum papie˝a Leona XIII.

Przebieg pielgrzymki

Pielgrzymka Jana Paw∏a II do kraju w 1991 ro-

ku odbywa∏a si´ pod has∏em „Bogu dzi´kujcie,

ducha nie gaÊcie”, co wiàza∏o si´ z podzi´ko-

waniem Bogu za odzyskanie wolnoÊci oraz

upadek komunizmu w naszym kraju oraz

z przes∏aniem o koniecznoÊci podtrzymywania

wiary w nowej rzeczywistoÊci.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
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Podczas czerwcowej cz´Êci pielgrzymki38 Papie˝

odwiedzi∏ Koszalin, Rzeszów, PrzemyÊl, Luba-

czów, Kielce, Radom, ¸om˝´, Bia∏ystok, Olsz-

tyn, W∏oc∏awek, P∏ock i Warszaw´. Dokona∏ 

tak˝e trzech beatyfikacji – w Rzeszowie bp.

Józefa Pelczara, wybitnego teologa, biskupa

przemyskiego i za∏o˝yciela Zgromadzenia

Sióstr S∏u˝ebniczek NajÊwi´tszego Serca Je-

zusowego, w Bia∏ymstoku – m. Boles∏awy La-

ment, za∏o˝ycielki Zgromadzenia Sióstr Misjo-

narek Êw. Rodziny, dzia∏ajàcego na rzecz

jednoÊci chrzeÊcijan i umacniania katolików

w wierze, oraz w Warszawie – o. Rafa∏a Chy-

liƒskiego, XVIII-wiecznego franciszkanina,

opiekuna chorych i ubogich. 

W sierpniu Papie˝ odwiedzi∏ Kraków, Wado-

wice i Cz´stochow´. Dokona∏ beatyfikacji

Anieli Salawy, krakowskiej pomocy domowej,

która zosta∏a tercjarkà franciszkaƒskà i po-

maga∏a chorym i ubogim. Drugi w tym roku

pobyt Papie˝a w Ojczyênie by∏ zwiàzany ze

Âwiatowymi Dniami M∏odzie˝y z udzia∏em

miliona m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata,

w tym 100 tysi´cy z ZSRR.

W przemówieniu powitalnym Papie˝ zwróci∏

uwag´ na to, ˝e upadek totalitaryzmu to „ol-

brzymi dziejowy proces o wielorakim charak-

terze”. „Raduj´ si´ z wielkiego dobra, jakie

si´ sta∏o i wcià˝ si´ dokonuje w mojej Ojczyê-

nie. Serdecznym moim pragnieniem jest g∏o-

siç pokój moim rodakom. Ten pokój, który

umniejsza zwàtpienie, przywraca zgod´ i po-

budza do mi∏oÊci. Jest to ten pokój, który da-

je Chrystus... DziÊ powtarzam to wo∏anie,

u poczàtku nowego okresu dziejów Polski:

Niech zstàpi Duch Twój! I odnowi ziemi´...

Bardzo potrzebuje odnowy ta ziemia: odnowy

w mocy Ducha Prawdy...”39.

Pielgrzymka w 1991 roku pe∏na jest gorzkich

komentarzy na temat stanu polskiego spo∏e-

czeƒstwa. Jej przekaz osnuty by∏ na rozwa˝a-

niach nad dekalogiem. Przy okazji tego po-

wrotu do podstawowych prawd moralnych

chrzeÊcijaƒstwa Papie˝ nie waha∏ si´ stawiaç

Polakom licznych trudnych pytaƒ, znacznie

silniej ni˝ podczas poprzedniej wizyty w na-

szej Ojczyênie. 

Ju˝ w Koszalinie Papie˝ zwraca∏ uwag´, ˝e:

„Bez Boga pozostajà ruiny ludzkiej moralno-

Êci. Ka˝de prawdziwe dobro cz∏owieka (...)

jest tylko wtedy mo˝liwe, gdy czuwa nad nim

Ten Jeden, który «sam jest dobry» (...) prosz´

was, synowie i córki wspólnej Ojczyzny, aby-

Êcie nie pozwolili rozbiç tego naczynia, które

zawiera Bo˝à prawd´ i Bo˝e prawo. AbyÊcie

sklejali je z powrotem, jeÊli pop´ka∏o...”40.

W Rzeszowie natomiast przypomina∏: „Trzeba

odnawiaç ÊwiadomoÊç prawa Bo˝ego i odku-

pienia w Chrystusie, trzeba wo∏aç (...) «Na-

ucz nas, Bo˝e, chodziç Twoimi Êcie˝kami. Pro-

wadê nas w prawdzie». Aby dom naszego

˝ycia – osób, rodzin, narodu i spo∏eczeƒstwa

– pozosta∏ «utwierdzony na skale»... Na skale

Bo˝ych przykazaƒ, na skale Ewangelii. Na ska-

le, którà jest Chrystus...”41. Podczas pobytu

w PrzemyÊlu wyniós∏ do godnoÊci arcybiskupiej

biskupa Ignacego Tokarczuka, znanego z bez-

kompromisowego oporu wzgl´dem w∏adzy ko-

munistycznej. Spotka∏ si´ z wiernymi obrzàdku

unickiego, dajàc wyraêny sygna∏ do pojednania

pomi´dzy narodami polskim i ukraiƒskim oraz

pomi´dzy obrzàdkami. Ustanowi∏ te˝ katedr´
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greckokatolickà – rozwiàzujàc w ten sposób

spór o koÊció∏ Êw. Teresy w PrzemyÊlu. Wyra-

zi∏ nadziej´ na wizyt´ we Lwowie. Sprawy

wschodnie powraca∏y w trakcie tej pielgrzym-

ki jeszcze kilkakrotnie. W ¸om˝y Jan Pa-

we∏ II odby∏ spotkanie z Litwinami. Do nich

skierowa∏ specjalne przes∏anie, szczególnie

odwo∏ujàc si´ do Êw. Kazimierza Królewicza,

którego postaç jest wspólnie czczona przez Li-

twinów i Polaków. W Bia∏ymstoku Papie˝ wzià∏

udzia∏ w ekumenicznym nabo˝eƒstwie w pra-

wos∏awnej cerkwi Êw. Miko∏aja. 

W Lubaczowie, na terenie dawnego arcybi-

skupstwa lwowskiego, Papie˝ przypomnia∏ akt

lwowskich Êlubów maryjnych króla Jana Kazi-

mierza w 1656 roku. Zajà∏ si´ w swej homilii

dwoma zagadnieniami – niebezpieczeƒstwem

konsumpcjonizmu oraz wymiarem Êwi´toÊci

˝ycia cz∏owieka, w nawiàzaniu do trzeciego

przykazania. Mówi∏: „Dla cz∏owieka, dla ludz-

kich wspólnot, narodów i spo∏eczeƒstw wa˝-

niejszym jest «byç» ni˝ «mieç». Wa˝niejszym

jest to, kim si´ jest, ni˝ to, ile si´ posiada...

WartoÊci, które mo˝na «mieç», nigdy nie po-

winny staç si´ naszym celem ostatecznym.

Po to Ojciec nasz niebieski obdarza nas nimi,

aby nam pomaga∏y coraz pe∏niej «byç». Dlate-

go przed b∏´dem postaw konsumpcjonistycz-

nych nale˝y przestrzegaç te˝ spo∏eczeƒstwa

biedne. Nigdy nie trzeba w taki sposób dà˝yç

do dóbr materialnych ani w taki sposób ich

u˝ywaç, jak gdyby by∏y celem samym w sobie.

Tote˝ reformie gospodarczej (...) powinien to-

warzyszyç wzrost namys∏u spo∏ecznego, tro-

ska o dobro wspólne, zauwa˝anie ludzi naj-

biedniejszych i najbardziej potrzebujàcych...”.

A nast´pnie Papie˝ nakreÊli∏ zarys moralnych

podstaw ∏adu paƒstwowego. 

„Wiara i szukanie Êwi´toÊci jest sprawà prywat-

nà tylko w tym sensie, ˝e nikt nie zastàpi cz∏o-

wieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem...

Ale Bóg (...) chce swojà Êwi´toÊcià ogarnàç

nie tylko poszczególnego cz∏owieka, ale rów-

nie˝ rodziny i inne ludzkie wspólnoty, rów-

nie˝ ca∏e narody i spo∏eczeƒstwa. 

Postulat neutralnoÊci Êwiatopoglàdowej jest

s∏uszny g∏ównie w tym zakresie, ˝e paƒstwo

powinno chroniç wolnoÊç sumienia i wyzna-

nia wszystkich swoich obywateli, niezale˝nie

od tego, jakà religi´ lub Êwiatopoglàd wyznajà.

Ale postulat, a˝eby do ˝ycia spo∏ecznego

i paƒstwowego w ˝aden sposób nie dopusz-

czaç wymiaru Êwi´toÊci, jest postulatem ate-

izowania paƒstwa i ˝ycia spo∏ecznego, i nie-

wiele ma wspólnego ze Êwiatopoglàdowà

neutralnoÊcià... Takie formy obecnoÊci tego,

co Êwi´te w ˝yciu spo∏ecznym i paƒstwowym,

które nikogo nie b´dà rani∏y i nikogo nie uczy-

nià obcym we w∏asnej ojczyênie, a tego, nie-

stety, doÊwiadczyliÊmy przez ostatnich kilka-

dziesiàt lat. DoÊwiadczyliÊmy tego wielkiego

katolickiego getta, getta na miar´ narodu. Za-

razem wi´c my, katolicy, prosimy o wzi´cie

pod uwag´ naszego punktu widzenia...”42.

Wspó∏czeÊni komentatorzy napotkali powa˝ne

trudnoÊci przy interpretacji tego passusu, ale

wydaje si´, ˝e on jednoznacznie potwierdza∏,

˝e konieczne jest zachowanie wolnoÊci religij-

nych, przy jednoczesnym oparciu ˝ycia pu-

blicznego na fundamencie religijnym i moral-

nym. Stanowi∏o to polemik´ przede wszystkim

z agresywnym i uzurpatorskim laicyzmem nie-

których Êrodowisk.

W Kielcach, 3 czerwca 1991, skierowa∏ bodaj

najbardziej przejmujàce upomnienie do roda-

ków. Najpowa˝niejsze miejsce w nauczaniu

papieskim zaj´∏a przestroga przed fa∏szywym,

nihilistycznym rozumieniem wolnoÊci. W ho-

milii poÊwi´conej rodzinie Papie˝ mówi∏: „Z∏o

pierworodne, które drzemie w duszy ka˝dego

cz∏owieka (...), szczególnie ∏atwo daje o sobie
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znaç poprzez naruszenie ∏adu moralnego ma∏-

˝eƒstwa i rodziny. (...) Szczególnie ∏atwo

w tych dziedzinach (...) cz∏owiek ulega ego-

izmowi i drugich – najbli˝szych! – czyni ofia-

rà tego egoizmu. Ten kryzys nie ominà∏ rodzi-

ny, nie ominà∏ on, niestety, polskiej rodziny!

Powoduje tyle obrazy Boga... Rozwody... Trwa-

∏e sk∏ócenie i konflikty w wielu rodzinach...

Coraz cz´Êciej dochodzi do zamykania si´ ro-

dziny wy∏àcznie wokó∏ w∏asnych spraw (...),

zanika wi´ê wewnàtrz samej rodziny (...),

a ile˝ rodzin choruje i cierpi na skutek nad-

u˝ywania alkoholu... Trzeba zmieniç stosunek

do dziecka pocz´tego (...), nigdy nie jest [ono]

intruzem ani agresorem...

Czy wolno lekkomyÊlnie nara˝aç polskie rodzi-

ny na dalsze zniszczenie? Nie mo˝na tutaj mó-

wiç o wolnoÊci cz∏owieka, bo to jest wolnoÊç,

która zniewala. Tak, trzeba (...) dojrza∏ej wol-

noÊci. Tylko na takiej mo˝e si´ opieraç spo∏e-

czeƒstwo, naród (...) ale nie mo˝na stwarzaç

fikcji wolnoÊci, która (...) cz∏owieka (...) znie-

wala i znieprawia. Z tego trzeba zrobiç rachu-

nek sumienia u progu III Rzeczypospolitej!

Mo˝e dlatego mówi´ tak, jak mówi´, ponie-

wa˝ to jest moja matka, ta ziemia! To jest mo-

ja matka, ta Ojczyzna!... I zrozumcie wy

wszyscy, którzy lekkomyÊlnie podchodzicie

do tych spraw, zrozumcie, ˝e te sprawy nie

mogà mnie nie obchodziç, nie mogà mnie nie

boleç! Was te˝ powinny boleç! ¸atwo jest

zniszczyç, trudno odbudowaç! Zbyt d∏ugo

niszczono! Trzeba intensywnie odbudowy-

waç!... Niech si´ odrodzi w Bogu ludzkie oj-

costwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyƒ-

stwo, niech si´ odrodzi rodzina, szczególne

miejsce przymierza Boga z ludêmi. Imi´ jego

koÊció∏ domowy”43.

W Radomiu podczas homilii Jan Pawe∏ II po raz

kolejny nawiàza∏ do sprawy rodziny, komentu-

jàc przykazanie: Nie zabijaj! Po napi´tnowaniu

nieludzkich systemów, które odrzuci∏y treÊç

tego przykazania, zwróci∏ uwag´, ˝e: „Do tego

wielkiego cmentarzyska ofiar ludzkiego okru-

cieƒstwa w naszym stuleciu do∏àcza si´ inny

wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych...

Korzeƒ dramatu bywa zró˝nicowany. Jednak˝e

pozostaje i tutaj ludzka instancja, te grupy,

czasem grupy nacisku, te cia∏a ustawodawcze,

które «legalizujà» pozbawianie ˝ycia cz∏owieka

nienarodzonego. (...) Czy jest taki parlament,

który ma prawo zalegalizowaç zabójstwo nie-

winnej ludzkiej istoty?”44.

W ¸om˝y nawiàza∏ do przykazania: Nie cudzo-

∏ó˝! Pyta∏ dramatycznie: „Czy podstawowe za-

sady moralne nie zosta∏y «wyrwane» z naszej

gleby przez Z∏ego, który pod ró˝nymi ukrywa

si´ postaciami? Czy nie zosta∏y «wydziobane»

przez rozkrzyczane drapie˝ne ptactwo wielo-

rakiej propagandy, publikacji, widowisk, pro-

gramów, które igrajà z naszà ludzkà s∏aboÊcià?

(...) Oby ca∏e nasze spo∏eczeƒstwo uwolni∏o

si´ od tego z∏udzenia wolnoÊci, wolnej mi∏o-

Êci, którà usi∏uje si´ przes∏oniç rzeczywistoÊç

cudzo∏óstwa i rozwiàz∏oÊci. Zbyt du˝o kosztu-

je ta u∏uda. (...) niszczeje zdrowa tkanka ob-

cowaƒ i uk∏adów mi´dzyludzkich”45. 

W Bia∏ymstoku dobitnie stwierdzi∏, ˝e „moral-

noÊç jest miarà w∏aÊciwà cz∏owieczeƒstwa”.

Nawiàzujàc do siódmego przykazania oraz

do encykliki Rerum novarum Leona XIII, Pa-

pie˝ g∏osi∏, ˝e „jest zadaniem szczególnie do-

nios∏ym dla naszego narodu i spo∏eczeƒstwa,

a˝eby przezwyci´˝ajàc nast´pstwa ustroju,

który okaza∏ si´ ekonomicznie niewydolny,

a etycznie szkodliwy, budowaç w ramach no-

wego ustroju sprawiedliwy ∏ad, w którym ludz-
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kie talenty nie b´dà si´ marnowa∏y, a ca∏oÊç ˝y-

cia spo∏eczno-ekonomicznego odzyska po-

trzebnà równowag´”. „Je˝eli w realizacji tej

reformy gospodarczej b´dà skrupulatnie prze-

strzegane zasady sprawiedliwoÊci, jeÊli ka˝dy

b´dzie si´ liczy∏ nie tylko z interesem w∏a-

snym, ale równie˝ z interesem spo∏ecznym; je-

Êli w dzia∏aniach gospodarczych nie zabraknie

troski o najubo˝szych i najbardziej potrzebujà-

cych – wówczas Pan Bóg z pewnoÊcià pob∏ogo-

s∏awi wysi∏kom” – napomina∏ Jan Pawe∏ II. Sta-

wia∏ te˝ gospodarce kapitalistycznej powa˝ne

pytania etyczne: „system wolnego rynku, sys-

tem w∏asnoÊci prywatnej, produkcji prywat-

nej. Bardzo dobrze, ale dlaczego ten system

(…) nie s∏u˝y temu, co jest pierwszorz´dnym

prawem Bo˝ym, prawem natury, mianowicie

powszechnemu u˝ywaniu tych dóbr?”46.

Z Bia∏egostoku uda∏ si´ do Olsztyna, gdzie od-

wiedzi∏ szpital dzieci´cy. Podobne odwiedziny

w sierpniu z∏o˝y∏ w szpitalu w Krakowie. Nie

by∏ to jedyny aspekt czynów mi∏osiernych Pa-

pie˝a podczas tej pielgrzymki – nie tylko „na-

wiedza∏ chorych”, ale tak˝e wi´êniów w za-

k∏adzie karnym w P∏ocku.

Podczas homilii Papie˝, komentujàc przykaza-

nie: Nie mów fa∏szywego Êwiadectwa..., po-

wiedzia∏: „Niewiele daje wolnoÊç mówienia,

jeÊli s∏owo wypowiadane nie jest wolne. JeÊli

sp´tane jest egocentryzmem, k∏amstwem,

podst´pem, mo˝e nawet nienawiÊcià lub po-

gardà dla innych... W ogóle nie da si´ zacho-

waç ósmego przykazania – przynajmniej w wy-

miarze spo∏ecznym – jeÊli brakowaç b´dzie

˝yczliwoÊci, wzajemnego zaufania i szacun-

ku...”. Papie˝ energicznie wskazywa∏ na mani-

pulacj´, obmow´, oszczerstwo. „Cz∏owiek

(...) nie jest naprawd´ wolny, je˝eli nie mówi

prawdy (...). Zach∏ystujemy si´ tà wolnoÊcià,

której przedtem nam odmawiano... Ale rów-

noczeÊnie zapominamy o tym wymiarze pod-

stawowym, ˝e nie ma prawdziwej wolnoÊci

bez prawdy”47. 

W Olsztynie Jan Pawe∏ II spotka∏ si´ z przedsta-

wicielami laikatu. Âwieckim katolikom przypo-

mina∏: „Starajmy si´ prze∏amywaç konsumpcyjny

i bierny styl, w jakim korzystamy z udzielanych

nam przez KoÊció∏ darów duchowych. Fa∏szywy

to obraz KoÊcio∏a, w którym duchowni zajmujà

si´ rozdzielaniem darów duchowych, do Êwiec-

kich zaÊ nale˝y tylko ich przyjmowanie... Nie

chodzi o to, by zamazywa∏a si´ ró˝nica mi´dzy

kap∏anem a katolikiem Êwieckim. Chodzi o to,

byÊmy wszyscy i ka˝dy z osobna odkrywali swo-

je charyzmaty...”48. 

We W∏oc∏awku, komentujàc dziewiàte przyka-

zanie, Papie˝ mówi∏: „Nie daç si´ uwik∏aç ca-

∏ej tej cywilizacji po˝àdania i u˝ycia, która pa-

noszy si´ wÊród nas i nadaje sobie nazw´

europejskoÊci (...) korzystajàc z ró˝nych Êrod-

ków przekazu i uwodzenia. Czy to jest cywili-

zacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura – czy

raczej antykultura? (...) Przecie˝ kulturà jest

to, co czyni cz∏owieka bardziej cz∏owiekiem.

Nie to, co tylko „zu˝ywa” jego cz∏owieczeƒ-

stwo”49. Po raz pierwszy w Polsce dokona∏

przeciwstawienia „cywilizacji Êmierci” chrze-

Êcijaƒskiej „cywilizacji ˝ycia”, nazywajàc jej

Êwiadkiem ks. Jerzego Popie∏uszk´.

Wreszcie w P∏ocku nawiàza∏ do ostatniego

przykazania dekalogu. Po raz kolejny nawiàza∏

do zagadnieƒ miejsca dóbr materialnych

w hierarchii, umieszczajàc te rozwa˝ania

w kontekÊcie budowania gospodarki rynkowej

w Polsce. „Bogactwo i ró˝ne wygody tego
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Êwiata przemijajà, a zatem nie mogà byç na-

szym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest

wa˝niejsza ni˝ rzeczy, a dusza jest wa˝niejsza

ni˝ cia∏o, tote˝ nigdy i nikomu nie wolno dà-

˝yç do dóbr materialnych z pogwa∏ceniem pra-

wa moralnego, z pogwa∏ceniem praw drugiego

cz∏owieka”50. 

Podobnie jak system totalitarny, tak konsump-

cjonizm wspó∏czesnej cywilizacji jawi si´ Pa-

pie˝owi jako skazana na niepowodzenie próba

zbudowania moralnoÊci bez Boga. Papie˝ ja-

sno przedstawia zasadniczy spór co do tego,

czym jest wolnoÊç: czy jest dowolnoÊcià wy-

boru (jak sugeruje jej liberalna koncepcja),

czy te˝ jest (jak chce KoÊció∏) wolnoÊcià ku

czynieniu dobra – i kto jest w zwiàzku z tym

jej g∏ównym wrogiem: Bóg czy te˝ sam cz∏o-

wiek ulegajàcy wp∏ywom szatana i Êwiata.

Wpisane to zostaje w wymiar spo∏eczny – po-

niewa˝ cz∏owiek nie jest izolowanym indywi-

duum, lecz ˝ywym elementem wspólnoty,

na którà wp∏ywa poprzez swoje dzia∏anie.

W P∏ocku mówi∏: „WolnoÊç jest trudna, trzeba

si´ jej uczyç (...), trzeba si´ uczyç byç wol-

nym tak, a˝eby nasza wolnoÊç nie stawa∏a si´

naszà w∏asnà niewolà, zniewoleniem we-

wn´trznym, ani te˝ nie stawa∏a si´ przyczynà

zniewolenia innych (...)”. Na koniec swej

trudnej katechezy nie szcz´dzi∏ jednak s∏ów

pokrzepienia: „Jestem dobrej myÊli. Polacy ju˝

nieraz umieli byç wolnymi. Umieli swoje umi-

∏owanie wolnoÊci przekszta∏ciç w twórczoÊç,

przymierze, solidarnoÊç. Umieli tak˝e swoje

umi∏owanie wolnoÊci przekszta∏caç tak˝e

w ofiar´... Nie zapominajmy, ˝e dzieje przy-

nios∏y nam straszliwà lekcj´ (...) wolnoÊci nad-

u˝ytej do ob∏´du... Czym˝e by∏a – w kontek-

Êcie Konstytucji 3 maja – Targowica? Ale

potem zaczà∏ si´ na nowo proces pozyskiwania

wolnoÊci za wielkà cen´. (...) T́  cen´ p∏aci∏y

pokolenia... Dlatego te˝ (...) pozwólcie mi byç

dobrej myÊli i pomó˝cie papie˝owi, ˝eby si´

nie musia∏ martwiç”51.

Swój pobyt w Warszawie Papie˝ rozpoczà∏

od spotkania z w∏adzami paƒstwowymi. Pod-

czas wyg∏oszonego na Zamku Królewskim prze-

mówienia odwo∏a∏ si´ do Konstytucji 3 maja jako

„wzorcowego punktu odniesienia dla nowej

Konstytucji”. Cytujàc Rocco Butiglionego, sta-

wia∏ przed Polakami zadanie odkrycia prawdzi-

wej tradycji europejskiej wbrew spo∏eczeƒstwu

konsumpcyjnemu. „Ufajmy zatem, ˝e wprowa-

dzajàc wolny rynek, Polacy nie zaprzestanà

utrwalaç w sobie i pog∏´biaç postawy solidar-

noÊci. Wa˝nym elementem tej postawy jest tro-

ska o prawa ludzkie, poczàwszy od najwa˝niej-

szego z nich, prawa do ˝ycia (...) SolidarnoÊç to

znaczy równie˝ zabiegaç o respektowanie praw

wszystkich pokrzywdzonych i najs∏abszych...”.

Stara∏ si´ te˝ Jan Pawe∏ II uÊwiadomiç w∏a-

dzom wolnej Polski spoczywajàcà na nich od-

powiedzialnoÊç: „WolnoÊç jest zawsze wyzwa-

niem. A w∏adza jest wyzwaniem wolnoÊci. Nie

mo˝na jej sprawowaç inaczej, jak tylko s∏u˝àc.

˚ycz´ wam przeto, i o to co dzieƒ ˝arliwie si´

modl´, abyÊcie mogli jà sprawowaç «dla dobra

powszechnego i ugruntowania wolnoÊci», pa-

mi´tajàc, ˝e wolnoÊci nie gruntuje si´ inaczej,

jak tylko przez prawd´”52.

Jan Pawe∏ II uda∏ si´ nast´pnie do katedry

Êw. Jana, by tam wyg∏osiç przemówienie z oka-

zji 200-lecia Konstytucji 3 maja. Zebranym pro-

ponowa∏ nast´pujàcà modlitw´: „Dzi´kujemy

Ci, Bo˝e, za to, ˝e jesteÊmy Polakami. Âwiado-

mi jednak grzechów i wad naszych, prosimy

Ci´: daj nam uprzàtnàç dom ojczysty. Wyzwól

nas od zniewoleƒ ducha. I tak, jak cudownie

przeprowadzi∏eÊ nas suchà nogà przez «Morze

Czerwone», naucz nas byç wolnymi”. Na koniec
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jeszcze raz wraca∏ do problemu wolnoÊci: „Wol-

noÊci nie mo˝na tylko posiadaç, nie mo˝na jej

zu˝ywaç. Trzeba jà stale zdobywaç i tworzyç.

(...) Niech ta sama prawda i màdroÊç, jaka wy-

razi∏a si´ w majowej konstytucji, ukszta∏tuje

dalszà przysz∏oÊç Rzeczypospolitej w duchu

sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci spo∏ecznej dla dobra

wszystkich ludzi i chwa∏y Boga samego”53.

Nie unika∏ odniesieƒ do bie˝àcych sporów po-

litycznych – m.in. zajà∏ jasne stanowisko, jeÊli

chodzi o zagadnienie obrony ˝ycia ludzkiego

od chwili pocz´cia, spotykajàc si´ w Warsza-

wie z parlamentarzystami, inicjatorami usta-

wy o ochronie ˝ycia pocz´tego. PodkreÊla∏:

„Chodzi tu o dobro cz∏owieka. Chodzi o dobro

wspólne narodu, o jego zdrowie moralne i fi-

zyczne”54. Spotka∏ si´ tak˝e z korpusem dy-

plomatycznym, wobec którego podkreÊla∏, ˝e

trwa∏y pokój wymaga trwa∏ych podstaw etycz-

nych. Podobnie jak w 1987 roku, spotka∏ si´

z przedstawicielami Êwiata kultury. Przypo-

mnia∏ po raz kolejny o zwiàzkach kultury pol-

skiej i jej twórców z KoÊcio∏em, szczególnie

bliskich w czasie stanu wojennego. Nast´pne-

go dnia Jan Pawe∏ II ju˝ drugi raz podczas

swych pielgrzymek do Polski spotka∏ si´

z przedstawicielami wspólnoty ˝ydowskiej,

uczestniczy∏ tak˝e w kolejnym po Bia∏ymstoku

nabo˝eƒstwie ekumenicznym – tym razem

w warszawskim koÊciele luteraƒskim Przenaj-

Êwi´tszej Trójcy. PodkreÊli∏ przy okazji patrio-

tyzm polskich luteran – powo∏ujàc si´ na he-

roicznà postaç bpa Bursche. 

W Warszawie wyg∏osi∏ te˝ ostatnià wielkà ho-

mili´ podczas tej fazy pielgrzymki do Polski,

poÊwi´conà przykazaniu mi∏oÊci. „Nasza Oj-

czyzna znalaz∏a si´ znowu w szczególnym mo-

mencie historycznym, momencie pod wielo-

ma wzgl´dami jedynym (...) modl´ si´ z wami

o ten egzamin z wolnoÊci, który jest przed wa-

mi. Prze˝ywam wspólnie z wami trudnoÊci,

które sà nowe i cz´sto nieoczekiwane (...) Od-

powiedê jest jedna: jest nià przykazanie mi∏o-

Êci”. „Zarzewie wolnoÊci przyniós∏ Europie Êw.

Pawe∏, ten, który g∏osi∏ wyzwolenie przez

Chrystusa... Z biegiem czasu, zw∏aszcza w tzw.

czasach nowo˝ytnych, Chrystus jako sprawca

ducha europejskiego, jako sprawca tej wolno-

Êci, która w Nim ma swój zbawczy korzeƒ, zo-

sta∏ wzi´ty w nawias i zacz´∏a si´ tworzyç in-

na mentalnoÊç europejska, mentalnoÊç, którà

krótko mo˝na wyraziç w takim zdaniu: «MyÊl-

my tak, ˝yjmy tak, jakby Bóg nie istnia∏». (…)

Je˝eli chcemy stanàç na p∏aszczyênie humani-

zmu... pami´tajmy, ˝e ten humanizm ma

w Chrystusie swoje najpe∏niejsze objawienie.

(...) To jest prawda o cz∏owieku, to jest praw-

da o cz∏owieku europejskim. I my, Polacy, tej

prawdy o cz∏owieku nie mo˝emy zdradziç”.

Jeszcze raz Papie˝ wo∏a∏ w Warszawie o odno-

w´ ducha tej ziemi – „tej polskiej ziemi, tej

europejskiej ziemi, tej ca∏ej ziemi”55. Nato-

miast podczas rozwa˝ania przed modlitwà

Anio∏ Paƒski Jan Pawe∏ II wraca do problemu

aborcji oraz rodziny: „Matko... Pomó˝ nam od-

budowaç polskà rodzin´ jako Êwi´te, sakra-

mentalne przymierze osób, jako ostoj´ poko-

leƒ. Niech ta rodzina b´dzie prawdziwym

Êrodowiskiem mi∏oÊci i ˝ycia. (...) Niech b´-

dzie pierwszà szko∏à przykazania mi∏oÊci... Po-

przez rodziny przebiega przysz∏oÊç cz∏owieka.

Od nich zale˝y przysz∏oÊç cz∏owieka na ziemi

ojczystej. Od nich zale˝y przysz∏oÊç Polski”56.

W przemówieniu do episkopatu Polski Jan Pa-

we∏ II mówi∏: „W poprzednim uk∏adzie KoÊció∏

broni∏ cz∏owieka przed systemem. (...) KoÊció∏

stwarza∏ jakby przestrzeƒ, w której cz∏owiek
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i naród móg∏ broniç swych praw. (...) W tej

chwili cz∏owiek musi znaleêç w KoÊciele prze-

strzeƒ do obrony poniekàd przed samym sobà.

Przed z∏ym u˝yciem swej wolnoÊci, przed zmar-

nowaniem historycznej szansy dla narodu. O ile

sytuacja dawniejsza zyskiwa∏a KoÊcio∏owi ogól-

ne uznanie – nawet ze strony Êrodowisk «laic-

kich» – to w sytuacji obecnej na takie uznanie

(...) nie mo˝na liczyç... Ten sprzeciw jest dla Ko-

Êcio∏a tak˝e potwierdzeniem (...) bycia w praw-

dzie”57. ZaÊ podsumowujàc swój pobyt, mówi∏

na lotnisku Ok´cie: „Sà powody do tego dzi´k-

czynienia... Polska nie tylko wróci∏a na map´

Europy... Polacy równie˝ przy∏o˝yli r´k´

do uwolnienia Europy od dwóch okrutnych sys-

temów nieludzkiego totalitaryzmu, tak ˝e otwie-

ra si´ przed narodami naszego kontynentu mo˝-

liwoÊç budowania wspólnego domu... PrzejÊcie

od spo∏eczeƒstwa zniewolonego do spo∏eczeƒ-

stwa obywatelskiego, suwerennego, do Rzeczy-

pospolitej, stawia przed ka˝dym nowe zadania.

Przeciw ich podj´ciu dzia∏ajà stare nawyki,

a cz´Êciowo tak˝e dawne struktury, których nie

sposób zmieniç z dnia na dzieƒ. (...) Nie pozwól-

cie si´ zniewoliç ró˝nym odmianom materiali-

zmu, który pomniejsza pole widzenia wartoÊci –

i cz∏owieka samego te˝ pomniejsza. Duch Praw-

dy, którego przyniós∏ Chrystus, jest êród∏em

prawdziwej wolnoÊci i prawdziwej godnoÊci

cz∏owieka...”58.

Dokona∏ te˝ jasnej oceny przemian spo∏ecz-

nych, zachodzàcych po czasach komunizmu.

Przy czym zwraca∏ uwag´ na koniecznoÊç mo-

ralnà ochrony najubo˝szych oraz uzgadniania

interesu prywatnego z dobrem wspólnym,

a tak˝e na przestrzeganie wymiaru moralnego

w dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Papie˝ spotka∏ si´ z Wojskiem Polskim jeszcze

w Koszalinie, podczas którego podkreÊla∏, ˝e

„spotkanie papie˝a Polaka z Wojskiem Polskim

pozostanie znakiem «nowego porzàdku» w ˝y-

ciu spo∏eczeƒstwa i narodu”. Mówi∏ z aprobatà

o powrocie nauczania religii do szkó∏ publicz-

nych (we W∏oc∏awku mówi∏: „Katecheza wróci-

∏a do sal szkolnych i znalaz∏a swoje miejsce

i odbicie w systemie wychowawczym. Osobi-

Êcie bardzo si´ z tego ciesz´”59), zwraca∏ uwag´

na koniecznoÊç odwo∏ania do Boga w konstytu-

cji. PodkreÊlajàc wartoÊç jednoÊci Europy,

przestrzega∏ zarazem przed bezkrytycznym

si´ganiem po wzorce zachodnie. We W∏oc∏aw-

ku przypomnia∏, ˝e Polska jest cz´Êcià Europy:

„Zawsze byliÊmy i jesteÊmy w Europie. Nie

musimy do niej wchodziç, poniewa˝ jà tworzy-

liÊmy, i tworzyliÊmy jà z wi´kszym trudem,

ani˝eli ci, którym si´ przypisuje albo którzy

sobie przypisujà patent na europejskoÊç, wy-

∏àcznoÊç”60. Zdaniem Papie˝a, Europa prawdzi-

wa to Europa chrzeÊcijaƒska, stworzona przez

m´czenników, zarówno antycznych, jak i XX-

-wiecznych, np. ks. Jerzego Popie∏uszk´. Mó-

wi∏ te˝ o kryzysie europejskim, który wyra˝a∏

si´ w rasizmie oraz w „micie klasy”. „Z tego

mamy si´ wyzwalaç! Europa potrzebuje odku-

pienia!”. 

Domaga∏ si´ naturalnego i pe∏nego miejsca dla

KoÊcio∏a w przestrzeni publicznej, bez jakich-

kolwiek uzurpacji z jego strony. S∏uszna auto-

nomia rzeczy ziemskich nie oznacza przecie˝

w ˝adnym razie porzàdku spo∏ecznego bez Bo-

ga, lecz raczej koniecznoÊç podj´cia osobistej

odpowiedzialnoÊci przez katolików, i nie tylko

przez nich, za poszukiwanie w∏aÊciwych roz-

wiàzaƒ politycznych, ekonomicznych, spo-

∏ecznych etc.
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Po raz pierwszy nauczanie papieskie spotka∏o

si´ z otwartym odrzuceniem ze strony niektó-

rych komentatorów, odrzuceniem nieinspiro-

wanym przez totalitarne paƒstwo. Krytyk´ na-

uczania papieskiego sformu∏owa∏y zarówno

Êrodowiska liberalne, jak i grono tzw. katoli-

ków otwartych. Wykazali si´ oni tak˝e ma∏o-

dusznoÊcià, wypominajàc Papie˝owi plany kil-

kudniowego wypoczynku w Polsce.

Papieskie nauczanie nabiera zupe∏nie nowego

wymiaru, gdy patrzymy na wspó∏czesne przejawy

skrajnego laicyzmu w krajach Europy Zachodniej.

Sierpniowy pobyt nie mia∏ jedynie lokalnie pol-

skiego kontekstu. Na krakowskim Rynku Papie˝

beatyfikowa∏ wspomnianà ju˝ Aniel´ Salaw´.

Mówi∏: „Dla cz∏owieka przy koƒcu XX stulecia

program brzmi: «˚yjmy tak, jakby Bóg nie ist-

nia∏». JeÊli jednak Bóg nie istnieje, wszystko

wolno – stwierdzi∏ Dostojewski. JesteÊmy po-

za dobrem i z∏em – dopowiada Nietzsche. (...)

Mamy za sobà doÊwiadczenia a˝ nadto wymow-

ne i straszliwe, które Êwiadczà o tym, co w rze-

czywistoÊci oznacza ten nietzcheaƒski pro-

gram... «Duch daje ˝ycie; cia∏o na nic si´ nie

przyda» (J 6,63) – w tych kilku s∏owach Chry-

stus wypowiada ocen´ wszystkich odmian ma-

terializmu, które pod ró˝nymi postaciami wcià˝

wracajà, by si´ w ludziach opieraç Duchowi

Âwi´temu, który daje ˝ycie. Nie zasmucajmy

Ducha Âwi´tego!”61.

14 i 15 sierpnia w Cz´stochowie trwa∏ Âwia-

towy Dzieƒ M∏odzie˝y. Najwa˝niejsze polskie

sanktuarium maryjne sta∏o si´ miejscem wy-

darzeƒ kluczowych dla ca∏ego KoÊcio∏a, przyj-

mujàc pielgrzymów dos∏ownie z ca∏ego Êwia-

ta. W pierwszym dniu Jan Pawe∏ II wyg∏osi∏

rozwa˝anie tekstu Apelu Jasnogórskiego. Pa-

pie˝ mówi∏ m.in.: „Nowo˝ytna cywilizacja (...)

stara si´ bytowaç tak, jakby Boga nie by∏o. Je-

˝eli jednak Boga nie ma, czy ty, cz∏owieku, na-

prawd´ jesteÊ?”. ZaÊ w homilii podczas mszy

Êwi´tej 15 sierpnia zwraca∏ uwag´ na spotka-

nie Wschodu i Zachodu w KoÊciele.

Przed m∏odymi ludêmi stawia∏ ambitny pro-

gram: „JesteÊcie odpowiedzialni, drodzy przy-

jaciele, za to or´dzie ewangeliczne... Waszym

pos∏annictwem jest zabezpieczenie w jutrzej-

szym Êwiecie obecnoÊci takich wartoÊci jak

pe∏na wolnoÊç religijna, poszanowanie osobo-

wego wymiaru rozwoju, ochrona prawa cz∏o-

wieka do ˝ycia od momentu pocz´cia a˝

do naturalnej Êmierci, troska o rozwój i umoc-

nienie rodziny, dowartoÊciowanie kulturo-

wych odr´bnoÊci dla wzajemnego ubogacania

si´ wszystkich ludzi, ochrona równowagi na-

turalnego Êrodowiska”62. Koƒcowym aktem

Âwiatowego Dnia M∏odzie˝y by∏o zawierzenie

m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata Matce Bo˝ej.

Czytamy w tekÊcie zawierzenia m.in.: „Matko

MàdroÊci, naucz nas tworzenia takiej kultury

i cywilizacji, która opierajàc si´ na prawach

Bo˝ych, s∏u˝y∏aby cz∏owiekowi. Naucz nas du-

cha pojednania i przebaczenia. Spraw, byÊmy

nie uciekali przed nowymi zadaniami. Ca∏a

wspó∏czesna rzeczywistoÊç czeka na swojà

pe∏nà ewangelizacj´”63.

Nazajutrz Papie˝ ˝egna∏ si´ z Polskà na lotni-

sku w Balicach. „Zdajemy sobie szczególnie

spraw´, ˝e w niej – w Ewangelii – tkwià ko-

rzenie Europy. Po nad wyraz bolesnych do-

Êwiadczeniach naszego stulecia (...) nie-

odzowne jest si´gni´cie do chrzeÊcijaƒskich

korzeni Europy. Na tym w∏aÊnie polega sama

istota ewangelizacji naszego kontynentu,

a na tym kontynencie naszego narodu i spo∏e-

czeƒstwa. (...) S∏owa «Jestem przy Tobie, pa-

mi´tam, czuwam», skierowane do Bogurodzi-

cy, a przez Nià do Chrystusa Odkupiciela
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cz∏owieka, doskonale streszczajà program tej

nowej ewangelizacji... Nie wystarczy bowiem

przypomnieç historycznej prawdy poczàtków

Europy. Tu chodzi o korzenie – a korzenie

sprawiajà, ˝e drzewo trwa i roÊnie. Trzeba si´

wcià˝ przekonywaç, czy nasze europejskie

i polskie bytowanie nie zosta∏o w rzeczywisto-

Êci oderwane od tych korzeni. Przecie˝ bar-

dzo pracowano i pracuje si´ nad tym, a˝eby

Europ´ (...) wyzuç z tego, co istotnie chrzeÊci-

jaƒskie. Dlatego ten Jasnogórski Apel jest na-

dal aktualny”64.

V pielgrzymka: 22 maja 1995

Kontekst międzynarodowy

G∏ównym supermocarstwem pozostaje USA.

Na jego czele od 1992 stoi demokrata Bill

Clinton. W styczniu 1994 zostaje powo∏ane

Pó∏nocnoamerykaƒskie Porozumienie o Wol-

nym Handlu. W 1994 Amerykanie interwe-

niujà w celu unikni´cia anarchii na Haiti. Dla

Europy proponujà tzw. partnerstwo dla poko-

ju, otwarte tak˝e na Rosj´. 

Rosja prze˝ywa okres niepokojów wewn´trz-

nych; prezydent Borys Jelcyn wprowadza

w 1993 roku system rzàdów prezydenckich.

Dochodzi do walk z tzw. zwolennikami parla-

mentu w Moskwie. W 1994 wybucha woj-

na rosyjsko-czeczeƒska; Rosja nie chce dopu-

Êciç do uniezale˝nienia si´ tej kaukaskiej

republiki. Bia∏oruÊ opowiada si´ za zjednocze-

niem z Rosjà. ZaÊ w grudniu 1995 wybory par-

lamentarne wygrywajà rosyjscy komuniÊci.

Od 1992 roku istnieje na mocy uk∏adu z Ma-

astricht Unia Europejska, która w 1995 zawie-

ra traktat w Schengen dotyczàcy zniesienia

granic wewn´trznych. Na poczàtku tego˝ roku

Unia z „12” zamienia si´ w „15”, gdy˝ przyst´-

pujà do niej Austria, Szwecja i Finlandia.

W krajach Unii najpowa˝niejsze zmiany nast´-

pujà we W∏oszech, które prze˝ywajà za∏ama-

nie skorumpowanego systemu politycznego.

Znikajà tradycyjne partie (chadecy i socjali-

Êci). Na czele rzàdu od 1994 staje centropra-

wicowy premier Silvio Berlusconi.

JednoczeÊnie jednak w 1993 nast´puje roz-

pad Czechos∏owacji na dwa niezale˝ne paƒ-

stwa narodowe, zaÊ w by∏ej Jugos∏awii trwa

krwawa wojna domowa, której nie sà w stanie

zapobiec interwencje dyplomatyczne paƒstw

zachodnich. 

W 1994 dochodzi te˝ do krwawej wojny ple-

miennej w Ruandzie, która stanie si´ poczàt-

kiem ca∏ej serii konfliktów w tym regionie

Afryki. W Meksyku w stanie Chiapas wybu-

cha lewacka rebelia indiaƒska zapatystów.

RównoczeÊnie nasilajà si´ walki w Turcji prze-

ciwko komunizujàcej partyzantce kurdyjskiej. 

Na Bliskim Wschodzie udaje si´ zawrzeç

w 1993 w Waszyngtonie pokój palestyƒsko-

-izraelski, na mocy którego ma powstaç Auto-

nomia Palestyƒska. W 1994 dochodzi tak˝e

do pokoju jordaƒsko-izraelskiego. Jednak pro-

ces pokojowy zostaje zahamowany przez za-

bójstwo premiera Izraela Icchaka Rabina.

W RPA dochodzi do pierwszych mi´dzyraso-

wych wyborów w 1994, a na czele paƒstwa

staje Nelson Mandela, przywódca Afrykaƒ-

skiego Kongresu Narodowego. On sam wraz

z ostatnim „bia∏ym” prezydentem RPA de Kler-

kiem zostaje laureatem pokojowej Nagrody

Nobla w 1993.

Kontekst polski

W Polsce mieliÊmy do czynienia, zw∏aszcza

w okresie 1992–1995, z licznymi powa˝nymi

wstrzàsami politycznymi. W czerwcu 1992 do-

sz∏o do przesilenia na tle lustracji i obalenia pro-

lustracyjnego rzàdu Jana Olszewskiego. Zastàpi∏

go rzàd Hanny Suchockiej, popierany m.in.

przez Uni´ Demokratycznà i ZChN. 
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Za jego istnienia uda∏o si´ w styczniu 1993

przeg∏osowaç umiarkowanà wersj´ ustawy an-

tyaborcyjnej. W maju 1993, po nieca∏ym roku

dzia∏alnoÊci, rzàd uzyska∏ w parlamencie wo-

tum nieufnoÊci na wniosek pos∏ów NSZZ Soli-

darnoÊç. W lipcu uda∏o si´ jeszcze podpisaç

konkordat ze Stolicà Apostolskà. 

We wrzeÊniu, tu˝ po zakoƒczeniu procesu wyco-

fywania wojsk rosyjskich z terytorium Polski,

wybory wygra∏y si∏y postkomunistyczne – Sojusz

Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnic-

two Ludowe. Prawica na skutek rozdrobnienia

na kilkanaÊcie list pozosta∏a poza parlamentem.

Na czele rzàdu stanà∏ Waldemar Pawlak. Nowy

rzàd odk∏ada ratyfikacj´ konkordatu. 

W 1994 roku post´puje integracja Polski ze

strukturami politycznymi Zachodu: przyst´pu-

jemy do „partnerstwa dla pokoju” oraz sk∏ada-

my wniosek o przyj´cie naszego kraju do Unii

Europejskiej. Podpisujemy traktat o dobrosà-

siedzkich stosunkach z Litwà. W tym samym

roku Bill Clinton sk∏ada wizyt´ w Polsce.

W zwiàzku z tzw. sprawà drawskà, to jest pyta-

niem o kontrol´ cywilnà rzàdu nad armià, zo-

staje odwo∏any tzw. prezydencki minister obro-

ny. Narasta konflikt na linii rzàd – prezydent.

W marcu 1995 Pawlaka z PSL zast´puje

na czele rzàdu postkomunista Józef Oleksy.

Ofensywa polityczna SLD trwa – postkomuni-

styczny kandydat na prezydenta w wyborach

w listopadzie 1995 roku pokonuje w drugiej

turze Lecha Wa∏´s´ wi´kszoÊcià 1,5 % g∏osów.

Jeszcze przed ustàpieniem z urz´du Wa∏´sa

formu∏uje pod adresem urz´dujàcego premie-

ra Oleksego oskar˝enie o wspó∏prac´ z sowiec-

kim i rosyjskim wywiadem. 

Wkrótce po pobycie Papie˝a, w lipcu 1995,

sejm wprowadza moratorium na wykonywanie

kary Êmierci.

Kontekst kościelny

W ciàgu ostatnich miesi´cy jednym z podsta-

wowych przedmiotów zaanga˝owania Stolicy

Apostolskiej i Papie˝a osobiÊcie by∏y dzia∏ania

na rzecz pokoju na Ba∏kanach – liczne apele

papieskie, listy do przywódców paƒstw zaan-

ga˝owanych w konflikt, Âwiatowy Dzieƒ Mo-

dlitw o Pokój na Ba∏kanach (23 I 1994). Papie˝

odby∏ te˝ pielgrzymk´ do Chorwacji. Podob-

nie aktywne stanowisko zajà∏ Papie˝ wobec

wojny w Ruandzie. Przyjà∏ te˝ na audiencji

czeczeƒskich muzu∏manów. 

Stolica Apostolska zajmowa∏a si´ tak˝e normali-

zowaniem swoich stosunków dyplomatycznych

z kolejnymi paƒstwami – m.in. z RPA, Jordanià,

Izraelem, a tak˝e Organizacjà Wyzwolenia Pale-

styny. Na specjalnych audiencjach zostali przy-

j´ci premier Izraela Icchak Rabin oraz szef OWP

Jasir Arafat, prezydent USA Bill Clinton oraz

prezydent Polski Lech Wa∏´sa.

Drugim wyraênym wàtkiem dzia∏aƒ papieskich

w tym okresie by∏y dzia∏ania na rzecz rodziny.

W lutym 1994 ustanowi∏ Papieskà Akademi´

Obrony ˚ycia. Rok 1994 zosta∏ og∏oszony Ro-

kiem Rodziny. Papie˝ dokona∏ beatyfikacji dwu

matek – Elisabetty Canori Mora i Gianny Beret-

ty Molla. Zajà∏ te˝ kilkakrotnie jasne stanowisko

w sprawach pozycji rodziny i regulacji urodzin,

w zwiàzku z Mi´dzynarodowà Konferencjà

na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze (wrze-

sieƒ 1994), a nast´pnie w zwiàzku ze Âwiatowà

Konferencjà na temat Kobiet w Pekinie (wrze-

sieƒ 1995). W paêdzierniku odby∏o si´ w Rzy-

mie Âwiatowe Spotkanie Rodzin. W lutym 1994

wyda∏ specjalny list do rodzin, w listopadzie –

list do dzieci, a w czerwcu 1995 – list do kobiet.

W tym kontekÊcie nale˝y te˝ umieÊciç wydanà

w marcu 1995 encyklik´ Evangelium vitae –

o wartoÊci ˝ycia, gdzie po raz kolejny Papie˝

sprzeciwi∏ si´ rozmaitym manipulacjom na ˝yciu

ludzkim (antykoncepcji, aborcji i eutanazji). 
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Papie˝ kontynuowa∏ swoje zabiegi ekumenicz-

ne – w listopadzie 1994 og∏oszono wspólnà

deklaracj´ chrystologicznà KoÊcio∏a katolic-

kiego i asyryjskiego KoÊcio∏a wschodniego,

czyli KoÊcio∏a nestoriaƒskiego. Papie˝ przyjà∏

te˝ na audiencji sekretarza generalnego Âwia-

towej Rady KoÊcio∏ów – pastora Konrada Ra-

isera oraz prawos∏awnego patriarch´ ekume-

nicznego Bart∏omieja I. Zwieƒczeniem tego

wàtku b´dzie wydanie w maju 1995 encykliki

o ekumenizmie Ut unum sint. 

Nie brakowa∏o te˝ posuni´ç majàcych na celu

zwi´kszenie wewn´trznej dyscypliny KoÊcio∏a –

Jan Pawe∏ II wyda∏ list apostolski Ordinatio sacer-

dotalis o udzielaniu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich wy∏àcz-

nie m´˝czyznom (w marcu 1994 udzielono bo-

wiem Êwi´ceƒ kap∏aƒskich kobietom w KoÊciele

anglikaƒskim), a Kongregacja Nauki Wiary zaj´-

∏a stanowisko zakazujàce udzielania komunii

Êwi´tej osobom rozwiedzionym, pozostajàcym

w nowym zwiàzku. S∏ynny ze swej kontestacji

bp Evreux we Francji – Jacques Gaillot zosta∏

zwolniony przez Papie˝a z pe∏nienia swych obo-

wiàzków. Jednak ruch kontestacyjny nabra∏ no-

wego wymiaru – w Austrii zacz´to zbieraç pod-

pisy pod petycjà „My jesteÊmy KoÊcio∏em”,

domagajàcà si´ tzw. demokratyzacji w KoÊciele.

W 1994 Papie˝ odby∏ jedynie wspomnianà po-

dró˝ do Chorwacji. By∏o to zwiàzane ze z∏a-

maniem przezeƒ koÊci udowej i miesi´cznym

pobytem w klinice Gemelli, w zwiàzku ze wsz-

czepieniem endoprotezy. W 1995 odby∏ jednak

kolejne pielgrzymki: na Filipiny, do Australii

i na Sri Lank´, do Czech (w trakcie której odwie-

dzi∏ Polsk´), do Belgii, na S∏owacj´, do Afryki

(m. in. do Kamerunu i RPA). Og∏osi∏ przy tej oka-

zji ekshortacj´ Ecclesia in Africa. Ostatnià jego

podró˝à w 1995 roku by∏y kolejne odwiedziny

w USA, podczas których wyg∏osi∏ przemówienie

na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Papie˝ w 1994 roku og∏asza te˝ pierwszà

„prywatnà” ksià˝k´ w formie specyficznego

wywiadu – rozmowy z Vitorio Messorim, pt.

Przekroczyç próg nadziei. Rozpoczyna si´ te˝

okres przygotowaƒ do Wielkiego Jubile-

uszu 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa. Papie˝ wydaje

z tej okazji programowy list Tertio millenio ad-

veniente.

Przebieg pielgrzymki

Papie˝ odby∏ nieoficjalnà wizyt´ w Polsce,

przy okazji swej podró˝y do Czech65. Odwie-

dzi∏ wówczas Skoczów, Bielsko-Bia∏à oraz ˚y-

wiec. Podczas pobytu Jana Paw∏a II mia∏o tak-

˝e miejsce spotkanie z prezydentem Lechem

Wa∏´sà, który Janowi Paw∏owi II wr´czy∏ order

Or∏a Bia∏ego. 

Nieoficjalny charakter wizyty mia∏ byç zwiàza-

ny z agresywnà politykà antykatolickà rzàdzà-

cych ugrupowaƒ, które usi∏owa∏y przekreÊliç

ustaw´ antyaborcyjnà oraz torpedowa∏y ratyfi-

kacj´ konkordatu. 

Swój kolejny, tym razem bardzo krótki pobyt

w Ojczyênie Papie˝ rozpoczà∏ od spotkania

z luteranami w Skoczowie. W swoim przes∏a-

niu podczas odprawianej póêniej mszy Êwi´tej

Papie˝ domaga∏ si´ przywrócenia ∏adu moral-

nego: „Âwiadectwo m´czenników jest dla nas

zawsze jakimÊ wyzwaniem... M´czennicy (…)

przede wszystkim oni pytajà nas o stan na-

szych sumieƒ – pytajà o naszà wiernoÊç w∏a-

snemu sumieniu... Sumienie (…) jest naszym

wewn´trznym przewodnikiem i jest s´dzià na-

szych czynów. Jak˝e wa˝ne jest wi´c, aby na-

sze sumienia by∏y prawe, aby ich osàdy oparte

by∏y na prawdzie, aby dobro nazywa∏y do-

brem, a z∏o z∏em (…)”.

„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trud-

nymi problemami spo∏ecznymi, gospodarczymi,

a tak˝e politycznymi. (…) Jednak najbardziej
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podstawowym problemem pozostaje sprawa

∏adu moralnego. Ten ∏ad jest fundamentem ˝y-

cia ka˝dego cz∏owieka i ka˝dego spo∏eczeƒ-

stwa. Dlatego Polska wo∏a dzisiaj o ludzi su-

mienia! (…) Byç cz∏owiekiem sumienia to

znaczy wymagaç od siebie, podnosiç si´ z w∏a-

snych upadków, ciàgle na nowo si´ nawracaç

(…), podejmowaç odwa˝nie odpowiedzialnoÊç

za sprawy publiczne, troszczyç si´ o dobro

wspólne, nie zamykaç oczu na biedy i potrze-

by bliênich...”. Wzywa∏ do pami´ci o komuni-

zmie jako „czasach wielkiej próby sumieƒ”,

poniewa˝ sà one „wezwaniem do czujnoÊci,

aby sumienia Polaków nie ulega∏y demoraliza-

cji, aby nie poddawa∏y si´ pràdom moralnego

permisywizmu, aby umia∏y odkryç wyzwalajà-

cy charakter wskazaƒ Ewangelii...”. „Wbrew

pozorom, praw sumienia trzeba broniç tak˝e

dzisiaj. Pod has∏ami tolerancji, w ˝yciu pu-

blicznym i w Êrodkach masowego przekazu

szerzy si´ nieraz wielka (...) nietolerancja.

Odczuwajà to boleÊnie ludzie wierzàcy. Za-

uwa˝a si´ tendencje do spychania ich na mar-

gines ˝ycia spo∏ecznego, oÊmiesza si´ i wyszy-

dza to, co dla nich stanowi najwi´kszà

Êwi´toÊç. Te formy powracajàcej dyskryminacji

budzà niepokój i muszà dawaç wiele do myÊle-

nia”. „Czas wielkiej próby polskich sumieƒ

trwa! Musimy byç mocni w wierze. Dzisiaj,

kiedy zmagacie si´ o przysz∏y kszta∏t ˝ycia

spo∏ecznego i paƒstwowego, pami´tajcie, i˝

zale˝y on przede wszystkim od tego, jaki b´-

dzie cz∏owiek – jakie b´dzie jego sumienie” –

podsumowywa∏ Jan Pawe∏ II. Jeszcze raz od-

wo∏a∏ si´ do zwiàzku mi´dzy historià narodu

polskiego i chrzeÊcijaƒstwem: „Na naszej pol-

skiej ziemi krzy˝ ma d∏ugà, ju˝ ponad tysiàclet-

nià histori´. Jest to historia zbawienia, która

wpisuje si´ w histori´ tej wielkiej wspólnoty

ludzkiej, jakà jest naród. W okresach najci´˝-

szych dziejowych prób naród szuka∏ i znajdowa∏

si∏´ do przetrwania i do powstania z dziejowych

kl´sk w∏aÊnie w nim – w Chrystusowym Krzy-

˝u! I nigdy si´ nie zawiód∏. By∏ mocny mocà

i màdroÊcià Krzy˝a!”66. 

W ˚ywcu ponownie Jan Pawe∏ II wróci∏ do pro-

blemu laicyzacji i wskazywa∏ na potrzeb´ Êwi´-

toÊci: „O Chrystusie w szczególny sposób

Êwiadczà Êwi´ci. Âwiadczà o nim wszyscy wy-

znawcy Chrystusa, którzy nie za∏amujà si´

w wierze. Nie za∏amujà si´, gdy grozi im

Êmierç, nie za∏amujà si´ nawet wówczas, gdy

grozi im (...) «wykluczenie z synagogi». Dzisiaj

trzeba to rozumieç w znaczeniu szerszym, ja-

ko wszelkie formy dyskryminacji i szykan oraz

spychania ludzi wierzàcych poza margines ˝y-

cia spo∏ecznego. Pami´tamy, jak cz´sto do-

ÊwiadczaliÊmy tego w przesz∏oÊci! Muszà wi´c

budziç niepokój równie˝ dzisiaj dajàce si´ za-

uwa˝yç w naszej Ojczyênie tendencje zmierza-

jàce do laicyzacji – programowej laicyzacji spo-

∏eczeƒstwa, ataki na KoÊció∏, oÊmieszanie

wartoÊci chrzeÊcijaƒskich, które by∏y przecie˝

u podstaw tysiàcletnich dziejów narodu”67. 

I choç nie brakowa∏o Papie˝owi s∏ów pe∏nych

˝yczliwoÊci i zach´ty (podczas rozwa˝aƒ

przed modlitwà Regina coeli mówi∏ m.in. „Ra-

duj´ si´ z waszych osiàgni´ç. Odzyskana wol-

noÊç obudzi∏a w narodzie wiele twórczej ini-

cjatywy. Wiem, ˝e wysokie bywajà koszty

dokonywanych przemian (…), ufam niez∏om-

nie, ˝e moi rodacy odnajdà w sobie doÊç mà-

droÊci i si∏y, aby tym trudnym problemom

sprostaç”), tak˝e i to przes∏anie spotka∏o si´

z niezrozumieniem lewicowych i liberalnych

komentatorów, tak˝e tych przyznajàcych si´

do katolicyzmu. 

VI pielgrzymka: 31 maja – 10 czerwca 1997

Kontekst międzynarodowy

W USA w 1996 roku ponownie na prezydenta

wybrany zosta∏ Bill Clinton. Mimo z∏agodzenia
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kursu w polityce mi´dzynarodowej USA zbom-

bardowa∏y Irak. 

Prezydentem Rosji pozosta∏ Borys Jelcyn,

a w Czeczenii trwa∏o chwilowe zawieszenie

broni. 

W Izraelu nast´pcà zamordowanego Rabina zo-

sta∏ Nataniahu, napi´cie na Bliskim Wchodzie

ponownie wzros∏o. W Afganistanie w∏adz´

przej´li talibowie, wprowadzajàc tam funda-

mentalistyczny re˝im sunnicki. Narasta∏ kon-

flikt turecki – gdzie dzia∏a∏a komunistycz-

na partyzantka kurdyjska, oraz w Algierii –

gdzie brutalni fundamentaliÊci islamscy wal-

czyli z laickà dyktaturà. W Indiach w∏adz´

przej´li nacjonaliÊci. 

W Azji Po∏udniowo-Wschodniej w 1997 roku

dosz∏o do bezprecedensowego i nieoczekiwa-

nego za∏amania si´ gospodarczego tzw. azja-

tyckich tygrysów.

W Afryce natomiast trwa∏y waÊnie etniczne

w Zairze. Kilkaset tysi´cy Hutu umkn´∏o

przed czystkami etnicznymi, zaÊ wieloletni

dyktator tego kraju Mobutu zosta∏ obalony.

W∏adz´ w Hiszpanii objà∏ po 14 latach rzàdów

socjalistów centrowy polityk Jose Maria Aznar.

Natomiast we Francji i w Wielkiej Brytanii

u w∏adzy znaleêli si´ socjaliÊci – Lionel Jospin

oraz Tony Blair, zaÊ we W∏oszech lider postko-

munistów Massimo D’Alema. Blair przetrwa

u steru w∏adzy kolejne 8 lat. Opinià europejskà

wstrzàsn´∏a Êmierç ksi´˝nej Diany w 1997 roku

– by∏ej ˝ony brytyjskiego nast´pcy tronu Karola. 

W sferze technologii dokonano pierwszego

klonowania. Naukowcom uda∏o si´ sklonowaç

owc´ Dolly, która jednak ˝y∏a krótko. 

Kontekst polski

Zmuszony do ustàpienia Józef Oleksy przeka-

zuje w∏adz´ kolejnemu postkomunistycznemu

premierowi – W∏odzimierzowi Cimoszewiczo-

wi. W lipcu 1996 po raz kolejny zosta∏o odro-

czone ratyfikowanie konkordatu. Nast´puje te˝

liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, dopuszcza-

jàca zabicie dziecka nienarodzonego z powodu

„trudnych warunków ˝ycia kobiety”. Zostanie

ona w maju 1997 uznana przez Trybuna∏ Kon-

stytucyjny za niezgodnà z konstytucjà. 

Prawicowa opozycja pozaparlamentarna wcho-

dzi w sk∏ad Akcji Wyborczej SolidarnoÊç, która

skupia struktury zwiàzku i prawicowe partie

polityczne. Poza nià pozostaje ROP Jana Ol-

szewskiego. Zwiàzkowcy „S” w marcu 1997 or-

ganizujà fal´ protestów pracowniczych.

W sierpniu 1997 prezydent KwaÊniewski zosta-

je oskar˝ony o kontakty z rezydentem wywiadu

rosyjskiego w Polsce W∏adimirem A∏ganowem.

WrzeÊniowe wybory parlamentarne wygrywa

AWS. W paêdzierniku 1997 roku na czele rzàdu

staje przedstawiciel tego klubu Jerzy Buzek.

W sk∏ad jego gabinetu wejdzie jeszcze UW.

W 1996 Polska zostaje przyj´ta do OECD.

A w lipcu 1997 zostajemy zaproszeni przez

NATO do negocjacji w sprawie cz∏onkostwa.

Ponownie ma miejsce wizyta prezydenta Clin-

tona w Warszawie.

W kwietniu 1997 roku zostaje przyj´ty przez

Zgromadzenie Narodowe projekt konstytucji.

Referendum z maja niewielkà wi´kszoÊcià g∏o-

sów (przy protestach prawicy) uznaje wa˝noÊç

nowej ustawy zasadniczej.

W lipcu ma miejsce tzw. powódê tysiàclecia,

wiele miast polskich zostaje zalanych przez

wod´. Powódê powoduje kilkadziesiàt ofiar

Êmiertelnych oraz ogromne straty materialne. 
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Kontekst kościelny

W listopadzie 1996 rozpocz´to uroczyÊcie

pierwszy rok przygotowaƒ do jubileuszu

2000 lat chrzeÊcijaƒstwa – rok Jezusa Chry-

stusa. 

W sferze ekumenicznej Papie˝, mimo ˝e uzna-

wano to za utrudnienie dialogu z prawos∏awiem,

wzià∏ aktywny udzia∏ w obchodach 400-lecia

unii brzeskiej i 350-lecia unii u˝horodzkiej.

Napi´cie w stosunkach z prawos∏awiem wiàza-

∏o si´ ze wzrastajàcym napi´ciem w stosun-

kach z Rosjà – odwo∏ano w 1997 roku wizyt´

w Rzymie przedstawicieli patriarchatu mo-

skiewskiego, zaÊ Papie˝ wystàpi∏ w obronie

wolnoÊci religijnej katolików w Rosji. Och∏o-

dzi∏y si´ tak˝e stosunki z patriarchatem eku-

menicznym Konstantynopola. 

W 1996 Papie˝ przyjà∏ w Rzymie anglikaƒskie-

go arcybiskupa Canterbury, a tak˝e ormiaƒ-

skiego katolikosa Gergina I, w obu wypadkach

podtrzymujàc dialog teologiczny. Przyjà∏ tak˝e

g∏ównego rabina Rzymu.

Stolica Apostolska dalej stara∏a si´ normalizo-

waç stosunki z innymi paƒstwami i nawiàzaç

je z tymi, które dopiero powsta∏y. Nawiàzane

zosta∏y stosunki z Tad˝ykistanem, Libià i An-

golà. Na specjalnej audiencji Jan Pawe∏ II przy-

jà∏ Fidela Castro, a tak˝e premiera Izraela Na-

taniahu. Stolica Apostolska ponownie zabra∏a

g∏os w sprawach pokoju na Bliskim Wscho-

dzie, w Afryce etc. 

W dziedzinie ˝ycia wewn´trznego KoÊcio∏a

Jan Pawe∏ II wyda∏ w 1996 konstytucj´ apo-

stolskà Universi Dominici gregis, dotyczàcà za-

sad wyboru nowego papie˝a, adhortacj´ apo-

stolskà poÊwi´conà ˝yciu konsekrowanemu,

a w 1997 kuria rzymska og∏osi∏a instrukcj´

o warunkach wspó∏pracy Êwieckich w pos∏u-

dze kap∏anów. 

Lata 1996–1997 by∏y te˝ latami intensywnych

podró˝y apostolskich Ojca Âwi´tego. W 1996

odwiedzi∏ Ameryk´ Ârodkowà i Wenezuel´, Tu-

nezj´, S∏oweni´, zjednoczone Niemcy, W´gry,

Francj´. A w 1997 – oprócz Polski – tak˝e Bo-

Êni´ i Hercegowin´, Czechy, Liban, Brazyli´.

WÊród beatyfikacji papieskich wyró˝niali si´

niemieccy, austriaccy, a przede wszystkim pol-

scy m´czennicy – ofiary nazizmu, a tak˝e Ce-

ferino Gimenez Malla – pierwszy cygaƒski

Êwi´ty, ofiara hiszpaƒskich komunistów. 

Na rok 1997 przypada∏o te˝ 50-lecie kap∏aƒ-

stwa Jana Paw∏a II, który ten jubileusz uÊwiet-

ni∏ ksià˝kà Dar i tajemnica.

W 1996 Papie˝ ponownie trafi∏ do szpitala –

tym razem z powodu wyci´cia wyrostka ro-

baczkowego. 

W 1997 zmar∏a Matka Teresa z Kalkuty. 

Przebieg pielgrzymki

Kolejna podró˝ papieska do Polski odbywa∏a si´

pod has∏em „Chrystus wczoraj, dziÊ i na wie-

ki”68. Jan Pawe∏ II odwiedzi∏ Wroc∏aw, Legnic´,

Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznaƒ, Kalisz,

Cz´stochow´, Zakopane, Ludêmierz, Kraków,

Dukl´, Krosno. W jej trakcie we Wroc∏awiu mia∏

miejsce Mi´dzynarodowy Kongres Euchary-

styczny. Natomiast w Gnieênie, z okazji tysiàc-

lecia Êmierci Êw. Wojciecha – patrona Polski, Jan

Pawe∏ II odby∏ spotkanie z 7 prezydentami kra-

jów Europy Ârodkowej i Wschodniej. Kanonizo-

wa∏ te˝ królowà Jadwig´, o. Jana z Dukli, XV-

-wiecznego bernardyna i jednego z patronów

Polski, którego proces kanonizacyjny zosta∏

przerwany przez rozbiory, oraz beatyfikowa∏

Matk´ Bernardyn´ Jab∏oƒskà, wspó∏za∏o˝yciel-

k´ sióstr albertynek opiekujàcych si´ biednymi

i bezdomnymi, a tak˝e Matk´ Mari´ Kar∏owskà,

za∏o˝ycielk´ sióstr pasterek. 
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Paradoksalnie, choç pielgrzymka przypada∏a

na okres poprzedzajàcy wybory parlamentar-

ne, nie zosta∏a odczytana a˝ tak silnie w bie˝à-

cym kontekÊcie politycznym. Sytuacja poli-

tyczna w sprawach interesujàcych KoÊció∏

nadal by∏a z∏a, ale tym razem atmosfera wizy-

ty by∏a zaskakujàco dobra. Postkomunistyczny

prezydent KwaÊniewski, witajàc goÊcia, pojed-

nawczo przyznawa∏, mówiàc o przemianach

w Polsce: „Nie by∏oby tej przemiany bez Wa-

szej ÂwiàtobliwoÊci i KoÊcio∏a katolickiego”.

By∏o to znakiem jednoczàcego wymiaru obec-

noÊci w Polsce rodaka i g∏owy KoÊcio∏a katolic-

kiego, ponad podzia∏ami politycznymi i Êwia-

topoglàdowymi.

Na powitanie Papie˝ mówi∏: „Raduj´ si´ razem

z wami z odnoszonych sukcesów i uczestnicz´

w waszych troskach. Niewàtpliwie napawa

optymizmem (...) nie∏atwy przecie˝ proces

„uczenia si´ demokracji”, stopniowe utrwala-

nie struktur demokratycznego i praworzàdnego

paƒstwa. Mo˝na odnotowaç niema∏o sukcesów

w dziedzinie ekonomii i reform spo∏ecznych.

(...) Ale nie brak równie˝ problemów i napi´ç,

nieraz bardzo bolesnych, które wspólnym i so-

lidarnym wysi∏kiem trzeba rozwiàzywaç z po-

szanowaniem praw ka˝dego, zw∏aszcza tego,

który jest najbardziej bezbronny i s∏aby. Je-

stem przekonany, ˝e Polacy to naród o ogrom-

nym potencjale talentów ducha, intelektu,

woli, naród, który staç na wiele i który w ro-

dzinie krajów europejskich mo˝e odegraç do-

nios∏à rol´”. PodkreÊli∏ jednak, ˝e: „Na szlaku

tej apostolskiej pielgrzymki pragn´ wspólnie

z wami wyznaç wiar´ w Tego, który jest „oÊrod-

kiem wszechÊwiata i historii”, a w szczególno-

Êci oÊrodkiem dziejów tego narodu, ochrzczo-

nego od przesz∏o tysiàca lat. Trzeba, abyÊmy

to wyznanie wiary ponownie razem z ca∏ym

KoÊcio∏em z∏o˝yli (...) Pragniemy wspólnie wy-

znaç naszà wiar´ w Chrystusa, pragniemy

na nowo zaprosiç Go do naszych rodzin,

do wszystkich miejsc, gdzie przysz∏o nam ˝yç

i pracowaç – pragniemy Go na nowo zaprosiç

do naszego wspólnego domu, tego domu, któ-

remu na imi´ Polska”69.

We Wroc∏awiu wzià∏ udzia∏ w adoracji eucha-

rystycznej w katedrze, nast´pnie w nabo˝eƒ-

stwie ekumenicznym w Hali Ludowej z udzia-

∏em licznych przedstawicieli innych wyznaƒ

chrzeÊcijaƒskich. 

Homili´ podczas mszy Êwi´tej Mi´dzynarodo-

wego Kongresu Eucharystycznego zdomino-

wa∏o oczywiÊcie rozwa˝anie eucharystyczne,

ale Papie˝ zada∏ te˝ trudne pytanie wspó∏cze-

snemu spo∏eczeƒstwu: „W tym momencie mi-

liony naszych sióstr i braci cierpià g∏ód, a wie-

lu z nich z g∏odu umiera – zw∏aszcza dzieci!

W epoce niebywa∏ego rozwoju techniki i no-

woczesnej technologii dramat g∏odu jest wiel-

kim wyzwaniem i oskar˝eniem!... Na ka˝dym

z nas cià˝y czàstka odpowiedzialnoÊci za ten

niesprawiedliwy stan”. Nawiàza∏ te˝ do zagad-

nienia wolnoÊci, o którym wspomina∏ tak wie-

le podczas poprzednich pielgrzymek: „Praw-

dziwa wolnoÊç wymaga ∏adu. Ale o jaki ∏ad

tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o ∏ad

moralny, ∏ad w sferze wartoÊci, ∏ad prawdy

i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie warto-

Êci, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zam´t

– wolnoÊç umiera, cz∏owiek z wolnego staje si´

niewolnikiem – niewolnikiem instynktów, na-

mi´tnoÊci czy pseudowartoÊci (…) a wolnoÊç

buduje si´ w trudzie. Prawdziwa wolnoÊç za-

wsze kosztuje! (...) chrzeÊcijanin nie l´ka si´

wolnoÊci, przed wolnoÊcià nie ucieka! Podej-

muje jà w sposób twórczy i odpowiedzialny, ja-

ko zadanie swojego ˝ycia. Bo wolnoÊç nam da-

na przez Boga jest nie tylko przez Boga dana,

jest nam tak˝e zadana!... A to, ˝e KoÊció∏ jest

wrogiem wolnoÊci, jest jakimÊ szczególnym

nonsensem tu, (...) gdzie KoÊció∏ tyle razy do-

wiód∏, ˝e jest stró˝em wolnoÊci”. „Prawdziwa

Teologia Polityczna 3/2005–2006
Pielgrzymki do Polski

69. Jan Paweł II, Pielgrzymki..., op.cit., s. 862–864.

Strona/196



wolnoÊç mierzy si´ stopniem gotowoÊci do s∏u˝-

by... Buduje i jednoczy, nie dzieli. Jak bardzo tej

jednoczàcej wolnoÊci potrzeba Êwiatu, potrzeba

Europie, potrzeba Polsce!”70 – dodawa∏. Do de-

legacji uczestników Kongresu Eucharystycz-

nego Papie˝ mówi∏ natomiast: „Chrystus

obecny w Eucharystii uczy nas, czym jest

prawdziwa wolnoÊç i jak z niej korzystaç.

Cz∏owiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powro-

tu do Eucharystii (...) Tylko Ona mo˝e ukie-

runkowaç jego dà˝enia do wolnoÊci, ukazujàc

nowy wymiar ludzkiej egzystencji. Kiedy bo-

wiem odkrywamy, ˝e jesteÊmy powo∏ani

do dobrowolnego z∏o˝enia siebie w darze Bo-

gu i bliêniemu, wówczas naszà wolnoÊç prze-

nika blask prawdy i oÊwietla mi∏oÊç”71.

W Legnicy Jan Pawe∏ II nakreÊli∏ zadania wspó∏-

czesnych chrzeÊcijan: „Jest wielkim zadaniem

naszego pokolenia, wszystkich chrzeÊcijan tego

czasu, nieÊç Êwiat∏o Chrystusa w ˝ycie spo∏ecz-

ne. NieÊç je na «wspó∏czesne areopagi», ogrom-

ne obszary wspó∏czesnej cywilizacji i kultury,

polityki i ekonomii. Wiara nie mo˝e byç prze˝y-

wana tylko we wn´trzu ludzkiego ducha. Ona

musi znajdowaç swój wyraz zewn´trzny w ˝yciu

spo∏ecznym...”. Nawiàza∏ tak˝e do kontekstu

polskiego: „Mówi´ o tym tak˝e w Polsce, bo

wiem, ˝e potrzeba jej tego or´dzia sprawiedli-

woÊci. DziÊ bowiem, w dobie budowania demo-

kratycznego paƒstwa, w dobie dynamicznego

rozwoju gospodarczego, ods∏aniajà si´ wszyst-

kie braki ˝ycia spo∏ecznego w naszym kraju”.

Zdaniem Papie˝a, nale˝a∏a do nich obecnoÊç

ubogich, bezdomnych, samotnych matek, po-

zbawionych Êrodków do ˝ycia starców, sierot.

„Jest obowiàzkiem zw∏aszcza tych, którzy spra-

wujà w∏adz´, tak zarzàdzaç dobrem wspólnym,

takie stanowiç prawa i tak kierowaç gospodarkà

kraju, a˝eby te bolesne zjawiska ˝ycia spo∏ecz-

nego znalaz∏y swe w∏aÊciwe rozwiàzanie”.

Odniós∏ si´ tak˝e Papie˝ do problemu pracy.

Przypomina∏: „Cz∏owiek nie mo˝e byç widzia-

ny jako narz´dzie produkcji. Cz∏owiek jest

twórcà pracy i jej sprawcà. Trzeba uczyniç

wszystko, a˝eby praca nie straci∏a swojej w∏a-

Êciwej godnoÊci... Nie wolno nam zapominaç

(...), i˝ praca jest dla cz∏owieka, a nie cz∏o-

wiek dla pracy (...) Jako chrzeÊcijanie, jako 

ludzie wierzàcy, musimy uwra˝liwiaç nasze

sumienia na wszelkiego rodzaju niesprawie-

dliwoÊç, czy formy wyzysku jawnego i zaka-

muflowanego”. „Podejmujcie prac´ w poczu-

ciu odpowiedzialnoÊci za pomna˝anie dobra

wspólnego, które ma s∏u˝yç nie tylko temu

pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przysz∏o-

Êci zamieszkiwaç b´dà (...) naszà ojczystà pol-

skà ziemi´”. „Wybierajcie ˝ycie!“ (Pwt 30,15).

(...) Ten wybór dokonuje si´ w sercu, w sumie-

niu ka˝dego cz∏owieka, ale nie pozostaje on

bez wp∏ywu równie˝ na ˝ycie spo∏ecznoÊci –

narodu. (...) ChrzeÊcijanin ˝yjàcy wiarà, ˝yjàcy

Eucharystià jest wezwany do budowania przy-

sz∏oÊci w∏asnej i swego narodu – przysz∏oÊci

zbudowanej na mocnych fundamentach Ewan-

gelii. Nie l´kajcie si´ wi´c braç odpowiedzial-

noÊci za ˝ycie spo∏eczne w naszej Ojczyênie.

To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed cz∏o-

wiekiem, pójÊç odwa˝nie do Êwiata; k∏aÊç

podwaliny pod przysz∏oÊç, by by∏a ona czasem

poszanowania cz∏owieka. (...) U schy∏ku tego

wieku potrzeba «wielkiego czynu i wielkiego

dzie∏a», (...) aby cywilizacj´, w której ˝yjemy,

przepoiç duchem sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci

(...), aby wspó∏czesna kultura otworzy∏a si´

na Êwi´toÊç, piel´gnowa∏a ludzkà godnoÊç,

uczy∏a obcowania z pi´knem”72.

W Gorzowie Papie˝ nadal stawia∏ swoim roda-

kom zadania: „Nie l´kajcie si´ Êwi´toÊci. Sta-

rajcie si´ odwa˝nie dà˝yç do pe∏nej miary cz∏o-

wieczeƒstwa. Wymagajcie od siebie, choçby
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inni nawet od was nie wymagali!... Cz∏owiek

woli si´ przystosowaç do otoczenia, do panujà-

cej mody, ni˝ podjàç ryzyko Êwiadectwa wier-

noÊci Chrystusowej Ewangelii. M´czennicy

przypominajà, ˝e godnoÊç ludzkiej osoby nie

ma ceny...”73.

W Gnieênie, u grobu Êw. Wojciecha, Jan Pa-

we∏ II mówi∏ o jednoÊci Europy: „Do prawdzi-

wego zjednoczenia kontynentu europejskiego

droga jeszcze jest daleka. Nie b´dzie jednoÊci

Europy, dopóki nie b´dzie ona wspólnotà du-

cha. Ten najg∏´bszy fundament jednoÊci przy-

nios∏o Europie i przez wieki umacnia∏o chrze-

Êcijaƒstwo, ze swojà Ewangelià, ze swoim

zrozumieniem cz∏owieka i wk∏adem w rozwój

ludów i narodów. Nie jest to zaw∏aszczanie hi-

storii... Zràb to˝samoÊci europejskiej jest zbu-

dowany na chrzeÊcijaƒstwie. A obecny brak

jej duchowej jednoÊci wynika g∏ównie z kryzy-

su tej chrzeÊcijaƒskiej samoÊwiadomoÊci...

Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Cz∏owieka nie

mo˝na zrozumieç bez Chrystusa. Dlatego

mur, który wznosi si´ dzisiaj w sercach, mur,

który dzieli Europ´, nie runie bez nawrotu ku

Ewangelii. Bez Chrystusa nie mo˝na budowaç

trwa∏ej jednoÊci. Nie mo˝na tego robiç, odci-

najàc si´ od tych korzeni, z których wyros∏y

narody i kultury Europy, i od wielkiego bogac-

twa minionych wieków”74.

W Gnieênie spotka∏ si´ z prezydentami 7

paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej. G∏o-

wom tych paƒstw przypomina∏ o zadaniach

polityków: „Wznios∏oÊç misji ludzi kierujàcych

politykà polega na tym, ˝e majà oni dzia∏aç

w taki sposób, aby zawsze by∏a szanowa-

na godnoÊç ka˝dej ludzkiej istoty; stwarzaç

sprzyjajàce warunki dla budzenia ofiarnej soli-

darnoÊci, która nie pozostawia na marginesie

˝ycia ˝adnego wspó∏obywatela; umo˝liwiaç

ka˝demu dost´p do dóbr kultury; uznawaç

i wprowadzaç w ˝ycie najwy˝sze wartoÊci hu-

manistyczne i duchowe; dawaç wyraz swoim

przekonaniom religijnym i ukazywaç ich war-

toÊç innym. Post´pujàc tà drogà, kontynent

europejski umocni swà jednoÊç, dochowa

wiernoÊci tym, którzy po∏o˝yli podwaliny

pod jego kultur´ i spe∏ni swoje doczesne po-

wo∏anie w Êwiecie”75.

W Poznaniu homilia papieska skierowana by∏a

do m∏odzie˝y. Podtrzymywa∏ jà na duchu wo-

bec l´ków wspó∏czesnoÊci: „Wiara Chrystusa

i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczy-

cielem, pozwalajà cz∏owiekowi odnieÊç zwy-

ci´stwo nad sobà samym, nad tym wszystkim,

co jest s∏abe i grzeszne, a zarazem (...)

nad z∏em i skutkami grzechu w otaczajàcym

nas Êwiecie... Mocna wiara, z której rodzi si´

nadzieja, cnota tak bardzo dziÊ potrzebna,

uwalnia cz∏owieka od l´ku i daje mu si∏´ du-

chowà do przetrwania wszystkich burz ˝ycio-

wych. Nie l´kajcie si´ Chrystusa! Zaufajcie

Mu do koƒca! On jedyny ma «s∏owa ˝ycia

wiecznego». Chrystus nie zawodzi”. Wycho-

dzàc od obrazu zburzonego przez Niemców

pomnika NajÊwi´tszego Serca Jezusowego,

wzniesionego w 1932 roku, Papie˝ przypo-

mnia∏ o najnowszych dziejach Polski – o wysi∏-

kach odzyskania niepodleg∏oÊci, o pracy dwu-

dziestolecia mi´dzywojennego, o poÊwi´ceniu

pokolenia wojny, o komunizmie jako okresie

walki „z narodem i z KoÊcio∏em”, wskaza∏

wreszcie na pomnik Poznaƒskiego Czerw-

ca 1956. „Trzeba by∏o to wszystko jeszcze raz

przypomnieç wam, m∏odym, którzy weêmiecie

odpowiedzialnoÊç za losy Polski w trzecim mi-

lenium. ÂwiadomoÊç w∏asnej przesz∏oÊci po-

maga nam w∏àczyç si´ w d∏ugi ciàg pokoleƒ, by

przekazaç nast´pnym wspólne dobro – Ojczy-

zn´”. Postawi∏ te˝ polskiej m∏odzie˝y jasny cel
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wychowawczy: „Osoba ludzka, stworzo-

na na obraz i podobieƒstwo Boga, nie mo˝e

si´ staç niewolnikiem rzeczy, systemów eko-

nomicznych, cywilizacji technicznej, konsu-

mizmu, ∏atwego sukcesu. Cz∏owiek nie mo˝e

si´ staç niewolnikiem swoich ró˝nych sk∏onno-

Êci i nami´tnoÊci, niekiedy celowo podsycanych

(...) Trzeba umieç u˝ywaç swojej wolnoÊci, wy-

bierajàc to, co jest dobrem prawdziwym. Nie

dajcie si´ zniewalaç, nie dajcie si´ skusiç

pseudowartoÊciami, pó∏prawdami, urokiem

mira˝y, od których b´dziecie si´ odwracaç

z rozczarowaniem, poranieni, a mo˝e nawet

ze z∏amanym ˝yciem”. „Licz´ na was – zwra-

ca∏ si´ do zgromadzonych. – Licz´ na wasz

m∏odzieƒczy zapa∏ i na oddanie Chrystusowi.

Zna∏em m∏odzie˝ polskà i nie zawiod∏em si´

nigdy na niej. Âwiat was potrzebuje. Potrzebu-

je was KoÊció∏. Przysz∏oÊç Polski od was zale-

˝y. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi

«cywilizacj´ mi∏oÊci»...”76. 

Nast´pnego dnia Papie˝ odprawia∏ msz´ Êwi´-

tà w sanktuarium Êw. Józefa w Kaliszu. Przy-

pomnia∏ s∏owa Matki Teresy z Kalkuty z 1994

roku: „Najwi´kszym niebezpieczeƒstwem za-

gra˝ajàcym pokojowi jest dziÊ aborcja. Je˝eli

matce wolno zabiç w∏asne dziecko, có˝ mo˝e

powstrzymaç ciebie i mnie, byÊmy si´ wzajem-

nie pozabijali?”. Ze szczególnà mocà powróci∏

do przeciwstawienia «cywilizacji Êmierci» –

«cywilizacji ˝ycia», które zarysowa∏ wczeÊniej

w liÊcie na Âwiatowy Rok Rodziny w 1994 ro-

ku. «Naród, który zabija w∏asne dzieci, jest

narodem bez przysz∏oÊci». Wierzcie mi, ˝e nie

by∏o mi ∏atwo tego powiedzieç z myÊlà o mo-

im narodzie. (...) Potrzebna jest przeto po-

wszechna mobilizacja sumieƒ i wysi∏ek etycz-

ny, by wprowadziç w czyn wielkà strategi´

obrony ˝ycia. Dzisiaj Êwiat sta∏ si´ arenà bitwy

o ˝ycie. Trwa walka mi´dzy cywilizacjà ˝ycia

a cywilizacjà Êmierci. Dlatego tak wa˝ne jest

budowanie «kultury ˝ycia»: tworzenie dzie∏

i wzorców kulturowych, które b´dà podkreÊla∏y

wielkoÊç i godnoÊç ludzkiego ˝ycia; zak∏adanie

instytucji naukowych i oÊwiatowych, które b´dà

promowa∏y prawdziwà wizj´ osoby ludzkiej, ˝y-

cia ma∏˝eƒskiego i rodzinnego; tworzenie Êro-

dowisk wcielajàcych w praktyk´ codziennego

˝ycia mi∏oÊç mi∏osiernà, którà Bóg obdarza ka˝-

dego cz∏owieka.” Jeszcze raz zarysowa∏ eucha-

rystycznà antropologi´ – Chrystusa jako pe∏ni´

cz∏owieczeƒstwa: „Oto cz∏owiek!... Cz∏owiek

we wspólnocie rodziny i narodu! Cz∏owiek –

uczestnik Bo˝ego ˝ycia”77.

4 czerwca Papie˝ przyby∏ po raz kolejny na Ja-

snà Gór´ i w taki oto sposób modli∏ si´

przed cudownym obrazem: „Przez dziesi´ç

wieków byliÊmy – jako naród ochrzczony –

wierni Tobie, Twojemu Synowi, Jego Krzy˝owi

i Ewangelii, KoÊcio∏owi Âwi´temu i jego pa-

sterzom. DziÊ przychodz´ do Ciebie, Matko,

by zach´ciç moich braci i siostry do wytrwa-

nia przy Chrystusie i Jego KoÊciele, aby za-

ch´ciç ich do màdrego zagospodarowywania

odzyskanej wolnoÊci, w duchu tego, co naj-

pi´kniejsze w naszej chrzeÊcijaƒskiej tradycji.

Królowo Polski, (...) zawierzam Ci mojà Ojczy-

zn´ (...) Niech pragnienie dobra wspólnego

przezwyci´˝a egoizm i podzia∏y, niech wszy-

scy spe∏niajàcy pos∏ug´ w∏adzy, widzàc w To-

bie pokornà S∏u˝ebnic´ Pana, uczà si´ s∏u˝yç

i rozpoznawaç potrzeby rodaków, jak Ty to

uczyni∏aÊ w Kanie Galilejskiej, tak aby Polska

mog∏a staç si´ królestwem mi∏oÊci, prawdy,

sprawiedliwoÊci i pokoju. Aby wielbione

w niej by∏o Imi´ Twego Syna“78. W trakcie ho-

milii na Jasnej Górze Jan Pawe∏ II podkreÊla∏:

„Jasna Góra jest tym miejscem, w którym nasz

naród gromadzi∏ si´ przez wieki.... Tutaj u stóp

Maryi wcià˝ na nowo «uczymy si´ KoÊcio∏a»…
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To prawda, ze KoÊció∏ jest rzeczywistoÊcià tak-

˝e ludzkà, która niesie w sobie wszystkie

ludzkie ograniczenia i niedoskona∏oÊci. Sk∏ada

si´ bowiem z ludzi grzesznych i s∏abych. Czy˝

Chrystus sam nie chcia∏, by nasza wiara w Ko-

Êció∏ zmierzy∏a si´ z tà trudnoÊcià? Starajmy

si´ zawsze wielkodusznie i w duchu ufnoÊci

przyjmowaç to, co nam KoÊció∏ g∏osi, czego

nas naucza. Droga, jakà wskazuje nam Chry-

stus ˝yjàcy w KoÊciele, prowadzi ku dobru, ku

prawdzie, ku ˝yciu wiecznemu. (...) «Nie» po-

wiedziane KoÊcio∏owi by∏oby równoczeÊnie

«nie» powiedzianym Chrystusowi”79.

W Zakopanem mia∏a miejsca beatyfikacja dwu

zakonnic – matki Jab∏oƒskiej i matki Kar∏ow-

skiej. Papie˝ odniós∏ si´ do symboliki krzy˝a

i obecnoÊci krzy˝a w ˝yciu publicznym: „Broƒ-

cie krzy˝a, nie pozwólcie, aby Imi´ Bo˝e by∏o

obra˝ane w waszych sercach, w ˝yciu spo∏ecz-

nym czy rodzinnym. Dzi´kujmy Bo˝ej Opatrz-

noÊci za to, ˝e krzy˝ powróci∏ do szkó∏, urz´dów

publicznych, szpitali. Niech on tam pozosta-

nie! Niech przypomina o naszej chrzeÊcijaƒ-

skiej godnoÊci i narodowej to˝samoÊci, o tym,

kim jesteÊmy i dokàd zmierzamy, i gdzie sà

nasze korzenie. Niech przypomina nam o mi-

∏oÊci Boga do cz∏owieka, która w krzy˝u znala-

z∏a swój najg∏´bszy wyraz... Dzisiaj dzi´kowa-

∏em Bogu, ˝e wasi przodkowie na Giewoncie

wznieÊli krzy˝. Ten krzy˝ patrzy na ca∏à Pol-

sk´, od Tatr a˝ do Ba∏tyku, ten krzy˝ mówi ca-

∏ej Polsce: Sursum corda! W gór´ serca!”80.

W∏aÊnie podczas mszy Êwi´tej pod zakopiaƒ-

skà Wielkà Krokwià dokona∏ si´ swoisty akt

dzi´kczynienia rodaków dla Papie˝a – tam

burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-CuruÊ,

wr´czajàc dar od Zwiàzku Podhalan, na kola-

nach, w imieniu nie tylko górali, ale i wszyst-

kich Polaków, mówi∏ Papie˝owi: „Dzi´kujemy,

Ojcze Âwi´ty, ˝eÊ nas wydosta∏ z czerwonej

niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom oj-

czysty polski wysprzàtaç z tego, co haƒbi, ruj-

nuje, zniewala, gubi”81.

7 czerwca Jan Pawe∏ II konsekrowa∏ w Zakopa-

nym koÊció∏ Matki Bo˝ej Fatimskiej na Krzep-

tówkach. Papie˝ przypomnia∏ wówczas, jakà

funkcj´ pe∏ni koÊció∏ jako miejsce w ˝yciu re-

ligijnym zarówno wspólnoty, jak i pojedyncze-

go cz∏owieka. Poza tym nawiàza∏ do roli Mat-

ki Bo˝ej Fatimskiej dla swego uzdrowienia

po zamachu z maja 1981 roku. Natomiast

w koÊciele Âwi´tej Rodziny spotka∏ si´

z dzieçmi pierwszokomunijnymi. Zwróci∏ si´

wówczas do rodziców: „To rodzice w pierwszym

rz´dzie majà prawo i obowiàzek wychowywaç

swoje dzieci zgodnie z w∏asnymi przekonania-

mi. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom,

które mogà przekazaç dzieciom niezb´dnà

wiedz´, ale nie sà w stanie daç im Êwiadectwa

wiary, Êwiadectwa rodzicielskiej troski i mi∏o-

Êci. Nie dajcie si´ zwieÊç pokusie zapewnienia

potomstwu jak najlepszych warunków mate-

rialnych za cen´ waszego czasu i uwagi, które

sà mu potrzebne do wzrastania w «màdroÊci,

w latach i w ∏asce u Boga i u ludzi». JeÊli chce-

cie obroniç wasze dzieci przed demoralizacjà,

przed duchowà pustkà, jakie proponuje Êwiat

przez ró˝ne Êrodowiska, a nawet szkolne pro-

gramy, otoczcie dzieci ciep∏em waszej rodzi-

cielskiej mi∏oÊci i dajcie im przyk∏ad chrzeÊci-

jaƒskiego ˝ycia”82.

Nast´pnie Papie˝ uda∏ si´ do sanktuarium

w Ludêmierzu, do Matki Bo˝ej – Gaêdziny Pod-

hala. Nast´pnie skierowa∏ si´ do sanktuarium

Bo˝ego Mi∏osierdzia w krakowskich ¸agiewni-

kach, gdzie w przemówieniu podkreÊli∏ to, co

w pi´ç lat póêniej stanie si´ centrum jego 
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kolejnej pielgrzymki do Polski: zwiàzek mi´dzy

Mi∏osierdziem Bo˝ym a „Êwiat∏em nadziei”, ja-

kie KoÊció∏ niesie „pokoleniu koƒca drugiego

tysiàclecia” i kolejnym generacjom.

8 czerwca na krakowskich B∏oniach mia∏a

miejsce swoista kulminacja tej podró˝y apo-

stolskiej do Ojczyzny – kanonizacja królowej

Jadwigi. „Gaude, mater Polonia! – rozpoczà∏

swà homili´ Papie˝. – Niech ten dzisiejszy

dzieƒ b´dzie dniem radoÊci nie tylko dla nas,

wspó∏czeÊnie ˝yjàcych, ale tak˝e dla nich

wszystkich – tych, którzy na ziemi go nie do-

czekali. Niech b´dzie wielkim dniem Êwi´tych

obcowania. Gaude, mater Polonia!”. Papie˝ na-

zwa∏ kanonizacj´ Jadwigi „dope∏nieniem mile-

nium chrztu Polski (...) tak˝e i dlatego, ˝e

ochrzczeni w X wieku Polacy po czterech wie-

kach podj´li misj´ apostolskà i przyczynili si´

do ewangelizacji i chrztu swych sàsiadów”.

„Wiedzia∏a, ˝e tak si∏a paƒstwa, jak si∏a Ko-

Êcio∏a majà swoje êród∏o w starannej edukacji

narodu; ˝e droga do dobrobytu paƒstwa, jego

suwerennoÊci i uznania w Êwiecie wiedzie

przez pr´˝ne uniwersytety. Dobrze te˝ wie-

dzia∏a Jadwiga, i˝ wiara poszukuje zrozumie-

nia, wiara potrzebuje kultury i kultur´ two-

rzy, ˝yje w przestrzeni kultury” (...) Wreszcie

Papie˝ nawiàza∏ do s∏ów z listu Êw. Jana: „Nie

mi∏ujmy s∏owem i j´zykiem, ale czynem

i prawdà!”. „Zastanawiajmy si´ nad «polskà

prawdà». Rozwa˝ajmy, czy jest szanowa-

na w naszych domach, w Êrodkach spo∏eczne-

go przekazu, urz´dach publicznych, parafiach?

Czy nie wymyka si´ niekiedy ukradkiem

pod naporem okolicznoÊci? Czy nie jest wy-

krzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest

w s∏u˝bie mi∏oÊci? Zastanawiajmy si´ nad «pol-

skim czynem». Rozwa˝ajmy, czy jest podejmo-

wany roztropnie. Czy jest systematyczny, wy-

trwa∏y? Czy jest odwa˝ny, wielkoduszny? Czy

jednoczy, czy te˝ dzieli ludzi? Czy nie uderza

w kogoÊ nienawiÊcià albo pogardà? A mo˝e te-

go czynu mi∏oÊci, polskiego, chrzeÊcijaƒskiego

czynu jest zbyt ma∏o?

Przed dziesi´cioma laty (...) sta∏ przed nami

problem „odkrycia wolnoÊci”. Teraz Opatrz-

noÊç stawia nam nowe zadanie; mi∏owaç i s∏u-

˝yç. Mi∏owaç czynem i prawdà. Âwi´ta Jadwiga

Królowa uczy nas tak w∏aÊnie korzystaç z daru

wolnoÊci”83.

Podczas pobytu Jana Paw∏a II w Krakowie bi-

skupi otrzymali papieskie or´dzie do Konfe-

rencji Episkopatu Polski. Papie˝ zwróci∏ w nim

uwag´ na w∏aÊciwà misj´ katolików Êwieckich

w KoÊciele: „Chcia∏em zwróciç uwag´ na po-

trzeb´ podj´cia przez katolików Êwieckich

w∏aÊciwej im odpowiedzialnoÊci w KoÊciele.

Dotyczy to tych sfer ˝ycia, w których Êwieccy

powinni we w∏asnym imieniu, ale jako wierni

synowie KoÊcio∏a, rozwijaç myÊl politycznà,

˝ycie gospodarcze i kultur´, zgodnie z zasada-

mi Ewangelii. Niewàtpliwie nale˝y im w tym

pomagaç, ale te˝ nie trzeba nie wyr´czaç. Ko-

Êció∏ musi byç wolny w g∏oszeniu Ewangelii

oraz wszystkich zawartych w niej prawd

i wskazaƒ. Takiej wolnoÊci pragnie, o takà

wolnoÊç zabiega i ona mu wystarczy. Nie szu-

ka i nie chce posiadaç specjalnych przywile-

jów”84. Zarysowa∏ te˝ rol´ KoÊcio∏a polskiego

w Europie: „KoÊció∏ w Polsce mo˝e ofiarowaç

jednoczàcej si´ Europie swoje przywiàzanie do

wiary, swój natchniony religijnoÊcià obyczaj,

duszpasterski wysi∏ek biskupów i kap∏anów,

i zapewne wiele innych wartoÊci, dzi´ki któ-

rym Europa mog∏aby stanowiç organizm pulsu-

jàcy nie tylko wysokim poziomem ekonomicz-

nym, ale tak˝e g∏´bià ˝ycia duchowego”85.
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Na spotkaniu z przedstawicielami Êwiata na-

uki Papie˝ wyg∏osi∏ przemówienie z oka-

zji 600-lecia Wydzia∏u Teologicznego Uniwer-

sytetu Jagielloƒskiego. Mówi∏ w nim m.in.

na temat zadaƒ uniwersytetu. „Powo∏aniem

uniwersytetu jest s∏u˝ba prawdzie: jej odkry-

wanie i przekazywanie innym (...) Cz∏owiek

ma ˝ywà ÊwiadomoÊç, i˝ prawda jest po-

za i ponad nim samym. Cz∏owiek prawdy nie

tworzy, ale ona sama si´ przed nim ods∏ania,

gdy jej wytrwale szuka...”. „Niewiele jest rze-

czy równie wa˝nych w ˝yciu cz∏owieka i spo∏e-

czeƒstwa – kontynuowa∏ Papie˝ – jak pos∏uga

myÊlenia. Pos∏uga myÊlenia (...) to w gruncie

rzeczy nic innego, jak s∏u˝ba prawdzie w wy-

miarze spo∏ecznym. Ka˝dy intelektualista, bez

wzgl´du na przekonania (...) jest powo∏any

do tego, by kierujàc si´ tym wznios∏ym i trud-

nym idea∏em, spe∏nia∏ funkcj´ sumienia kry-

tycznego wobec tego wszystkiego, co cz∏owie-

czeƒstwu zagra˝a lub co je pomniejsza. Byç

pracownikiem nauki – to zobowiàzuje! Zobo-

wiàzuje przede wszystkim do szczególnej tro-

ski o rozwój w∏asnego cz∏owieczeƒstwa (...),

konieczna jest tak˝e szczególna wra˝liwoÊç

etyczna... CzynnoÊci umys∏u muszà byç ko-

niecznie w∏àczone w duchowy klimat niezb´d-

nych cnót moralnych, jak szczeroÊç, odwaga,

pokora, uczciwoÊç oraz autentyczna troska

o cz∏owieka. Dzi´ki wra˝liwoÊci moralnej za-

chowana zostaje bardzo istotna dla nauki wi´ê

mi´dzy prawdà a dobrem. Tych dwóch rzeczy

nie mo˝na bowiem od siebie oddzielaç! Zasa-

dy wolnoÊci badaƒ naukowych nie wolno od-

dzielaç od odpowiedzialnoÊci etycznej ka˝de-

go uczonego. (...) Relatywizm etyczny oraz

postawy czysto utylitarne stanowià zagro˝enie

nie tylko dla nauki, ale wprost dla cz∏owieka

i dla spo∏eczeƒstwa.

Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki,

na który chcia∏em zwróciç uwag´, jest inte-

gralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór

o cz∏owieka u nas, w Polsce, wcale si´ nie za-

koƒczy∏ wraz z upadkiem ideologii marksi-

stowskiej. (...) Formy degradacji osoby ludz-

kiej oraz wartoÊci ˝ycia ludzkiego sta∏y si´

bardziej subtelne, a tym samym bardziej nie-

bezpieczne (...) Zdeformowana lub niepe∏-

na wizja cz∏owieka sprawia, i˝ nauka przemie-

nia si´ ∏atwo z dobrodziejstwa w powa˝ne dla

cz∏owieka zagro˝enie (...) Cz∏owiek z podmiotu

i celu staje si´ dzisiaj nierzadko przedmiotem

lub wr´cz «surowcem»: wystarczy wspomnieç

o eksperymentach in˝ynierii genetycznej (...)

Oto wielkie wyzwanie (...) staje dzisiaj

przed szko∏ami wy˝szymi, formowanie ludzi

nie tylko kompetentnych w swojej specjaliza-

cji, czasem wàskiej, bogatych w encyklope-

dycznà wiedz´, ale nade wszystko w auten-

tycznà màdroÊç. Tylko tak uformowani, b´dà

oni mogli wziàç na swe barki odpowiedzial-

noÊç za przysz∏oÊç Polski, Europy i Êwiata”86.

W Krakowie Papie˝ odwiedzi∏ jeszcze klinik´

kardiochirurgii, gdzie przemawia∏ do lekarzy,

odwiedzi∏ te˝ krakowskà parafi´ Êw. Jadwigi

Królowej. 

Uda∏ si´ nast´pnie do Dukli, gdzie modli∏ si´

przy grobie Jana z Dukli, którego w ostatnim

dniu pobytu w KroÊnie kanonizowa∏. Symbo-

licznie wiàza∏ t´ kanonizacj´ z lwowskimi Êlu-

bami Jana Kazimierza z 1656 roku. PodkreÊla∏

wiedz´ i màdroÊç XV-wiecznego franciszkani-

na: „Ta zdrowa nauka, która ju˝ w czasach Êw.

Paw∏a by∏a nieodzowna, by∏a te˝ nieodzow-

na w tym okresie (...) nie brakowa∏o takich,

którzy zdrowej nauki nie znosili, ale wed∏ug

w∏asnych po˝àdaƒ sami sobie mno˝yli nauczy-

cieli, odwracali si´ od s∏uchania prawdy,

a zwracali – jak pisze Aposto∏ – ku zmyÊlonym

opowiadaniom. Tych trudnoÊci nie brakuje

i teraz”87.
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W tej samej homilii zwraca∏ si´ do rolników,

do których apelowa∏: „Pozostaƒcie wierni pra-

starej tradycji! Ona wyra˝a najg∏´bszà prawd´

o sensie i owocnoÊci waszej pracy”88.

By∏ to ju˝ ostatni akcent tej d∏ugiej pielgrzym-

ki. Tego samego dnia Papie˝ ˝egna∏ si´ z Oj-

czyznà na lotnisku w Balicach. „Podziwia∏em

przedsi´biorczoÊç moich rodaków, ich twór-

czà inicjatyw´ i wol´ pracy dla dobra Ojczy-

zny. Tego wszystkiego z ca∏ego serca wam gra-

tuluj´”. „WiernoÊç korzeniom nie oznacza

mechanicznego kopiowania wzorców z prze-

sz∏oÊci. WiernoÊç korzeniom jest zawsze

twórcza, gotowa do pójÊcia w g∏àb, otwarta

na nowe wyzwania (...) Wyra˝a si´ ona tak˝e

w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której

wàtek chrzeÊcijaƒski obecny by∏ od samego

poczàtku (...), oznacza nade wszystko umie-

j´tnoÊç budowania organicznej wi´zi mi´dzy

odwiecznymi wartoÊciami, które tyle razy si´

sprawdzi∏y w historii, i wyzwaniami Êwiata

wspó∏czesnego, mi´dzy wiarà i kulturà, mi´-

dzy Ewangelià i ˝yciem. ˚ycz´ moim rodakom

i ˝ycz´ Polsce, by w∏aÊnie w ten sposób umia-

∏a byç wierna sobie i tym korzeniom, z któ-

rych wyros∏a. Polska wierna swym korzeniom.

Europa wierna swym korzeniom”89 – mówi∏

Jan Pawe∏ II. 

Papie˝ wyraênie wskazywa∏ na pozytywne per-

spektywy zwiàzane z wolnoÊcià, ale jednocze-

Ênie podkreÊla∏ potrzeb´ czynu ze strony ka-

tolików, „gruntownej nowej ewangelizacji”.

Ewangelizacja ta dotyczy∏a nie tylko naszej Oj-

czyzny, ale te˝ ca∏ej Europy. 

Zmieni∏a si´ te˝ recepcja papieskiego naucza-

nia. Z∏agodzone zosta∏y podzia∏y wewnàtrzko-

Êcielne, a liberalni i lewicowi krytycy jedynie

poÊrednio polemizowali z niektórymi tezami

papieskich wystàpieƒ. W rzeczywistoÊci jednak

mo˝na dostrzec t´ pielgrzymk´ jako logicznà

kontynuacj´ dwu poprzednich. Niewàtpliwie

zmiana kontekstu wynika∏a tak˝e z nowego wi-

zerunku Papie˝a – coraz wyraêniej widaç by∏o,

˝e nie jest on ju˝ sprawnym i silnym cz∏owie-

kiem z lat 80., lecz osobà schorowanà, do-

Êwiadczonà przez cierpienie, która nie porzuca

swojej s∏u˝by cz∏owiekowi. Poza tym Polska

na w∏asnej skórze doÊwiadcza∏a negatywnych

przemian kulturowych, wià˝àcych si´ z przyj´-

ciem konsumpcyjnego modelu cywilizacyjnego;

papieskie przestrogi by∏y rozumiane ju˝ zupe∏-

nie inaczej. 

VII pielgrzymka: 5–17 czerwca 1999

Kontekst międzynarodowy

Lata 1998–1999 by∏y szczytowym czasem

tzw. boomu internetowego – rozprzestrzenia-

nia si´ nowych technologii, wp∏ywajàcych tak-

˝e na ˝ycie codzienne, np. e-maili. 

Nadal jednym z najpowa˝niejszych proble-

mów na Êwiecie by∏ fundamentalizm islamski

oraz zwiàzany z nim terroryzm. W 1998 w∏a-

dz´ w Pakistanie przej´li islamscy fundamen-

taliÊci, którzy wprowadzili w tym kraju prawo

koraniczne. W rok póêniej zostali obaleni

w wyniku wojskowego zamachu stanu. Jednak

Pakistan i Indie rozpocz´∏y równoczeÊnie pró-

by z bronià jàdrowà. TerroryÊci islamscy za-

atakowali ambasady amerykaƒskie w Kenii

i Tanzanii. 

USA zosta∏y wstrzàÊni´te próbà impeachmen-

tu (procedury odwo∏ania z zajmowanego sta-

nowiska) prezydenta Clintona. By∏ to drugi ta-

ki wypadek w historii Stanów Zjednoczonych,

a bezpoÊrednim powodem tych dzia∏aƒ by∏

fakt z∏o˝enia przez g∏ow´ paƒstwa fa∏szywych

zeznaƒ w sprawie obyczajowej – dotyczàcej

romansu prezydenta ze sta˝ystkà.
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W Rosji zrezygnowa∏ ze swej funkcji Borys Jel-

cyn, w∏adz´ przekaza∏ W∏adimirowi Putinowi

– by∏emu oficerowi KGB, który sprawuje t´

funkcj´ do dziÊ. 

W Europie wprawdzie uda∏o si´ zawrzeç poro-

zumienie pokojowe w trwajàcym niemal 30

lat konflikcie irlandzkim, ale jednoczeÊnie wy-

buch∏y nowe walki etniczne w Kosowie, gdzie

Albaƒczycy starali si´ oderwaç od Serbii. Bez-

precedensowà decyzj´ w obronie Albaƒczy-

ków podj´∏o NATO, bombardujàc Serbi´. 

W 1998 w Niemczech po latach dominacji

chadecji w∏adz´ przej´li socjaldemokraci,

z kanclerzem Schroederem na czele. Poprzed-

ni kanclerz – Kohl odszed∏ w atmosferze skan-

dalu korupcyjnego.

W 1998 roku zosta∏ w Londynie aresztowany

by∏y prezydent Chile – gen. Augusto Pinochet,

oskar˝any przez europejskà lewic´ o wprowa-

dzenie brutalnej dyktatury. Ostatecznie w∏a-

dze brytyjskie przekaza∏y go do Chile. 

W Chinach w∏adze rozprawi∏y si´ z dzia∏ajàcà

poza ich kontrolà sektà Falun Gon. W Indone-

zji zrezygnowa∏ z w∏adzy prezydent Suharto,

zaÊ katolicki Timor Wschodni og∏osi∏ swà nie-

podleg∏oÊç.

Kontekst polski

Dopiero w styczniu 1998 umo˝liwiona zostaje

przez sejm ratyfikacja konkordatu. Wprowadza

on np. cywilne skutki ma∏˝eƒstw koÊcielnych.

Rzàd Buzka przyst´puje do kilku reform (samo-

rzàdowej, s∏u˝by zdrowia, emerytalnej i oÊwia-

ty). Toczà si´ w tych sprawach ostre targi poli-

tyczne. Ostatecznie ustalone zostajà: liczba 16

nowych województw oraz wprowadzenie no-

wych szczebli samorzàdowych – powiatu i wo-

jewództwa. Pierwsze wybory samorzàdowe

wygrywa AWS. 

Zostaje przyj´ta ustawa o powstaniu Instytutu

Pami´ci Narodowej. Zostaje te˝ powo∏any

rzecznik interesu publicznego, majàcy zabie-

raç g∏os w sprawach lustracji. Przyj´ta przez

poprzedni jeszcze sejm ustawa lustracyjna zo-

staje uznana za zgodnà z konstytucjà przez

Trybuna∏ Konstytucyjny. O wspó∏prac´ z SB

zostaje na forum parlamentu oskar˝ony Jerzy

Buzek (zarzuty nie znajdà potwierdzenia).

Polska jest wstrzàsana protestami spo∏eczny-

mi oraz aferami w administracji (sprawa Jacka

D´bskiego, komputeryzacji ZUS etc.).

Od marca 1998 toczà si´ formalne negocjacje

o wstàpienie Polski do Unii Europejskiej.

W marcu 1999 zostajemy ostatecznie przyj´ci

do NATO. 

Latem 1998 rozpoczyna si´ tzw. sprawa krzy-

˝y na ˝wirowisku obozu koncentracyjnego

w OÊwi´cimiu. Ârodowiska ˝ydowskie forsujà

usuni´cie tzw. papieskiego krzy˝a, tj. pamiàt-

ki po pobycie w tym miejscu Jana Paw∏a II. 

Kontekst kościelny

Trwa∏y przygotowania do Wielkiego Jubile-

uszu. Jeszcze pod sam koniec 1997 zainaugu-

rowano drugi rok tych przygotowaƒ poÊwi´co-

ny Duchowi Âwi´temu, a w 1998 trzeci

– poÊwi´cony Bogu Ojcu. Przy okazji zosta∏a

wydana bulla Incarnationis misterium. 

Jeszcze w 1998 roku Papie˝ wykona∏ kilka

znaczàcych gestów w dialogu mi´dzyreligij-

nym – m.in. z judaizmem. W Watykanie odby-

∏o si´ sympozjum nt. korzeni antyjudaizmu.

Zawarto tak˝e porozumienie z Izraelem nt.

nadania osobowoÊci prawnej KoÊcio∏owi kato-

lickiemu w tym kraju. Wydany zosta∏ równie˝

specjalny list Komisji ds. Stosunków Religij-

nych nt. zag∏ady ˚ydów. Utworzono Komitet

ds. Dialogu z Islamem. 
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W latach 1997 odby∏y si´ specjalne Zgroma-

dzenia Synodu Biskupów, poÊwi´cone kolejno

Ameryce, Azji, Oceanii i Europie. W 1998

mia∏ miejsce kolejny konsystorz. 

Przeprowadzono kilka znaczàcych beatyfika-

cji. Kontynuowano wynoszenie na o∏tarze

ofiar re˝imów komunistycznych, a tak˝e nazi-

stowskich. WÊród tych ostatnich wyró˝nia∏a

si´ Edyta Stein – nawrócona ˚ydówka, wybitny

filozof i karmelitanka, kanonizowana w 1998.

Innym wybitnym Êwi´tym beatyfikowanym

wówczas przez Jana Paw∏a II by∏ Ojciec Pio.

Zainaugurowano te˝ proces beatyfikacyjny

Matki Teresy z Kalkuty, zaÊ Êw. Teres´

od Dzieciàtka Jezus Papie˝ Polak obdarzy∏ ty-

tu∏em doktora KoÊcio∏a. 

W 1998 Jan Pawe∏ II uda∏ si´ na komunistycznà

Kub´, do Nigerii, Austrii, Chorwacji, a w 1999

do USA i Meksyku, Rumunii, S∏owenii i Indii.

G∏oÊnym echem odbi∏y si´ audiencje dla Bory-

sa Jelcyna, Jasira Arafata (dwukrotna w 1999),

prezydenta Iranu – Chatamiego, przywódcy

Albaƒczyków z Kosowa – Rugove. Papie˝ od-

wiedzi∏ te˝ na Kwirynale prezydenta W∏och.

Zajmowa∏ tak˝e wielokrotnie stanowisko na

rzecz pokoju, m.in. w sprawie konfliktu w Ko-

sowie. 

Jan Pawe∏ II wyda∏ te˝ w tych latach kilka

istotnych dokumentów. Najwa˝niejszym by∏a

zapewne encyklika Fides et ratio – poÊwi´co-

na relacjom pomi´dzy rozumem i wiarà, list

apostolski Dies domini o Êwi´towaniu niedzie-

li, Motu propio o naturze Konferencji Episko-

patu, a tak˝e specjalne listy do artystów

i do osób w podesz∏ym wieku. 

JeÊli chodzi o sfer´ dialogu ekumenicznego –

w Rzymie znalaz∏ si´ ponownie w 1999 arcybi-

skup Cantenbury. W tym samym roku Papie˝

w Rumunii spotka∏ si´ z patriarchà Teoktystem.

Niestety, zmar∏ katolikos ormiaƒski – Gare-

gin I. W paêdzierniku 1999 zosta∏a podpisa-

na przez kard. Cassidy’ego wspólna deklaracja

z KoÊcio∏em luteraƒskim o usprawiedliwieniu. 

W sferze dyscyplinowania wewn´trznego Ko-

Êcio∏a Papie˝ zajà∏ zdecydowane stanowisko

na temat tego, ˝e katolicy nie mogà popieraç,

jak w Niemczech, dwuznacznego stanowiska

wobec aborcji. 

Przebieg pielgrzymki

„Bóg jest mi∏oÊcià” – to has∏o VII pielgrzymki

do Polski. Podczas tej najd∏u˝szej ze swych po-

dró˝y do Ojczyzny Papie˝ odwiedzi∏ Gdaƒsk,

Sopot, Pelplin, Elblàg, Licheƒ, Bydgoszcz, To-

ruƒ, E∏k, Siedlce, Drohiczyn, Stary Sàcz, Wa-

dowice, Gliwice i Cz´stochow´. W trakcie

pielgrzymki Papie˝ dokona∏ kanonizacji ksi´˝-

nej Kingi, ˝ony ksi´cia Boles∏awa Wstydliwe-

go, córki króla W´gier, za∏o˝ycielki konwentu

w Starym Sàczu. Beatyfikowa∏ tak˝e w War-

szawie 108 polskich m´czenników II wojny

Êwiatowej, m.in. o. Micha∏a Czartoryskiego

OP i pallotyna ks. Józefa Stanka – ofiary Po-

wstania Warszawskiego, abpa Nowowiejskiego

i bpa Wetmaƒskiego z P∏ocka, oraz kilkoro

Êwieckich, m.in. Stanis∏awa Starowieyskiego –

lidera Akcji Katolickiej diecezji lubelskiej,

oraz Mariann´ Biernackà, która odda∏a swe

˝ycie za spodziewajàcà si´ dziecka synowà.

Poza tym Jan Pawe∏ II wyniós∏ na o∏tarze Ste-

fana Frelichowskiego, m∏odego ksi´dza i har-

cerza z Torunia, patrona harcerzy, kolejnà

ofiar´ Dachu; matk´ Regin´ Protmann – ˝yjà-

cà w XVII wieku na Warmii za∏o˝ycielk´ Zgro-

madzenia Sióstr Katarzynek, oraz Edmunda

Bojanowskiego – Êwieckiego za∏o˝yciela Zgro-

madzenia Sióstr S∏u˝ebniczek Niepokalanej,

zajmujàcego si´ ochronkami. 

Papie˝ ponownie dzi´kowa∏ za dar wolnoÊci, ale

jednoczeÊnie jeszcze bardziej zdecydowanie upo-

mina∏ si´ o tych, którzy zostali pokrzywdzeni
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i odsuni´ci na margines w zmieniajàcym si´ pol-

skim spo∏eczeƒstwie. 

Wiele by∏o podczas tej pielgrzymki wydarzeƒ

niezwyk∏ych. Na krakowskich B∏oniach odby∏a

si´ po raz pierwszy msza Êwi´ta bez udzia∏u

Jana Paw∏a II, z powodu choroby Papie˝a.

Zgromadzi∏a oko∏o 1,5 mln ludzi, którzy wie-

dzieli, ˝e Papie˝a nie spotkajà. Wielesetty-

si´czne spotkanie z wiernymi w Gliwicach zo-

sta∏o ad hoc zorganizowane w innym dniu.

Cierpienie malowa∏o si´ na twarzy i w ca∏ej

papieskiej sylwetce. Papie˝ cierpia∏ nie tylko

podczas choroby, która uniemo˝liwi∏a mu od-

prawienie mszy na B∏oniach, ale tak˝e z powo-

du rozci´cia skroni wskutek upadku. 

Wiele z wa˝nych wydarzeƒ zdarzy∏o si´ w sfe-

rze gestów. Niespodziewana wizyta u ubogich

rolników – paƒstwa Milewskich z Leszczowa,

poca∏unek dziecka na schodach prowadzàcych

do odlatujàcego do Rzymu samolotu. Niezapo-

mniane pozostanà niezwyk∏e dialogi Papie˝a

z t∏umami wiernych – zdarza∏y si´ one nieraz

ju˝ wczeÊniej – choçby w 1997 roku w Gorzo-

wie, gdy t∏um na papieskà proÊb´ o modlitew-

ne wsparcie odpowiedzia∏: „Pomo˝emy!”,

a Papie˝ wyrazi∏ ˝yczenie, by skoƒczy∏o si´ to

lepiej, oczywiÊcie lepiej ni˝ za Gierka. Teraz –

w 1999 roku – szczególnie d∏uga by∏a ta roz-

mowa z tysiàcami rodaków w Wadowicach,

gdzie Papie˝ wspomina∏ swe dzieciƒstwo. 

Wiele komentarzy wywo∏a∏ wa˝ny gest przyj´cia

do papamobile prezydenta KwaÊniewskiego

wraz z ˝onà. By∏ to gest komentowany jako wi-

domy znak pojednania narodowego. Warto jed-

nak pami´taç, ˝e jak widaç z pewnej perspekty-

wy, znaczenie tego gestu dla obu stron by∏o

zapewne ró˝ne: Papie˝ mówi∏ wyraênie o „mi∏o-

Êci, która przebacza, choç nie zapomina”, pod-

czas gdy przyjmowany do papieskiego samocho-

du polityk patronowa∏ raczej narodowej amnezji.

Papie˝ w s∏owach powitania, jakie wypowiada∏

na lotnisku gdaƒskim, nawiàza∏ do dziedzictwa

SolidarnoÊci. „Tutaj bowiem w sposób szcze-

gólny da∏ si´ s∏yszeç g∏os sumieƒ wo∏ajàcych

o poszanowanie godnoÊci cz∏owieka... To wo∏a-

nie obudzonych sumieƒ zabrzmia∏o tak pot´˝-

nie, i˝ otworzy∏o przestrzeƒ upragnionej wol-

noÊci, która sta∏a si´ i pozostaje wielkim

zadaniem i wyzwaniem na dzisiaj i na jutro. To

tutaj w∏aÊnie rodzi∏a si´ nowa Polska, którà

dzisiaj si´ tak radujemy i z której jesteÊmy

dumni... Nieustannie modl´ si´ o to, a˝eby

wraz z rozwojem materialnym kraju szed∏ rów-

nie˝ jego post´p duchowy, rozwój duchowy”.

O celu tej pielgrzymki mówi∏, ˝e „u schy∏ku

koƒczàcego si´ stulecia i na progu nowych cza-

sów, które nadchodzà, pragn´ wraz z moimi

rodakami rozwa˝yç wielkà tajemnic´ Boga,

który «jest mi∏oÊcià»”90. 

W Sopocie nawiàza∏ po raz kolejny do Êw. Woj-

ciecha, przypomnia∏ o Westerplatte i Poczcie

Polskiej w Gdaƒsku w 1939 roku, o m´czenni-

kach obozów koncentracyjnych, o ofiarach

grudnia 1970, o sierpniu 1980 i stanie wo-

jennym. „W tym (…) mieÊcie przed dziewi´t-

nastu laty narodzi∏a si´ SolidarnoÊç. By∏o to

prze∏omowe wydarzenie nie tylko w dziejach

naszego narodu, ale tak˝e w historii Europy.

SolidarnoÊç otworzy∏a bramy wolnoÊci w kra-

jach zniewolonych systemem totalitarnym,

zburzy∏a mur berliƒski i przyczyni∏a si´

do zjednoczenia Europy rozdzielonej od cza-

sów II wojny Êwiatowej na dwa bloki. Nie wol-

no nam nigdy zatrzeç tego w pami´ci. To wy-

darzenie nale˝y do naszego dziedzictwa

narodowego. S∏ysza∏em wtedy w Gdaƒsku

od was: «nie ma wolnoÊci bez solidarnoÊci».

Dzisiaj wypada powiedzieç: «nie ma solidar-

noÊci bez mi∏oÊci». Wi´cej, nie ma przysz∏oÊci

narodu i cz∏owieka bez mi∏oÊci, bez tej mi∏o-

Êci, która przebacza, choç nie zapomina, któ-

ra jest wra˝liwa na niedol´ innych, która nie
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szuka swego, ale pragnie dobra drugich, tej

mi∏oÊci, która s∏u˝y, zapomina o sobie i goto-

wa jest do wspania∏omyÊlnego dawania. (…)

JesteÊmy wezwani (…) do budowania przy-

sz∏oÊci opartej na mi∏oÊci Boga i bliêniego.

Do budowania «cywilizacji mi∏oÊci». Dzisiaj

potrzeba Êwiatu i Polsce ludzi mocnych ser-

cem, którzy w pokorze s∏u˝à i mi∏ujà, b∏ogo-

s∏awià, a nie z∏orzeczà i b∏ogos∏awieƒstwem

ziemi´ zdobywajà. Przysz∏oÊci nie da si´ zbu-

dowaç bez odniesienia do êród∏a wszelkiej mi-

∏oÊci, (…) jakim jest Pan Bóg”91. 

Papie˝ na koniec ponownie nawiàza∏ do osoby

Êw. Wojciecha. „«Tylko sprawujcie si´ w spo-

sób godny Ewangelii»... Tak mówi Êw. Pawe∏

do Filipian i tak mówi Wojciech do nas. (…)

Pragniemy zapewniç go, ˝e tak, ˝e trwamy

[przy Ewangelii], ˝e chcemy nadal trwaç. On

niegdyÊ przygotowywa∏ naszych przodków

do wejÊcia w drugie tysiàclecie z dalekosi´˝nà

perspektywà. My tutaj, dzisiaj (…) przygoto-

wujemy si´ wspólnie do wejÊcia w trzecie ty-

siàclecie. Pragniemy wejÊç w nie z Bogiem, ja-

ko lud, który zaufa∏ i umi∏owa∏ prawd´ (…) bo

tylko prawda mo˝e nas uczyniç wolnymi. Âpie-

wamy Te Deum, wielbiàc Boga Ojca, i Syna,

i Ducha Âwi´tego, Boga Stwórc´ i Odkupicie-

la za wszystko, czego dokona∏ na tej ziemi

przez swego s∏ug´, biskupa Wojciecha z Pra-

gi. I zarazem proszàc: Salvum fac populum tu-

um, Domine, et benedic hereditati tuae. Wiele

si´ na polskiej ziemi zmieni∏o i zmienia. Mija-

jà stulecia, a Polska wÊród zmiennych kolei lo-

sów roÊnie, jak wielki dziejowy dàb, ze swo-

ich zdrowych korzeni... To jest wielkie

dziedzictwo i z tym dziedzictwem idziemy

w przysz∏oÊç”92.

W Pelplinie Papie˝ zaczà∏ rozwa˝aç pierwsze

z szeregu b∏ogos∏awieƒstw: „B∏ogos∏awieni ci,

którzy s∏uchajà s∏owa Bo˝ego i zachowujà je”

(¸k 11,28). „Je˝eli na progu trzeciego tysiàc-

lecia pytamy o kszta∏t czasów, które nadcho-

dzà, to równoczeÊnie nie mo˝emy uniknàç py-

tania o fundament, jaki k∏adziemy pod t´

budowl´, którà podejmà nast´pne pokolenia.

Trzeba, aby nasze pokolenie by∏o roztropnym

budowniczym przysz∏oÊci. A roztropny bu-

downiczy to ten, który s∏ucha s∏ów Chrystusa

i wype∏nia je... – mówi∏. – Je˝eli dziÊ si´gamy

po Ewangeli´, nie mo˝emy odrywaç jej od te-

go dziedzictwa stuleci, od tej Tradycji... Ist-

nieje pokusa, by interpretowaç Pismo Âwi´te

w oderwaniu od wielowiekowej Tradycji wiary

KoÊcio∏a, stosujàc klucze w∏aÊciwe dla wspó∏-

czesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to

niebezpieczeƒstwo uproszczeƒ, zafa∏szowania

objawionej prawdy, a nawet naginania jej

do potrzeb z góry przyj´tej, indywidualnej fi-

lozofii ˝ycia czy ideologii” – upomina∏. Wresz-

cie udziela∏ przestrogi na przysz∏oÊç: „Tym,

którzy majà przekroczyç próg trzeciego tysiàc-

lecia, pragniemy powiedzieç: budujcie dom

na skale! Budujcie dom waszego ˝ycia osobi-

stego i spo∏ecznego na skale! A ska∏à jest

Chrystus, ˝yjàcy w swoim KoÊciele, który

trwa na tych ziemiach od tysiàca lat”. 

Pelpliƒskà homili´ koƒczy jedna z przejmujà-

cych modlitw tej pielgrzymki: „Panie, zostaƒ

z nami! SpotkaliÊmy Ci´ na d∏ugiej drodze na-

szych dziejów. Spotykali Ci´ przodkowie nasi

z pokolenia na pokolenie. Umacnia∏eÊ ich

Twoim s∏owem przez ˝ycie i pos∏ug´ KoÊcio∏a.

Panie, zostaƒ z tymi, którzy po nas przyjdà!

Pragniemy tego, abyÊ by∏ z nimi, jak z nami

by∏eÊ. Pragniemy tego i o to Ci´ prosimy”.

W Elblàgu podczas nabo˝eƒstwa czerwcowego

Papie˝ rozwa˝a∏ inne b∏ogos∏awieƒstwo:

„Szcz´Êliwi, którzy strzegà przykazaƒ, w ka˝-

dym czasie czynià to, co sprawiedliwe” (Ps 106

[105],3). Powtórzywszy dekalog, Papie˝ 
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powiedzia∏: „Oto zràb moralnoÊci dany cz∏o-

wiekowi przez Stwórc´ (…) Przykazania te zo-

sta∏y dane dla dobra cz∏owieka, dla jego dobra

osobistego, rodzinnego i spo∏ecznego. One sà

naprawd´ drogà cz∏owieka. Sam porzàdek ma-

terialny nie wystarczy, musi byç uzupe∏niony

i ubogacony przez nadprzyrodzony. Prawo jest

doskona∏e wówczas, kiedy jest przenikni´te

mi∏oÊcià Boga i bliêniego. Mi∏oÊç jest tym, co

stanowi o doskona∏oÊci moralnej cz∏owieka,

o jego podobieƒstwie do Boga”. „Zachowanie

prawa Bo˝ego jest podstawà dostàpienia daru

wiecznego ˝ycia, czyli szcz´Êcia, które nigdy

si´ nie koƒczy... «JeÊli chcesz osiàgnàç ˝ycie,

zachowuj przykazania». To Jezusowe wezwa-

nie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rze-

czywistoÊci, w której tak wielu ludzi ˝yje tak,

jakby Boga nie by∏o. Pokusa urzàdzenia Êwiata

i swego ˝ycia bez Boga albo wbrew Bogu, bez

Jego przykazaƒ, bez Ewangelii, istnieje i za-

gra˝a równie˝ nam. A ˝ycie ludzkie i Êwiat

zbudowany bez Boga w koƒcu obracajà si´

przeciw cz∏owiekowi... ¸amanie przykazaƒ

Bo˝ych, zejÊcie z drogi wytyczonej przez Bo-

ga, jest (…) popadni´ciem w niewol´ grze-

chu, a «zap∏atà za grzech jest Êmierç». „Widzi-

my, jak wielkie zadania stawia przed nami

Bóg. Mamy ukszta∏towaç w sobie prawdziwe-

go cz∏owieka na obraz i podobieƒstwo Bo˝e

(…) Staje przed nami Êwi´ty Wojciech (…)

On od tysiàca lat mówi nam przez swoje Êwia-

dectwo m´czeƒstwa, ˝e Êwi´toÊç zdobywa si´

ofiarà, ˝e nie ma tu miejsca na ˝adne kompro-

misy, ˝e trzeba byç wiernym do koƒca... Jego

m´czeƒska Êmierç wo∏a o takich w∏aÊnie lu-

dzi, którzy obumierajàc z∏u i grzechowi, po-

zwolà, aby rodzi∏ si´ w nich nowy cz∏owiek,

Bo˝y cz∏owiek”93. 

Kolejnym punktem w planie pielgrzymki by∏o

poÊwi´cenie sanktuarium maryjnego w Liche-

niu – przedsi´wzi´cia o ogromnym rozmachu,

budzàcego ˝ywà pobo˝noÊç ludowà, a jedno-

czeÊnie dla wielu osób w Polsce, zw∏aszcza

wykszta∏conych, b´dàcego symbolem z∏ego

smaku. Jego maryjne rozwa˝anie koƒczy∏o si´

w tym miejscu kolejnà zapadajàcà w pami´ç

modlitwà: „Czuwaj, Matko Syna Bo˝ego,

nad nami, czuwaj nad naszà niewzruszonà

wiernoÊcià Bogu, Krzy˝owi, Ewangelii i Ko-

Êcio∏owi Êwi´temu, tak jak to czyni∏aÊ od zara-

nia naszych dziejów. Broƒ Twego narodu, któ-

r y od tysiàca lat idzie drogami Ewangelii.

Spraw, abyÊmy ˝yli, wzrastali i wytrwali

w wierze do koƒca”94. 

Tematem homilii by∏o jedno z ewangelicznych

oÊmiu b∏ogos∏awieƒstw: „B∏ogos∏awieni, któ-

rzy cierpià przeÊladowanie dla sprawiedliwoÊci,

albowiem do nich nale˝y Królestwo Niebie-

skie” (Mt 5,10). Odwo∏a∏ si´ do niemieckich

egzekucji z wrzeÊnia 1939 roku. Mówi∏ o m´-

czeƒstwie, w tym tak˝e dwudziestowiecznym,

o jego sensie i znaczeniu: „dwudzieste stule-

cie równie˝ zapisa∏o wielkà martyrologi´. Sam

w ciàgu dwudziestu lat pontyfikatu wynios∏em

do chwa∏y o∏tarzy wielkie grupy m´czenników:

japoƒskich, francuskich, wietnamskich, hisz-

paƒskich, meksykaƒskich. A ilu˝ ich by∏o

w okresie drugiej wojny Êwiatowej i w czasie

panowania totalitarnego systemu komunistycz-

nego! (…) Przyszed∏ teraz czas przypomnienia

tych wszystkich ofiar i oddania im czci.

(…) I dobrze, ˝e si´ o nich mówi na ziemi pol-

skiej, bo ta ziemia zazna∏a wyjàtkowego udzia-

∏u w tej wielkiej wspó∏czesnej martyrologii...

Krew ich sp∏yn´∏a na naszà ziemi´ i u˝yêni∏a jà

na wzrost i na ˝niwo. Wydaje ona owoc stu-

krotny w naszym narodzie, który stoi wiernie

przy Chrystusie i przy Ewangelii (…) M´czeƒ-

stwo jest zawsze wielkà i radykalnà próbà dla

cz∏owieka. Najwy˝szà próbà cz∏owieczeƒstwa,

próbà godnoÊci cz∏owieka w obliczu samego

Boga. Tak, jest to próba cz∏owieka rozgrywajàca
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si´ na oczach samego Boga, ale tak˝e i Êwiata,

który o Bogu zapomina. W tej próbie cz∏owiek

odnosi zwyci´stwo, wsparty mocà Boga i staje

si´ wymownym Êwiadkiem tej mocy. Czy˝

przed takà próbà nie stoi matka, która podej-

muje decyzj´, by z∏o˝yç z siebie ofiar´, by ra-

towaç ˝ycie swego dziecka?... Czy˝ przed takà

próbà nie stoi cz∏owiek wierzàcy, który broni

prawa do wolnoÊci religijnej i wolnoÊci sumie-

nia? Za szczególnà powinnoÊç naszego pokole-

nia w KoÊciele uwa˝am zebranie wszystkich

Êwiadectw o tych, którzy dali ˝ycie dla Chry-

stusa. Nasz wiek dwudziesty (…) ma swoje

szczególne martyrologium (…) jeszcze nie

w pe∏ni spisane. Trzeba je zbadaç... «Bóg (…)

przyjà∏ ich jak ca∏opalnà ofiar´». (…) Ukazujà

swoim ˝yciem, ˝e Êwiatu potrzeba takich w∏a-

Ênie Bo˝ych szaleƒców”. Papie˝ zarysowa∏ tez

perspektyw´ codziennego m´czeƒstwa cz∏o-

wieka wierzàcego: „Cz∏owiek wierzàcy «cierpi

dla sprawiedliwoÊci», gdy w zamian za swojà

wiernoÊç Bogu doÊwiadcza upokorzeƒ, obrzu-

cany jest obelgami, wyÊmiewany w swoim Êro-

dowisku, doznaje niezrozumienia nawet

od najbli˝szych... Obok m´czeƒstwa publicz-

nego (…) jak˝e cz´sto ma miejsce m´czeƒ-

stwo wn´trza... m´czeƒstwo walki ze sobà

i przezwyci´˝ania samego siebie...”95.

W Toruniu, jeszcze tego samego dnia, mia∏a miej-

sce beatyfikacja ks. Stefana Frelichowskiego pod-

czas czerwcowego nabo˝eƒstwa. W homilii Pa-

pie˝ rozwa˝a∏ kolejne z oÊmiu b∏ogos∏awieƒstw:

„B∏ogos∏awieni, którzy wprowadzajà pokój”

(Mt 5,9). „Pokój mo˝e przetrwaç tylko wówczas,

gdy jest zakorzeniony w wy˝szych wartoÊciach,

oparty na normach moralnych i otwarty na Boga.

Nie mo˝e si´ natomiast ostaç, jeÊli zosta∏ wznie-

siony na grzàskim gruncie religijnej oboj´tnoÊci

i p∏ytkiego pragmatyzmu... Historia i wspó∏cze-

snoÊç pokazujà, ˝e Êwiat nie mo˝e daç pokoju,

Êwiat jest cz´sto bezradny. Dlatego trzeba mu

wskazywaç Jezusa Chrystusa”. Jeszcze raz Papie˝

zwróci∏ uwag´ na znaczenie wychowania w rodzi-

nie i poza nià: „Rodzino, to w∏aÊnie tobie powie-

rzono misj´ o pierwszorz´dnym znaczeniu. Masz

uczestniczyç w budowaniu pokoju, dobra, które

jest niezb´dne dla rozwoju i poszanowania ˝ycia

ludzkiego. Prosz´ was, wychowawcy, (…) uczcie

dzieci i m∏odzie˝ tolerancji, zrozumienia i szacun-

ku dla ka˝dego cz∏owieka. Wychowujcie m∏ode

pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju. To

jest ich prawem. To jest waszym obowiàzkiem”96.

Nast´pnie Papie˝ odprawi∏ msz´ Êwi´tà w E∏-

ku. W homilii upomnia∏ si´ o biednych: „Nie

zatwardzajmy serc, gdy s∏yszymy «krzyk bied-

nych». Starajmy si´ us∏yszeç to wo∏anie. Staraj-

my si´ tak post´powaç i tak ˝yç, by nikomu

w naszej Ojczyênie nie brak∏o dachu nad g∏o-

wa i chleba na stole. Zawsze winniÊmy pami´-

taç, ˝e rozwój ekonomiczny kraju musi

uwzgl´dniaç wielkoÊç, godnoÊç i powo∏anie

cz∏owieka (…) nie mo˝e dokonywaç si´ kosz-

tem cz∏owieka i uszczuplenia jego podstawo-

wych wymagaƒ. Musi to byç rozwój, w którym

cz∏owiek jest podmiotem... Rozwój i post´p

nie mo˝e si´ dokonywaç za wszelkà cen´! Nie

by∏by wtedy godny cz∏owieka”. Nawiàzujàc

do kolejnego Chrystusowego b∏ogos∏awieƒ-

stwa: „B∏ogos∏awieni ubodzy w duchu, albo-

wiem do nich nale˝y królestwo niebieskie”,

Jan Pawe∏ II mówi∏: „Bardzo potrzeba ludzi

ubogich duchem, czyli otwartych na przyj´cie

prawdy i ∏aski, na wielkie sprawy Bo˝e; ludzi

o wielkim sercu, którzy nie zachwycili si´ bla-

skami bogactw tego Êwiata i nie pozwalajà, aby

one zaw∏adn´∏y ich sercami. Oni sà prawdzi-

wie mocni...”97. Do m∏odzie˝y na koniec skie-

rowa∏ zaÊ nast´pujàcy apel: „Odwagi!”... „Przy-

sz∏oÊç nale˝y do was. Zawsze z Chrystusem

i Jego Matkà idêcie ku tej przysz∏oÊci”.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
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W Siedlcach Papie˝ przypomnia∏ m´czenni-

ków podlaskich – polskich unitów z Pratulina.

PodkreÊla∏ ich heroizm, jako tych, którzy „nie

ulegli naciskom ówczesnego Êwiata, który ich

za to znienawidzi∏”. „Dzisiaj mo˝e bardziej

ni˝ w innym czasie trzeba autentycznego

Êwiadectwa wiary ukazanego ˝yciem Êwiec-

kich uczniów Chrystusa (…) zdecydowanego

Êwiadectwa wiernoÊci KoÊcio∏owi i odpowie-

dzialnoÊci za KoÊció∏. (…) W tym Êwiecie wie-

lu ludzi, zw∏aszcza m∏odych, doÊwiadcza zagu-

bienia, niektórzy padajà ofiarà sekt i religijnych

wypaczeƒ, i manipulowania prawdà. Inni ule-

gajà ró˝nym formom zniewolenia. Upo-

wszechniajà si´ postawy egoizmu, niesprawie-

dliwoÊci i braku wra˝liwoÊci na potrzeby

innych ludzi... Jako ludzie Êwieccy wierni

swojej to˝samoÊci, ˝yjàc w Êwiecie czynnie

i skutecznie, mo˝ecie ten Êwiat przekszta∏caç

w duchu Ewangelii. Bàdêcie solà, która daje

chrzeÊcijaƒski smak ˝yciu. Bàdêcie Êwiat∏em,

które Êwieci w mrokach oboj´tnoÊci i ego-

izmu”. Papie˝ powiàza∏ nowà ewangelizacj´

z doÊwiadczeniami historycznymi: „Niezliczo-

na jest liczba tych, którzy na polskiej ziemi

(…) cierpieli dla Chrystusowego krzy˝a... No-

wa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych

Êwiadków wiary. Ludzi zakorzenionych w krzy-

˝u Chrystusa i gotowych dla niego ponosiç

ofiary...”98. Potem w Warszawie jeszcze raz

mia∏ si´ spotkaç z wiernymi obrzàdku bizantyj-

sko-ukraiƒskiego, z unitami, ale ostatecznie

nie by∏o to mo˝liwe – Papie˝ jednak wr´czy∏

swe przemówienie w j´zyku ukraiƒskim.

Kolejnym – po Siedlcach – punktem by∏o eku-

meniczne nabo˝eƒstwo w Drohiczynie, gdzie

modli∏ si´ wspólnie ze zgromadzonymi tam

prawos∏awnymi.

11 kwietnia Papie˝ przyjecha∏ do Warszawy.

Tam poÊwi´ci∏ pomnik Armii Krajowej. „Bo˝e,

w swoim niepoj´tym mi∏osierdziu wejrzyj

na naszych braci i siostry, którzy stali si´ ofia-

rami ucisku, przemocy i z∏oÊci, i oddali swe

doczesne ˝ycie w obronie ludzkiej godnoÊci

i wolnoÊci Ojczyzny... B∏ogos∏aw nam, którzy

wspominamy ich imiona i ˝yjemy na tej zie-

mi... Ojcze, odpuÊç nam nasze winy, jako i my

odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawi-

nili”. Modli∏ si´ póêniej na Umschlagplatzu

za naród ˝ydowski, „który ze wzgl´du na swo-

ich przodków jest Tobie [Bo˝e] nadal bardzo

drogi (…), aby (…) ludzkoÊç poj´∏a, ˝e Twój

zbawczy zamiar rozciàga si´ na ca∏à ludzkoÊç,

i ˝e Ty, Bo˝e, jesteÊ dla wszystkich narodów

poczàtkiem i ostatecznym celem”. Modli∏ si´

tak˝e przy pomniku Poleg∏ych i Pomordowa-

nych na Wschodzie, upami´tniajàc „m´czeƒ-

stwo tysi´cy synów i córek narodu polskiego”. 

Jan Pawe∏ II przemówi∏ 11 czerwca w parlamen-

cie polskim, przed po∏àczonymi izbami. By∏o to

wydarzenie bez precedensu – nigdy jeszcze pa-

pie˝ nie przemawia∏ w parlamencie krajowym.

Podobne zdarzenie mia∏o miejsce potem tylko

raz, gdy Papie˝ w trzy lata póêniej odwiedzi par-

lament w∏oski. Odwo∏awszy si´ do mszy sprzed

dwudziestu lat na placu Zwyci´stwa, Papie˝ mó-

wi∏: „Sk∏adam dzi´ki Panu Historii za obecny

kszta∏t polskich przemian, za Êwiadectwo god-

noÊci i duchowej niez∏omnoÊci tych wszystkich,

którzy w tamtych trudnych dniach byli zjedno-

czeni tà samà troskà o prawa cz∏owieka... Jed-

noczy∏o ich g∏´bokie przekonanie o godnoÊci

ka˝dej osoby ludzkiej... Dzisiaj zosta∏o wam po-

wierzone tamto dziedzictwo odwa˝nych i am-

bitnych wysi∏ków podejmowanych w imi´ naj-

wy˝szego dobra Rzeczypospolitej. Od was

zale˝y, jaki konkretny kszta∏t przybieraç b´dzie

w Polsce wolnoÊç i demokracja...”. Papie˝ na-

wiàza∏ do tradycji polskiego Sejmu, do Konsty-

tucji 3 maja. ˚yczy∏ Sejmowi i Senatowi, by

„w centrum ich wysi∏ków ustawodawczych za-

wsze znajdowa∏ si´ cz∏owiek”. PodkreÊli∏, ˝e Ko-

Êció∏, jako obroƒca praw cz∏owieka i narodu, ma
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dziÊ za zadanie „wychowanie do odpowiedniego

korzystania z wolnoÊci”. 

Przywo∏a∏ wysi∏ki dwustu lat dà˝enia Polaków

do odzyskania wolnoÊci – podczas rozbiorów,

podczas II wojny Êwiatowej i w okresie komu-

nizmu. Stwierdzi∏, ˝e SolidarnoÊç by∏a warun-

kiem zajÊcia przemian politycznych i spo∏ecz-

nych w Polsce i w Europie. Upomina∏: „Pami´ç

o moralnych przes∏aniach SolidarnoÊci, a tak˝e

o naszych, jak˝e cz´sto tragicznych doÊwiad-

czeniach historycznych winna dziÊ oddzia∏y-

waç w wi´kszym stopniu na jakoÊç polskiego

˝ycia zbiorowego, na styl uprawiania polityki

czy jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci publicznej...”.

„W polskiej tradycji nie brakuje wzorców ˝ycia

poÊwi´conego ca∏kowicie dobru wspólnemu na-

szego narodu... Jest oczywiste, ˝e troska o dobro

wspólne powinna byç realizowana przez wszyst-

kich obywateli... W szczególny jednak sposób

(…) jest wymagana w dziedzinie polityki... Wy-

konywanie w∏adzy politycznej (…) powinno byç

ofiarnà s∏u˝bà cz∏owiekowi i spo∏eczeƒstwu, nie

zaÊ szukaniem w∏asnych czy grupowych korzyÊci

z pomini´ciem dobra wspólnego ca∏ego naro-

du... Takiej postawy, przenikni´tej duchem s∏u˝-

by wspólnemu dobru, KoÊció∏ oczekuje przede

wszystkim od katolików Êwieckich... Wraz ze

wszystkimi ludêmi majà przepajaç duchem

Ewangelii rzeczywistoÊci ludzkie...

Szanujàc w∏aÊciwà ˝yciu politycznemu autono-

mi´, trzeba pami´taç jednoczeÊnie o tym, ˝e nie

mo˝e byç ona rozumiana jako niezale˝noÊç

od zasad etycznych. Tak˝e paƒstwa pluralistycz-

ne nie mogà rezygnowaç z norm etycznych w ˝y-

ciu publicznym... W wolnym spo∏eczeƒstwie

muszà istnieç wartoÊci zabezpieczajàce najwy˝-

sze dobro ca∏ego cz∏owieka. Wszelkie przemiany

ekonomiczne majà s∏u˝yç kszta∏towaniu Êwiata

bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Pragnà∏bym

˝yczyç polskim politykom i wszystkim osobom

zaanga˝owanym w ˝yciu publicznym, by nie

szcz´dzili si∏ w budowaniu takiego paƒstwa, któ-

re otacza szczególnà troskà rodzin´, ˝ycie ludz-

kie, wychowanie m∏odego pokolenia, respektuje

prawo pracy, widzi istotne sprawy ca∏ego narodu

i jest wra˝liwe na potrzeby konkretnego cz∏o-

wieka, szczególnie ubogiego i s∏abego...”.

Wyra˝ajàc poparcie dla integracji europejskiej

i uczestnictwa Polski w tym procesie, Papie˝

zauwa˝a∏ jednak: „Jak˝e uboga pozosta∏aby

kultura europejska, gdyby zabrak∏o w niej

chrzeÊcijaƒskiej inspiracji! Dlatego KoÊció∏

przestrzega przed redukowaniem wizji zjedno-

czonej Europy wy∏àcznie do jej aspektów eko-

nomicznych, politycznych i przed bezkrytycz-

nym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu

˝ycia. Nowà jednoÊç Europy, je˝eli chcemy, by

by∏a ona trwa∏a, winniÊmy budowaç na tych

duchowych wartoÊciach, które jà kiedyÊ kszta∏-

towa∏y, z uwzgl´dnieniem bogactwa i ró˝no-

rodnoÊci kultur i tradycji poszczególnych naro-

dów. Ma to byç Wielka Europejska Wspólnota

Ducha... Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!”.

Na zakoƒczenie Papie˝ wróci∏ do zagadnienia

wolnoÊci „danej”, a jednoczeÊnie „zadanej”.

„Niech wspania∏e Êwiadectwa mi∏oÊci Ojczy-

zny, bezinteresownoÊci i heroizmu, jakich ma-

my wiele w naszej historii, b´dà wezwaniem

do zbiorowego poÊwi´cenia wielkim narodowym

celom”99. Na koniec Papie˝ wzniós∏ pami´tny

okrzyk: „Wiwat Król, wiwat Naród, wiwat

Wszystkie Stany!”, nawiàzujàc do Mickiewi-

czowskiego Pana Tadeusza100. Nikt nie mia∏

w tej chwili wàtpliwoÊci, kto jest rzeczywi-

stym królem Polaków101. 

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny
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Tego samego dnia cz∏onkom Konferencji Epi-

skopatu Polski zosta∏o wr´czone niewyg∏oszo-

ne papieskie or´dzie. Ojciec Âwi´ty wskazywa∏

w nim, ˝e program tej pielgrzymki osnuty jest

wokó∏ oÊmiu b∏ogos∏awieƒstw z kazania na gó-

rze. PodkreÊla∏, ˝e „Nieodzownym warunkiem

takiego oddzia∏ywania, czyli realizacji zbawcze-

go pos∏annictwa KoÊcio∏a jest mi∏oÊç... Kazanie

na górze jest programem dla ca∏ego KoÊcio∏a...

Ewangeliczne b∏ogos∏awieƒstwa stanowià nie-

jako konkretyzacj´ tego prawa [mi∏oÊci]...”. Za-

znacza∏, ˝e „u progu trzeciego tysiàclecia stajà

przed KoÊcio∏em w Polsce nowe historyczne

wyzwania. W dwudziesty pierwszy wiek Polska

wchodzi jako kraj wolny i suwerenny. WolnoÊç

ta, je˝eli nie ma zostaç zmarnowana, wymaga

ludzi Êwiadomych nie tylko swoich praw, ale

i obowiàzków: ofiarnych, o˝ywionych mi∏oÊcià

Ojczyzny i duchem s∏u˝by, którzy solidarnie

pragnà budowaç dobro wspólne... WolnoÊç wy-

maga równie˝ (…) ustawicznego odniesienia

do prawdy Ewangelii oraz do trwa∏ych i wypró-

bowanych norm moralnych, które pozwalajà

odró˝niç dobro od z∏a”. Powierza∏ szczególnà

trosk´ o wychowanie m∏odzie˝y w „wielkim

dziedzictwie kultury, tradycji i religijnoÊci pol-

skiej”, o rodzin´, bowiem „bez zdrowych i sil-

nych rodzin naród i spo∏eczeƒstwo upada. Tym-

czasem trwa∏oÊç i jednoÊç rodziny sà dziÊ

powa˝nie zagro˝one”102. 

W Warszawie Papie˝ odprawi∏ tak˝e msz´

na zakoƒczenie II Ogólnopolskiego Synodu

Plenarnego. W homilii zach´ca∏ s∏uchaczy:

„Bóg jest mi∏oÊcià i chrzeÊcijaƒstwo jest reli-

già mi∏oÊci. Podczas gdy inne systemy myÊlenia

i post´powania chcà budowaç Êwiat cz∏owieka

oparty na bogactwie, w∏adzy, przemocy, wiedzy

czy u˝yciu – KoÊció∏ g∏osi mi∏oÊç... Nowa ewan-

gelizacja ma na celu doprowadziç ludzi do spo-

tkania z tà mi∏oÊcià. Tylko mi∏oÊç, którà objawia

Serce Chrystusa, jest zdolna przemieniç serce

cz∏owieka i otworzyç je na ca∏y Êwiat, by uczy-

niç go bardziej ludzkim i Bo˝ym.... Przybli˝aj-

cie do tego «êród∏a ˝ycia i Êwi´toÊci» osoby,

rodziny, wspólnoty parafialne, Êrodowiska...

Tylko ludzie «w mi∏oÊci wkorzenieni i ugrun-

towani» (…) potrafià przeciwstawiaç si´ cywi-

lizacji Êmierci i tworzyç na gruzach nienawi-

Êci, pogardy i przemocy cywilizacj´, która ma

swoje êród∏o w Sercu Zbawiciela”103.

Niepokojàcy wàtek „cywilizacji Êmierci” powra-

ca w kolejnej papieskiej homilii w Sandomie-

rzu. Tym razem Papie˝ rozwa˝a∏ b∏ogos∏awieƒ-

stwo: „B∏ogos∏awieni czystego serca, albowiem

oni Boga oglàdaç b´dà”. „CzystoÊç serca (…)

∏àczy si´ z wewn´trznym wysi∏kiem... [Cz∏o-

wiek] musi stale podejmowaç trud opierania

si´ si∏om z∏a z zewnàtrz i tym z wewnàtrz – si-

∏om, które chcà go od Boga oderwaç... Cywili-

zacja Êmierci chce zniszczyç czystoÊç serca.

Jednà z metod tego dzia∏ania jest celowe pod-

wa˝anie (…) cnoty czystoÊci. Jest to zjawisko

szczególnie groêne, gdy celem ataku stajà si´

wra˝liwe sumienia dzieci i m∏odzie˝y. Cywili-

zacja, która w ten sposób rani lub nawet zabi-

ja prawid∏owà relacj´ cz∏owieka do cz∏owieka

jest cywilizacjà Êmierci, bo cz∏owiek nie mo˝e

˝yç bez prawdziwej mi∏oÊci... DziÊ cywilizacja

Êmierci proponuje wam tzw. wolnà mi∏oÊç.

(…) Rozwiàz∏oÊç nie jest ani mi∏oÊcià, ani wol-

noÊcià... Nie l´kajcie si´ ˝yç wbrew obiego-

wym opiniom i sprzecznym z prawem Bo˝ym

propozycjom. (…) Nie dajcie si´ zniewoliç!

Nie dajcie si´ uwieÊç u∏udom szcz´Êcia,

za które musielibyÊcie zap∏aciç zbyt wielkà ce-

n´, cen´ nieuleczalnych cz´sto zranieƒ lub

nawet z∏amanego ˝ycia cudzego i w∏asnego!

(…) Trzeba, aby rodzina zdecydowanie stan´-

∏a w obronie czystoÊci swoich progów domo-

wych, w obronie godnoÊci ka˝dej osoby.

Strze˝cie waszych rodzin przed pornografià.

(…) Broƒcie czystoÊci obyczajów w waszych
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domowych ogniskach i w ˝yciu spo∏ecznym.

Wychowanie do czystoÊci jest jednym z wiel-

kich zadaƒ ewangelizacyjnych, jakie obecnie

stajà przed nami. Im czystsza b´dzie rodzina,

tym zdrowszy b´dzie naród. A chcemy pozo-

staç narodem godnym swego imienia i god-

nym chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania”104.

W ZamoÊciu, podczas homilii, Papie˝ zajà∏ si´

zagadnieniami szacunku dla przyrody, sytuujàc

je jednak w szerszym kontekÊcie. „To, co naj-

bardziej zagra˝a stworzeniu i cz∏owiekowi –

mówi∏ – to brak poszanowania dla praw natu-

ry i zanik poczucia wartoÊci ˝ycia”. Prawo,

które zosta∏o przez Boga wpisane w natur´

i które mo˝na odczytaç za pomocà rozumu,

sk∏ania do poszanowania zamys∏u Stwórcy –

zamys∏u, który ma na celu dobro cz∏owieka.

To prawo wyznacza pewien wewn´trzny po-

rzàdek, który cz∏owiek zastaje i który powi-

nien zachowaç. Wszelkie dzia∏anie, które

sprzeciwia si´ temu porzàdkowi, nieuchronnie

uderza w samego cz∏owieka. (…) Jak mo˝-

na skutecznie stawaç w obronie przyrody, jeÊli

usprawiedliwiane sà dzia∏ania bezpoÊrednio

godzàce w samo serce stworzenia, jakim jest

istnienie cz∏owieka? – pyta∏ Papie˝.

13 czerwca Papie˝ odprawi∏ ponownie msz´

w Warszawie. By∏a to msza beatyfikacyjna 108

polskich m´czenników II wojny Êwiatowej.

Osià homilii sta∏o si´ rozwa˝anie nad b∏ogo-

s∏awieƒstwem: „B∏ogos∏awieni mi∏osierni, al-

bowiem oni mi∏osierdzia dostàpià”. „KoÊció∏

w Polsce, który niosàc od tysiàca lat znak m´-

ki Chrystusa, wcià˝ odradza si´ z posiewu

krwi m´czenników i ˝yje pami´cià zwyci´-

stwa, jakie oni odnieÊli na tej ziemi (…) sà

darem przywracajàcym nadziej´” – mówi∏ Pa-

pie˝. W homilii nawiàza∏ do pami´tnej mszy

z 1979 roku, a na zakoƒczenie doda∏: „Niech

zstàpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej

ziemi! Po dwudziestu latach, dzisiaj, u progu

trzeciego milenium i w przysz∏oÊci niech zstà-

pi, niech zst´puje i stale odnawia oblicze zie-

mi, tej polskiej ziemi!”105.

Po mszy Papie˝ uda∏ si´ na pola bitwy war-

szawskiej i modli∏ si´ na cmentarzu poleg∏ych

w tej bitwie. Ta modlitwa by∏a bardzo osobi-

sta: „Wiecie, ˝e urodzi∏em si´ w roku 1920,

w maju, w tym czasie, gdy bolszewicy szli

na Warszaw´. I dlatego nosz´ w sobie od uro-

dzenia wielki d∏ug w stosunku do tych, którzy

wówczas podj´li walk´ z najeêdêcà i zwyci´˝y-

li, p∏acàc za to swoim ˝yciem“106. Nast´pnie

Jan Pawe∏ II wzià∏ udzia∏ w liturgii przed kate-

drà warszawsko-praskà Êw. Floriana. Ponow-

nie nawiàza∏ do bitwy warszawskiej: „By∏o to

wielkie zwyci´stwo wojsk polskich, tak wiel-

kie, ˝e nie da∏o si´ go wyt∏umaczyç w sposób

czysto naturalny i dlatego zosta∏o nazwane cu-

dem nad Wis∏à. To zwyci´stwo zosta∏o poprze-

dzone ˝arliwà modlitwà narodowà”. Papie˝

skoncentrowa∏ si´ tym razem na znaczeniu Eu-

charystii i namawia∏ do „niedzielnego uczest-

nictwa we mszy Êwi´tej”. „Prosz´ wszystkich

moich rodaków: zachowajcie t´ dobrà trady-

cj´”. Apelowa∏ o uczestnictwo we mszy wraz

z dzieçmi107. 

Wàtek znaczenia chrzeÊcijaƒskiego wychowa-

nia dzieci sta∏ si´ tematem przewodnim homi-

lii wyg∏oszonej w ¸owiczu. Zwraca∏ si´ do ro-

dziców: „Przyjmujcie dar ˝ycia jako najwi´kszà

∏ask´ Boga, jako Jego b∏ogos∏awieƒstwo dla ro-

dziny, dla narodu, dla KoÊcio∏a. Tu, z tego

miejsca wo∏am do wszystkich matek i ojców

mojej Ojczyzny i ca∏ego Êwiata, do wszystkich

ludzi bez wyjàtku: ka˝dy cz∏owiek pocz´ty
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w ∏onie matki ma prawo do ˝ycia!”. „Rodzi-

na jest powo∏ana równie˝ do wychowywania

swoich dzieci. (…) Ka˝de dziecko ma natural-

ne i niezbywalne prawo do posiadania w∏asnej

rodziny: rodziców i rodzeƒstwa, wÊród któ-

rych rozpoznaje, ˝e jest osobà potrzebujàcà

uczucia mi∏oÊci i ˝e tym uczuciem mo˝e obda-

rzaç siebie i innych... Nie jest ∏atwo w dzisiej-

szych czasach stworzyç chrzeÊcijaƒskie wa-

runki potrzebne do wychowania dzieci. (…)

Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie co-

dziennej, zw∏aszcza wieczornej i uczestnicze-

niu we Mszy Âwi´tej niedzielnej... Zachowuj-

cie religijne zwyczaje i piel´gnujcie tradycj´

chrzeÊcijaƒskà...”. Apelowa∏ te˝ o skuteczne

wsparcie dla rodziny: „Rodzina potrzebuje po-

mocy i oczekuje wsparcia ze strony KoÊcio∏a

i paƒstwa”. Mówi∏ o powrocie religii do szkó∏

jako naprawie „jednej z krzywd, która spotka-

∏a ludzi wierzàcych w czasach systemu totali-

tarnego”. Z satysfakcjà mówi∏ o rozwoju szkó∏

katolickich. Papie˝ mówi∏ te˝ o ideale wycho-

wawczym: „Szko∏a winna staç si´ kuênià cnót

spo∏ecznych, tak bardzo potrzebnych nasze-

mu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczy-

ni∏ si´ do tego, by dzieci i m∏odzie˝ mog∏y

otwarcie przyznawaç si´ do swoich przekonaƒ

religijnych i zgodnie z nimi post´powaç. Sta-

rajmy si´ rozwijaç i pog∏´biaç w sercach dzie-

ci i m∏odzie˝y uczucia patriotyczne i wi´ê z Oj-

czyznà. Wyczulaç na dobro wspólne narodu

i uczyç m∏odzie˝ odpowiedzialnoÊci za przy-

sz∏oÊç. Wychowanie m∏odego pokolenia w du-

chu mi∏oÊci Ojczyzny ma wielkie znaczenie

dla przysz∏oÊci narodu. Nie mo˝na bowiem

dobrze s∏u˝yç narodowi, nie znajàc jego dzie-

jów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrze-

buje ludzi otwartych na Êwiat, ale kochajàcych

swój rodzinny kraj”108.

Nast´pnie Papie˝ uda∏ si´ do Sosnowca, miasta

o stosunkowo s∏abym przywiàzaniu do katoli-

cyzmu i stosunkowo silnych tradycjach lewico-

wych. Przemawiajàc do mieszkaƒców Zag∏´bia,

Papie˝ poruszy∏ problem pracy: „Trud pracy

oraz dzie∏a przesz∏ych pokoleƒ stanowià dla

nas wyzwanie, aby w dalszym ciàgu czyniç so-

bie ziemi´ poddanà (…) nie mo˝emy zapomi-

naç o tej Bo˝ej perspektywie wspó∏stwarzania,

która nadaje wszelkim ludzkim wysi∏kom w∏a-

Êciwy sens i w∏aÊciwà godnoÊç. Bez niej praca

mo˝e zostaç pozbawiona wymiaru podmioto-

wego. Wówczas przestaje si´ liczyç cz∏owiek,

który jà wykonuje, a liczy si´ jedynie jej war-

toÊç materialna. Cz∏owiek nie jest ju˝ trakto-

wany jako sprawca i twórca, ale jako narz´dzie

(…) nie dotyczy to tylko pracodawców, ale

równie˝ pracowników. Tak˝e ten, kto podej-

muje prac´, mo˝e ulegaç pokusie traktowania

jej w sposób przedmiotowy, jedynie jako êró-

d∏o materialnego wzbogacenia. Praca mo˝e

zdominowaç ˝ycie cz∏owieka do tego stopnia,

˝e przestanie on dostrzegaç potrzeb´ troski

o zdrowie, o rozwój w∏asnej osobowoÊci,

o szcz´Êcie najbli˝szych, czy w koƒcu o swe

odniesienie do Pana Boga... Jakkolwiek bo-

wiem struktury paƒstwowe czy ekonomiczne

nie pozostajà bez wp∏ywu na podejÊcie do pra-

cy, to jednak jej godnoÊç zale˝y od ludzkiego

sumienia”109.

Homilia z 15 czerwca zosta∏a na krakowskich

B∏oniach odczytana przez kardyna∏a Francisz-

ka Macharskiego. By∏a to homilia dzi´kczyn-

na za tysiàclecie istnienia diecezji krakow-

skiej. Papie˝ wspomina∏ utworzenie diecezji,

postaç jej patrona Êw. Stanis∏awa, nawiàza∏

do katedry wawelskiej, do Uniwersytetu Ja-

gielloƒskiego, przypomina∏ Êw. Brata Alberta,

Êw. Jacka Odrowà˝a, ca∏y szereg krakowskich

biskupów. Wspomnia∏ Papie˝ tak˝e o tragicz-

nych doÊwiadczeniach dwudziestowiecznych.

Rozwa˝ania te by∏y komentarzami do fragmen-

tu hymnu Te Deum laudamus. Koƒczy, stawia-
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jàc pytania: „Co nasze pokolenie zrobi∏o z tym

wielkim dziedzictwem? Czy Lud Bo˝y tego Ko-

Êcio∏a nadal ˝yje tradycjà aposto∏ów, misjà

proroków i krwià m´czenników? Trzeba, aby-

Êmy na te pytania dali odpowiedê. Trzeba we-

d∏ug niej uk∏adaç przysz∏oÊç, aby si´ nie oka-

za∏o, ˝e skarb wiary, nadziei i mi∏oÊci, którzy

nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach i nam

przekazali, to pokolenie zatraci, uÊpione.

Zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze

i mi∏oÊci w Jezusie Chrystusie. Dobrego depo-

zytu strze˝cie z pomocà Ducha Âwi´tego, któ-

ry w was mieszka. WnieÊcie go w trzecie ty-

siàclecie chrzeÊcijaƒstwa z dumà i pokorà

Êwiadków... Przeka˝cie przysz∏ym pokoleniom

or´dzie Bo˝ego mi∏osierdzia”110.

W Gliwicach homili´ w zast´pstwie nieobec-

nego chorego Papie˝a odczyta∏ abp Kowal-

czyk. Papie˝ zwraca∏ si´ w niej do Âlàzaków:

„Pozostaƒcie wierni doÊwiadczeniu pokoleƒ,

które ˝y∏y na tej ziemi z Bogiem w sercu

i z modlitwà na ustach. Niech zawsze na Âlàsku

zwyci´˝a wiara i zdrowa moralnoÊç, prawdzi-

wy duch chrzeÊcijaƒski i poszanowanie Bo˝ych

przykazaƒ. Zachowujcie jak skarb najwi´kszy

to, co by∏o êród∏em duchowej si∏y waszych oj-

ców. Oni umieli w∏àczaç Boga w swoje ˝ycie

i w Nim zwyci´˝aç wszelkie przejawy z∏a, cze-

go wyrazem jest owo górnicze: Szcz´Êç Bo-

˝e!“. Umiejcie zachowaç serce zawsze otwar-

te na wartoÊci g∏oszone przez Ewangeli´,

strze˝cie tych wartoÊci, które stanowià o wa-

szej to˝samoÊci”111.

Nast´pnym wydarzeniem tej pielgrzymki by∏a

kanonizacja Êw. Kingi w Starym Sàczu. Papie˝

celebrowa∏ msz´, choç by∏ tak bardzo os∏abio-

ny, ˝e w jego zast´pstwie homili´ odczyta∏

kard. Macharski. Papie˝ przypomina∏ postaç

Êw. Kingi, fundacj´ klasztoru starosàdeckiego,

powstanie Psa∏terza Dawidowego po polsku.

Tym razem mówi∏ o potrzebie Êwi´toÊci: „Je-

˝eli dziÊ mówimy o Êwi´toÊci, o jej pragnieniu

i zdobywaniu, to trzeba pytaç, w jaki sposób

tworzyç w∏aÊnie takie Êrodowiska, które sprzy-

ja∏yby dà˝eniu do niej... Âw. Kinga i wszyscy

Êwi´ci i b∏ogos∏awieni XIII wieku dajà odpo-

wiedê: potrzeba Êwiadectwa. Potrzeba odwagi,

aby nie stawiaç pod korcem Êwiat∏a swej wia-

ry. Potrzeba wreszcie, aby w sercach wierzà-

cych zagoÊci∏o pragnienie Êwi´toÊci, które

kszta∏tuje nie tylko prywatne ˝ycie, ale wp∏y-

wa na kszta∏t ca∏ych spo∏ecznoÊci... Âwi´ci

nie przemijajà. Âwi´ci wo∏ajà o Êwi´toÊç.

Âwi´ta Kingo, pani tej ziemi, uproÊ nam ∏ask´

Êwi´toÊci!”112.

W Wadowicach dosz∏o do wzruszajàcego spo-

tkania Papie˝a ze spo∏ecznoÊcià miasta rodzin-

nego Jana Paw∏a II. By∏ to spacer po mieÊcie

dzieciƒstwa, podró˝ pe∏na wdzi´cznoÊci, w któ-

rej uczestniczyli nie tylko zgromadzeni na wa-

dowickim rynku, ale wszyscy Polacy. Spotkanie

koƒczy∏o si´ osobistà wersjà modlitwy maryjnej:

Sub tuum presidium… – Pod Twojà obron´.

„Pod Twojà obron´, Maryjo, uciekamy si´. Two-

jej opiece zawierzamy dzieje tego miasta, Ko-

Êcio∏a krakowskiego i ca∏ej Ojczyzny. Twojej

matczynej mi∏oÊci oddajemy los ka˝dego z nas

z osobna, naszych rodzin i ca∏ego spo∏eczeƒ-

stwa... 113”.

W katedrze wawelskiej Papie˝ wyg∏osi∏ ostat-

nià homili´ w czasie tej pielgrzymki – bardzo

krótkà ze wzgl´du na stan zdrowia. „[Wawel-

ska katedra] kryje (…) bowiem, wraz z groba-

mi Êwi´tych, w∏adców i bohaterów narodo-

wych, dzieje mi∏oÊci – tej mi∏oÊci, która ˝ycie

dla braci czyni darem dla Chrystusa. Dzi´kuj´
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Bo˝ej OpatrznoÊci, ˝e dane mi jest stanàç

jeszcze raz przy konfesji Êw. Stanis∏awa, aby

tu z∏o˝yç dzi´kczynnà ofiar´ za t´ wspólnot´,

którà Biskup ze Szczepanowa umocni∏ na ca∏e

tysiàclecie swà pasterskà pos∏ugà i m´czeƒskà

Êmiercià... Dzi´kuj´ z ca∏ego serca za t´

wspólnot´, jakà stanowimy wszyscy wokó∏ sar-

kofagu (…) Êw. Stanis∏awa, g∏ównego patro-

na Polski”114.

Kolejnà modlitw´ w intencji Ojczyzny Papie˝

wyg∏osi∏ w sanktuarium jasnogórskim. Przed cu-

downym obrazem Jan Pawe∏ II prosi∏ Matk´ Bo-

skà Cz´stochowskà: „Zawierzam macierzyƒ-

skiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,

KoÊció∏, wszystkich moich rodaków, nie wy∏à-

czajàc nikogo. Zawierzam Jej ka˝de polskie ser-

ce, ka˝dy dom i ka˝dà rodzin´. Wszyscy jeste-

Êmy Jej dzieçmi... Prosz´ Ci´, Pani Jasnogórska,

Matko Królowo Polski, abyÊ ca∏y mój naród

ogarn´∏a Twoim macierzyƒskim sercem. Doda-

waj mu odwagi i si∏y ducha, aby móg∏ sprostaç

wielkiej odpowiedzialnoÊci, jaka przed nim stoi.

Niech z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià przekroczy

próg trzeciego tysiàclecia i jeszcze mocniej

przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa

i do Jego KoÊcio∏a... «Miej w opiece naród ca∏y,

który ˝yje dla Twej chwa∏y, niech rozwija si´

wspania∏y, Maryjo!»”115. 

W Toruniu, na Uniwersytecie Miko∏aja Koper-

nika, mia∏o tak˝e miejsce spotkanie Papie˝a

z rektorami wy˝szych uczelni. „W rozdêwi´ku

mi´dzy rozumem i wiarà wyra˝a si´ jeden

z wielkich dramatów cz∏owieka. Ma on wiele

przyczyn. Zw∏aszcza poczàwszy od doby OÊwie-

cenia, przesadny i jednostronny racjonalizm

doprowadzi∏ do radykalizacji postaw na grun-

cie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filo-

zofii. Powsta∏y w ten sposób roz∏am pomi´dzy

wiarà a rozumem wyrzàdzi∏ niepowetowane

szkody nie tylko religii, ale i kulturze... Po-

trzeba dziÊ pracy na rzecz pojednania wiary

i rozumu. (…) Ludziom nauki i kultury po-

wierzona zosta∏a szczególna odpowiedzial-

noÊç za prawd´ – dà˝enie do niej, jej obro-

na i ˝ycie wed∏ug niej... Dzisiaj nierzadko

usi∏uje si´ nam wmówiç, ˝e skoƒczy∏ si´ bez-

powrotnie czas pewnoÊci poznania prawdy

oraz ˝e jesteÊmy nieodwo∏alnie skazani na to-

talny brak sensu, na prowizorycznoÊç pozna-

nia, zmiennoÊç i wzgl´dnoÊç. W tej sytuacji

jawi si´ naglàca koniecznoÊç potwierdzenia

podstawowego zaufania do rozumu ludzkiego

i jego zdolnoÊci do poznania prawdy – tak˝e

tej prawdy absolutnej i ostatecznej. (…) Wy-

cinkowoÊç wiedzy i fragmentaryzacja sensu

burzy wewn´trznà jednoÊç cz∏owieka. Cz∏o-

wiek dà˝y do pe∏ni poznania, gdy˝ jest istotà,

która z natury szuka prawdy i nie mo˝e bez

niej ˝yç... Poszukiwanie [prawdy] dokonuje

si´ nie tylko w indywidualnym zmaganiu (…),

ale ma tak˝e wymiar wspólnotowy... Do praw-

dy dochodzi si´ tak˝e dzi´ki innym, w dialogu

z innymi i dla innych. Poszukiwanie prawdy

do dzielenia si´ nià z innymi jest wa˝nà pos∏u-

gà spo∏ecznà”. „Autentyczna wolnoÊç badaƒ

naukowych – podkreÊla∏ Papie˝ – nie mo˝e

abstrahowaç od kryterium prawdy i dobra.

Troska o sumienie moralne i o poczucie odpo-

wiedzialnoÊci za cz∏owieka ze strony ludzi na-

uki urastajà dziÊ do rangi podstawowych impe-

ratywów…”116. Ponownie Jan Pawe∏ II spotka∏

si´ z ludêmi nauki, gdy w Warszawie Êwi´ci∏

budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Tam krótko rozwa˝a∏ sens tego aktu:

„W systematycznie prowadzonym ksi´gozbio-

rze do starych r´kopisów i inkunabu∏ów doda-

wane sà nowe ksià˝ki i pisma. Wszystko to zaÊ

razem jest wymownym znakiem jednoÊci ko-

lejnych pokoleƒ, które z ró˝norodnoÊci cza-

sów i kwestii tworzà patrymonium kultury
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i nauki... Je˝eli zatem stajemy dziÊ w tym

miejscu, które gromadzi owoce twórczej pra-

cy cz∏owieka, to s∏uszne jest nasze pe∏ne

wdzi´cznoÊci odniesienie do Boga”117.

Papie˝ ˝egna∏ si´ z Ojczyznà 17 czerwca, odla-

tujàc z lotniska w Balicach. „Ojczyzno moja,

ziemio umi∏owana, bàdê b∏ogos∏awiona! – wo-

∏a∏. – Jak˝e bowiem inaczej wyraziç mi∏oÊç

do tej ziemi i tego ludu, jeÊli nie poprzez mo-

dlitw´, by Bóg, który jest mi∏oÊcià, obficie

wszystkim b∏ogos∏awi∏?”. „ProsiliÊmy Boga o to,

aby nasze pokolenie przekaza∏o ten depozyt

[Êw. Wojciecha] nienaruszony generacjom trze-

ciego tysiàclecia”. „Dobro wspólne jest tà war-

toÊcià, wokó∏ której ludzie mogà si´ jednoczyç

w twórczej wspó∏pracy, pomimo zwyczajnej

w demokracji ró˝norodnoÊci przekonaƒ i poli-

tycznych wizji” – przypomnia∏. „Przy zgodnej

wspó∏pracy wszystkich wszelkie trudnoÊci zo-

stanà pokonane. O to prosz´ Pana Boga, myÊlàc

nade wszystko o wartoÊciach duchowych, które

minione pokolenia wiernie przechowa∏y i któ-

rych nie mo˝na zatraciç poÊród s∏usznych trosk

o materialnà pomyÊlnoÊç kraju (…), aby Polska

wchodzi∏a w trzecie tysiàclecie nie tylko jako

paƒstwo stabilne politycznie i gospodarczo za-

sobne, ale równie˝ umocnione duchem mi∏oÊci

wzajemnej i spo∏ecznej”. „Jasnogórskiej Królo-

wej Polski oddaj´ w opiek´ wszystkich i ka˝de-

go z was. Jej matczynej mi∏oÊci powierzam wa-

szà codziennoÊç, wasze pragnienia i dzia∏ania.

(…) Niech Bóg b∏ogos∏awi Polsk´, mojà Ojczy-

zn´ i wszystkich rodaków!”118 – tak brzmia∏o

ostatnie papieskie b∏ogos∏awieƒstwo podczas

tej pielgrzymki.

Zawiera∏a w sobie ta pielgrzymka powrót Pa-

pie˝a do êróde∏ – nie tyle same odwiedziny

w Wadowicach, Krakowie czy na szlaku kaja-

kowych sp∏ywów, co towarzyszàce im pe∏ne

serdecznoÊci i – mimo wszystko – nostalgii ko-

mentarze wywo∏ywa∏y wra˝enie osobistego po˝e-

gnania z Ojczyznà. Na szcz´Êcie w 2002 roku

okaza∏o si´, ̋ e nie by∏o to po˝egnanie ostateczne.

Jaros∏aw Gowin119 nazwa∏ t´ pielgrzymk´ naj-

bardziej religijnà. JednoczeÊnie jednak zwróci∏

uwag´, ˝e w czasie jej trwania dokonywa∏o si´

budowanie „wspólnoty wiary” i „wspólnoty na-

rodowej”. Niemal mo˝na by∏o dotknàç rzeczywi-

stoÊci narodu, gdy˝ wtedy wszyscy (albo niemal

wszyscy) Polacy czuli, ˝e z tym Êwi´tym i wiel-

kim cz∏owiekiem ∏àczy ich wyjàtkowa wi´ê –

polskoÊç – i z tej racji w wyjàtkowy sposób sà

mu winni szacunek i pos∏uszeƒstwo. Nie brako-

wa∏o te˝ w niej wàtku miejsca KoÊcio∏a w pol-

skim spo∏eczeƒstwie – podkreÊli∏ zagadnienie

religijnego wychowania m∏odzie˝y, zwróci∏ te˝

uwag´ na to, ˝e KoÊció∏ zajmie takie miejsce

w rzeczywistoÊci, jakie sami mu wypracujemy;

˝e musimy podjàç wysi∏ek, by skorzystaç z szans,

jakie oferuje wolnoÊç, jednak najpierw musimy

sami podjàç walk´ wewn´trznà o nawrócenie,

bowiem istnieje Êcis∏y zwiàzek mi´dzy ˝yciem

religijnym, spo∏ecznym i osobistym ludzi; ÊciÊlej

mówiàc, sà to aspekty tego samego ˝ycia.

Papie˝ da∏ bardzo pe∏nà wyk∏adni´ polskoÊci.

Z jednej strony, odwo∏ujàc si´ do postaci m´-

czenników, wskazywa∏, ˝e Êmierç za Ojczyzn´

stanowi dowód, ˝e polskoÊç jest w∏aÊciwà dro-

gà Polaka do tego, co ma wartoÊç uniwersalnà.

Po drugie, sytuowa∏ wyraênie Polsk´ w Euro-

pie, w ramach jej zintegrowanych struktur, któ-

re powinny nie tyle likwidowaç, co korzystaç

i wzmacniaç to˝samoÊç narodowà Polaków.

Po trzecie zaÊ zwraca∏ uwag´, ˝e polskoÊç w∏a-

Êciwie rozumiana zawiera w sobie to˝samoÊci

regionalne i lokalne – m.in. tak nale˝y odczyty-

waç przes∏anie skierowane do Kaszubów. 
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VIII pielgrzymka: 16–19 sierpnia 2002

Kontekst międzynarodowy

Rok 2000 przyniós∏ ze sobà uzyskanie przez na-

ukowców kompletnego ludzkiego kodu DNA.

W USA minimalne zwyci´stwo wyborcze od-

niós∏ George W. Bush, konserwatywny repu-

blikanin, syn prezydenta z lat 1988–1992. 

W Rosji dosz∏o do powa˝nego kryzysu na tle

zatoni´cia atomowego okr´tu podwodnego

„Kursk” wraz z ca∏à za∏ogà. 

Na Bliskim Wschodzie mia∏a miejsce eskalacja

walk i zamachów terrorystycznych. Podobnie

zaostrzy∏y si´ walki religijne w Indiach.

W Jugos∏awii pokojowe demonstracje prze-

ciwników prezydenta Milosevicia doprowadzi-

∏y do jego ustàpienia i demokratyzacji w∏adzy.

Podobnie w Meksyku dosz∏o do pierwszej

od 80 lat zmiany w∏adzy – wybory prezydenc-

kie przegra∏ przedstawiciel Partii Instytucjo-

nalno-Rewolucyjnej, a na czele paƒstwa stanà∏

katolik – Fox. Zarysowa∏a si´ perspektywa po-

koju w Korei – dosz∏o bowiem do pierwszego

spotkania mi´dzy w∏adzami obu paƒstw. Jed-

nak wkrótce potem Korea P∏n. przystàpi∏a

do eksperymentów nuklearnych.

W Wenezueli wybory prezydenckie w 2000 ro-

ku wygra∏ Hugo Chavez. Jego rzàdy stanowià

nowà wersj´ po∏udniowoamerykaƒskiego so-

cjalizmu i populizmu, finansowanego za pie-

niàdze z ropy naftowej. W 2001 w∏adz´ w Bra-

zylii objà∏ tak˝e lewicowiec – Lula da Silva.

Nast´powa∏a dalsza anarchizacja sytuacji

w Afryce – m.in. przez stosunkowo spokojne

Zimbabwe przetoczy∏a si´ fala przeÊladowaƒ

bia∏ych mieszkaƒców tego kraju. 

Rok 2001 rozpoczà∏ si´ od serii tajemniczych

kryzysów energetycznych w kilku paƒstwach

Zachodu. Dosz∏o wówczas tak˝e do za∏amania

si´ gospodarki argentyƒskiej, uznawanej za

najbardziej stabilnà w Ameryce ¸aciƒskiej.

Jednak najistotniejszym wydarzeniem tego roku

by∏ atak terrorystyczny na budynek World Trade

Center w Nowym Jorku. Zgin´∏o 2700 osób.

Organizatorem tego najwi´kszego zamachu ter-

rorystycznego w historii by∏a islamska funda-

mentalistyczna sieç terrorystyczna al-Kaida. 

USA za˝àda∏y od talibów w Afganistanie wyda-

nia lidera tej organizacji – Osamy Bin Ladena.

Gdy ci odmówili, si∏y mi´dzynarodowe wkro-

czy∏y do Afganistanu i obali∏y re˝im islamski

(stacjonujà tam do dziÊ). W 2002 roku, mimo

˝e nie znaleziono broni masowego ra˝enia,

prezydent Bush uzyska∏ zezwolenie na inwazj´

wojskowà na Irak i obalenie Saddama Husajna. 

USA zosta∏y tak˝e wstrzàÊni´te najwi´kszym

skandalem korupcyjnym w gospodarce amery-

kaƒskiej – którego symbolem by∏o bankruc-

two firmy Enron. 

W Europie w 2002 wprowadzona zosta∏a unia

walutowa – obejmujàca zdecydowanà wi´k-

szoÊç krajów Unii Europejskiej. W 2001 roku

u w∏adzy we W∏oszech znalaz∏ si´ centroprawi-

cowy rzàd Berlusconiego, podobnie w 2002 ro-

ku we Francji zacz´∏a rzàdziç centroprawica.

U w∏adzy utrzyma∏ si´ tak˝e Aznar. Natomiast

w Niemczech i w Wielkiej Brytanii swojà domi-

nujàcà pozycj´ utrzyma∏a lewica. Przy tym

wszystkim system polityczny krajów europej-

skich by∏ wielokrotnie wystawiany na wstrzàsy.

Skandale korupcyjne wybucha∏y m.in. we Fran-

cji, Niemczech, W∏oszech, Belgii, mia∏y miej-

sce tak˝e afery na tle obyczajowym – jak np.

pedofilski skandal w Belgii. Dosz∏o te˝ do za-

mordowania przywódcy skrajnej prawicy holen-

derskiej w 2002 roku. Politycy europejscy nie

potrafili sobie poradziç z problemem imigracji,

zw∏aszcza z krajów islamskich, i narastajàcym

Teologia Polityczna 3/2005–2006
Pielgrzymki do Polski

Strona/218



kryzysem strukturalnego paƒstwa socjalnego

(g∏ównie Francja i Niemcy). 

Kontekst polski

W marcu 2000 prezydent KwaÊniewski wetuje

ustaw´ o zakazie rozpowszechniania pornogra-

fii. W tym samym roku wetuje tak˝e ustaw´

o powszechnym uw∏aszczeniu, a w 2001 usta-

w´ reprywatyzacyjnà.

W czerwcu 2000 zostaje ostatecznie wybrany

pierwszy prezes IPN – prof. Leon Kieres.

W tym samym miesiàcu UW wychodzi z rzàdu

Buzka. Do rzàdu na stanowisko ministra spra-

wiedliwoÊci zostaje zaproszony Lech Kaczyƒ-

ski (b´dzie w rzàdzie do lipca 2001). 

Polskà wstrzàsa sprawa Jedwabnego – oskar˝e-

nia o udzia∏ spo∏ecznoÊci polskiej w pogromie

ludnoÊci ˝ydowskiej w 1941 roku. Mimo ˝e

pozostaje wiele niejasnoÊci, Aleksander Kwa-

Êniewski oficjalnie wypowiada s∏owa przepro-

sin w imieniu narodu polskiego (lipiec 2001). 

W paêdzierniku 2000 bezprecedensowy suk-

ces odnosi Aleksander KwaÊniewski: zostaje

wybrany na II kadencj´ ju˝ w pierwszej turze

g∏osowania. 

W obliczu kryzysu pozycji rzàdu i wzmocnienia

Êrodowisk postkomunistycznych nast´puje roz-

pad AWS. Wy∏aniajà si´ z niej Prawo i Sprawie-

dliwoÊç (z braçmi Kaczyƒskimi) oraz Platforma

Obywatelska (z Tuskiem, Olechowskim i P∏a-

˝yƒskim), konsoliduje si´ te˝ katolicko-narodo-

wa Liga Polskich Rodzin Romana Giertycha. 

WrzeÊniowe wybory parlamentarne z 2001 ro-

ku przynoszà zwyci´stwo SLD, dotychczasowe

partie rzàdowe (AWS i UW) nie dostajà si´

do sejmu, zasiàdà tam jednak trzy nowe partie

wy∏onione z AWS. Na czele koalicyjnego rzàdu

SLD-Unia Pracy-PSL staje Leszek Miller. Do sej-

mu dostaje si´ te˝ znana z awanturniczych 

protestów Samoobrona z Andrzejem Lepperem

na czele. 

Na ostatnie lata XX wieku przypadajà negocja-

cje z Unià Europejskà na temat warunków

przystàpienia Polski do tej struktury. By∏y one

doÊç trudne, a nie wszystkie posuni´cia pol-

skich negocjatorów sprawia∏y wra˝enie wy-

starczajàcej dba∏oÊci o interesy narodowe.

Ostatecznie negocjacje zosta∏y zakoƒczone

pod koniec 2003 roku, a Polska przystàpi∏a

do Unii wraz z 7 innymi krajami Êrodkowej

Europy, Maltà i Cyprem 1 maja 2004. 

W sferze spo∏ecznej ros∏o bezrobocie. Wàska

najbogatsza grupa Polaków sk∏ada∏a si´ z nie-

licznych prywatnych przedsi´biorców – naj-

cz´Êciej mocno powiàzanych ze Êwiatem poli-

tyki oraz wielkich mened˝erów obcych firm.

Brakowa∏o wcià˝ stabilnej i mocnej klasy Êred-

niej. Post´powa∏a pauperyzacja ubo˝szych

warstw spo∏ecznych. 

Âwiat biznesu okaza∏ si´ wszechstronnie po-

wiàzany nie tylko ze sferà polityki, ale tak˝e

z grupami przest´pczymi. Symbolem tych

zwiàzków by∏a „samobójcza” Êmierç pos∏a SLD

Ireneusza Seku∏y. Klasa polityczna by∏a sko-

rumpowana. Szerzy∏a si´ tak˝e drobna prze-

st´pczoÊç, szczególnie dokuczliwa dla zwy-

k∏ych ludzi. Ju˝ po wyjeêdzie Papie˝a znajdzie

to wyraz w publikacjach „Gazety Wyborczej“,

które rozpocznà tzw. afer´ Rywina; zamiesza-

na oka˝e si´ w nià tak˝e sama „Gazeta“.

Spada∏ stopieƒ identyfikacji m∏odzie˝y z Ko-

Êcio∏em, choç np. na sta∏ym poziomie utrzy-

mywa∏a si´ liczba powo∏aƒ kap∏aƒskich. Nie

nastàpi∏a te˝ g∏´boka laicyzacja spo∏eczeƒstwa,

mimo ˝e nasila∏y si´ zjawiska zwiàzane z kon-

sumpcjonizmem i hedonizmem. Trwa∏o po-

wa˝ne zamieszanie w sferze moralnej, wzmac-

niane przez postaw´ g∏ównych mediów. 
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Kontekst kościelny

Na czas poprzedzajàcy ostatnià pielgrzymk´

Jana Paw∏a II do Polski przypada∏ Wielki Jubi-

leusz 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa. Z tej okazji

Papie˝ wyda∏ istotny list podsumowujàcy jego

przebieg – Novo Millenio ineunte. Innym wa˝-

nym dokumentem b´dzie Motu propio Miseri-

cordi Dei, poÊwi´cone Mi∏osierdziu Bo˝emu,

oraz list apostolski z 2002 roku Rosarium vir-

ginis Mariae, wprowadzajàcy nowe tajemnice

ró˝aƒcowe – Tajemnice Âwiat∏a. Na 2000 rok

przypada deklaracja Dominus Iesus Kongrega-

cji Nauki Wiary. 

Na prze∏omie wieków dosz∏o te˝ do kolejnych

posuni´ç majàcych na celu uporzàdkowanie

zagadnieƒ instytucjonalnych i dyscyplinarnych

w KoÊciele. W 2001 roku odby∏ si´ Synod Bisku-

pów poÊwi´cony pos∏udze biskupiej. W 2002

dosz∏o do ekskomuniki kobiet usi∏ujàcych

przyjàç Êwi´cenia kap∏aƒskie, poza tym Papie˝

podjà∏ energiczne dzia∏ania majàce si´ prze-

ciwstawiç przypadkom pedofilii i homoseksu-

alizmu w KoÊciele amerykaƒskim. W Polsce

pod jego naciskiem, w atmosferze skandalu

obyczajowego z∏o˝y∏ swój urzàd arcybiskup

Paetz. 

W sferze dialogu ekumenicznego w 1999

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podpisa∏

z przedstawicielami KoÊcio∏a luteraƒskiego

wspólnà deklaracj´ o usprawiedliwieniu, zaÊ

przewodniczàcy Âwiatowej Federacji Luteraƒ-

skiej zosta∏ przyj´ty na audiencji w Watykanie.

Podczas pielgrzymki do Egiptu w 2000 roku

Papie˝ spotka∏ si´ z koptyjskim papie˝em Sze-

nudà III. W tym samym roku zosta∏ przyj´ty

na audiencji zwierzchnik KoÊcio∏a ormiaƒskie-

go katolikos Garegin II. W Rzymie odby∏y si´

tak˝e obchody 1700-lecia chrztu Armenii.

W dziedzinie stosunków z prawos∏awiem Pa-

pie˝ podczas swej pielgrzymki do Grecji wyda∏

wspólnie z arcybiskupem Aten Christodulo-

sem wspólne stanowisko w sprawach ochrony

˝ycia i pokoju na Êwiecie. W 2002 roku przyj´-

ta zosta∏a wspólna tzw. deklaracja wenecka

„O ochronie dzie∏a stworzenia” wraz z patriar-

chà ekumenicznym Konstantynopola Bart∏o-

miejem I. W Rzymie zjawi∏ si´ z wizytà patriar-

cha ekumeniczny Rumunii Teoksyst i przyjà∏

wspólnà z Papie˝em deklaracj´ w sprawie dia-

logu ekumenicznego. JednoczeÊnie jednak na-

pi´te pozostawa∏y stosunki z patriarchatem

moskiewskim i Rosjà – m.in. w zwiàzku z usta-

nowieniem zwyczajnej katolickiej hierarchii

koÊcielnej dla Rosji w 2002 roku. Podobnie nie

uda∏o si´ doprowadziç do wspólnej modlitwy

z patriarchà gruziƒskim podczas papieskiej

pielgrzymki w 1999. 

W sferze dialogu mi´dzyreligijnego warto

zwróciç uwag´ na modlitw´ papieskà przy Âcia-

nie P∏aczu podczas jego wizyty w Ziemi Âwi´tej

w 2000 roku, a tak˝e odwiedziny Jana Paw-

∏a II na islamskim uniwersytecie w Egipcie. 

Papie˝ nie waha∏ si´ tak˝e przed publicznym

wyznaniem win pope∏nionych przez ludzi Ko-

Êcio∏a i proÊbà o przebaczenie za nie – czego

dokona∏ w 2000 roku. 

Pod koniec 1999 Papie˝ odwiedzi∏ Indie i Gru-

zj´, w 2000 Egipt, Ziemi´ Âwi´tà (Izrael, Jorda-

ni´ i Autonomi´ Palestyƒskà) oraz Portugali´

(Fatim´). W 2001 odwiedzi∏ Grecj´, Syri´ i Mal-

t´, Ukrain´, Kazachstan i Armeni´. W 2002 ro-

ku Jan Pawe∏ II – poza Polskà – uda∏ si´ do Azer-

bejd˝anu i Bu∏garii, do Kanady, Gwatemali

i Meksyku. W 2000 roku mia∏a miejsce narodo-

wa pielgrzymka Polaków do Rzymu.

Niezwykle bogaty by∏ program kanonizacji

i beatyfikacji w tych latach. W 2000 roku ka-

nonizowano wielkà polskà mistyczk´, czciciel-

k´ Bo˝ego Mi∏osierdzia – s. Faustyn´ Kowalskà,

beatyfikowano dwoje „widzàcych” z Fatimy –

Jacint´ i Francisca Marto oraz papie˝y – Piu-

sa IX i Jana XXIII. W 2001 na o∏tarze wyniesione
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zosta∏o pierwsze beatyfikowane wspólnie ma∏-

˝eƒstwo Quattrocchich. W 2002 roku mia∏y

miejsce kanonizacje innych wybitnych Êwi´-

tych – Ojca Pio oraz Êw. Josemaríi Escrivy, za-

∏o˝yciela Opus Dei, a tak˝e XVI-wiecznego

maryjnego wizjonera z Guadalupe – Indiani-

na Juana Diego. Poza tym beatyfikowani zosta-

li liczni m´czennicy chiƒscy, ukraiƒscy, or-

miaƒscy, s∏owaccy i bu∏garscy. W 2000 roku

mia∏o miejsce tak˝e uroczyste wspomnienie

ekumeniczne m´czenników XX wieku.

Âw. Tomasz More zosta∏ patronem polityków. 

W 2000 roku og∏oszona zosta∏a – utrzymywa-

na dotychczas w tajemnicy – III tajemnica fa-

timska z 1917 roku. Jan Pawe∏ II dokona∏ te˝

aktu zawierzenia Êwiata Niepokalanemu Sercu

Maryi. 

W 2000 roku Papie˝ przyjà∏ na audiencji prezy-

denta KwaÊniewskiego i premiera Jerzego Buz-

ka, w 2001 – ponownie Buzka (dwukrotnie),

a w 2002 tak˝e dwukrotnie premiera Millera

i raz KwaÊniewskiego. Ponownie w ciàgu tych

lat odby∏y si´ oficjalne spotkania z najwybit-

niejszymi politykami Êwiata: prezydentem Rosji

Putinem, Michai∏em Gorbaczowem, dwukrot-

nie z prezydentem USA George’em W. Bu-

shem, prezydentem Izraela Mosze Kacawem,

z iraƒskim ajatollahem Karrubim oraz po raz

kolejny z Jasirem Arafatem. Watykan nawiàza∏

stosunki dyplomatyczne z Timorem Wschod-

nim, który niedawno og∏osi∏ niepodleg∏oÊç. 

W 2000 roku zosta∏a og∏oszona ustawa zasad-

nicza Paƒstwa Watykaƒskiego.

W 2002 roku Papie˝ goÊci∏ po raz pierwszy

w parlamencie w∏oskim.

Papie˝ anga˝owa∏ si´ tak˝e w liczne inicjatywy

na rzecz pokoju – dni modlitw, apele, wreszcie

Êwiatowy dzieƒ postu w intencji pokoju, szcze-

gólnie na Bliskim Wschodzie oraz w Czeczenii. 

W 2000 roku na proÊb´ Jana Paw∏a II u∏aska-

wiony zosta∏ Mehmet Ali Agca. 

Przebieg pielgrzymki

Ostatnia pielgrzymka do Polski odby∏a si´

w sierpniu 2002120. Jej has∏em by∏o: „Bóg bo-

gaty w mi∏osierdzie”, zaczerpni´te z encykliki

Dives in misericordia. Papie˝ goÊci∏ w Krako-

wie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Beatyfikowa∏

czworo Polaków – Szcz´snego Feliƒskiego, ar-

cybiskupa warszawskiego z okresu Powstania

Styczniowego, który sp´dzi∏ 20 lat na wygna-

niu w Rosji, ks. Jana Balickiego, wieloletniego

rektora seminarium przemyskiego, o. Jana Bey-

zyma, jezuit´, opiekuna tr´dowatych na Mada-

gaskarze, oraz Sancj´ Szymkowiak, siostr´ se-

rafitk´, która opiekowa∏a si´ jeƒcami podczas

II wojny Êwiatowej. 

Niektóre spekulacje przed tà pielgrzymkà (np.

niedorzeczne dociekania na temat ewentualne-

go ustàpienia Papie˝a) jasno pokazywa∏y, ˝e ob-

serwatorzy nie doceniali papieskiej determina-

cji, oddania i Êwi´toÊci. Podobnie min´∏a si´

z prawdà opinia, ˝e b´dzie to podró˝ senty-

mentalna. W papieskich wystàpieniach odna-

leêç mo˝emy przes∏anie testamentu sk∏adane-

go na r´ce rodaków, by∏y te˝ wspomnienia, ale

w sumie bodaj mniej by∏o „powrotu do prze-

sz∏oÊci” ni˝ jeszcze trzy lata wczeÊniej. Nie bra-

kowa∏o jednak wzruszajàcych dialogów z t∏u-

mami pod oknami krakowskiej kurii.

W papieskim powitaniu ∏àczy∏y si´ ojcowskie

pochwa∏y dla Polaków z krytykà wspó∏czesno-

Êci. „Jestem przekonany, ˝e kraj nasz zmierza

odwa˝nie ku nowym horyzontom rozwoju po-

koju i pomyÊlnoÊci” – mówi∏ Papie˝, ale zaraz

dodawa∏: „Wiem, ˝e wielu krytycznie postrze-

ga i ocenia system, który usi∏uje kierowaç

120. Por. komentarze do niej: J. Poniewierski, Pontyfikat..., op. cit., s. 362–363; A. Nowak, Jan Paweł II, s. 130—133.
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wspó∏czesnym Êwiatem, system ow∏adni´ty

materialistycznà wizjà cz∏owieka. KoÊció∏ za-

wsze przypomina∏, ˝e nie mo˝na budowaç

szcz´Êliwej przysz∏oÊci spo∏eczeƒstwa na ludz-

kiej biedzie, na krzywdzie cz∏owieka, na cier-

pieniu brata... Wiem, ˝e wiele polskich rodzin,

zw∏aszcza wielodzietnych, wielu bezrobotnych

i ludzi w podesz∏ym wieku ponosi niema∏e

koszty przemian spo∏eczno-gospodarczych

(...), dziel´ duchowo ich ci´˝ary i los”121. 

Podczas uroczystej inauguracji sanktuarium

Bo˝ego Mi∏osierdzia w krakowskich ¸agiewni-

kach Papie˝ dokona∏ uroczystego aktu zawie-

rzenia Êwiata Bo˝emu Mi∏osierdziu. W homilii

mówi∏: „Jak bardzo dzisiejszy Êwiat potrzebu-

je Bo˝ego Mi∏osierdzia! Na wszystkich konty-

nentach z g∏´bin ludzkiego cierpienia zdaje

si´ wznosiç wo∏anie o mi∏osierdzie. Tam,

gdzie panuje nienawiÊç i ch´ç odwetu, gdzie

wojna przynosi ból i Êmierç niewinnych, po-

trzeba ∏aski mi∏osierdzia, które koi ludzkie

umys∏y i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak sza-

cunku dla ˝ycia i godnoÊci cz∏owieka, potrze-

ba mi∏osiernej mi∏oÊci Boga, w której Êwietle

ods∏ania si´ niewypowiedziana wartoÊç ka˝de-

go ludzkiego istnienia. Potrzeba mi∏osierdzia,

aby wszelka niesprawiedliwoÊç na Êwiecie

znalaz∏a kres w blasku prawdy... Trzeba t´

iskr´ Bo˝ej ∏aski rozniecaç. Trzeba przekazy-

waç Êwiatu ogieƒ mi∏osierdzia. W mi∏osier-

dziu Boga Êwiat znajdzie pokój, a cz∏owiek

szcz´Êcie! To zadanie powierzam wam (...) Ko-

Êcio∏owi w Krakowie i w Polsce, oraz wszyst-

kim czcicielom Bo˝ego Mi∏osierdzia... Bàdê-

cie Êwiadkami mi∏osierdzia”122.

W akcie zawierzenia Êwiata Bo˝emu Mi∏osier-

dziu czytamy: „Pochyl si´ nad nami, grzeszny-

mi, ulecz naszà s∏aboÊç, przezwyci´˝ wszelkie

z∏o, pozwól wszystkim mieszkaƒcom ziemi 

doÊwiadczyç Twojego Mi∏osierdzia, aby w To-

bie, Trójjedyny Bo˝e, zawsze odnajdywali êró-

d∏o nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej

m´ki i zmartwychwstania Twego Syna, miej

mi∏osierdzie dla nas i ca∏ego Êwiata”123.

Papie˝ nast´pnie wyg∏osi∏ pozdrowienie dla

Êwiata nauki w Polsce, w którym wo∏a∏ s∏owa-

mi Gaudeamus igitur: „Vivat Academia! Vivant

profesores! (...) Vivant membrum quodlibet

semper sint in flore!”.

18 sierpnia Papie˝ odprawia∏ msz´ beatyfika-

cyjnà na krakowskich B∏oniach. Uczestniczy∏o

w niej oko∏o 2,5 mln wiernych. W swym kaza-

niu, poÊwi´conym Bo˝emu Mi∏osierdziu, Papie˝

mówi∏ m.in.: „Wiek XX, mimo niewàtpliwych

osiàgni´ç w wielu dziedzinach, naznaczony

by∏ w szczególny sposób «misterium nieprawo-

Êci». Z tym dziedzictwem dobra, ale te˝ i z∏a

weszliÊmy w nowe tysiàclecie. Przed ludzko-

Êcià jawià si´ nowe perspektywy rozwoju,

a równoczeÊnie nowe, niespotykane dotàd za-

gro˝enia. Cz∏owiek nierzadko ˝yje tak, jakby

Boga nie by∏o, a nawet samego siebie stawia

na Jego miejscu. Uzurpuje sobie prawo Stwór-

cy do ingerencji w tajemnic´ ˝ycia ludzkiego.

Usi∏uje decydowaç o jego istnieniu, wyzna-

czaç jego kszta∏t przez manipulacje genetycz-

ne i w koƒcu okreÊlaç granic´ Êmierci. Odrzu-

cajàc Bo˝e prawa i zasady moralne, otwarcie

wyst´puje przeciw rodzinie. Na wiele sposo-

bów usi∏uje zag∏uszyç g∏os Boga w ludzkich

sercach, a Jego samego uczyniç «wielkim nie-

obecnym» w kulturze, w ÊwiadomoÊci spo-

∏ecznej narodów. «Tajemnica nieprawoÊci»

wcià˝ wpisuje si´ w rzeczywistoÊç Êwiata,

w którym ˝yjemy. DoÊwiadczajàc tej tajemni-

cy, cz∏owiek prze˝ywa l´k przed przysz∏oÊcià,

przed pustkà, przed cierpieniem... Trzeba, aby

Jego or´dzie o mi∏osiernej mi∏oÊci zabrzmia∏o
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122. Tamże, s. 77. 
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z nowà mocà. Âwiat potrzebuje tej mi∏oÊci.

Nadszed∏ czas, ˝eby Chrystusowe przes∏anie

dotar∏o do wszystkich, zw∏aszcza do tych, któ-

rych cz∏owieczeƒstwo i godnoÊç zdaje si´ za-

tracaç w mysterium iniquitatis. Nadszed∏ czas,

aby or´dzie o Bo˝ym Mi∏osierdziu wla∏o

w ludzkie serca nadziej´ i sta∏o si´ zarzewiem

nowej cywilizacji – cywilizacji mi∏oÊci”124. Wzy-

wa∏ te˝ Polaków, przypominajàc swojà pierw-

szà pielgrzymk´ z 1979 roku: „W obliczu

wspó∏czesnych form ubóstwa, których, jak

wiem, nie brakuje w naszym kraju – potrzeb-

na jest dziÊ (...) «wyobraênia mi∏osierdzia»,

w duchu solidarnoÊci z bliênimi, dzi´ki której

pomoc b´dzie Êwiadectwem braterskiej

wspólnoty dóbr. Niech tej wyobraêni nie za-

braknie mieszkaƒcom Krakowa i ca∏ej naszej

Ojczyzny... DziÊ powtarzam to wezwanie:

otwórzcie si´ na najwi´kszy dar Boga, na Jego

mi∏oÊç... Dzisiaj – ju˝ w innych czasach [ni˝

w 1979], na progu nowego wieku i tysiàclecia –

nadal bàdêcie «gotowi Êwiadczyç sprawie cz∏o-

wieka». (...) Pomó˝cie wspó∏czesnemu cz∏o-

wiekowi zaznawaç mi∏osiernej mi∏oÊci Boga!

Niech w jej blasku i cieple ocala swoje cz∏o-

wieczeƒstwo!”125.

Krótkà papieskà pielgrzymk´ koƒczy∏ akt za-

wierzenia Polski i siebie Matce Bo˝ej w Kal-

warii Zebrzydowskiej. Papie˝ przypomnia∏ ko-

ronacj´ obrazu kalwaryjskiego w 1887 roku,

gdy biskup Dunajewski modli∏ si´ o zjedno-

czenie Polski. „DziÊ (...) s∏owa te (...) nabiera-

jà innego znaczenia. Trzeba je dziÊ powtarzaç,

proszàc Maryj´, by wyprasza∏a jednoÊç wiary,

jednoÊç ducha i myÊli, jednoÊç rodzin i jed-

noÊç spo∏ecznà”.

Papieskà homili´ i papieskà pielgrzymk´

– wszystkie papieskie pielgrzymki – koƒczy jed-

na z najpi´kniejszych modlitw Jana Paw∏a II:

„Wejrzyj, ∏askawa Pani, na ten lud, który od wie-

ków pozostawa∏ wierny Tobie i Synowi Twemu.

Wejrzyj na naród, który zawsze pok∏ada∏ nadzie-

j´ w Twojej matczynej mi∏oÊci. Wejrzyj, zwróç

na nas swe mi∏osierne oczy, wypraszaj to, czego

dzieci Twoje najbardziej potrzebujà. Dla ubo-

gich i cierpiàcych otwieraj serca zamo˝nych.

Bezrobotnym daj spotkaç pracodawc´. Wyrzu-

canym na bruk pomó˝ znaleêç dach nad g∏owà.

Rodzinom daj mi∏oÊç, która pozwala przetrwaç

wszelkie trudnoÊci. M∏odym pokazuj drog´

i perspektywy na przysz∏oÊç. Dzieci otocz p∏asz-

czem swej opieki, aby nie ulega∏y zgorszeniu.

Wspólnoty zakonne o˝ywiaj ∏askà wiary, nadziei

i mi∏oÊci. Kap∏anów ucz naÊladowaç Twego Sy-

na w oddawaniu co dnia ˝ycia za owce. Bisku-

pom upraszaj Êwiat∏o Ducha Âwi´tego, aby pro-

wadzili ten KoÊció∏ jednà i prostà drogà,

do Królestwa Twego Syna. Matko NajÊwi´tsza,

Pani Kalwaryjska, wypraszaj tak˝e i mnie si∏y

cia∏a i ducha, abym wype∏ni∏ do koƒca swà mi-

sj´, którà mi zleci∏ Zmartwychwsta∏y. Tobie od-

daj´ wszystkie owoce mego ˝ycia i pos∏ugi; To-

bie zawierzam losy ca∏ego KoÊcio∏a; Tobie

polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jesz-

cze wyznaj´: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus.

Amen”126. 

W ostatnim z po˝egnaƒ na lotnisku w Balicach

Papie˝ zacytowa∏ Dzienniczek Êw. Faustyny:

„«Ojczyzno moja, kochana, Polsko [...] Bóg

Ci´ wywy˝sza i wyszczególnia, ale umiej byç

wdzi´czna!». Polskim rodzinom ˝ycz´, aby

w modlitwie znajdowa∏y Êwiat∏o i moc wype∏-

niania swych zadaƒ, szerzàc w swoich Êrodo-

wiskach przes∏anie mi∏oÊci mi∏osiernej...

Obejmuj´ spojrzeniem duszy ca∏à umi∏owanà

Ojczyzn´. Raduj´ si´ z osiàgni´ç, dobrych za-

mierzeƒ i twórczych inicjatyw (...) trudne

sprawy Ojczyzny chc´ poleciç Bo˝ej Opatrz-

noÊci i zach´ciç wszystkich odpowiedzialnych
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za stan paƒstwa do troski o dobro Rzeczypo-

spolitej i jej obywateli. Niech zapanuje duch

mi∏osierdzia, bratniej solidarnoÊci, zgody

i wspó∏pracy oraz autentycznej troski o dobro

naszej Ojczyzny. Mam nadziej´, ˝e piel´gnu-

jàc te wartoÊci, spo∏eczeƒstwo polskie – które

od wieków przynale˝y do Europy – znajdzie

w∏aÊciwe miejsce w strukturach Wspólnoty

Europejskiej i nie tylko nie zatraci w∏asnej

to˝samoÊci, ale ubogaci swà tradycjà ten kon-

tynent i ca∏y Êwiat... ˚ycz´ moim rodakom,

aby potrafili przyjàç otwartym sercem to or´-

dzie mi∏osierdzia i aby potrafili je nieÊç tam,

gdzie ludzie potrzebujà Êwiat∏a nadziei... 

Jezu, ufam Tobie! – niech to szczere wyzna-

nie przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom

w nowym tysiàcleciu. Bóg bogaty w mi∏osier-

dzie niech wam b∏ogos∏awi”127.

Na B∏oniach Papie˝ powiedzia∏: „Chcia∏bym

dodaç – i do zobaczenia. Ale to ju˝ jest ca∏ko-

wicie w Bo˝ych r´kach”. Bóg postanowi∏, ˝e

fizycznie Jan Pawe∏ II ju˝ do swej Ojczyzny

nie zawita∏, ale Ojczyzna godnie ˝egna∏a Go

w ostatnich „wielkich narodowych rekolek-

cjach” w kwietniu 2005 roku. 

Pawe∏ Skibiƒski

historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwer-

sytetu Warszawskiego, wyda∏ ostatnio Cz∏owiek

o sercu bohaterskim. Ksiàdz Jan Salamucha

1903–1944 (Fronda, Warszawa 2005).
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