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Dziedzictwo Testamentowe
Jana Paw³a II

“Przecie¿ nieca³y umieram. — To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Rozwa¿aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi Powszechnemu nasz ukochany Papie¿ Jan Pawe³ II,
dotyka nas olœnienie, ¿e zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego testamencie.
Dziedzicem – W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego przez naszego Papie¿a Jana Paw³a II,
autentycznie Wielkiego na miarê naszych czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³
Joseph Ratzinger i ma On spe³niæ to czego Jan Pawe³ II nie zd¹¿y³ wykonaæ. To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch
Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a.
W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ w dziedzictwie testamentowym Jana Paw³a II przez pryzmat poczynañ Papie¿a
Benedykta XVI-ego. Bêdziemy staraæ siê przybli¿aæ wed³ug naszych skromnych mo¿liwoœci nauczanie p³yn¹ce od
Papie¿a Benedykta XVI-go — Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go.
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Trwajcie mocni w wierze
Benedykt XVI w Polsce
Wyst¹pienie Benedykta XVI na Okêciu
Panie Prezydencie, Szanowni Panowie i Panie, Czcigodni
Kardyna³owie i Bracia w biskupstwie, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Cieszê siê, ¿e mogê dzisiaj byæ poœród was na ziemi Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo pragn¹³em tej wizyty w Kraju
i poœród ludu, z którego wywodzi³ siê mój umi³owany Poprzednik, S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II.
Przyby³em, aby przejœæ jego œladami, przeœledziæ drogê
jego ¿ycia od dzieciñstwa, a¿ do wyjazdu na niezapomniane konklawe 1978 roku. Na tej drodze chcia³bym spotkaæ
i lepiej poznaæ pokolenia wierz¹cych, które wyda³y go do
s³u¿by Bogu i Koœcio³owi, jak te¿ te, które zrodzi³y siê
i wzrasta³y dla Pana pod duchowym kierunkiem tego Kap³ana, Biskupa i Papie¿a. Temu naszemu wspólnemu wêdrowaniu bêdzie towarzyszy³o motto: "Trwajcie mocni
w wierze". Mówiê o tym zaraz na pocz¹tku, aby by³o
jasne, ¿e nie jest to tylko podró¿ sentymentalna, choæ
i to ma swoje znaczenie, ale wêdrówka wiary, wpisana
w misjê, jak¹ powierzy³ mi Pan w osobie Piotra Aposto³a, który zosta³ powo³any, aby utwierdzaæ braci w wierze. Ja równie¿ pragnê zaczerpn¹æ z obfitego Ÿród³a
waszej wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysi¹ca lat.
Witam Pana Prezydenta i serdecznie dziêkujê za s³owa,
z jakimi zwróci³ siê do mnie w imieniu w³adz Rzeczypospolitej i Narodu. Pozdrawiam Ksiê¿y Kardyna³ów, Arcybiskupów i Biskupów. Pozdrowienie kierujê równie¿ do
Pana Premiera i ca³ego Rz¹du, do przedstawicieli Sejmu
i Senatu, cz³onków Korpusu Dyplomatycznego wraz z jego
Dziekanem, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Cieszê siê
z obecnoœci W³adz lokalnych z Prezydentem Warszawy.
Pragnê skierowaæ pozdrowienie równie¿ do przedstawicieli Koœcio³a Prawos³awnego, Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego i innych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych. Pozdrowieniem tym obejmujê równie¿ Wspólnotê ¯ydowsk¹ i Wyznawców Islamu. W koñcu z serca pozdrawiam ca³y Koœció³ w Polsce: kap³anów, osoby konsekrowane, alumnów seminariów, wszystkich wierz¹cych,
a zw³aszcza chorych, m³odzie¿ i dzieci. Proszê, abyœcie mi
towarzyszyli w myœlach i w modlitwach, aby ta podró¿ by³a
owocna dla nas wszystkich i przynios³a pog³êbienie i umocnienie naszej wiary.
Powiedzia³em, ¿e podczas tej podró¿y do Polski bêdê
wêdrowa³ œladami ¿ycia i pasterskiej pos³ugi Karola Wojty³y, do miejsc, które nawiedzi³ jako Papie¿ Pielgrzym
w swojej OjczyŸnie. Postanowi³em zatem zatrzymaæ siê
w dwóch miastach tak bardzo drogich Janowi Paw³owi II:
w Warszawie – Stolicy Polski, i w Krakowie – Jego Stolicy
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Arcybiskupiej. W Warszawie spotkam siê z kap³anami,
z ró¿nymi niekatolickimi Koœcio³ami i Wspólnotami koœcielnymi, jak równie¿ z W³adzami pañstwowymi. Mam nadziejê, ¿e te spotkania przynios¹ obfite owoce dla naszej
wspólnej wiary i dla rzeczywistoœci spo³ecznej i politycznej, w jakiej ¿yj¹ dzisiaj mê¿czyŸni i kobiety. Jest przewidziany krótki pobyt w Czêstochowie i spotkanie z przedstawicielami zakonników i zakonnic, z seminarzystami i cz³onkami ruchów koœcielnych. £askawe spojrzenie Maryi bêdzie towarzyszy³o naszemu wspólnemu pog³êbianiu wiernej wiêzi z Chrystusem, Jej Synem. Nastêpnie zatrzymam
siê w Krakowie, aby stamt¹d udaæ siê do Wadowic i Kalwarii, a potem do £agiewnik i do katedry na Wawelu.
Wiem dobrze, ¿e by³y to miejsca umi³owane przez Jana
Paw³a II, poniewa¿ by³y zwi¹zane z jego wzrastaniem
w wierze i pos³ug¹ duszpastersk¹. Nie zabraknie te¿ spotkania z chorymi i cierpi¹cymi w miejscu chyba najbardziej
odpowiednim – w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Nie mo¿e mnie te¿ zabrakn¹æ, gdy m³odzi zgromadz¹ siê na wieczornym modlitewnym czuwaniu. Chêtnie spotkam siê z nimi, by ucieszyæ siê œwiadectwem ich
m³odej i ¿ywej wiary. W niedzielê spotkamy siê na B³oniach na uroczystej Mszy Œw. dziêkczynienia za pontyfikat mojego umi³owanego Poprzednika i za wiarê, w której zawsze nas umacnia³ s³owem i przyk³adem ¿ycia. Na
koniec udam siê do Auschwitz. Tam pragnê spotkaæ przede
wszystkim tych, którzy prze¿yli, ofiary nazistowskiego
terroru pochodz¹ce z ró¿nych narodów, które przecierpia³y nieludzki ucisk. Wszyscy razem bêdziemy modliæ
siê, aby rany minionego stulecia zosta³y uleczone dziêki
lekarstwu, jakie wskazuje nam dobry Bóg, wzywaj¹c nas
do wzajemnego przebaczenia, i jakie nam daje w tajemnicy swego mi³osierdzia.
"Trwajcie mocni w wierze" – oto motto tej podró¿y apostolskiej. Bardzo bym chcia³, aby te dni przynios³y umocnienie w wierze nam wszystkim – wiernym Koœcio³a, który
jest w Polsce, i mnie samemu. Dla tych, którym brak ³aski
wiary, ale maj¹ serca pe³ne dobrej woli, ta wizyta niech bêdzie czasem braterstwa, ¿yczliwoœci i nadziei. Te odwieczne wartoœci cz³owieczeñstwa stanowi¹ trwa³y fundament
pod budowê lepszego œwiata, w którym ka¿dy móg³by znaleŸæ dobrobyt materialny i szczêœcie duchowe. Tego ¿yczê
ca³emu narodowi polskiemu. Dziêkuj¹c raz jeszcze Panu
Prezydentowi i Episkopatowi Polski za zaproszenie, sercem obejmujê wszystkich Polaków i proszê ich o towarzyszenie mi modlitw¹ na tej drodze wiary.
(PAP)
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Wyst¹pienie podczas spotkania z duchowieñstwem
"Na samym pocz¹tku sk³adam dziêki Bogu mojemu
przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich... Gor¹co bowiem pragn¹³em was zobaczyæ, aby wam u¿yczyæ nieco
daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyœmy
siê u was nawzajem pokrzepili wspóln¹ wiar¹ – wasz¹ i
moj¹" (Rz 1, 8-12).
Tymi s³owami zwracam siê do was, drodzy kap³ani, poniewa¿ dobrze oddaj¹ one moje dzisiejsze uczucia i myœli,
pragnienia i modlitwy. W sposób szczególny pozdrawiam
Kardyna³a Józefa Glempa, Arcybiskupa Warszawy i Prymasa Polski, i sk³adam
mu najserdeczniejsze
gratulacje z okazji 50.
rocznicy Œwiêceñ kap³añskich, która przypada w³aœnie dziœ.
Przybywam do Polski, do umi³owanej ojczyzny mojego Wielkiego Poprzednika
Jana Paw³a II, aby –
tak jak on mia³ w zwyczaju – zaczerpn¹æ
z tego klimatu wiary,
jakim ¿yjecie, oraz aby
"wam u¿yczyæ nieco
daru duchowego dla
waszego umocnienia".
Ufam, ¿e moje pielgrzymowanie w tych
dniach "pokrzepi
nasz¹ wspóln¹ wiarê –
wasz¹ i moj¹".
Spotykam siê z wami dzisiaj w archikatedrze warszawskiej, której ka¿dy kamieñ przypomina bolesne dzieje
waszej stolicy i waszego kraju. Na jak wielkie próby byliœcie wystawiani w nie tak dawnych czasach! Pamiêtajmy
o heroicznych œwiadkach wiary i ufnoœci, którzy oddali swe
¿ycie Bogu i ludziom, o kanonizowanych œwiêtych i o zwyczajnych ludziach, którzy pozostali prawi, autentyczni i dobrzy, nie ulegaj¹c zw¹tpieniu, nie trac¹c wiary. W tej katedrze szczególnie wspominam S³ugê Bo¿ego Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, którego nazywacie "Prymasem
Tysi¹clecia", który – zawierzaj¹c siebie Chrystusowi i Jego Matce – umia³ wiernie s³u¿yæ Koœcio³owi nawet poœród d³ugotrwa³ych, bolesnych doœwiadczeñ. Z uznaniem
i wdziêcznoœci¹ wspominamy tych, którzy nie ulegali si³om ciemnoœci. Uczymy siê od nich odwagi, konsekwencji
i wytrwa³oœci w dochowaniu wiernoœci Ewangelii.
Spotykam siê dziœ z wami, kap³anami, których Chrystus
powo³a³, abyœcie Mu s³u¿yli w nowym tysi¹cleciu. Zostali-
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œcie z ludzi wziêci, ustanowieni w sprawach odnosz¹cych
siê do Boga, abyœcie sk³adali dary i ofiary za grzechy (por.
Hbr 5, 1). Wierzcie w moc waszego kap³añstwa! Na mocy
przyjêtego sakramentu otrzymaliœcie wszystko to, czym jesteœcie. Gdy wypowiadacie s³owo "ja" czy "moje" ("Ja
ci odpuszczam? To jest bowiem cia³o moje?"), czynicie
to nie w swoim imieniu, ale w imieniu Chrystusa (in persona Christi), który zapragn¹³ pos³u¿yæ siê waszymi ustami i rêkami, wasz¹ ofiarnoœci¹ i talentem. Poprzez liturgiczny znak na³o¿enia r¹k w obrzêdzie œwiêceñ, Chrystus
wzi¹³ was w swoj¹
szczególn¹ opiekê. Jesteœcie ukryci w Jego
d³oniach i w Jego Sercu.
Zanurzcie siê w Jego
mi³oœæ i oddajcie Mu
wasz¹! A odk¹d wasze
rêce zosta³y namaszczone olejem, znakiem Ducha Œwiêtego, zosta³y
przeznaczone na s³u¿bê
Pana jako Jego rêce
w dzisiejszym œwiecie.
Nie mog¹ ju¿ s³u¿yæ
egoizmowi, ale powinny
nieœæ œwiatu œwiadectwo o mi³oœci samego
Boga.
Wielkoœæ Chrystusowego kap³añstwa mo¿e
przera¿aæ. Jak Œw. Piotr
mo¿emy wo³aæ: "WyjdŸ
ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny" (£k 5, 8), bo z trudem przychodzi nam
uwierzyæ, ¿e to w³aœnie
nas Chrystus powo³a³.
Czy nie móg³ On wybraæ kogoœ innego, bardziej zdolnego, bardziej œwiêtego?
A w³aœnie na ka¿dego z nas pad³o pe³ne mi³oœci spojrzenie
Jezusa, i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufaæ. Nie ulegajmy
pokusie poœpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej,
osobistej modlitwie niech nie wydaje siê czasem straconym. To w³aœnie wtedy rodz¹ siê najwspanialsze owoce
duszpasterskiej pos³ugi. Nie trzeba siê zra¿aæ tym, ¿e modlitwa wymaga wysi³ku, ¿e podczas niej zdaje siê, ¿e Jezus
milczy. On milczy, ale dzia³a. Odnoœnie tego chcia³bym
wspomnieæ prze¿ycie z ubieg³ego roku w Kolonii. By³em
wówczas œwiadkiem g³êbokiego, niezapomnianego milczenia miliona m³odych ludzi, w momencie adoracji Najœwiêtszego Sakramentu! To modlitewne milczenie nas zjednoczy³o, podnios³o na duchu. Œwiat, w którym jest tak wiele
ha³asu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milcz¹cej adoracji
Jezusa, ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji

III

i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajd¹ pocieszenie
i œwiat³o przede wszystkim ludzie strapieni.
Wierni oczekuj¹ od kap³anów tylko jednego, aby byli
specjalistami od spotkania cz³owieka z Bogiem. Nie wymaga siê od ksiêdza, by by³ ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje siê od niego, by
by³ ekspertem w dziedzinie ¿ycia duchowego. Dlatego, gdy
m³ody kap³an stawia swoje pierwsze kroki, potrzebuje
u swego boku powa¿nego mistrza, który mu pomo¿e, by
nie zagubi³ siê poœród propozycji kultury chwili. Aby przeciwstawiæ siê pokusom relatywizmu i permisywizmu nie
jest wcale konieczne, aby kap³an by³ zorientowany we
wszystkich aktualnych, zmiennych trendach; wierni oczekuj¹ od niego, ¿e bêdzie raczej œwiadkiem odwiecznej m¹droœci, p³yn¹cej z objawionego S³owa. Dbanie o jakoœæ osobistej modlitwy oraz o dobr¹ formacjê teologiczn¹ owocuje
w ¿yciu. ¯ycie pod wp³ywem totalitaryzmów mog³o zrodziæ nieuœwiadomion¹ tendencjê
do ukrywania siê
pod zewnêtrzn¹
mask¹, a w konsekwencji do ulegania jakiejœ formie
hipokryzji. Oczywiste jest, ¿e to nie
s³u¿y autentycznoœci braterskich relacji i mo¿e prowadziæ do przesadnej
koncentracji na sobie samych. W rzeczywistoœci osi¹ga
siê dojrza³oœæ uczuciow¹, gdy serce
lgnie do Boga.
Chrystus potrzebuje kap³anów, którzy bêd¹ dojrzali, mêscy, zdolni do
praktykowania duchowego ojcostwa. Aby to nast¹pi³o,
trzeba rzetelnoœci wobec siebie, otwartoœci wobec kierownika duchowego i ufnoœci w mi³osierdzie Bo¿e.
Podczas Wielkiego Jubileuszu Jan Pawe³ II wielokrotnie wzywa³ wiernych do pokuty za przesz³e niewiernoœci.
Wierzymy, ¿e Koœció³ jest œwiêty, ale s¹ w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzuciæ chêæ uto¿samiania siê jedynie z bezgrzesznymi. Jak móg³by Koœció³ wykluczyæ ze swojej
wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcieli³ siê, umar³ i zmartwychwsta³. Trzeba wiêc uczyæ
siê szczerze prze¿ywaæ chrzeœcijañsk¹ pokutê. Praktykuj¹c
j¹, wyznajemy w³asne indywidualne grzechy w ³¹cznoœci z
innymi, wobec nich i wobec Boga. Trzeba unikaæ aroganckiej pozy sêdziów minionych pokoleñ, które ¿y³y w innych czasach i w innych okolicznoœciach. Potrzeba pokornej szczeroœci, by nie negowaæ grzechów przesz³oœci,
ale te¿ nie rzucaæ lekkomyœlnie oskar¿eñ bez rzeczywistych dowodów, nie bior¹c pod uwagê ró¿nych ówcze-
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snych uwarunkowañ. Ponadto wyznaniu grzechu – confessio peccati, aby u¿yæ okreœlenia Œw. Augustyna, winno
zawsze towarzyszyæ te¿ confessio laudis – wyznanie chwa³y. Prosz¹c o przebaczenie z³a pope³nionego w przesz³oœci,
powinniœmy równie¿ pamiêtaæ o dobru, które spe³ni³o siê
z pomoc¹ ³aski Bo¿ej, która choæ z³o¿ona w glinianych naczyniach, przynosi³a b³ogos³awione owoce.
Dzisiaj Koœció³ polski stoi przed wielkim wyzwaniem,
jakim jest duszpasterska troska o wiernych, którzy Polskê opuœcili. Plaga bezrobocia zmusza wiele osób do wyjazdu za granicê. Jest to zjawisko o ogromnej skali. Gdy
rodziny s¹ przez to rozdzielone, gdy rw¹ siê wiêzi spo³eczne, Koœció³ nie mo¿e byæ obojêtny. Trzeba, aby wyje¿d¿aj¹cym towarzyszyli kap³ani, którzy w ³¹cznoœci
z lokalnymi Koœcio³ami podejm¹ pracê duszpastersk¹
wœród emigracji. Koœció³ w Polsce da³ ju¿ wielu ksiê¿y
i wiele sióstr, którzy pos³uguj¹, nie tylko Polakom poza
granicami kraju, ale
równie¿ na misjach,
nieraz w bardzo trudnych warunkach,
w Afryce, w Azji,
w Ameryce £aciñskiej i innych regionach. Nie zapominajcie, drodzy kap³ani, o tych misjonarzach. Dar licznych
powo³añ, jakim Bóg
pob³ogos³awi³ wasz
Koœció³, powinien
byæ przyjmowany
w duchu prawdziwie katolickim. Kap³ani polscy, nie
bójcie siê opuœciæ
wasz bezpieczny
i znany œwiat, by s³u¿yæ tam, gdzie brak kap³anów i gdzie
wasza wielkodusznoœæ przyniesie wielokrotne owoce!
Trwajcie mocni w wierze! Równie¿ wam powierzam
to motto mojej pielgrzymki. B¹dŸcie autentyczni w waszym
¿yciu i pos³udze. Wpatrzeni w Chrystusa, ¿yjcie ¿yciem
skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteœcie
pos³ani. S³u¿cie wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjona³ach, towarzyszcie nowym ruchom i
wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traæcie wiêzi z m³odzie¿¹, pamiêtajcie o ubogich. Gdy bêdziecie ¿yli wiar¹,
Duch Œwiêty wam podpowie, co macie mówiæ, jak macie
s³u¿yæ. Bêdziecie mogli zawsze liczyæ na pomoc Tej, która
przewodzi Koœcio³owi w wierze. Zachêcam was, abyœcie
wzywali J¹ zawsze s³owami, które dobrze znacie: "Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam". Wszystkim wam
b³ogos³awiê.
(PAP)
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Przemówienie w koœciele p.w. Œw. Trójcy
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! "£aska wam i pokój od Tego, Który jest i Który by³, i Który przychodzi (...)
i od Jezusa Chrystusa, Œwiadka Wiernego, Pierworodnego
[wœród] umar³ych i W³adcy królów ziemi" (Ap 1, 4-5).
S³owami z Ksiêgi Apokalipsy, którymi Œwiêty Jan pozdrawia³ siedem Koœcio³ów Azji, pragnê powitaæ serdecznie wszystkich tu zgromadzonych, przede wszystkim
przedstawicieli Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ksiêdzu Arcybiskupowi Jeremiaszowi z Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego, Prezesowi tej¿e Rady dziêkujê za skierowane do mnie przed chwil¹ pozdrowienie i s³owa duchowej ³¹cznoœci. Pozdrawiam ksiêdza Arcybiskupa Alfonsa
Nossola, Przewodnicz¹cego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
Gromadzi nas dzisiaj pragnienie spotkania, by we wspólnej modlitwie oddaæ chwa³ê i czeœæ naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi: "Temu, który nas mi³uje i który przez sw¹
krew uwolni³ nas od naszych grzechów, i uczyni³ nas królestwem – kap³anami dla Boga i Ojca swojego" (Ap 1, 5-6).
Jesteœmy wdziêczni naszemu Panu, ¿e jednoczy nas, udziela
nam swego Ducha, pozwala wspólnie - pomimo tego, co jeszcze nas dzieli – wo³aæ: "Abba, Ojcze". Jesteœmy przeœwiadczeni, ¿e On sam wstawia siê nieustannie za nami i prosi: "oby
siê tak zespolili w jedno, by œwiat pozna³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³
i ¿eœ Ty ich umi³owa³ tak, jak Mnie umi³owa³eœ" (J 17, 23).
Wraz z wami dziêkujê za dar tego spotkania i wspólnej modlitwy. Upatrujê w nim jeden z etapów realizacji
mocnego postanowienia, które uczyni³em na pocz¹tku
mego pontyfikatu, ¿e spraw¹ priorytetow¹ w mojej pos³udze bêdzie przywrócenie pe³nej i widzialnej jednoœci
chrzeœcijan. Mój umi³owany poprzednik, S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II podczas wizyty w tym koœciele Przenajœwiêtszej Trójcy w 1991 r. przypomnia³: "Bez wzglêdu na to,
jak usilnie d¹¿ylibyœmy do jednoœci, ostatecznie zawsze
pozostaje ona darem Ducha Œwiêtego. Bêdziemy dobrze
przygotowani na przyjêcie tego daru jedynie w takiej
mierze, w jakiej uda siê nam otworzyæ nasze serca i umys³y na jego przyjêcie przez chrzeœcijañskie ¿ycie, a szczególnie przez modlitwê". Faktycznie, jednoœci nie zdo³amy zaprowadziæ jedynie w³asnymi si³ami. Jak wspomnia³em podczas ubieg³orocznego spotkania ekumenicznego
w Kolonii, "mo¿emy j¹ przyj¹æ tylko jako dar Ducha Œwiêtego". Dlatego nasze ekumeniczne d¹¿enia musi wspieraæ modlitwa, wzajemne przebaczenie i œwiêtoœæ ¿ycia
ka¿dego z nas. Wyra¿am radoœæ, ¿e Polska Rada Ekumeniczna i Koœció³ Rzymskokatolicki podejmuj¹, tu
w Polsce, tak wiele inicjatyw w tym zakresie.
"Oto nadchodzi z ob³okami, i ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili" (Ap 1, 7). S³owa z Ksiêgi
Apokalipsy przypominaj¹ nam, ¿e wszyscy jesteœmy w drodze na ostateczne spotkanie z Chrystusem, kiedy ods³oni
On przed nami sens ludzkich dziejów, których centrum sta-
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nowi krzy¿ Jego zbawczej ofiary. Jako wspólnota uczniów
zmierzamy na to spotkanie z nadziej¹ i z ufnoœci¹, ¿e bêdzie to dla nas dzieñ zbawienia, dzieñ dope³nienia wszystkiego, za czym têsknimy, dziêki naszej gotowoœci kierowania siê wzajemn¹ mi³oœci¹, któr¹ wzbudza w nas Jego Duch.
Tê ufnoœæ budujemy nie na naszych zas³ugach, lecz na modlitwie, w której Chrystus ods³ania sens swojego przyjœcia
i swojej œmierci: "Ojcze, chcê, aby tak¿e ci, których Mi
da³eœ, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli
chwa³ê moj¹, któr¹ Mi da³eœ, bo umi³owa³eœ Mnie przed
za³o¿eniem œwiata" (J 17, 24).
Zd¹¿aj¹c na spotkanie z Chrystusem "nadchodz¹cym na
ob³okach", g³osimy swoim ¿yciem Jego œmieræ, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjœcia
w chwale. Czujemy zwi¹zany z tym ciê¿ar odpowiedzialnoœci, wszak ewangeliczne orêdzie Chrystusa, stosownie
do Jego proœby, powinno dotrzeæ do ka¿dego cz³owieka na
ziemi, dziêki zaanga¿owaniu wszystkich, którzy wierz¹
w Niego i s¹ wezwani, by œwiadczyæ, ¿e jest On rzeczywiœcie Pos³anym przez Ojca (por. J 17, 23). Trzeba wiêc, abyœmy g³osz¹c Ewangeliê starali siê utrzymywaæ relacje
pe³ne wzajemnej, szczerej mi³oœci, tak aby w ich œwietle
wszyscy poznali, ¿e Ojciec pos³a³ Syna i tak mi³uje swój
Koœció³ i ka¿dego z nas, jak umi³owa³ Jego (por. J 17, 23).
Zadaniem uczniów Chrystusa, zadaniem ka¿dego z nas
staje siê wiêc d¹¿enie do takiej jednoœci, byœmy jako
chrzeœcijanie stawali siê czytelnym znakiem Jego zbawczego orêdzia, które kieruje do ka¿dego cz³owieka.
Pozwólcie, ¿e odwo³am siê raz jeszcze do wspomnianego ju¿ spotkania ekumenicznego, które odby³o siê
w tym koœciele z udzia³em waszego wielkiego Rodaka
Jana Paw³a II i do jego wypowiedzi, w której tak oto
kreœli³ wizjê wysi³ków zmierzaj¹cych ku pe³nej jednoœci
chrzeœcijan: "Stoi przed nami zadanie przezwyciê¿ania,
krok za krokiem, przeszkód stoj¹cych na drodze do
wspólnego wzrastania w jednoœci, jak¹ Chrystus na
pocz¹tku obdarzy³ swój Koœció³, który jest jeden". Waga
tego zadania nie dopuszcza poœpiechu i niecierpliwoœci, ale
obowi¹zek pos³uszeñstwa woli Chrystusa wymaga, abyœmy
trwali na drodze do pokoju i jednoœci wszystkich chrzeœcijan. Wiemy, ¿e to nie my sami bêdziemy leczyæ rany powsta³e w wyniku roz³amu i przywracaæ jednoœæ – jesteœmy tylko narzêdziami w rêku Boga. Jednoœæ chrzeœcijan stanie siê darem Boga w Jego czasie ³aski. Pokornie
zd¹¿amy ku temu dniowi, wzrastaj¹c w mi³oœci, wzajemnym przebaczeniu i zaufaniu.
Wiele zmieni³o siê od tamtego spotkania. Bóg pozwoli³
nam poczyniæ wiele kroków ku wzajemnemu zrozumieniu
i zbli¿eniu siê. Pozwólcie, ¿e wspomnê niektóre z ostatnich
wydarzeñ ekumenicznych w œwiecie: publikacja Encykliki
Ut unum sint; uzgodnienia chrystologiczne z koœcio³ami
przedchalcedoñskimi; podpisanie w Augsburgu "Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu"; spotkania z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i wspomnie-
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nie ekumeniczne œwiadków wiary XX wieku; wznowienie
dialogu katolicko-prawos³awnego w skali ogólnoœwiatowej,
udzia³ przedstawicieli niemal wszystkich Koœcio³ów
i Wspólnot koœcielnych w pogrzebie Jana Paw³a II. Wiem,
¿e i tu, w Polsce, braterski ruch ekumeniczny mo¿e poszczyciæ siê konkretnymi osi¹gniêciami. Wspomnê w tym momencie: podpisanie w roku 2000, równie¿ w tej œwi¹tyni,
deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci Chrztu przez
Koœció³ Rzymskokatolicki i Koœcio³y zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej; ustanowienie Komisji ds. Dialogu
Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, do której nale¿¹ biskupi katoliccy i zwierzchnicy innych Koœcio³ów; powstanie bilateralnych komisji ds. dialogu teologicznego miêdzy katolikami a prawos³awnymi,
luteranami, polskokatolikami, mariawitami i adwentystami;
publikacja ekumenicznego przek³adu Nowego Testamentu
i Ksiêgi Psalmów; inicjatywa, zwana "Wigilijnym Dzie³em
Pomocy Dzieciom", w której uczestnicz¹ organizacje charytatywne Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego
i ewangelickiego.
Dostrzegamy, ¿e na polu ekumenicznym dokona³ siê znacz¹cy postêp, a jednak ci¹gle oczekujemy czegoœ wiêcej.
Pozwólcie, ¿e bardziej szczegó³owo zwrócê dzisiaj uwagê
na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy spraw zwi¹zanych z
pos³ug¹ charytatywn¹ Koœcio³ów. Tak wielu naszych braci oczekuje od nas daru mi³oœci, zaufania, œwiadectwa,
konkretnej pomocy duchowej i materialnej. Do tej kwestii nawi¹za³em w mojej pierwszej Encyklice Deus caritas est. Napisa³em w niej, ¿e "mi³oœæ bliŸniego zakorzeniona w mi³oœci Boga jest przede wszystkim powinnoœci¹ ka¿dego poszczególnego wierz¹cego, ale jest tak¿e
zadaniem ca³ej wspólnoty koœcielnej, i to na ka¿dym jej
poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Koœció³ partykularny, a¿ po Koœció³ Powszechny w jego wymiarze
globalnym. Koœció³ jako wspólnota winien wprowadzaæ
mi³oœæ w czyn" (n. 20). Nie mo¿emy zapomnieæ istotnej
zasady, która od pocz¹tku by³a mocnym fundamentem jednoœci uczniów: "We wspólnocie wierz¹cych nie mo¿e byæ
takiej formy ubóstwa, by komuœ odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia" (tam¿e). Ta idea jest ci¹gle
aktualna, chocia¿ na przestrzeni wieków zmienia³y siê formy bratniej pomocy, a znalezienie odpowiedzi na wspó³czesne wyzwania charytatywne zale¿y w du¿ej mierze od
naszej wzajemnej wspó³pracy. Wyra¿am radoœæ, ¿e ta sprawa znajduje w œwiecie szeroki oddŸwiêk w postaci licznych inicjatyw ekumenicznych.
Z uznaniem stwierdzam, ¿e we wspólnocie Koœcio³a
Katolickiego i w innych Koœcio³ach oraz Wspólnotach koœcielnych pojawi³y siê nowe, liczne formy dzia³alnoœci charytatywnej, odrodzi³y siê dawne, nabieraj¹c nowego rozmachu. S¹ to formy, które czêsto ³¹cz¹ ewangelizacjê z dzie³ami mi³osierdzia (por. tam¿e, n. 30 b). Wydaje siê, ¿e pomimo wszelkich ró¿nic, które trzeba przezwyciê¿yæ w miêdzywyznaniowym dialogu, mo¿na tê zasadê pomocy charytatywnej odnieœæ tak¿e do ekumenicznej wspólnoty uczniów
Chrystusa d¹¿¹cych do pe³nej jednoœci. Wszyscy mo¿emy
w³¹czyæ siê we wspó³pracê na rzecz potrzebuj¹cych, wyko-

VI

rzystuj¹c tê sieæ wzajemnych relacji, które zrodzi³ nasz dialog
i wspólne dzia³ania. W duchu ewangelicznego nakazu mi³oœci starajmy siê podj¹æ tê pe³n¹ troski pos³ugê wzglêdem
potrzebuj¹cych braci, kimkolwiek s¹. Z myœl¹ o tym napisa³em w mojej Encyklice: "aby œwiat sta³ siê lepszy, konieczne jest, by chrzeœcijanie przemawiali jednym g³osem i dzia³ali na rzecz szacunku dla praw i potrzeb
wszystkich, zw³aszcza ubogich, poni¿onych i bezbronnych" (por. tam¿e, n. 30 b). ¯yczê wiêc dzisiaj wszystkim
uczestnikom naszego spotkania, by œwiadectwo realizowanej
w ¿yciu bratniej caritas uczyni³o nasze g³oszenie œwiatu Chrystusa bardziej wiarygodnym i coraz bardziej nas zbli¿a³o.
Druga kwestia, do której pragnê nawi¹zaæ, dotyczy
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. Wiemy, ¿e wœród wiêkszych i mniejszych wspólnot chrzeœcijan, które s¹ powo³ane do œwiadczenia o mi³oœci, szczególne miejsce zajmuje chrzeœcijañska rodzina. W dzisiejszym œwiecie,
w którym mno¿¹ siê relacje miêdzynarodowe i miêdzykulturowe, coraz czêœciej na za³o¿enie rodziny decyduj¹
siê m³odzi ludzie wywodz¹cy siê z ró¿nych tradycji, religii, ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Niejednokrotnie
dla nich samych i ich bliskich jest to decyzja trudna,
nios¹ca ró¿nego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w wierze i budowania w przysz³oœci porz¹dku rodzinnego, jak i dla stworzenia klimatu jednoœci rodziny,
a tak¿e dogodnych warunków duchowego wzrostu dzieci. Mo¿e jednak - w³aœnie dziêki tworzeniu w szerszej
skali ekumenicznego dialogu jednoœci - taka decyzja zapocz¹tkuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jednoœci. Potrzebne s¹ jednak do tego wzajemna ¿yczliwoœæ,
zrozumienie i dojrza³oœæ w wierze obu stron, jak i wspólnot, z których siê wywodz¹.
Wyra¿am uznanie Zespo³owi ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹,
za to, ¿e podjê³y prace nad ekumenicznym dokumentem, w którym wyk³adaj¹ wspóln¹ chrzeœcijañsk¹ naukê o ma³¿eñstwie i rodzinie, ustalaj¹ akceptowane przez
wszystkich zasady zawierania ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych i wskazuj¹ konkretny program duszpasterski
obejmuj¹cy takie ma³¿eñstwa. ¯yczê wszystkim, by do
tej delikatnej kwestii Koœcio³y podchodzi³y z rosn¹cym
zaufaniem i wspó³pracowa³y szanuj¹c w pe³ni prawa
i odpowiedzialnoœæ ma³¿onków za kszta³towanie w wierze w³asnej rodziny oraz wychowanie dzieci. "Objawi³em im Twoje imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oœæ, któr¹
Ty Mnie umi³owa³eœ, w nich by³a i Ja w nich" (J 17, 26).
Bracia i Siostry! Pok³adaj¹c ca³¹ nasz¹ ufnoœæ w Chrystusie, który objawia nam swoje imiê, d¹¿my ka¿dego dnia
do pe³ni braterskiego pojednania. Niech Jego modlitwa sprawi, aby Jego Koœció³ na ziemi, w swej tajemnicy i w swej
widzialnej jednoœci, stawa³ siê coraz bardziej wspólnot¹
mi³oœci, która jest odblaskiem jednoœci Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego.
(PAP)
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Homilia podczas Mszy Œw. na Pl. Pi³sudskiego
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Umi³owani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry. "Razem z wami
pragnê wyœpiewaæ pieœñ dziêkczynienia dla Opatrznoœci, która pozwala mi dziœ jako pielgrzymowi stan¹æ na
tym miejscu". Tymi s³owami 27 lat temu rozpocz¹³ swoj¹
homiliê w Warszawie mój Umi³owany Poprzednik Jan
Pawe³ II. Dziœ czyniê je moimi i dziêkujê Panu za to, ¿e
mi pozwoli³ znaleŸæ siê na tym historycznym placu.
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Tutaj, w wigiliê uroczystoœci zes³ania Ducha Œwiêtego,
Jan Pawe³ II wypowiedzia³ znacz¹ce s³owa modlitwy:
"Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi". I doda³:
"Tej ziemi!". Tutaj te¿, na tym samym placu by³ ¿egnany
wielki Prymas Polski Kardyna³ Stefan Wyszyñski. W tych
dniach wspominamy 25. rocznicê jego œmierci.

"Trwajcie mocni w wierze!" Wys³uchaliœmy przed
chwil¹ s³ów Jezusa: "Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by³ na zawsze — Ducha Prawdy" (J 14, 15-17a). W tych s³owach
Jezus ukazuje najœciœlejszy zwi¹zek, jaki istnieje miêdzy
wiar¹ i wyznaniem Bo¿ej prawdy, miêdzy wiar¹ i ca³kowitym poœwiêceniem siê Jezusowi w mi³oœci, miêdzy wiar¹
i ¿yciem wed³ug przykazañ Bo¿ych. Wszystkie te trzy wymiary wiary s¹ owocem dzia³ania Ducha Œwiêtego. Dzia³anie to objawia siê jako wewnêtrzna moc, która jednoczy
serca uczniów z Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do mi³owania braci, tak jak On ich umi³owa³. Tak wiêc wiara jest
darem, ale jednoczeœnie jest te¿ zadaniem.

Bóg po³¹czy³ te dwie osoby nie tylko to przez tê sam¹
wiarê, ale równie¿ przez koleje ¿ycia, tak mocno zwi¹zane
z histori¹ tego narodu i Koœcio³a, który
w nim ¿yje. Na pocz¹tku pontyfikatu
Jan Pawe³ II pisa³
do Kardyna³a Wyszyñskiego: "Nie
by³oby na Stolicy
Piotrowej tego Papie¿a– Polaka, który dziœ pe³en bojaŸni Bo¿ej, ale i pe³en ufnoœci rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie
by³o Twojej wiary,
nie cofaj¹cej siê
przed wiêzieniem
i cierpieniem,
Twojej heroicznej
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Koœcio³a, gdyby nie by³o Jasnej Góry i tego ca³ego okresu dziejów Koœcio³a w OjczyŸnie naszej, które zwi¹zane s¹ z Twoim biskupim
i prymasowskim pos³ugiwaniem" (List Jana Paw³a II do
Polaków, 23 paŸdziernika 1978). Jak nie dziêkowaæ dziœ
Bogu za to wszystko, co dokona³o siê w waszej OjczyŸnie
i w ca³ym œwiecie podczas pontyfikatu Jana Paw³a II? Na
naszych oczach zmieni³y siê systemy polityczne, ekonomiczne i spo³eczne. Ludzie w wielu krajach odzyskali wolnoœæ i poczucie godnoœci. "Nie zapominajmy wielkich dzie³
Bo¿ych" (por. Ps 78, 7). Dziêkujê wam za wasz¹ obecnoœæ i modlitwê. Dziêkujê Kardyna³owi Prymasowi za
s³owa, które do mnie skierowa³. Pozdrawiam wszystkich
obecnych tu biskupów. Cieszê siê z obecnoœci Pana Prezydenta oraz w³adz pañstwowych i lokalnych. Sercem
obejmujê wszystkich Polaków, którzy ¿yj¹ w kraju
i za granic¹.

"Ojciec da wam innego Pocieszyciela – Ducha Prawdy". Wiara jako znajomoœæ i wyznawanie prawdy o Bogu
i o cz³owieku — rodzi siê z tego, co siê
s³yszy, a tym zaœ, co
siê s³yszy, jest s³owo
Chrystusa" – naucza
Œw. Pawe³ (Rz 10,
17). W dziejach
Koœcio³a Aposto³owie g³osili s³owo
Chrystusa, staraj¹c siê przekazaæ je
nieskazitelne swoim nastêpcom, którzy z kolei przekazywali je nastêpnym pokoleniom,
a¿ do naszych czasów. Wielu g³osicieli Ewangelii odda³o ¿ycie za wiernoœæ prawdzie s³owom Chrystusa. I tak, z troski o prawdê, ukszta³towa³a
siê Tradycja Koœcio³a. Podobnie jak by³o w minionych
wiekach, i dziœ s¹ osoby lub œrodowiska, które, odchodz¹c od tej Tradycji, chcia³yby zafa³szowaæ s³owo Chrystusa i usun¹æ z Ewangelii prawdy, wed³ug nich, zbyt
niewygodne dla wspó³czesnego cz³owieka. Usi³uje siê
stworzyæ wra¿enie, ¿e wszystko jest wzglêdne, ¿e równie¿ prawdy wiary zale¿¹ od sytuacji historycznej i od
ludzkiej oceny. Koœció³ jednak nie mo¿e dopuœciæ, by
zamilk³ Duch Prawdy. Za prawdê Ewangelii odpowiedzialni s¹ nastêpcy Aposto³ów, razem z Papie¿em, ale
tak¿e wszyscy chrzeœcijanie s¹ wezwani, by wzi¹æ na siebie czêœæ tej odpowiedzialnoœci, przyjmuj¹c jej autorytatywne wskazania. Ka¿dy chrzeœcijanin winien konfrontowaæ w³asne pogl¹dy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Koœcio³a, aby dochowaæ wiernoœci s³owu Chrystu-
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sa, nawet gdy jest ono wymagaj¹ce i po ludzku trudne
do zrozumienia. Nie mo¿emy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma Œw. Tylko ca³a prawda pozwoli przylgn¹æ
do Chrystusa, który umar³ i zmartwychwsta³ dla naszego zbawienia.
Chrystus mówi: "Jeœli Mnie mi³ujecie...". Wiara nie oznacza jedynie przyjêcia okreœlonego zbioru prawd dotycz¹cych tajemnic Boga, cz³owieka, ¿ycia i œmierci oraz rzeczy
przysz³ych. Wiara polega na g³êbokiej, osobistej relacji
z Chrystusem, relacji opartej na mi³oœci tego, który nas
pierwszy umi³owa³ (por. I J 4, 11), a¿ do ca³kowitej ofiary z siebie. "Bóg (...) okazuje nam swoj¹ mi³oœæ (w³aœnie) przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdyœmy byli
jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8). Jak inaczej mo¿emy
odpowiedzieæ na tak wielk¹ mi³oœæ, jeœli nie sercem
otwartym i gotowym mi³owaæ. Ale co to znaczy mi³owaæ
Chrystusa? To znaczy ufaæ Mu równie¿ w godzinie próby, pod¹¿aæ za Nim tak¿e drog¹ krzy¿ow¹, w nadziei, ¿e
niebawem nadejdzie poranek zmartwychwstania. Powierzaj¹c siê Chrystusowi, nie tracimy nic, a zyskujemy wszystko. W Jego rêkach nasze ¿ycie nabiera prawdziwego sensu.
Mi³oœæ do Chrystusa wyra¿a siê w pragnieniu ¿ycia zgodnego z myœlami i uczuciami Jego Serca. Realizuje siê to
przez wewnêtrzne zjednoczenie, oparte na ³asce sakramentów, umacniane przez nieustann¹ modlitwê, uwielbienie,
dziêkczynienie i pokutê. Nie mo¿e zabrakn¹æ uwa¿nego
ws³uchiwania siê w natchnienia, które On przekazuje nam
przez swoje S³owo, przez osoby, które spotykamy, przez
sytuacje z codziennego ¿ycia. Mi³owaæ Go znaczy prowadziæ z Nim nieustanny dialog, aby poznaæ Jego wolê i gorliwie j¹ pe³niæ.
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Prze¿ywaæ w³asn¹ wiarê jako relacjê mi³oœci do Chrystusa znaczy równie¿ byæ gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego mi³oœci. Oto dlaczego
Jezus powiedzia³ do Aposto³ów: "Jeœli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania". A jakie s¹ przykazania Chrystusa? Kiedy Jezus naucza³ t³umy, nie omieszka³ potwierdziæ prawa, które Stwórca wpisa³ w serce
cz³owieka, a póŸniej zapisa³ na tablicach Dekalogu. "Nie
s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo Proroków.
Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ. Zaprawdê bowiem,
powiadam wam: Dopóki Niebo i Ziemia nie przemin¹,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie,
a¿ siê wszystko spe³ni" (Nt 5, 17- 18). Jezus jednak dal
Prawu now¹ i motywacjê: nale¿y zachowywaæ Dziesiêæ
przykazañ z mi³oœci do Boga i do bliŸniego; "Mi³owaæ
(Boga) ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego znaczy daleko wiêcej
ni¿ wszystkie ca³opalenia i ofiary" (Mk 12, 33). W tym
duchu Jezus sformu³owa³ swój wykaz wewnêtrznych postaw tych, którzy pragn¹ g³êboko ¿yæ wiar¹: B³ogos³awieni
ubodzy w duchu, którzy siê smuc¹, cisi, którzy ³akn¹
i pragn¹ sprawiedliwoœci, czystego sercu, którzy wprowadzaj¹ pokój, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci... (por. Mt 5, 3-12).
Niech Maryja, Królowa Polski, wskazuje wam drogê
do swego Syna i towarzyszy wam na drodze do szczêœliwej i pe³nej pokoju przysz³oœci. Niech nigdy nie zabraknie w Waszych sercach mi³oœci do Chrystusa i Jego Koœcio³a. Amen.
(PAP)
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Przemówienie na Jasnej Górze
Drodzy Zakonnicy, drogie Siostry Zakonne, wy wszyscy, którzy poruszeni g³osem Jezusa, poszliœcie z mi³oœci za Nim! Umi³owani Klerycy, przygotowuj¹cy siê do
pos³ugi kap³añskiej! Kochani przedstawiciele koœcielnych ruchów, którzy wnosicie moc Ewangelii do waszych
rodzin, zak³adów pracy, uczelni, w œwiat mediów i kultury, w wasze parafie!
Jako Aposto³owie wraz z Maryj¹ "weszli do sali na górze" i tam "trwali jednomyœlnie na modlitwie" (Dz 1, 12.
14), tak i my dziœ zgromadziliœmy siê na Jasnej Górze, która w tym momencie jest dla nas "sal¹ na górze", a Maryja,
Matka Pana, jest poœród nas. Ona dzisiaj prowadzi nasz¹
medytacjê. Ona uczy nas modlitwy. Ona wskazuje nam, jak
otwieraæ umys³y i serca na moc przychodz¹cego do nas
Ducha Œwiêtego, którego zaniesiemy ca³emu œwiatu.
Pragnê serdecznie pozdrowiæ Archidiecezjê Czêstochowsk¹ z jej Pasterzem Arcybiskupem
Stanis³awem oraz
Biskupami Antonim
i Janem. Dziêkujê
wam wszystkim za
to, ¿e chcieliœcie
zgromadziæ siê na tej
modlitwie.
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gdy Go ju¿ dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy.
Gdy powierzamy siê ¯ywemu Bogu, gdy z pokor¹ umys³u
uciekamy siê do Niego, przenika nas wewn¹trz jakby niewidocznym strumieniem ¿ycia Bo¿ego. Jak wa¿ne jest, byœmy uwierzyli w moc wiary, w mo¿liwoœæ nawi¹zania dziêki niej bezpoœredniej wiêzi z ¿ywym Bogiem! I byœmy
w sposób œwiadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona
rzeczywiœcie przenika³a wszystkie nasze postawy, myœli,
dzia³ania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i prze¿yciach religijnych, ale przede wszystkim
w myœleniu i w dzia³aniu, w codziennej pracy, w zmaganiu
siê ze sob¹, w ¿yciu wspólnotowym i w apostolstwie, poniewa¿ sprawia ona, ¿e nasze ¿ycie jest przenikniête moc¹
samego Boga. Wiara mo¿e zawsze doprowadziæ nas na
nowo do Boga, nawet, gdy wyrz¹dza nam krzywdê nasz
w³asny grzech.

Najmilsi, potrzebujemy chwil ciszy
i skupienia, aby
wejœæ do Jej szko³y,
aby Ona nas poucza³a, jak ¿yæ wiar¹, jak
w niej wzrastaæ, jak
obcowaæ z tajemnic¹
Boga w zwyczajnych, codziennych
momentach naszego
¿ycia. Z kobiec¹ delikatnoœci¹ i "umiejêtnoœci¹ ³¹czenia
wnikliwej intuicji ze s³owem pociechy i zachêty" (Jan
Pawe³ II, Redemptoris Mater, 46) Maryja podtrzymywa³a wiarê Piotra i Aposto³ów w Wieczerniku, a dziœ
podtrzymuje Ona moj¹ i wasz¹ wiarê.

Aposto³owie
w Wieczerniku nie
wiedzieli, co ich
czeka. Byli zalêknieni, obawiali siê
o sw¹ przysz³oœæ.
Prze¿ywali jeszcze
zaskoczenie spowodowane œmierci¹ i zmartwychwstaniem Jezusa,
odczuwali te¿ niepokój po Jego
wniebowst¹pieniu.
Maryja, "która
uwierzy³a w s³owa
powiedziane Jej od
Pana" (£k 1,45),
czuwaj¹c z Aposto³ami na modlitwie, uczy³a ich
wytrwa³oœci w wierze. Jej wiara przekonywa³a, ¿e Duch
Œwiêty w swej m¹droœci zna dobrze drogê, któr¹ ich poprowadzi, ¿e mo¿na zaufaæ Bogu, oddaj¹c Mu ca³kowicie do
dyspozycji siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swoj¹
przysz³oœæ.

"Wiara bowiem to obcowanie z tajemnic¹ Boga" – jak
mówi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II (Redemptoris Mater, 17),
a "uwierzyæ" to znaczy "powierzyæ siebie" samej istotnej
prawdzie s³ów Boga ¿ywego, znaj¹c i uznaj¹c z pokor¹,
"jak niezbadane s¹ Jego wyroki i niezg³êbione Jego drogi"
(Redemptoris Mater, 14). Wiara jest darem, danym przy
chrzcie, który umo¿liwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg
skrywa siê w tajemnicy: usi³owanie zrozumienia Go oznacza³oby próbê zamkniêcia Go w naszych pojêciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadzi³oby do utracenia Go.
Poprzez wiarê zaœ mo¿emy przebiæ siê przez pojêcia, nawet pojêcia teologiczne, i "dotkn¹æ" Boga ¯ywego. A Bóg,

Niektórzy z was tu obecnych rozpoznali to wewnêtrzne
wezwanie Ducha Œwiêtego i odpowiedzieli z ca³ym zapa³em serca. Mi³oœæ do Jezusa, "rozlana w waszych sercach
przez Ducha Œwiêtego, który zosta³ wam dany" (por. Rz 5,5),
ukaza³a wam drogê ¿ycia konsekrowanego. To nie wy szukaliœcie tej drogi. To Jezus was powo³a³, zapraszaj¹c do g³êbszego zjednoczenia z Nim. W Sakramencie Chrztu Œwiêtego wyrzekliœcie siê szatana i dzie³ jego i otrzymaliœcie dary
³aski, potrzebne do ¿ycia chrzeœcijañskiego i œwiêtoœci. Ju¿
wtedy otrzymaliœcie ³askê wiary, która pozwoli³a wam zjednoczyæ siê z Bogiem. W chwili profesji zakonnej czy przyrzeczenia wiara pozwoli³a pe³niej przylgn¹æ do tajemnicy
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Serca Jezusowego, w którym odkryliœcie skarby. Tym razem wyrzekliœcie siê rzeczy dobrych, rozporz¹dzania w³asnym ¿yciem, rodziny, zdobywania maj¹tku, aby zyskaæ
wolnoœæ konieczn¹ do bezgranicznego oddania siebie Chrystusowi i Jego Królestwu. Czy pamiêtacie ten wasz pierwotny zachwyt, kiedy podjêliœcie pielgrzymkê wiary, powierzaj¹c siê ca³kowicie Bogu w ¿yciu konsekrowanym?
Nie traæcie tego pierwotnego entuzjazmu, pozwólcie Maryi, aby was poprowadzi³a ku jeszcze g³êbszej wierze! Drodzy Zakonnicy, Drogie Siostry! Niezale¿nie od tego, jak¹
misjê wam powierzono, jak¹kolwiek pos³ugê klasztorn¹
czy apostolsk¹ spe³niacie, zachowujcie w sercu prymat
waszego ¿ycia konsekrowanego. Niech o¿ywia wasz¹
wiarê. Prze¿ywane w wierze, ¿ycie konsekrowane jednoczy œciœle z Bogiem, budzi charyzmaty i czyni wasz¹
pos³ugê nadzwyczajnie owocn¹.
Umi³owani kandydaci do kap³añstwa! Jak wielk¹ pomoc¹
mo¿e byæ dla was refleksja nad tym, w jaki sposób Maryja
uczy³a siê od Jezusa! Od Jej pierwszego "fiat", przez d³ugie, zwyczajne, szare lata ¿ycia ukrytego, gdy wychowywa³a Jezusa, czy gdy w Kanie Galilejskiej przynagla³a Go
do pierwszego znaku, czy wreszcie, gdy pod krzy¿em wpatrywa³a siê w Jezusa, ucz¹c siê Go chwila po chwili. Najpierw przez wiarê, a potem w swoim ³onie przyjê³a Ona
cia³o Jezusa i wyda³a Go na œwiat. Dzieñ po dniu z zachwytem Go adorowa³a, z odpowiedzialn¹ mi³oœci¹ Mu s³u¿y³a,
w sercu œpiewaj¹c "Magnificat". W waszej drodze i w waszej przysz³ej kap³añskiej pos³udze pod kierunkiem Maryi
uczcie siê Jezusa! Wpatrujcie siê w Niego, pozwólcie, aby
to On was ukszta³towa³, abyœcie kiedyœ mogli ukazywaæ
Go wasz¹ hojn¹ pos³ug¹ wszystkim, którzy do was bêdê
przychodzili. Gdy bêdziecie brali w wasze d³onie eucharystyczne Cia³o Jezusa, aby Nim nakarmiæ Lud Bo¿y, i gdy
bêdziecie brali odpowiedzialnoœæ za tê czêœæ Mistycznego
Cia³a Jezusa, która wam bêdzie powierzona, pamiêtajcie
o tej postawie zachwytu i adoracji, które cechowa³y wiarê
Maryi. Jak Ona w swej odpowiedzialnej, matczynej mi³oœci do Jezusa zachowywa³a pe³n¹ zachwytu mi³oœæ dziewicz¹, tak i wy, gdy przyklêkacie w liturgicznym momencie przeistoczenia, zachowajcie zdolnoœæ do zachwytu i adoracji. Umiejcie rozpoznawaæ w Ludzie Bo¿ym wam powierzonym znaki obecnoœci Chrystusa. B¹dŸcie uwa¿ni i wra¿liwi na te œlady œwiêtoœci, które Bóg wam uka¿e
wœród wiernych. Nie obawiajcie siê obowi¹zków i niespodzianek przysz³oœci! Nie lêkajcie siê, ¿e zabraknie
wam s³ów, ¿e spotkacie siê z odrzuceniem! Œwiat i Koœció³ potrzebuj¹ kap³anów, œwiêtych kap³anów!

rych przynale¿ycie, s¹ ró¿norodne. Karmicie siê nauk¹ pochodz¹c¹ z ró¿nych, uznanych przez Koœció³, szkó³ duchowoœci. Korzystajcie z m¹droœci œwiêtych, siêgajcie do ich
spuœcizny. Formujcie wasze umys³y i serca w oparciu o dzie³a wielkich mistrzów oraz œwiadków wiary, pamiêtaj¹c, ¿e
dziedzictwo szkó³ duchowoœci nie powinno byæ zamkniête,
jak skarb, w klasztornych bibliotekach. M¹droœæ ewangeliczn¹, zaczerpniêt¹ z dzie³ wielkich œwiêtych i sprawdzon¹ we w³asnym ¿yciu, trzeba nieœæ w sposób dojrza³y, nie dziecinny, i te¿ nie agresywny, w œwiat kultury
i pracy, w œwiat mediów i polityki, w œwiat ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego. Sprawdzianem autentycznoœci waszej
wiary i waszej misji, która nie zwraca uwagi na siebie, ale
realnie budzi wiarê i mi³oœæ, bêdzie porównanie z wiar¹
Maryi. Przegl¹dajcie siê w Jej sercu. B¹dŸcie Jej uczniami!
Gdy nape³nieni Duchem Œwiêtym Aposto³owie poszli na ca³y œwiat, g³osz¹c Ewangeliê, jeden z nich, Jan,
Aposto³ Mi³oœci, w sposób szczególny "wzi¹³ Maryjê do
siebie" (J 19,27). G³êboka wiêŸ z Jezusem i z Maryj¹
pozwoli³a mu skutecznie g³osiæ, ¿e "Bóg jest mi³oœci¹"
(1J 4,8.16). S³owa te zacytowa³em i ja jako przes³anie
pierwszej encykliki mego pontyfikatu: "Bóg jest mi³oœci¹" – Deus caritas est! Ta prawda o Bogu jest najwa¿niejsza, najistotniejsza. Wszystkim tym, którym
trudno uwierzyæ w Boga, dziœ powtarzam: "Bóg jest
mi³oœci¹". B¹dŸcie i wy, drodzy przyjaciele, œwiadkami tej prawdy. Bêdziecie nimi skutecznie, jeœli bêdziecie siê uczyæ w szkole Maryi. Przy Niej doœwiadczycie, ¿e Bóg jest mi³oœci¹, i tego kochaj¹cego Boga bêdziecie przekazywaæ œwiatu, w tak ró¿norodne i bogate sposoby, jakie Duch Œwiêty wam podpowie.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!"
(PAP/INTERIA.PL)

Drodzy przedstawiciele ró¿nych nowych ruchów w Koœciele! ¯ywotnoœæ waszych wspólnot jest znakiem czynnej
obecnoœci Ducha Œwiêtego! To z wiary Koœcio³a i z bogactwa owoców Ducha Œwiêtego zrodzi³a siê wasza misja. Mam
nadziejê, ¿e bêdzie was coraz wiêcej, aby s³u¿yæ sprawie
Królestwa Bo¿ego w dzisiejszym œwiecie. Wierzcie, ¿e ³aska
Bo¿a, towarzyszy wam i starajcie siê, by by³a obecna w ¿ywych tkankach Koœcio³a, a szczególnie tam, gdzie kap³an,
zakonnik czy zakonnica nie mog¹ dotrzeæ. Ruchy, do któ-
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Przemówienie z "papieskiego okna"
Drodzy Bracia i Siostry! Zgodnie z tradycj¹, jaka powsta³a podczas pobytów Jana Paw³a II w Krakowie, zgromadziliœcie siê przed siedzib¹ arcybiskupów, aby pozdrowiæ Papie¿a. Dziêkujê wam za tê obecnoœæ i za serdeczne
przyjêcie.
Wiem, ¿e ka¿dego drugiego dnia
miesi¹ca w godzinie
œmierci mojego umi³owanego Poprzednika schodzicie siê
tu, aby go wspominaæ i modliæ siê
o wyniesienie go do
chwa³y
o³tarzy.
Niech ta modlitwa
wspiera tych, którzy
zajmuj¹ siê spraw¹
beatyfikacji, i ubogaca wasze serca
wszelkimi ³askami.
Podczas swej
ostatniej podró¿y do
Polski Jan Pawe³ II,
nawi¹zuj¹c do up³ywaj¹cego czasu, powiedzia³ wam: "Nic nie poradzimy. Jest
tylko jedna rada na to. To jest Pan Jezus. "Jam jest zmartwychwstanie i ¿ycie", to znaczy – pomimo staroœci, pomi-
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mo œmierci – m³odoœæ w Bogu. I tego wam wszystkim ¿yczê,
ca³ej m³odzie¿y krakowskiej i polskiej, i na œwiecie"
(17.08.2002).
Taka by³a Jego wiara, takie by³o Jego niewzruszone przekonanie, takie œwiadectwo. A dzisiaj –
pomimo œmierci –
jest miêdzy nami
m³ody w Bogu. Zachêca nas, abyœmy
o¿ywiali w sobie
³askê wiary, odnowili siê w Duchu
i przyoblekli siê
"w cz³owieka nowego, stworzonego
na obraz Boga,
w sprawiedliwoœci
i prawdziwej œwiêtoœci" (Ff4, 24).
Jeszcze raz dziêkujê wam za wizytê, któr¹ zechcieliœcie mi z³o¿yæ tego
wieczoru. Zanieœcie
moje pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo waszym krewnym,
przyjacio³om. Dziêkujê!.
(PAP)

Wyst¹pienie w Kalwarii Zebrzydowskiej
Drodzy Ojcowie
(franciszkanie),
Drodzy Bracia i Siostry, podczas pierwszej podró¿y do Polski Jan Pawe³ II nawiedzi³ to Sanktuarium i swoje przemówienie poœwiêci³
modlitwie.
Na koniec powiedzia³: "I o to proszê, proszê, abyœcie
siê za mnie tu modlili, za ¿ycia mojego
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i po œmierci". Dzisiaj chcia³em siê
zatrzymaæ na moment w kaplicy
Matki Bo¿ej i
z wdziêcznoœci¹
pomodliæ siê za
Niego, zgodnie z jego proœb¹. Id¹c za
przyk³adem Jana
Paw³a II, ja równie¿ zwracam siê
do was z serdeczn¹
proœb¹, abyœcie siê
modlili za mnie i za
ca³y Koœció³.
(PAP)
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Przemówienie w £agiewnikach
(W £agiewnikach Papie¿ spotka³ siê z chorymi)

Umi³owani Bracia i Siostry! Cieszê siê, ¿e mogê siê z wami spotkaæ przy okazji mojej wizyty w tym sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia. Z serca pozdrawiam was wszystkich:
chorych, opiekunów, kap³anów, którzy w tym sanktuarium
prowadz¹ pracê duszpastersk¹, siostry Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, cz³onków "Faustinum" i wszystkich
tu obecnych.
W tej okolicznoœci stajemy przed
dwiema tajemnicami: tajemnic¹ ludzkiego cierpienia i tajemnic¹ Bo¿ego mi³osierdzia.
Na
pierwszy rzut oka te
dwie tajemnice wydaj¹ siê sobie przeciwstawiaæ. Kiedy
jednak staramy siê
je zg³êbiæ w œwietle
wiary, widzimy, ¿e
istnieje pomiêdzy
nimi harmonia,
dziêki tajemnicy
Krzy¿a Chrystusa. Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II, krzy¿
"stanowi najg³êbsze pochylenie siê Bóstwa nad cz³owiekiem (...). Krzy¿ stanowi jakby dotkniêcie odwieczn¹
mi³oœci¹ najboleœniejszych ran ziemskiej egzystencji
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cz³owieka" (17.08.2002). Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem cia³a i ducha, jesteœcie najbardziej zjednoczeni z Krzy¿em Chrystusa, a równoczeœnie jesteœcie
najbardziej wymownymi œwiadkami Mi³osierdzia Bo¿ego. Dziêki wam, przez wasze cierpienie On z mi³oœci¹ pochyla siê nad ludzkoœci¹. To wy, mówi¹c w zaciszu serca:
"Jezu, ufam Tobie", uczycie nas,
¿e nie ma innej,
g³êbszej wiary, innej, ¿ywszej nadziei, innej, gorêtszej mi³oœci od tej,
jak¹ ¿ywi cz³owiek,
który w nieszczêœciu zawierza siebie
pewnym d³oniom
Boga. A rêce ludzi,
którzy wam pomagaj¹ w imiê mi³osierdzia, niech
bêd¹ przed³u¿eniem tych Bo¿ych
d³oni.
Bardzo chcia³bym przytuliæ ka¿dego i ka¿d¹ z was. Choæ w praktyce nie jest to mo¿liwe,
w duchu przytulam was do serca, i udzielam wam mojego
Apostolskiego B³ogos³awieñstwa, w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego".
(PAP)
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Wyst¹pienie w Wadowicach
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W Wadowicach – rodzinnym mieœcie Jana Paw³a II Benedykt XVI podziêkowa³ Bogu za Pontyfikat Karola
Wojty³y. "Pragnê, jak On, prosiæ Matkê Bo¿¹, aby mia³a
pieczê nad Koœcio³em" – mówi³. Prosi³ te¿, by Polacy
towarzyszyli mu tak¹ sam¹ modlitw¹, jak¹ wspierali
"Wielkiego Rodaka".
Spotkanie na wadowickim rynku – szczelnie wype³nionym wiwatuj¹cym t³umem – Benedykt XVI rozpocz¹³ od
cytatu z wielkiego poety niemieckiego Johanna Wolfganga
von Goethego: "Kto chce zrozumieæ poetê, powinien udaæ
siê do jego kraju". – Tak te¿, aby zrozumieæ ¿ycie i pos³ugê
Jana Paw³a II, trzeba by³o przybyæ do jego rodzinnego miasta – doda³ Papie¿. Pos³uchaj ca³ego przemówienia:
Benedykt XVI podkreœli³, ¿e z wielkim wzruszeniem
przybywa do miejsca narodzin swego Wielkiego Poprzednika – "aby razem z wami modliæ siê o rych³e wyniesienie
go do chwa³y o³tarzy". Wspomnia³ s³owa Jana Paw³a II, ¿e
to tu "wszystko siê zaczê³o".
Wed³ug Benedykta XVI, we
wspomnieniach
Jana Paw³a II o wadowickiej chrzcielnicy zawarty jest
klucz do zrozumienia "Jego konsekwencji wiary, radykalizmu ¿ycia chrzeœcijañskiego i widocznego na ka¿dym kroku pragnienia œwiêtoœci". – Jest
tu g³êboka œwiadomoœæ Bo¿ej ³aski,
darmowej mi³oœci
Boga do cz³owieka
(...). Ale jest te¿
œwiadomoœæ, ¿e chrzest, który usprawiedliwia, jest wezwaniem do pielêgnowania sprawiedliwoœci p³yn¹cej z wiary –
mówi³ Ojciec Œwiêty.
Podkreœli³, ¿e uniwersalny program prawdziwie chrzeœcijañskiego ¿ycia streszcza siê w wiernoœci przyrzeczeniom
Chrztu Œwiêtego. Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e has³o Jego pielgrzymki "Trwajcie mocni w wierze" mo¿na wyraziæ jako:
"Dochowajcie wiernie przyrzeczeñ z³o¿onych przy Chrzcie
Œwiêtym".
Benedykt XVI przypomnia³, ¿e w bazylice w Wadowicach Jan Pawe³ II przyst¹pi³ do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Œw.; tu by³ ministrantem, a jako arcybiskup prze¿ywa³ tu srebrny jubileusz kap³añski. "Œwi¹tynia jest znakiem
wspólnoty ludzi wierz¹cych, których jednoczy obecnoœæ za-
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mieszkuj¹cego poœród nich Boga. Ta wspólnota to Koœció³,
który Jan Pawe³ II umi³owa³" – doda³.
Ojciec Œwiêty podkreœli³, ¿e mi³oœæ Jana Paw³a II do Koœcio³a rodzi³a siê w wadowickiej parafii. – Widzia³ w niej
œrodowisko ¿ycia sakramentalnego, ewangelizacji i kszta³towania dojrza³ej wiary. Dlatego te¿ jako Kap³an, Biskup
i Papie¿ tak wielk¹ trosk¹ otacza³ wspólnoty parafialne –
doda³. Zaznaczy³, ¿e w duchu tej troski prosi³ polskich biskupów podczas wizyty Ad Limina Apostolorum, aby do³o¿yli starañ, by polska parafia by³a rzeczywiœcie "wspólnot¹
koœcieln¹" i "koœcieln¹ rodzin¹".
Benedykt XVI mówi³, ¿e Jan Pawe³ II wielokrotnie wspomina³ o g³êbokim przywi¹zaniu Wadowiczan do wizerunku Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Doda³, ¿e to wspomnienie pozwala poznaæ Ÿród³o przekonania Jana Paw³a II
o wyj¹tkowym miejscu Maryi w dziejach zbawienia i Koœcio³a, a tak¿e w Jego ¿yciu. – Z tym wi¹za³o siê te¿ przekonanie o wyj¹tkowym miejscu Matki Boga w Jego ¿yciu,
które wyrazi³o siê
w pe³nym oddania
"Totus Tuus". Pozosta³ wierny temu zawierzeniu a¿ do
ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania –
doda³ Papie¿.
– Proszê was,
drodzy bracia i siostry, abyœcie towarzyszyli mi t¹ sam¹
modlitw¹,
jak¹
wspieraliœcie waszego Wielkiego Rodaka. Wam wszystkim
tu zgromadzonym
i wszystkim przybywaj¹cym do Wadowic, aby zaczerpn¹æ ducha wiary Jana
Paw³a II, z serca b³ogos³awiê - zakoñczy³ Ojciec Œwiêty.
Swoje wyst¹pienie Benedykt XVI zacz¹³ i zakoñczy³ po
polsku. Wierni kilkakrotnie przerywali Ojcu Œwiêtemu brawami i okrzykami "Dziêkujemy" (tak¿e po w³osku), "Kochamy Ciebie", "Benedetto". PóŸniej Benedykt XVI pob³ogos³awi³ zebranych na rynku pielgrzymów. Wierni zaœpiewali dla niego "Abba, Ojcze" oraz ulubion¹ pieœñ Jana Paw³a
II "Barkê".
(PAP)
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Na Franciszkañskiej 3 27.05.2006
Drodzy przyjaciele! Dziœ wieczór spotka³em siê z m³odymi zgromadzonymi na B³oniach. To by³ niezapomniany
wieczór œwiadectwa
wiary i woli budowania
przysz³oœci w oparciu o
zasady, które Chrystus
pozostawi³ swoim
uczniom.

Wiem, ¿e jest to wyraz waszej wielkiej ¿yczliwoœci dla
Papie¿a, ale przed nami ca³y jutrzejszy dzieñ.
Dlatego dziêkujê wam za dobroæ i zapraszam
na jutrzejsz¹
Mszê Œw. Z serca wam b³ogos³awiê: W imiê Ojca
i Syna, i Ducha
Œwiêtego. Dobrej
nocy!

Bardzo dziêkujê
polskiej m³odzie¿y za
to œwiadectwo. Wpisuje siê w nie równie¿
wasza obecnoœæ na
Franciszkañskiej.

(PAP)

Homilia Benedykta XVI na B³oniach
"Mê¿owie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siê
w niebo?” (Dz 1,11)
Bracia i Siostry, dziœ na B³oniach krakowskich na nowo
pada to pytanie z Dziejów Apostolskich. Tym razem jest
ono skierowane do nas wszystkich: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w niebo" "W odpowiedzi na to pytanie zawiera
siê podstawowa prawda o ¿yciu i przeznaczeniu ka¿dego
cz³owieka.
To pytanie odnosi siê do dwóch postaw, zwi¹zanych
z dwiema rzeczywistoœciami, w jakie wpisane jest ¿ycie
cz³owieka: ziemsk¹ i niebiañsk¹. Najpierw rzeczywistoœæ
ziemska: "Dlaczego stoicie?" – Dlaczego stoicie na ziemi?
Odpowiadamy: Stoimy na ziemi, bo tu postawi³ nas Stwórca jako uwieñczenie swojego dzie³a stworzenia. Bóg
wszechmog¹cy, zgodnie ze swym niepojêtym zamys³em
mi³oœci, stworzy³ wszechœwiat, wywiód³ go z nicoœci. A gdy
dokona³ tego dzie³a, powo³a³ do istnienia cz³owieka – stworzy³ go na swój obraz i podobieñstwo (por. Rdz 1,26-27).
Obdarzy³ go godnoœci¹ dziecka Bo¿ego i nieœmiertelnoœci¹.
Wiemy jednak, ¿e cz³owiek zagubi³ siê, nadu¿y³ daru wolnoœci i powiedzia³ Bogu "nie", skazuj¹c siê tym samym na
egzystencjê, w której pojawi³o siê z³o, grzech, cierpienie
i œmieræ. Ale wiemy te¿, ¿e sam Bóg nie pogodzi³ siê z t¹
sytuacj¹ i wszed³ bezpoœrednio w dzieje cz³owieka, i sta³y
siê one dziejami zbawienia. "Stoimy na ziemi", tkwimy
w niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro na rozleg³ych polach codziennego bytowania, w sferze materialnej, ale tak¿e duchowej: we wzajemnych
relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w kulturze.
Tu doznajemy trudu wêdrowców, zmierzaj¹cych do celu
krêtymi drogami, poœród wahañ, napiêæ, niepewnoœci,
ale z g³êbok¹ œwiadomoœci¹, ¿e wczeœniej czy póŸniej ta
wêdrówka osi¹gnie kres. I wtedy rodzi siê refleksja: Czy
to ju¿ wszystko? Czy ziemia, na której "stoimy", jest
naszym ostatecznym przeznaczeniem?
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W tym kontekœcie trzeba rozwa¿yæ drug¹ czêœæ pytania
zacytowanego w Dziejach Apostolskich: "Dlaczego wpatrujecie siê w niebo?" "Czytamy, ¿e gdy Aposto³owie
usi³owali zwróciæ uwagê Zmartwychwsta³ego na kwestiê przywrócenia królestwa Izraela, On "uniós³ siê w ich
obecnoœci w górê i ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu".
A oni "uporczywie wpatrywali siê w Niego, jak wstêpowa³ do nieba" (Dz 1,9-10). A wiêc wpatrywali siê w niebo, bo odprowadzali wzrokiem unosz¹cego siê w górê
Jezusa Chrystusa, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali sobie sprawê z tego, ¿e w³aœnie otwiera³ siê przed nimi najwspanialszy,
nieskoñczony horyzont, ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania cz³owieka. Byæ mo¿e zrozumieli to dopiero
wtedy, gdy zostali oœwieceni przez Ducha Œwiêtego w dniu
Piêædziesi¹tnicy. Dla nas jednak to wydarzenie sprzed dwóch
tysiêcy lat jest czytelne. Jesteœmy wezwani, by stoj¹c na
ziemi, wpatrywaæ siê w niebo – kierowaæ uwagê, myœli i serce w stronê niepojêtej tajemnicy Boga. By patrzeæ w kierunku rzeczywistoœci Bo¿ej, do której od stworzenia powo³any jest cz³owiek. W niej kryje siê ostateczny sens naszego ¿ycia.
Drodzy Bracia i Siostry, z g³êbokim wzruszeniem,
sprawujê dziœ Eucharystiê na krakowskich B³oniach,
w miejscu, w którym wielokrotnie sprawowa³ j¹ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II podczas swych niezapomnianych
podró¿y apostolskich do ojczystego kraju. Spotyka³ siê
z ludem Bo¿ym podczas liturgii w ka¿dym niemal zak¹tku œwiata, ale nie ma w¹tpliwoœci, ¿e odprawianie
Mszy Œwiêtej na krakowskich B³oniach by³o dla Niego
za ka¿dym razem wyj¹tkowym prze¿yciem. Tu powraca³ myœl¹ i sercem do korzeni, do Ÿróde³ swojej wiary
i swojej s³u¿by w Koœciele. St¹d widzia³ Kraków i ca³¹
Polskê. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski,
10 czerwca 1979 roku, koñcz¹c swoj¹ homiliê na B³oniach, mówi³ z nostalgi¹: "Pozwólcie, ¿e zanim odejdê
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popatrzê jeszcze st¹d na Kraków, na ten Kraków, w którym ka¿dy kamieñ i ka¿da ceg³a jest mi droga i popatrzê st¹d na Polskê...". A podczas ostatniej Mszy Œwiêtej, sprawowanej w tym samym miejscu 18 sierpnia 2002
roku, powiedzia³ w homilii: "Jestem wdziêczny za zaproszenie do mojego Krakowa i za goœcinê". Pragnê
uczyniæ te s³owa moimi i powtórzyæ je dzisiaj: dziêkujê
Wam z ca³ego serca "za zaproszenie do mojego Krakowa i za goœcinê". Kraków Karola Wojty³y i Kraków Jana
Paw³a II jest równie¿ moim Krakowem! Jest równie¿
drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrzeœcijan na ca³ym œwiecie, którzy wiedz¹, ¿e Jan Pawe³ II
przyby³ na Wzgórze Watykañskie z tego miasta, ze
Wzgórza Wawelskiego, "z dalekiego kraju", który dziêki
niemu sta³ siê dla wszystkich krajem drogim.
Na pocz¹tku drugiego roku mojego Pontyfikatu przyby³em do Polski i do Krakowa z potrzeby serca, w pielgrzymce po œladach mojego Poprzednika. Pragn¹³em oddychaæ powietrzem jego Ojczyzny. Pragn¹³em patrzeæ na
ziemiê, na której siê urodzi³ i na której dorasta³ do podjêcia
niestrudzonej s³u¿by Chrystusowi i Jego Koœcio³owi Powszechnemu. Pragn¹³em
przede
wszystkim spotkaæ
¿ywych ludzi, Jego
Rodaków, zakosztowaæ waszej wiary,
z której wyrós³
i upewniæ siê, czy
w niej
trwacie.
Chcia³em te¿ z tego
miejsca prosiæ
Boga, by zachowa³
w was dziedzictwo
wiary, nadziei i mi³oœci, jakie pozostawi³
œwiatu,
a szczególnie wam,
Jan Pawe³ II.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich zebranych na krakowskich B³oniach, jak daleko siêga mój wzrok, i jeszcze
dalej. Chcia³bym ka¿demu z Was uœcisn¹æ d³oñ, patrz¹c
w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestnicz¹cych w naszej Eucharystii za poœrednictwem radia i telewizji. Pozdrawiam ca³¹ Polskê! Pozdrawiam dzieci i m³odzie¿, rodziny
i osoby samotne, chorych oraz cierpi¹cych na duchu i ciele,
pozbawionych radoœci ¿ycia. Pozdrawiam wszystkich, którzy codzienn¹ prac¹ pomna¿aj¹ dobro tego kraju. Pozdrawiam Polaków ¿yj¹cych poza granicami Ojczyzny, na ca³ym œwiecie. Dziêkujê Ksiêdzu Kardyna³owi Stanis³awowi, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, za serdeczne s³owa powitania. Pozdrawiam Kardyna³a Franciszka Macharskiego i wszystkich kardyna³ów, biskupów, kap³anów,
osoby konsekrowane i naszych wspólnych goœci z wielu
krajów, zw³aszcza z krajów s¹siednich. Pozdrawiam Pana
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Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Premiera, przedstawicieli w³adz pañstwowych, terytorialnych i samorz¹dowych.
Drodzy Bracia i Siostry, has³em mojej podró¿y œladami Jana Paw³a II po polskiej ziemi s¹ s³owa: "Trwajcie mocni w wierze!" Wezwanie zawarte w tych s³owach
skierowane jest do nas wszystkich, tworz¹cych wspólnotê uczniów Chrystusa. Skierowane jest do ka¿dego
z nas. "Wiara jest bardzo osobistym aktem cz³owieka,
który realizuje siê w dwóch wymiarach. Wierzyæ to
przede wszystkim znaczy uznaæ za prawdê to, czego do
koñca nie ogarnia nasz umys³. Trzeba przyj¹æ to, co Bóg
nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci, tak¿e tej niewidzialnej, niepojêtej, niewyobra¿alnej. Ten akt przyjêcia prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwa³a dotrzeæ do
tajemnicy, w jakiej zanurzona jest nasza egzystencja.
Jednak zgoda na takie ograniczenie mo¿liwoœci rozumu
nie przychodzi ³atwo. I tu wiara jawi siê w swoim drugim wymiarze: jako zaufanie osobie - nie zwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Wa¿ne jest w co wierzymy, ale jeszcze wa¿niejsze, komu wierzymy.
Œw. Pawe³ mówi
nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu do
Efezjan. Bóg dal
nam ducha m¹droœci
i "œwiat³e oczy dla
naszego serca, tak
byœmy wiedzieli,
czym jest nadzieja
naszego powo³ania,
czym bogactwo
chwa³y Jego dziedzictwa wœród œwiêtych i czym przemo¿ny ogrom Jego
mocy wzglêdem nas
wierz¹cych na podstawie dzia³ania Jego potêgi i si³y, z jak¹ dokona³ dzie³a
w Chrystusie" (por. Ef 1, 17-21). Wierzyæ – to znaczy zawierzyæ Bogu, powierzyæ Mu nasz los. Wierzyæ – to znaczy nawi¹zaæ g³êboko osobist¹ wiêŸ z naszym Stwórc¹
i Odkupicielem w mocy Ducha Œwiêtego, i uczyniæ tê wiêŸ
fundamentem ca³ego ¿ycia.
S³yszeliœmy dzisiaj s³owa Jezusa "Duch Œwiêty zst¹pi
na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami
w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce
Ziemi" (Dz 1, 8). Te s³owa dotar³y równie¿ przed wiekami
na polsk¹ ziemiê i wci¹¿ stanowi¹ wyzwanie dla wszystkich, którzy siê przyznaj¹ do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najwa¿niejsza. Mamy byæ œwiadkami Jezusa ¿yj¹cego w Koœciele i w ludzkich sercach. To On
nas posy³a. W dniu swego wniebowst¹pienia powiedzia³
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Aposto³om: "IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. (...) Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê
wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdza³ naukê
znakami, które jej towarzyszy³y" (Mk, 16, 15.20). Drodzy
Bracia i Siostry! Wraz z wyborem Karola Wojty³y na
Stolicê Œw. Piotra, by s³u¿y³ ca³emu Koœcio³owi wasza
ziemia sta³a siê miejscem szczególnego œwiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliœcie powo³ani,
by to œwiadectwo sk³adaæ wobec ca³ego œwiata. To wasze
powo³anie jest nadal aktualne, a mo¿e nawet jeszcze
bardziej od chwili b³ogos³awionej œmierci S³ugi Bo¿ego.
Niech nie zabraknie œwiatu waszego œwiadectwa!
Zanim powrócê do Rzymu, by kontynuowaæ moj¹ pos³ugê, kierujê do was wszystkich tê zachêtê, nawi¹zuj¹c
do s³ów wypowiedzianych na tym miejscu przez Jana
Paw³a II w 1979 roku: „Musicie byæ mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie byæ mocni t¹ moc¹, któr¹ daje
wiara! Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ
wierni! Dziœ tej mocy bardziej wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ mocni moc¹
nadziei, która przynosi pe³n¹ radoœæ ¿ycia i nie dozwala zasmucaæ Ducha Œwiêtego. Musicie byæ mocni moc¹
mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ (...). Musicie
byæ mocni (...) moc¹ tej wiary, nadziei i mi³oœci œwiadomej, dojrza³ej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmowaæ (...) wielki dialog z cz³owiekiem i œwiatem na
naszym etapie dziejów - dialog z cz³owiekiem i œwia-

tem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym - z Ojcem przez Syna w Duchu Œwiêtym: dialog zbawienia"
(10.06.1979).
Równie¿ i ja, Benedykt XVI, nastêpca Papie¿a Jana
Paw³a II, proszê was: – byœcie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w niebo – w Tego, za którym od dwóch tysiêcy
lat pod¹¿aj¹ kolejne pokolenia ¿yj¹ce na naszej ziemi,
odnajduj¹c w Nim ostateczny sens istnienia; - proszê was,
byœcie umocnieni wiar¹ w Boga, anga¿owali siê ¿arliwie
w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia; – proszê was, byœcie odwa¿nie sk³adali œwiadectwo Ewangelii
przed dzisiejszym œwiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoœci, prawdy i pokoju; – proszê was, byœcie czyni¹c dobro bliŸniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, œwiadczyli, ¿e Bóg jest mi³oœci¹; – proszê was w koñcu, byœcie
skarbem wiary dzielili siê z innymi narodami Europy
i œwiata, równie¿ przez pamiêæ o waszym Rodaku, który jako Nastêpca Œw. Piotra czyni³ to z niezwyk³¹ moc¹
i skutecznoœci¹; – proszê was tak¿e, byœcie pamiêtali
o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiêtaliœcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³
misjê powierzon¹ mi przez Chrystusa. – Proszê was,
trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei!
Trwajcie mocni w mi³oœci!
(PAP)

p Witold Smêtkiewicz

B¹dŸmy jak drzewa ...
Na dróg rozstajach nieopodal lasu
rós³ d¹b wiekowy w szacie swoich liœci,
jak wiew historii co tutaj siê ziœci³
w ¿ywiole ziemi, powietrza i czasu.
Na niw pustkowiach wolnych od ha³asu
wiatr szumem œpiewa co komu siê wyœni
w ¿ywiole bytu i bezkresie myœli.
Przy drzewie stojê nieopodal lasu.
B¹dŸmy jak dêby samotne, ogromne
wroœniête w ziemiê ojczyst¹, rodzim¹.
Choæ burze przejd¹, staæ bêd¹ niez³omne.
Wieki przemin¹, one nie przemin¹.
Jak dêby b¹dŸmy niez³omne, ogromne
Wroœniête w pamiêæ myœli, ojczyst¹, rodzim¹.
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Przemówienie w Auschwitz II – Birkenau
Mówiæ w tym miejscu kaŸni niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i cz³owiekowi, nie maj¹cych sobie równych
w historii, jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹ – a szczególnie
trudn¹ i przygnêbiaj¹c¹ dla chrzeœcijanina, dla papie¿a, który
pochodzi z Niemiec. W miejscu takim jak to, brakuje s³ów,
a w przera¿aj¹cej ciszy serce wo³a do Boga: Panie, dlaczego milcza³eœ? Dlaczego na to przyzwoli³eœ? W tej ciszy chylimy czo³o przed niezliczona rzesz¹ ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak g³oœnym
wo³aniem o przebaczenie i pojednanie, modlitw¹ do ¿yj¹cego Boga, aby na to nie pozwoli³ nigdy wiêcej.
Dwadzieœcia siedem lat temu, 7 czerwca 1979 roku,
by³ tutaj Jan Pawe³ II. Powiedzia³ wówczas: "Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, ¿e nieraz tutaj bywa³em bardzo wiele razy! Wiele razy schodzi³em
do celi œmierci Maksymiliana Kolbe, wiele razy klêka³em pod murem
zag³ady i przechodzi³em wœród rozwalonych krematoriów Brzezinki.
Nie mog³em tutaj
nie przybyæ jako
papie¿”. Papie¿
Jan Pawe³ II pielgrzymowa³ tu jako
syn narodu, który
obok
narodu
¿ydowskiego najwiêcej wycierpia³
w tym miejscu
i ogólnie podczas
wojny. "Polaków
zginê³o w czasie
ostatniej wojny szeœæ milionów: jedna pi¹ta czêœæ narodu" – przypomnia³ wtedy Papie¿. Potem skierowa³ do
ca³ego œwiata apel o poszanowanie praw cz³owieka i narodów, do czego wczeœniej wzywali jego poprzednicy. Jan
XXIII i Pawe³ VI, i doda³: "Wypowiada te s³owa syn narodu, który dozna³ w swych dziejach, dalszych i bli¿szych, wielorakiej udrêki (...). Nie powiedzia³em tego,
¿eby kogokolwiek oskar¿aæ - powiedzia³em po to, ¿eby
przypomnieæ. (...) Mówiê w imieniu wszystkich narodów, których prawa s¹ zapoznawane i gwa³cone".
Jan Pawe³ II by³ tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzê tutaj jako syn narodu niemieckiego i w³aœnie dlatego muszê i chcê powtórzyæ za moim poprzednikiem:
Nie mog³em tutaj nie przybyæ. Musia³em tu przyjœæ. By³
to i jest obowi¹zek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu
cierpieli, obowi¹zek wobec Boga: jestem tu jako nastêpca Jana Paw³a II i jako syn narodu niemieckiego – syn
tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdoby³a
w³adzê przez zwodnicze obietnice wielkoœci, przywró-
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cenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczaj¹c perspektywy dobrobytu, ale te¿ stosuj¹c terror i zastraszenie,
by pos³u¿yæ siê narodem jako narzêdziem swojej ¿¹dzy
zniszczenia i panowania. Tak, nie mog³em tu nie przybyæ.
7 czerwca 1979 roku przyby³em tu jako Arcybiskup Monachium-Fryzyngi wœród wielu biskupów, którzy towarzyszyli
Janowi Paw³owi II, s³uchali go i modlili siê razem z nim.
W 1980 roku powróci³em tu jeszcze raz na to miejsce zbrodni z delegacj¹ biskupów niemieckich, poruszony ogromem
z³a i wdziêczny za to, ¿e nad tymi ciemnoœciami zab³ys³a
gwiazda pojednania. Dlatego te¿ jestem tu dzisiaj: aby
prosiæ o ³askê pojednania ? aby prosiæ przede wszystkim Boga, bo tylko On mo¿e otworzyæ i oczyœciæ nasze
ludzkie serca; ale równie¿ prosiæ o przebaczenie ludzi,
którzy tu cierpieli. Modlê siê o dar pojednania wszystkich, którzy w tej godzinie naszych dziejów wci¹¿ cierpi¹ pod panowaniem nienawiœci
i przemocy zrodzonej przez nienawiœæ.
Ile pytañ nasuwa
siê w tym miejscu!
Ci¹gle powraca jedno: Gdzie by³ Bóg
w tamtych dniach?
Dlaczego milcza³?
Jak móg³ pozwoliæ
na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf
z³a? Przychodz¹ na
myœl s³owa Psalmu
44, zawieraj¹ce
skargê cierpi¹cego
Izraela: "Star³eœ nas na proch w miejscu szakali i okry³eœ nas mrokiem. Lecz to z Twego powodu ci¹gle nas
morduj¹, maj¹ nas za owce na rzeŸ przeznaczone. Ocknij siê! Dlaczego œpisz, Panie? PrzebudŸ siê! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nêdzy i naszym ucisku? Albowiem dusza nasza pogr¹¿y³a siê w prochu, a cia³o przywar³o do ziemi.
Powstañ, przyjdŸ nam na pomoc i wyzwól nas przez
swoj¹ ³askawoœæ!" (Ps 44,20.23-27). Ten krzyk trwogi
cierpi¹cego Izraela, który wzywa Boga w godzinie
ogromnej udrêki, jest równoczeœnie wo³aniem o pomoc
wszystkich ludzi, którzy w historii – wczoraj, dzisiaj i jutro – p³ac¹ cierpieniem za umi³owanie Boga, prawdy i dobra; a jest ich bardzo wielu, równie¿ dzisiaj.
Nie potrafimy przenikn¹æ tajemnicy Boga – widzimy
tylko jej fragmenty i b³¹dzimy, gdy chcemy staæ siê sêdziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób cz³owieka,
przeciwnie, przyczynimy siê do jego zniszczenia. Nie – osta-
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tecznie powinniœmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wo³aæ do Boga: PrzebudŸ siê! Nie zapominaj o cz³owieku, którego stworzy³eœ! To nasze wo³anie do Boga
winno jednoczeœnie przenikaæ i przemieniaæ nasze w³asne serca, aby obudziæ ukryt¹ w nas obecnoœæ Boga –
aby Jego moc, któr¹ z³o¿y³ w naszych sercach, nie zosta³a st³umiona i zagrzebana w nas przez mu³ egoizmu, strachu przed ludŸmi, obojêtnoœci i oportunizmu. Zanoœmy
to wo³anie do Boga, skierujmy je równie¿ do naszych
serc w³aœnie teraz,
gdy pojawiaj¹ siê
nowe zagro¿enia,
gdy w ludzkich
sercach zdaj¹ siê
panowaæ na nowo
moce ciemnoœci:
z jednej strony
nadu¿ywanie
imienia Bo¿ego
dla usprawiedliwiania œlepej przemocy wobec niewinnych osób;
z drugiej cynizm,
który nie uznaje
Boga i szydzi
z wiary w Niego.
Wo³ajmy do Boga,
aby pomóg³ ludziom opamiêtaæ
siê i zrozumieæ, ¿e
przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalsz¹
przemoc – potêguj¹ce siê zniszczenie, które sprawia,
¿e w ostatecznym
rozrachunku
przegrywaj¹
wszyscy.
Bóg,
w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu – takiego jednak rozumu, który
na pewno nie jest
tylko naturaln¹ matematyk¹ wszechœwiata, ale który stanowi jednoœæ z mi³oœci¹ i dobrem. Prosimy Boga i wo³amy do
ludzi, aby ten rozum – rozum mi³oœci i afirmacji mocy pojednania i pokoju – przewa¿y³ nad gro¿¹cym nam irracjonalizmem czy fa³szywym rozumem, oderwanym od Boga.
Stoimy dziœ w miejscu pamiêci, które jednoczeœnie jest
miejscem shoah. Czas miniony nie jest tylko przesz³oœci¹.
W jakiœ sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi,
którymi nie nale¿y iœæ, jak te¿ drogi, którymi pójœæ mo¿na.
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Tak jak Jan Pawe³ II przeszed³em przed rzêdem tablic,
które w ró¿nych jêzykach upamiêtniaj¹ zamordowanych: s¹ tu p³yty z napisami w jêzyku bia³oruskim, czeskim, niemieckim, francuskim, greckim, hebrajskim,
chorwackim, w³oskim, jidysz, wêgierskim, niderlandzkim, norweskim, polskim, rosyjskim, romskim, rumuñskim, s³owackim, serbskim, ukraiñskim, judeo-hiszpañskim, angielskim. Wszystkie te pami¹tkowe tablice
mówi¹ o ludzkim cierpieniu, wskazuj¹ na cynizm w³adzy, która traktowa³a ludzi jak przedmioty, nie jako osoby, nie dostrzegaj¹c w nich
Bo¿ego obrazu.
Niektóre z tablic
nale¿y wspominaæ w sposób
s z c z e g ó l n y.
Jedn¹ z nich
jest tablica z
napisem w jêzyku hebrajskim. W³adze
Trzeciej Rzeszy
chcia³y ca³kow i c i e
zmia¿d¿yæ naród ¿ydowski;
wyeliminowaæ
go z grona narodów ziemi.
S³owa Psalmu:
"Przez wzgl¹d
na Ciebie ci¹gle
nas morduj¹,
maj¹ nas za
owce na rzeŸ
przeznaczone"
w okrutny sposób siê spe³niaj¹. W istocie, bezwzglêdni zbrodniarze,
unicestwiaj¹c
ten naród, zamierzali zabiæ
Boga, który powo³a³ Abrahama, a przemawiaj¹c na Górze Synaj, ustanowi³ zasadnicze kryteria postêpowania ludzkoœci, obowi¹zuj¹ce na wieki. Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi œwiadectwo Boga, który przemówi³ do cz³owieka i wzi¹³ go pod swoj¹ opiekê, to trzeba
by³o, aby Bóg umar³, a ca³a w³adza spoczê³a w rêkach
ludzi - w rêkach tych, którzy uwa¿ali siê za mocnych
i chcieli zaw³adn¹æ œwiatem. Wyniszczaj¹c Izrael, chcieli
w rzeczywistoœci wyrwaæ korzenie wiary chrzeœcijañskiej
i zast¹piæ j¹ przez siebie stworzon¹ wiar¹ w panowanie
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cz³owieka - cz³owieka mocnego. Jest tu tak¿e tablica z napisem w jêzyku polskim. W pierwszej fazie starano siê
wyeliminowaæ przede wszystkim elity intelektualne, by
w ten sposób zlikwidowaæ naród jako samodzielny podmiot historyczny, aby sprowadziæ go, o ile wci¹¿ bêdzie
istnia³, do poziomu niewolników. Do szczególnej refleksji pobudza tablica w jêzyku Sinti i Romów. Równie¿
ten lud, wêdruj¹cy poœród innych narodów, zosta³ skazany na zag³adê. W ideologii, w której liczy³ siê tylko
zysk wymierny, a wszystkie inne, wed³ug niej, uwa¿ane
by³y za "lebensunwertes Leben – ¿ycie bezwartoœciowe",
naród ten uwa¿any by³ za niepotrzebny element historii
powszechnej. Jest te¿ tablica w jêzyku rosyjskim, upamiêtniaj¹ca ogromn¹ rzeszê ¿o³nierzy rosyjskich,
którzy polegli w walce z re¿imem narodowosocjalistycznym. Rodzi siê tu równoczeœnie refleksja nad tragizmem
ich misji: wyzwalaj¹c narody spod jednej dyktatury,
musieli s³u¿yæ nowej dyktaturze – dyktaturze Stalina
i ideologii komunistycznej, która narzuca³a tym narodom swoj¹ w³adzê. Wszystkie inne tablice w ró¿nych jêzykach europejskich mówi¹ o cierpieniu ludzkim na ca³ym
kontynencie; poruszy³yby siê nasze serca jeszcze bardziej,
gdybyœmy przywo³ywali na pamiêæ ofiary nie zbiorowo,
ale mogli zobaczyæ twarze poszczególnych osób, które zginê³y w mrokach terroru. Odczuwa³em wewnêtrzn¹ potrzebê, aby zatrzymaæ siê zw³aszcza przed tablic¹ z napisem
w jêzyku niemieckim. Tu staje nam przed oczami oblicze Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzy¿a,
¯ydówki i Niemki, która wraz z siostr¹ zginê³a w ciemnoœciach osnuwaj¹cych obóz koncentracyjny. Jako
chrzeœcijanka i ¯ydówka zgodzi³a siê umrzeæ razem ze
swym narodem i za niego. Niemcy, którzy wówczas byli
zes³ani do Auschwitz-Birkenau i tu zostali zamordowani, uwa¿ani byli za Abschaum der Nation – wyrzutków
spo³eczeñstwa. Dziœ wspominamy ich z wdziêcznoœci¹
jako œwiadków prawdy i dobra, które przetrwa³o równie¿ w naszym narodzie. Jesteœmy im wdziêczni za to, ¿e
nie podporz¹dkowali siê w³adzy z³a i dziœ s¹ niczym œwiat³o w ciemnoœciach nocy. Z g³êbokim szacunkiem
i wdziêcznoœci¹ chylimy czo³o przed wszystkimi, którzy podobnie jak trzej m³odzieñcy, zagro¿eni œmierci¹ w rozpalonym piecu odpowiedzieli: "Tylko Bóg nasz mo¿e nas wybawiæ, ale nawet gdyby nas nie wybawi³, wiedz, królu, ¿e
nie bêdziemy czciæ twego boga, ani oddawaæ pok³onu z³o-

temu pos¹gowi, który wznios³eœ" (por. Dn 3, 17n.).
Tak, te tablice upamiêtniaj¹ losy nieprzeliczonych rzesz
ludzi. Ci ludzie wstrz¹saj¹ nasz¹ pamiêci¹, wstrz¹saj¹ naszym sercem. Nie chc¹ wywo³ywaæ w nas nienawiœci, ale
raczej pokazuj¹, jak straszne jest dzie³o nienawiœci. Chc¹,
aby rozum uzna³ z³o za z³o i je odrzuci³; chc¹ budziæ w nas
odwagê dobra i opór wobec z³a. Chc¹ wzbudziæ w nas uczucia, które wyra¿aj¹ s³owa w³o¿one przez Sofoklesa w usta
Antygony: "Nie jestem tu, aby razem nienawidziæ, lecz by
razem mi³owaæ".
Bogu niech bêdê dziêki, ¿e oczyszczanie pamiêci, do
którego wzywa nas to miejsce, rodzi tu tak¿e wiele inicjatyw, które majê na celu przeciwstawienie siê z³u i przyczynianie siê do budowania dobra. Przed chwil¹ mia³em okazjê pob³ogos³awiæ Centrum Dialogu i Modlitwy.
W niedalekim s¹siedztwie prowadz¹ ¿ycie ukryte Siostry Karmelitanki, które czuj¹ siê w sposób szczególny
zjednoczone z tajemnic¹ Krzy¿a i przypominaj¹ nam
wiarê chrzeœcijan, która g³osi, ¿e sam Bóg zst¹pi³ do piek³a ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami. W Oœwiêcimiu istnieje franciszkañskie Centrum Œw. Maksymiliana i Miêdzynarodowe Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauœcie. Znajduje siê tu te¿ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y. Przy jednym z dawnych
Domów Modlitwy mieœci siê Centrum ¯ydowskie. Tworzy siê aktualnie Oœwiêcimska Akademia Praw Cz³owieka. Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê, ¿e z miejsca kaŸni bêdzie wyrastaæ i dojrzewaæ konstruktywna refleksja, i ¿e
pamiêæ przesz³oœci pomo¿e przeciwstawiæ siê z³u i sprawi, ¿e zatryumfuje mi³oœæ.
W obozie Auschwitz-Birkenau ludzkoœæ przesz³a
przez "ciemn¹ dolinê". Dlatego na zakoñczenie pragnê
w³aœnie w tym miejscu modliæ siê z ufnoœci¹ s³owami
Psalmu, modlitwy Izraela, która jest jednoczeœnie modlitw¹ chrzeœcijan: "Pan jest moim pasterzem, nie brak
mi niczego. Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogê odpocz¹æ: orzeŸwia moj¹ duszê. Wiedzie mnie po w³aœciwych œcie¿kach przez wzgl¹d na swoje imiê. Chocia¿bym przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹. Twój kij i Twoja laska s¹
tym, co mnie pociesza. Zamieszkam w domu Pañskim
po najd³u¿sze czasy". (Ps 23, 1-4.6)".
(PAP/INTERIA.PL)
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Balice: Papie¿ ¿egna siê z Polsk¹

28.05.2006

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Ksiê¿e
Kardynale Metropolito Krakowski, Drodzy Kardyna³owie
i Biskupi, Umi³owani Bracia i Siostry!

czas spotkañ z Wami na audiencjach w Watykanie.
Chcia³bym, abyœcie w swoich modlitwach nadal pamiêtali o mnie, prosz¹c Boga, by doda³ mi si³ w pos³ugiwaniu dla dobra Koœcio³a powszechnego.

Nadszed³ czas mojego po¿egnania z Polsk¹. Przez cztery dni jako pielgrzym wêdrowa³em po waszej ziemi, odwiedzaj¹c miejsca szczególnie wa¿ne dla waszej historycznej i duchowej to¿samoœci. Warszawa, Jasna Góra, Kraków,
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, £agiewniki, Oœwiêcim – ile¿ treœci niesie z sob¹ ka¿da z tych nazw, jak wiele
ka¿de z tych miejsc znaczy dla Polaków!
Kiedy przed
czterema
laty,
opuszczaj¹c Ojczyznê po raz ostatni,
¿egna³ siê z wami
mój umi³owany Poprzednik Jan Pawe³
II, wezwa³ naród
polski, by kierowa³
siê duchem mi³osierdzia, bratniej
solidarnoœci, trosk¹
o dobro wspólne,
i wyrazi³ mocn¹ nadziejê, ¿e w ten sposób naród ten nie
tylko znajdzie w³aœciwe sobie miejsce
w zjednoczonej Europie, ale wzbogaci
sw¹ tradycj¹ ten
kontynent i ca³y œwiat. Dziœ, gdy wasza obecnoœæ w rodzinie pañstw Europy jest coraz bardziej ugruntowana,
pragnê z ca³ego serca powtórzyæ te s³owa nadziei. Proszê was, abyœcie pozostawali wiernymi stra¿nikami
chrzeœcijañskiego depozytu, byœcie go strzegli i przekazywali nastêpnym pokoleniom.
Drodzy Polacy! Chcia³bym wyznaæ, ¿e to pielgrzymowanie, podczas którego odwiedzi³em miejsca szczególnie drogie wielkiemu Janowi Paw³owi II w jakiœ sposób jeszcze bardziej zbli¿y³o mnie do was, Jego rodaków. Dziêkujê wam za modlitwê, któr¹ wspieracie mnie
od chwili wyboru na papie¿a. Dowody modlitewnej wiêzi oraz zwyczajnej sympatii widzia³em wielokrotnie pod-

Dziêkujê Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
i Episkopatowi Polski za zaproszenie. Dziêkujê Panu Premierowi za owocn¹ wspó³pracê Rz¹du z przedstawicielami
Koœcio³a w przygotowaniu tej wizyty. Wyra¿am wdziêcznoœæ w³adzom wszystkich szczebli za dzia³ania podjête na
d³ugo przed rozpoczêciem mojej wizyty oraz w czasie jej
trwania. Za trud
w³o¿ony w relacjonowanie tej pielgrzymki dziêkujê
przedstawicielom
œrodków przekazu.
Wyrazy uznania
i podziêkowania
kierujê pod adresem
s³u¿b porz¹dkowych, wojska, policji, stra¿y po¿arnej,
s³u¿by zdrowia oraz
wszystkich, którzy
przyczynili siê do
tego wspania³ego
spotkania Papie¿a
z Polsk¹ i Polakami.
Pragnê zakoñczyæ tê wizytê s³owami z Listu Œw.
Paw³a, s³owami, które towarzyszy³y mojemu pielgrzymowaniu po polskiej ziemi: "Czuwajcie, trwajcie mocno
w wierze, b¹dŸcie mê¿ni i umacniajcie siê! Wszystkie wasze sprawy niech siê dokonuj¹ w mi³oœci".
Wszystkim b³ogos³awiê".
(PAP)
_______
Od redakcji Aneksu do Nad Odr¹ i NPW – wyt³uszczenia
dokonaliœmy ze wzglêdów edytorskich, u³atwiaj¹cych czytanie
ca³oœci przez zwrócenie uwagi na istotne zdaniem Redakcji s³owa Papie¿a Benedykta XVI i cytowanego Jana Paw³a II-go.

Wydawnictwo OWEL, 66-404 Gorzów Wlkp., ul. Ma³orolnych-Cicha 1, skr. poczt. 1215, tel./fax (095) 7277 510.

Redakcja: 20-630 Lublin, ul. arnowiecka 7/37, tel./fax (081) 525-64-86
Red. naczelny - Teresa Bloch, adres j.w.
Http://www.npw.pl

Redaktor odpowiedzialny za "ANEKS" - Jan Nowik

3200502
http://www.nad-odra.pl

e-mail:tknr@o2.pl

