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ROK TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI  
W BAZYLICE PRYMASOWSKIEJ

Gniezno, 1 stycznia 1966

„Maleńki się nam narodził i Syn został nam dany; władza spoczęła na Jego 
ramionach, a imię Jego nazwano: Zwiastun Wielkiego Planu”1.
„Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, i poucza 
nas...”2.
„Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego: radośnie wy-
krzykujcie Panu wszystkie ziemie. Okazał Pan swoje zbawienie, w oczach 
pogan objawił sprawiedliwość swoją”3.

Prześwietna Kapituło Prymasowska,
Umiłowani Kapłani Archidiecezji, Rodzice, Młodzieży, Dziatwo,
Ludu Boży powierzonej nam Owczarni Chrystusowej Świętej Matki-Kościoła 
Prymasowskiego Gnieźnieńskiego!

Teksty Pisma Świętego przed chwilą przeczytane z ksiąg liturgicznych od-
słaniają nam ogrom tajemnic Bożych, które unoszą się dzisiaj nad całą Polską, 
a szczególnie tutaj, nad Wzgórzem Lecha, z którego piersi na popiołach „dawne-
go” wyrasta „nowe” i promieniami swoich świateł nieustannie ukazuje drogi peł-
ne wiary, nadziei i miłości, wiodące przez dziesięć wieków ku dalekiej, nieznanej 
przyszłości.
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PRZEŁOMOWE ZDARZENIE

Przed chwilą zakończył swe życie rok 1965. W tym momencie wchodzi-
my w rok wielkiego Millennium ochrzczonego i katolickiego Narodu polskiego. 
Oczekiwaliśmy tej chwili od dawna. Wielu z nas – wśród nich i ja – myślało, że się 
jej nie doczekamy. Bóg jednak rządzi Narodem, jego dziećmi i ich życiem, dlatego 
dziś, 1 stycznia 1966 roku, w pierwszym dniu Roku Milenijnego, roku wielkie-
go „Te Deum” Narodu polskiego, stajemy tutaj, aby w Prymasowskiej Bazylice 
rozpocząć dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez Matkę Bożą, 
Królową Polski i Jasnogórską Dziewicę Wspomożycielkę: dziękczynienie za tysiąc 
lat wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii świętej i Kościołowi Chrystusowemu.

Przeżycie tej chwili w Bazylice Prymasowskiej jest ubogacone przedziwnym 
znakiem obecności Matki naszej archidiecezji i Polski całej, Pani Jasnogórskiej, 
która przysłała nam „rąbek” ze swej królewskiej i macierzyńskiej głowy. Przez 
Ojca Przeora z Jasnej Góry4 przysłała nam wczoraj swoje korony, aby ich obec-
ność powiązała Prymasowską Bazylikę z Góry Lecha z tronem łaski i duchową 
stolicą Polski – Jasną Górą, a nade wszystko z Nią samą – z Panią Jasnogórską, 
pod opieką i przewodem której prowadziliśmy dziewięć lat Wielkiej Nowenny 
przygotowawczej na Tysiąclecie Chrztu Polski, dziewięć lat narodowego i kato-
lickiego rachunku sumienia. Jakże nie dziękować za ten znak wyjątkowej dobro-
ci Pani Jasnogórskiej! Jakże nie widzieć w tym znaków, które poprowadzą nas 
w wiary nowe tysiąclecie...

Wszyscy jesteśmy ogarnięci w tej chwili mistyką czasu. Czas, to tajemnica 
niezbadana dla nas wszystkich, która wiąże nasze istnienie, bytowanie i czyny, ze-
spala nas i przez współdziałanie człowieka tworzy dzieje. W ten sposób kształtują 
się dzieje ludzkości, dzieje narodów i dzieje naszego polskiego Narodu. W swej 
historycznej drodze z nieznanego ku znanemu idzie on równym krokiem z dzieja-
mi Kościoła, który go ożywia i uświęca, dając mu ducha Bożego przez Chrystusa, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Obecna chwila jest przełomowa, jak to pięknie 
uwydatnił biskup Lucjan [Bernacki], witając korony jasnogórskie na ołtarzu świę-
tego Wojciecha.

POLECENIE CHRYSTUSA – „IDŹCIE I NAUCZAJCIE”…

Wspomnijmy w tej chwili polecenie, które Chrystus dał ongiś Apostołom: 
„Idźciev i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. I poszli na wszystek świat. Gdy przyszła pełnia czasu, dotarli i do na-
szej Ojczyzny. Przeszli przez Gniezno, Poznań, Kołobrzeg, Wrocław, Kraków i zie-
mie czerwieńskie, przez dalekie grody ruskie, cały Wschód i Pomorze Bałtyckie, 
znacząc krwią – jak Wojciech, Benedykt i święci polscy męczennicy – szlaki swo-
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jej błogosławionej drogi, ucząc Naród, jak trzeba duszę swą, życie i krew dawać 
w pokoju i w milczeniu za braci. Szczątki męczeńskie z tych dróg, zmagań i ofiar 
ochrzczony Naród zebrał ze czcią i wyniósł na ołtarze, aby były w Ojczyźnie na-
szej widomymi znakami naśladowania Boga żywego, Jezusa Chrystusa, wzorem 
i przykładem dla nas wszystkich.

Chrystus Pan, wysyłając przed dwoma tysiącami lat uczniów swoich 
na wszystek świat, miał w swojej wielkiej miłości i zbawczym planie również 
i nasz Naród. Przed tysiącem lat Jego wysłańcy przyszli na ziemie polskie. Jest to 
wielką łaską, że stało się to już tysiąc lat temu! Niedawno rozmawiałem w auli so-
borowej z biskupem murzyńskim, który mnie pytał: Co to jest Tysiąclecie Polski? 
Odpowiedziałem: To znaczy, że przed tysiącem lat Polska została ochrzczona 
w dniu 14 kwietnia 966 roku. Mój brat w biskupstwie, Murzyn, zastanowił się 
i powiedział: „To ja na taki jubileusz muszę czekać 950 lat!”. Trzeba, Najmilsze 
Dzieci, dziękować za to, że „pełnia czasów” chrześcijaństwa dla Ojczyzny naszej 
przyszła przed tysiącem lat.

CHRZEST CZŁOWIEKA – CHRZEST NARODU

Wysyłając uczniów, Chrystus Pan powiedział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je...”. Zapewne, jak w Ojczyźnie naszej, tak i na całym świecie 
nie od razu chrzczone były narody, raczej chrzczone były dzieci narodu. Jednak 
Chrystus polecił chrzcić nie tylko poszczególnych ludzi, osoby wybrane i powoła-
ne do chrześcijaństwa, ale kazał chrzcić narody, w tej nadziei, że ochrzczeni ludzie 
tworzyć będą ochrzczone narody. W ten sposób powstawały narody chrześcijań-
skie, katolickie. Przed tysiącem lat w Ojczyźnie naszej ochrzczony był Mieszko, 
pierwszy historyczny książę gnieźnieński. Pozostały o tym zapisy w najstarszych 
kronikach historii Polski. Dzisiaj cały Naród jest ochrzczony. Mieszko i jego 
dwór książęcy – zapewne nieliczny – z którym przyjął chrzest, przeszedł do hi-
storii, a dzisiaj na polskiej ziemi żyje ponad trzydzieści milionów ochrzczonych 
Polaków, o których sprawiedliwie trzeba mówić, że są Narodem ochrzczonym, 
chrześcijańskim, Narodem katolickim. Jakże inaczej można by go nazwać? Nie 
można i nie wolno! Naród polski, ochrzczony w dzieciach swoich, tworząc własne 
dzieje ojczyste, stworzył również dzieje Narodu chrześcijańskiego.

NARÓD A KOŚCIÓŁ

W Ojczyźnie naszej przedziwnie zespoliły się nadprzyrodzone moce chrze-
ścijaństwa z mocami duchowymi Narodu polskiego. Były one budzone, wycho-
wywane, uszlachetniane i dźwigane wzwyż. Kościół nieustannie mówił Narodowi, 
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zarówno w ciężkich, jak i chwalebnych chwilach: „Sursum corda! – W górę ser-
ca!”. Naród błogosławiony przez promienie Bożych świateł, przez wody chrztu, 
dźwigał się i tworzył obyczaj chrześcijański, kulturę i dzieje chrześcijańskie. 
Ukazał na sobie niezbicie, że Bóg-Człowiek wcielił się w życie naszego Narodu, 
tak jak w Nazarecie Słowov Przedwieczne ciałem się stało i mieszkało między 
nami. Po to w Nazarecie Słowo ciałem się stało, aby mieszkało między nami, aby 
mieszkało w każdym, a więc i w polskim Narodzie. Ono tu mieszka i Ono tu jest!

NARÓD OCHRZCZONY – TEOLOGIA CHRZTU NARODU

Chrystus, który zmartwychwstał, więcej nie umiera, żyje w Kościele i spra-
wia, że Kościół też nie umiera. Trwałość i niespożytość Kościoła tłumaczy się jego 
tajemnicą. A tajemnicą Kościoła – jak pouczał Sobór Watykański II – jest żyjący 
w Głowie i członkach oraz uświęcający swój Kościół – Jezus Chrystus. I tak jak 
On trwa w Kościele, a przez Kościół jest w nas, tak przez nas jest On również 
w Narodzie. Obraz Narodu jest obrazem naszych dusz – to jak gdyby fotografia 
chrześcijańskiej duszy dzieci Narodu. Pod działaniem Ducha Świętego Chrystus 
żyjący w nas ucieleśnia się, wchodzi w życie Narodu, w jego obyczaj, kulturę 
i dzieje. W nas i w Narodzie naszym Słowo ciałem się staje i mieszka między 
nami, a dzieje się to od dziesięciu wieków!

Dzieci Najmilsze! Czy urzeczywistniliśmy w pełni ducha chrześcijańskiego 
w sobie i w naszym Narodzie? Na pewno jeszcze nie! Uczyniliśmy to jednak w ta-
kim zakresie i w takim stopniu, że jest rzeczą sprawiedliwą nazwać nas Narodem 
katolickim, bardziej aniżeli powiedzieć, że jesteśmy poganami. Nie jesteśmy 
i nie chcemy być narodem pogańskim, bezbożnym! Przez dziesięć wieków Słowo 
Przedwieczne wcieliło się w osobiste życie naszych praojców i nasze, a przez nas, 
w życie Narodu.

Tajemnicza to rzecz, jak ochrzczeni Polacy odchodzą do Boga, ale pozosta-
je Naród ochrzczony. Odszedł Mieszko, Chrobry, Kazimierz, odeszła Jadwiga 
i Jagiełło, odszedł święty Kazimierz i Jagiellonowie, odeszli wielcy mistrzowie, 
pisarze, poeci, wielka trójca narodowa – Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Oni 
odeszli, ale Naród został. Ochrzczeni Polacy odchodzili, ale pozostawał ochrzczo-
ny Naród, który dotrwał do Tysiąclecia i dziś trwa nadal. Ta rzeczywistość wska-
zuje na szczególne misterium. Oto Kościół chrzci synów Bożych i córki Boże, 
a przez nich – narody. Można powiedzieć, że istnieje teologia chrztu człowieka 
i teologia chrztu Narodu. Dzięki temu lepiej rozumiemy Chrystusowe polece-
nie: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”. Idźcie i nauczajcie również Naród 
polski. Chrystus żyjący w Kościele wszczepił się przez ochrzczonych Polaków 
w życie Narodu, który jako ochrzczony Naród trwa do dziś dnia. Taka jest rze-
czywistość, nie inna!
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Kościół nie próżnował w dziejach naszego Narodu. Wystarczy wziąć do ręki 
uczciwie, rzetelnie i w prawdzie przedstawione dzieje tego Narodu, aby się o tym 
przekonać. Będziemy o tym mówili w ciągu całego roku wielkiego „Te Deum” 
Narodu. Będziemy się zbierali i tu, na Wzgórzu Lecha, i we wszystkich katedrach 
na historycznym szlaku Polski, by rozważać, jak Kościół pracował w Narodzie, 
jak go uszlachetniał, odmieniał i dźwigał, jak był dla niego siłą, mocą i potęgą.

W ostatnich dniach, z okazji Bożego Narodzenia, nawet w prasie politycznej 
napisano, że nie można sobie wyobrazić naszego Narodu bez Bożego Narodzenia 
i jego tradycji. Jeden z myślicieli ateistycznych napisał w warszawskiej prasie 
ateistycznej, że Chrystus wszedł w życie Narodu i ludzkości tak mocno, iż obraz 
Chrystusa – jakkolwiek byśmy Go sobie wyobrażali – jest jakąś potrzebą całej ro-
dziny ludzkiej5. Napisano to właśnie w dniach ciężkich walk i zmagań się tej samej 
prasy z Episkopatem. Ta prawda przebija się przez namiętność, złość i kłamstwo, 
przez tendencję polityczną i niskie wyrachowanie, i każe przyznać: bez Bożego 
Narodzenia nie można sobie wyobrazić Narodu polskiego! Bez Chrystusa nie 
można sobie dziś wyobrazić rodziny ludzkiej!

UŚWIĘCENIE KAŻDEGO NOWEGO ROKU W IMIĘ MARYI

Najmilsi! Stojąc w pierwszym dniu stycznia 1966 roku, który jest Rokiem 
Milenijnym, a zarazem Nowym Rokiem, musimy pamiętać, że Kościół, uprzedza-
jąc rok cywilny uroczystościami Bożego Narodzenia, już od początku go uświęca. 
Czynił tak każdego roku przez tysiąc lat w Polsce i czyni tak roku tysiącznego.

Zaczyna w imię Matki Boga-Człowieka, bo Maryja, poczynając z Ducha 
Świętego pod Sercem swoim Boga-Człowieka i dając Go światu, zbliża Boga 
Wszechmogącego do dzieci Bożych na ziemi. Cała liturgia dzisiejszej uroczysto-
ści oktawy Bożego Narodzenia jest uwielbieniem Maryi. O Niej mówi Kolekta 
mszalna: „Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny 
obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy dozna-
li orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego”6. Taka 
jest modlitwa Kościoła na dziś. W imię Matki Boga Kościół pragnie zacząć i ten 
cywilny nowy rok, podobnie jak my od lat dziewięciu przygotowywaliśmy się 
w imię Maryi, aby tysiączny rok zacząć również pod Jej opieką i z Jej czujną, 
troskliwą, macierzyńską pomocą.

Ona zbliża Boga do ziemi. Z woli Ojca Niebieskiego Duch Święty zstąpił 
na Nią i moc Najwyższego Ją ogarnęła, a to, co się z Niej poczęło Święte, nazwane 
Synem Bożym, spoczęło na Jej macierzyńskich ramionach i zostało oddane świa-
tu7. Cudownie mówi o tym soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele, uka-
zując nam w rozdziale I – misterium Kościoła, czyli żyjącego Chrystusa, a w roz-
dziale VIII obecną w misterium Chrystusa i Kościoła Matkę Boga-Człowieka.
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Dobrze więc czynimy, Najmilsze Dzieci, teologicznie poprawnie, jeżeli 
nowy rok i nowe tysiąclecie rozpoczynamy w Jej imię. O to przecież chodzi, aby 
jak najbardziej przybliżyć Boga do życia codziennego, aby wielkie prawdy, które 
wyznajemy i w które mocno wierzymy, wszczepiły się w nasze codzienne życie.

KONSTYTUCJA SOBOROWA O OBECNOŚCI KOŚCIOŁA W ŚWIECIE

Na Soborze wiele mówiło się, szczególnie w tak zwanym XIII schemacie 
– dziś Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym – 
o tym, aby Kościół wszedł przez swoją naukę we wszystkie dziedziny życia ludz-
kiego, opromienił je, przeniknął, odmienił, uszlachetnił i sprawił swoim błogo-
sławionym wpływem, iżby życie rodziny ludzkiej na ziemi stało się znośniejsze, 
bardziej przepojone duchem miłości Bożej, Bożego pokoju i Bożej sprawiedliwo-
ści. Wiele ludów w czasie Soboru oczekiwało wszechstronnego wpływu Kościoła 
na wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Wystarczy wziąć do ręki wymienioną 
Konstytucję pastoralną o obecności Kościoła w świecie współczesnym i czytać 
jej pierwszą część, aby się przekonać, że jest ona wielką kartą godności osoby 
ludzkiej. Obok encykliki Jana XXIII o pokoju na ziemi8, soborowa Konstytucja 
pastoralna jest wielką pochwałą godności człowieka i jego wywyższenia.

Słusznie możemy nazwać ten Sobór ludzkim i humanistycznym. Szedł on 
po linii programu Chrystusa, o którym śpiewany w Credo: „qui propter nos homi-
nes et propter nostram salutem descendit de coelis – Chrystus dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia stał się człowiekiem i zstąpił z nieba”. Podobnie dla nas i dla 
naszego zbawienia działał Sobór, wywyższając człowieka i wykładając jego prawa 
nieśmiertelne i nienaruszalne, prawa, które nie pochodzą od żadnej społeczności 
ludzkiej ani od żadnej władzy państwowej, tylko od samego Boga. Tkwią w natu-
rze człowieka, który ma prawo do prawdy, do wolności i sprawiedliwości, do sza-
cunku i miłości. O tym właśnie mówi głośny w Polsce schemat XIII – „O obecno-
ści Kościoła w świecie współczesnym”.

Ukazawszy wysoką godność człowieka zbawionego, ochrzczonego i uświę-
conego, Sobór troszczy się o to, aby ten człowiek we wszystkich dziedzinach 
mógł być chrześcijaninem, człowiekiem, który posługuje się zasadami moralności 
chrześcijańskiej. Dlatego w tej właśnie Konstytucji Sobór mówił z kolei o mał-
żeństwie i rodzinie, uzasadniając społeczne prawa każdej ludzkiej rodziny, a więc 
i chrześcijańskiej.

Dalej Sobór rozważał problem współczesnej kultury i wskazywał, jak kul-
tura ma być wierna Chrystusowi i Ewangelii, jak od wierności Ewangelii zależy 
rozwój, pogłębienie i dalszy postęp kultury, a nawet zachowanie całego świata.

Sobór zajął się także życiem społecznym i ekonomicznym. Rozdział III 
Konstytucji pastoralnej poświęcony jest współczesnemu życiu gospodarczemu 
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i społecznemu, ich brakom i nieszczęściom wynikającym z niedostatecznej, spo-
ganiałej gospodarki współczesnej, która nie zawsze liczy się z prawami człowie-
ka pracującego i niekiedy wyżej stawia politykę ekonomiczną, korzyści wymiany 
międzynarodowej aniżeli zaspokojenie potrzeb pracujących ludzi.

Do mnie należało zabrać głos w tej sprawie imieniem polskich biskupów. Gdy 
zwracałem uwagę na to, że gospodarka współczesna musi być bardziej ludzka, 
w prasie warszawskiej nazwano moje wystąpienie antyspołecznym (!). W rzeczy-
wistości ukazywało ono, co należy zrobić, aby człowiek nie był odżywiany papie-
rami, lecz owocami swej rzetelnej pracy; by życie ekonomiczne było skierowane 
bardziej ku człowiekowi, ku potrzebom rodziny, dzieci i młodzieży; by liczyło się 
bardziej z godnością ludzką. Poziom bytowania człowieka musi być tak podnie-
siony, by nie wtrącał człowieka w pogaństwo przez spoganiały system gospodarki 
światowej. Ten problem jeszcze do dziś dnia nie jest w pełni [rozwiązany].

W imię powszechnego wołania o obecność Ewangelii Chrystusowej 
we wszystkich dziedzinach Sobór zajął się również problemem pokoju i wojny. 
W sposób zdecydowany wytyczył zasady umacniania pokoju. Cały świat wołał 
w okresie Soboru, by Kościół wszedł w życie świata. Dlatego Papież odważnie po-
jechał do ONZ, do Nowego Jorku, i w ciągu 36 godzin wrócił na aulę soborową9. 
Miałem radość wraz z Prezydium Soboru witać Go osobiście na progu Bazyliki 
Świętego Piotra.

Po co pojechał Ojciec chrześcijaństwa? Aby powiedzieć wszystkim narodom, 
że przynosi Chrystusowy pokój, aby przedstawiciele narodów rozumieli, że Bóg-
-Człowiek, Syn Człowieczy i Brat nasz, nie przyszedł dla gwiazd, ale dla ziemi 
ludzkiej. Słowo ciałem się stało, by mieszkać między nami wszędzie, nie tylko 
w kościołach i rodzinach katolickich, ale i w parlamentach, w rządach, w gabine-
tach ministrów, w ONZ i w społeczności narodów. Po to pojechał Papież do ONZ 
i przemawiał do wszystkich narodów! Dla wszystkich miał słowa pojednania, za-
pomnienia i przebaczenia, aby skończyć z chorobliwą manią wyklinania narodów, 
aby zrozumieć, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca i odmawiać uczciwie do końca, 
nie zatrzymując się w połowie, „Ojcze nasz... odpuść nam nasze winyv, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”.

MESSAGE SOBOROWE10 DO CAŁEGO ŚWIATA

Gdy Sobór dobiegał do końca, Papież wyszedł w dniu 8 grudnia na forum 
Świętego Piotra przed portyk Bazyliki i tam – na tle olbrzymiego arrasu przed-
stawiającego Niepokalaną Dziewicę z Dzieciątkiem na ręku, wyrywającym się 
w świat – wysyłał swoje odezwy do całego świata, do ludzi dobrej woli: filozo-
fów i mędrców, mężów nauki i sztuki, do rządców państw i narodów, ministrów 
i społeczników, do lekarzy, chorych i nieszczęśliwych. Do wszystkich ludzkich 
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nędz posłał Ojciec Święty swoje Chrystusowe posłannictwo, aby Chrystus wszedł 
w całe życie ludzkie i wszędzie był obecny.

Oto jest duch Soboru działającego podobnie jak Chrystus, który dla nas i dla 
naszego zbawienia stał się Człowiekiem. Sobór dla nas i dla naszego zbawienia za-
interesował się wszystkimi sprawami ludzkimi, chcąc wszystkim naszym dziennym 
sprawom dać ducha Chrystusowego. Oto, Najmilsze Dzieci, tło, na którym rozgry-
wają się wielkie sprawy świata, Kościoła i naszej milenijnej Polski katolickiej.

GŁOS BISKUPÓW POLSKICH DO CAŁEGO ŚWIATA

Nic dziwnego, że w takiej atmosferze i w takim duchu zabrzmiał również 
głos polskich biskupów do episkopatów całego świata katolickiego. Uznaliśmy 
za potrzebne powiedzieć światu katolickiemu, że Polska wchodzi w bramy nowe-
go tysiąclecia. Zainteresowanie Polską jest w świecie olbrzymie. Byliśmy wiele 
razy pytani, co to jest Tysiąclecie Polski, jak Kościół w Polsce i Naród będzie ob-
chodzić uroczystości milenijne. Odpowiadaliśmy, jak umieliśmy. Chcąc dać lepszą 
informację, biskupi polscy, działający w imieniu całego Episkopatu, wystosowali 
do episkopatów katolickich całego świata 56 listów, w tym do biskupów katolic-
kich w Europie, w obydwu Amerykach, w Afryce, w Azji i na Oceanii. 56 epi-
skopatów, czyli przeszło dwa i pół tysiąca biskupów katolickich całego świata, 
otrzymało listy od Episkopatu Polski.

Donosimy w nich, że Polska obchodzi swoje Tysiąclecie, a także – że w swo-
ich dziejach narodowych i katolickich była powiązana nie tylko z Kościołem po-
wszechnym, ale i z wieloma narodami. Prosimy wszystkich o modlitwy w intencji 
Polski, o szczególne dni modlitw i uroczystości, które upamiętniłyby narodom, 
że w rodzinie katolickich ludów, w objęciach świętej Matki-Kościoła, żyje rów-
nież od tysiąca lat katolicki Naród polski.

Najmilsze Dzieci! Uważaliśmy te odezwy do biskupów katolickich całego 
świata za nasze prawo i świadectwo naszej wolności, za głos wolnych obywateli 
kierowany do wolnych narodów. Uważamy za swoje biskupie prawo, aby o do-
niosłych sprawach Kościoła w Polsce mówić do innych narodów. Dlatego w dniu 
4 grudnia na auli soborowej była odczytana moja krótka odezwa do biskupów całe-
go świata katolickiego, donosząca o fakcie Tysiąclecia Chrztu11. Jako znak brater-
skiej wspólnoty rozdaliśmy w tym dniu wszystkim biskupom obraz – wierną kopię 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Był to znak naszej wspólnoty i jedności.

Może odpowiednikiem tego zdarzenia w auli soborowej jest dzisiejsze nawie-
dzenie koron z obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej Prymasowskiej Bazylice.

Najmilsze Dzieci! Doszło zapewne do waszych uszu, jak błędnie rozumiano 
niekiedy listy polskich biskupów do całego świata. Trudno wchodzić w polemi-
kę, zwłaszcza że w wielu wypadkach była ona toczona na takim poziomie, na ja-
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kim przyzwoity człowiek nie wmiesza się w rozmowę. A ja – pomimo wszystkich 
oszczerstw i inwektyw, które po powrocie z Rzymu były i są na mnie rzucane 
– uważam się, bądź co bądź, za człowieka jako tako przyzwoitego. Niedawno mia-
łem w ręku sekciarskie pismo adwentystów, które na pierwszej stronie umieściło 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a na następnych – atak na waszego bisku-
pa. Na tym poziomie nie będę prowadził polemiki. Dlatego wybaczcie, Najmilsze 
Dzieci, że nie będę wchodził i tutaj w szczegóły i nie będę nikomu odpowiadał.

Historia Kościoła w Polsce, te tysiąc lat, odpowiada za nas. Biskupi polscy 
nigdy nie pracowali na uszczuplenie ziem swojej Ojczyzny i nigdy ziemiami pol-
skimi nie handlowali! Zawsze szli po linii sprawiedliwej i rzetelnej polskiej ra-
cji stanu, nie tylko we Wrocławiu we wrześniu ubiegłego roku12, ale wszędzie 
i zawsze, gdzie to nakazywała uczciwość, sprawiedliwość i postawa obywatelska. 
Dlatego, Najmilsi, na wszystkie oszczerstwa rzucane w prasie i na zebraniach, któ-
rymi karmione są nawet małe dzieci – wiem, co mówię, bo widziałem to – nie 
odpowiadam. Przyjdzie czas, że ktoś mocniejszy ode mnie, nie człowiek, ale sam 
Bóg, upomni się o swojego sługę, o sługę Narodu i waszego sługę, bo takim się 
zawsze nazywam i takim jestem.

Trzeba pamiętać, Najmilsi, że i biskupi, i kapłani polscy nie przestali być 
Narodem. I oni są dziećmi Narodu, i mają swoje prawa i obowiązki. Dlatego od-
rzucamy nakaz milczenia w sprawach ojczystych i narodowych rzucany bisku-
pom katolickim. Ilekroć zajdzie potrzeba, mamy równe prawo, jak każdy inny 
obywatel, wypowiadać się o sprawach naszej Ojczyzny i Narodu. Walczyliśmy 
i walczymy o dobre imię Polski w świecie i jesteśmy przekonani, że cztery lata 
naszego obcowania na Soborze z tysiącami biskupów katolickich nie tylko Polsce 
nie zaszkodziło, ale podniosło wysoko jej autorytet jako kulturalnego Narodu ka-
tolickiego. Nie przystoi więc w imieniu takiego Narodu prowadzić akcję, która 
obniża pojęcie o jego godności i kulturze.

Ostatnio mogliście wyczytać w jednym z pism oświadczenie, które jest zaro-
zumiałym zuchwalstwem i próbą zatkania ust katolickim biskupom przez tak zwa-
nych „katolików”. To nie przystoi, to już za daleko poszło. Dlatego wasz biskup 
musi Wam jasno powiedzieć: i biskup katolicki, i kapłan katolicki, i każdy katolik 
w Polsce też jest Polakiem i też stanowi Naród. My, ludzie ochrzczeni, weszli-
śmy całą siłą naszego chrześcijańskiego ducha w życie Narodu i temu Narodowi 
ani krzywdy, ani ujmy nie przynieśliśmy. Dlatego nie pozwolimy sobie zatkać 
ust przekupną dłonią. I nadal będziemy, ilekroć zajdzie potrzeba i gdzie to bę-
dzie potrzebne – zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim, jako 
przedmurze chrześcijaństwa i Polska zawsze wierna. Niech tyle wystarczy, może 
nawet i to jest za dużo, ale pewne rzeczy trzeba powiedzieć.

Najmilsze Dzieci! Oczekujemy od Was zaufania do biskupów katolickich, 
oczekujemy świadectwa dla Kościoła Tysiąclecia, którego dzieje znacie i wiecie, 
że pozostawił on po sobie najwspanialsze pomniki kultury narodowej. Tyle się 
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teraz, w okresie Tysiąclecia, mówi o kulturze Narodu polskiego. Weźcie do ręki 
publikacje o zabytkach w Polsce, o sztuce, rzeźbie i malarstwie, i przeglądajcie je. 
Weźcie chociażby książkę poświęconą powiatowi gnieźnieńskiemu, a przekonacie 
się, że prawie cała sztuka narodowa na terenie naszego powiatu znajduje się wła-
śnie w świątyniach, począwszy od tej bazyliki, która jest prawdziwym muzeum 
kultury rodzimej i ojczystej.

ROK „TE DEUM” NARODU

Przez dziesięć wieków Kościół dobrze się przysłużył Narodowi polskie-
mu i nikt nas nie będzie uczył patriotyzmu, bo myśmy go wyssali z Serca Boga- 
-Człowieka, który swą duszę dał za Naród. Polscy biskupi i kapłani nie wahali się 
dawać swą duszę za Naród – od pierwszych dziesiątek lat chrześcijaństwa po obo-
zy koncentracyjne, w których tak wielu biskupów i kapłanów zginęło.

Stajemy, Najmilsze Dzieci, na progu Tysiąclecia Chrztu. Od dawna powie-
dzieliśmy, że będzie to rok dziękczynienia, rok „Te Deum” Narodu, w którym 
będziemy żyli aktem wdzięczności, dziękując Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
przez Maryję Jasnogórską za wiarę, nadzieję i miłość, za Kościół, sakramen-
ty święte, za Mszę, źródło chrzcielne i za wszystkie łaski i moce ducha, który-
mi nasz Naród był umacniany. Będziemy to wszystko czynić pod opieką Matki 
Najświętszej, której jasnogórskie korony patronują temu spotkaniu mieszkańców 
najstarszego grodu chrześcijańskiego. My tutaj, lepiej niż gdziekolwiek, rozumie-
my, jak wszystko mija, a to, co Boże zostaje. Możemy dzisiaj powtarzać to, co 
za chwilę biskup powie słowami antyfony na Ofiarowanie: „Twoimi są niebio-
sa, Twoja też jest ziemia: Ty okrąg świata założyłeś, i co go napełnia. Podstawą 
Twego tronu sprawiedliwość i prawo”13. Wszystko przeminie, ale Ty jeden trwasz 
zawsze i lata Twoje nie ustają.

Najmilsze Dzieci, żyjące tą wiarą, przyjmijcie życzenie waszego biskupa. 
Niech lata wasze nie ustają, niech wiara i nadzieje wasze nie ustają, niech miłość 
wasza nigdy nie ustaje. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z dopisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania i adnota-
cją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 3 I [19]66 † S.W.”.

1 Introit z formularza Mszy Świętej z dnia 1 stycznia, Oktawa Bożego Narodzenia; MszRz 
(1965) – Iz 9,6.

2 Lekcja mszalna z formularza Mszy Świętej z dnia 1 stycznia, Oktawa Bożego Narodzenia; 
MszRz (1965) – Tt 2,11-15.

3 Graduał z formularza Mszy Świętej z dnia 1 stycznia, Oktawa Bożego Narodzenia; MszRz 
(1965) – Ps 97,2-3.
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4 Przeorem klasztoru jasnogórskiego był wówczas o. Teofil Krauze.
5 Ksiądz Prymas nawiązuje do eseju Leszka Kołakowskiego Jezus Chrystus – Prorok 

i Reformator opublikowanego w „Argumentach” 1965, nr 51–52.
6 Kolekta z formularza Mszy Świętej z dnia 1 stycznia, Oktawa Bożego Narodzenia; 

MszRz (1965).
7 Por. Łk 1,26-38.
8 Jan XXIII, Pacem in terris (11 kwietnia 1963).
9 Ksiądz Prymas mówi o podróży papieża Pawła VI do Nowego Jorku i jego wystąpieniu 

na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ (4–5 października 1965).
10 Orędzie soborowe. Ksiądz Prymas będzie często do niego nawiązywał. Druk orędzia, w: 

AAS 58 (1966), s. 8–18; tłumaczenie w języku polskim: Jean Guitton, Dialogi z Pawłem VI, Poz-
nań – Warszawa 1969, s. 319–328.

11 Zob. DZ XV, tekst nr 53.
12 Ksiądz Prymas nawiązuje do uroczystości dwudziestej rocznicy ustanowienia polskiej ad-

ministracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zob. DZ XV, tekst nr 36.
13 Offertorium z formularza Mszy Świętej z dnia 1 stycznia, Oktawa Bożego Narodzenia; 

MszRz (1965) – Ps 88,12.15.

2

DO KAPŁANÓW STOLICY TYSIĄCLECIA

Gniezno, dom prymasowski, 1 stycznia 1966

Drogi Księże Biskupie1, 
Księża Prałaci i Kanonicy, 
Profesorowie, Pracownicy kurii, 
Duszpasterze miasta i okolicy!

Wdzięcznym sercem przyjmuję życzenia, które składa mi Ksiądz Biskup 
w imieniu duchowieństwa miasta i archidiecezji. W życzeniach tych widzę pro-
mień łaski Bożej, pociechy i podtrzymania, które są potrzebne każdemu, nawet 
gdyby się uważał za mocnego człowieka. Nie uważam się za mocnego i dlatego 
tym bardziej jestem wdzięczny za ten przejaw serca, wspólnoty, jedności i współ-
cierpienia. Wszystko przecież, cokolwiek przeżywa biskup, jest wspólnotą całej 
rodziny diecezjalnej: biskupa, kapłanów i ludu Bożego. Przedziwną jedność or-
ganizmu, w którym z jednym członkiem współradują się wszystkie, a gdy cierpi 
jeden – współcierpią wszystkie, uwydatnił w swej nauce o Kościele współczesnym 
Sobór Watykański II.
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Nie chciałbym mówić o cierpieniach i zapraszać Was do współcierpienia. 
Nigdy nie jesteśmy gotowi do cierpienia, zwłaszcza dobrego. Zazwyczaj cier-
pienie tylko znosimy, nie zawsze je przeżywamy, chociaż zaprasza nas do tego 
przykład Chrystusa i Apostołów, którzy radowali się szczególnie, gdy dla imienia 
Chrystusowego mogli zniewagę ucierpieć. Cierpienie jest nieodłączne od chrze-
ścijańskiego życia. Istotą kapłaństwa jest ofiara, a nie ma ofiary bez cierpienia, 
dlatego dla nas, kapłanów, jest ono chlebem powszednim. Trzeba tylko odrobinę 
wiary, że to konieczne cierpienie naszego kapłańskiego życia Bóg przyjmuje, aby 
je w radość przemienić. Wtedy jest wszystko dobrze, nie trzeba już uzasadnień 
ani zachęt. Pełne zaufanie do działania Bożego, do miłosiernej ojcowskiej dłoni 
Bożej, wszystko tłumaczy i wyjaśnia, jest otuchą i zachętą.

Proszę Was, Bracia, abyście się nie dali zasmucić cierpieniami, które tak nie-
zasłużenie spadły na Episkopat Polski wracający z Soboru. Widocznie po dziewię-
ciu latach ciężkiej pracy Wielkiej Nowenny potrzebne jest nasze osobiste oczysz-
czenie. Widzimy, jak głęboko trzeba orać, aby nasz lud, który chętnie się modli 
i przyjmuje wszystkie zobowiązania soborowe i milenijne, poszedł jeszcze odro-
binę naprzód w swoim chrześcijaństwie. Chodzi o to, aby umiał równie ochotnie 
przebaczać winowajcom.

Nie umiem w tym momencie należycie opisać ogromnego uznania i sza-
cunku, z jakim spotykamy się wśród episkopatów świata, za styl naszej pracy 
na Soborze i za nasz stosunek do innych episkopatów, zwłaszcza do naszych 
„nieprzyjaciół”. Niech na moment tylko zetknę się na auli soborowej z kardy-
nałem [Juliusem] Döpfnerem czy [Josephem] Fringsem, od razu czujemy na so-
bie wścibskie obiektywy aparatów, które chcą ten moment uchwycić i przekazać 
światu. Świat widać czegoś po tym oczekuje...

I my, i biskupi niemieccy zdajemy sobie sprawę z tego, że stosunki mię-
dzy nami nie są łatwe i jeszcze długo będą trudne. Wielu biskupom niemieckim 
bardzo zależy na tym, aby były inne. Nie mam podstaw, by w to wątpić. Oni 
mówią nam jasno: Na nas nie działają argumenty historyczne, ale działa świa-
domość, że wyrządziliśmy Wam krzywdę. Nasz naród Was skrzywdził i w imię 
naszego narodu wiele zła Wam wyrządzono. My to uznajemy, nas to upokarza 
i sprawia, że nasz stosunek do Was jest przede wszystkim prośbą o przebaczenie. 
Przekonuje nas i to, że obecna granica na zachodzie jest dla Was problemem 
bytu: „być albo nie być”. Do tych myśli można by dorzucić wiele innych z naj-
różniejszych rozmów.

Spotykając się z biskupami polskimi w auli soborowej, biskupi niemieccy 
są w widoczny sposób upokorzeni. Nie przez nas, bo my się o to nie staramy; oni 
czują się upokorzeni, zawstydzeni i wstrząśnięci tym, czego Niemcy dokonali 
w ostatnich czasach – ogromem zła. Tym więcej, iż zdają sobie sprawę, że ono 
wciąż jeszcze tli [się] w nastrojach i zwyczajach ogromnej masy niemieckiego 
narodu. Wobec takich faktów i takiej postawy trudno głowę podnosić.
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Uczyniliśmy i tak dużo, powiedziawszy biskupom niemieckim to, co było 
zawarte w naszym Orędziu. Skłonić do przyznania się, że wyrządzili nam krzyw-
dę, to bardzo wiele! Dla tak dumnego narodu nie jest to rzecz łatwa i strawna. 
Doprowadziliśmy do tego, powiedziawszy prawdę. Wywołaliśmy to wyznanie 
w jawnym dokumencie, znanym całemu światu.

Zapewne, mogliśmy się spodziewać, że wymiana takich dokumentów wszyst-
kim nie będzie się podobała. Ich oczywistość, nazbyt jasna, nie budziła wątpliwo-
ści. Trzeba je więc było zafałszować, jak to uczyniono w „Forum”2, gdzie jest wie-
le przeinaczeń i opuszczeń w tekście, zwłaszcza w liście biskupów niemieckich. 
Chociaż prostowaliśmy tę sprawę, kłamstwo nie ma odwagi przyznać się do po-
myłki. Drukowane oświadczenia podtrzymują, że dokumenty są pełne. Tymczasem 
jeden i drugi dokument jest sfałszowany. Autentyczne teksty posiadamy tylko my, 
bo nie rozrzucaliśmy ich na cały świat. Były zaadresowane do konkretnego adresata. 
W stosunkach ludzkich nie ma takiego zwyczaju, aby listy skierowane do konkretne-
go adresata rozsyłać po całym świecie. Stwarzałoby to sytuacje wysoce kłopotliwe.

To nic, że z tego powodu wypadnie nieco ucierpieć. Dajemy przez to świa-
dectwo prawdzie Chrystusowej. Może było potrzebne nam wszystkim zrozumie-
nie, że trzeba się wznieść ponad całą gadaninę o pokoju i ukazać chrześcijańskie 
oblicze pokoju w nadziei, że łaska Boża sprawi resztę. Może ten incydent był 
„szczęśliwą winą” i wskazaniem dla nas, że musimy głębiej orać i uczyć naszych 
katolików rzetelnego chrześcijaństwa, wskazując, do czego nas ono zobowiązuje 
indywidualnie i społecznie.

Nasi „katolicy upolitycznieni”, którzy tak często głoszą, że lepiej rozumieją 
sytuację Kościoła w Polsce niż sami biskupi, okazali, iż nie tylko nie rozumieją sytu-
acji Kościoła, ale nawet nie pojmują ducha Kościoła. Świadczy o tym chociażby taki 
dokument, jak „oświadczenie” ogłoszone przez PAX w „Słowie Powszechnym”3. 
To nie jest policzek dla biskupów polskich. Oni sami siebie spoliczkowali, pokazu-
jąc, że nie mają zmysłu dziejów Narodu, nie rozumieją, co to znaczy Naród katolic-
ki i nie znają jego przeszłości. To wszystko jest im obce. Historię Narodu stojącego 
na progu Tysiąclecia chcieliby zacząć przed dwudziestu laty. Tłumaczą nam, że bi-
skupi nie powinni mieszać się do polityki, ale sami usiłują całkowicie uzależnić 
Kościół od polityki współczesnej. Są zdania, że trzeba się odżegnać od wszelkiej 
polityki, ale za to należy zostać wyznawcą jednej rzeczywistości politycznej.

Drodzy Moi! Widzieliśmy w Rzymie, co można uczynić z kapłanów, którzy 
zapomnieli o swojej godności i nie umieją zająć pozycji godnej siebie. Co zro-
biono z księży, których zmuszono, że tak powiem, do pielgrzymki do Rzymu4. 
Czy mogła być bardziej makabryczna wizja jak ten odrapany autobus z napisem 
„Warszawa” na placu Świętego Piotra, z którego wyglądali jacyś dziwni ludzie na-
zywani księżmi? Przychodzili do nas, do Instytutu na Pietro Cavallini5, kierownicy 
hoteli i pytali, który biskup wyświęcił tych księży i co to są za ludzie? Jeżeli gdzie, 
to tu okazało się prawdą drastyczne polskie przysłowie: „diabeł ubrał się w ornat 
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i ogonem na mszę dzwoni”. Tak właśnie zrobiono z tymi nieszczęśliwymi księżmi, 
którzy nie mieli siły powiedzieć: „Nie – nie jestem towarem eksportowym ani me-
nażerią na pokaz. Jestem kapłanem polskim i mam swoją godność. Jadę do Rzymu 
wtedy, kiedy ja chcę, albo nie jadę wcale. Nie pojadę dlatego, że wy chcecie, abym 
był par force6 pielgrzymem”. To, co się stało, jest niegodne człowieka i niegodne 
państwa, które do takich metod się posuwa i w ten sposób traktuje obywatela.

Dzisiejsze widowisko urządzone światu – w którym od rektora uniwersytetu 
do przedszkolaka, wszyscy „wypowiadają się politycznie” przeciwko temu, aby 
biskupi „nie wypowiadali się politycznie” – wygląda na pośmiewisko, jakie uczy-
niono z Narodu. Przedszkolak może się wypowiadać o „politycznym dokumencie 
biskupa”, ale biskup nie może się wypowiadać o rzeczywistych prawach Narodu! 
Co za pomieszanie pojęć! Czy nie dochodzimy tutaj do zamętu, w którym nie ma 
już prawdy ani szacunku, nie ma czci, miłości i zrozumienia dla godności państwa 
i Narodu? Wszystko to rzuca się [jak] śmieć, pod nogi, byle tylko swoją rację – 
rzekomą czy rzeczywistą – przeprowadzić.

O! nie, nie tak, nie tak! Jesteśmy synami wielkiego, katolickiego Narodu, 
przepojonego głęboką kulturą duchową, religijną i polityczną. Tej prawdy zagu-
bić nie możemy. Musimy być świadomi swej godności. Na innej drodze Kościół 
nic nie zyska i Naród nic nie zyska. Możemy zyskać tylko wtedy, gdy będziemy 
szanować samych siebie. Kapłani też zyskają wtedy, gdy będą siebie szanowali, 
rozumiejąc swe prawa i obowiązki i stając w ich obronie. PAX nie będzie nas uczył 
patriotyzmu! Nie pozwolimy, aby zatykał nam usta i uczył, co do biskupów nie 
należy. Wiemy, co do biskupów należy, bo biskupi i kapłani pracowali w Polsce 
wtedy, gdy PAX-u jeszcze nie było. Najlepszym dowodem, iż dobrze pracowali, 
jest fakt, że i Kościół, i Naród stoją dziś na progu swego Tysiąclecia. Ten argument 
świadczy o rzeczywistej wartości naszej służby i naszej postawy.

Drodzy Moi! Tym bardziej musimy mieć tę prawdę przed oczyma, że du-
chowieństwo Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej przygotowuje się w tym 
„gniezdnie”7 Kościoła i Narodu do wielkiego „Te Deum”. Musimy mieć jasne 
oblicze, musimy wyzwolić się ze wszystkiego, co mogłoby mieć cechy kunkta-
torstwa, niechrześcijańskiego sprytu, niskiego wyrachowania czy małoduszno-
ści. To wszystko niegodne jest kapłanów! Pamiętajmy, że duchowieństwo naszej 
archidiecezji ze swoją kapitułą umiało w najtrudniejszych czasach kulturkampfu 
oprzeć się wszystkim kusicielom i bronić praw Narodu przeciwko całemu światu. 
Jesteście spadkobiercami wspaniałych tradycji! To jest połączone z naszą wspólną 
odpowiedzialnością! Jesteśmy gotowi tę odpowiedzialność ponieść.

Próbowano mnie straszyć, próbowano grozić. Próbowano mi przysłać kato-
lików, którzy przemawiali do mnie „angelicznymi językami”. Powiedziałem im 
to, co należało powiedzieć. Gdy wypowiedziano w Sejmie różne „ubolewania”, 
obwiniono mnie, że to ja jestem winien, iż musieli tak ubolewać (!). Czy na takie 
zarzuty się odpowiada? Trzeba odczekać, aż światło i rozsądek wrócą do mózgów.
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I do Was, Najmilsi, należy zachować postawę godną, spokojną. Nie jesteśmy 
dzisiejsi ani wczorajsi. Mamy w naszej krwi chrześcijaństwo dziesięciu wieków 
w Polsce i chrześcijaństwo Chrystusowe – od Jego krwi na krzyżu. To jest umie-
jętność trwania w Chrystusie, który nie umiera. Obecność Boga nieśmiertelnego 
w Kościele daje Kościołowi i wszystkim, którzy wierzą w imię Jego, moc trwania 
i wytrwania.

Całym sercem życzę Wam tego, Najmilsi! Życzę tego Księżom Biskupom, 
tak mi drogim, umiejętnym i cierpliwym współpracownikom, dźwigającym cię-
żar moich obowiązków wtedy, gdy całymi miesiącami nie ma mnie w diecezji; 
Prześwietnej Kapitule Prymasowskiej, która prawie cała wydajnie pracuje w cen-
tralnym zarządzie diecezją i postawą swoją sprawia, że biskup Gniezna może się po-
święcić innym zadaniom, które należą do Kościoła powszechnego, a więc i gnieź-
nieńskiego. I Wam wszystkim, Księże Rektorze seminarium8 i Księże Oficjale, 
Prawnicy kurii metropolitalnej z Wikariuszami Generalnymi i Kanclerzem9 na cze-
le; Księże Dziekanie, Proboszczowie miasta Gniezna i młode Duchowieństwo 
Tysiąclecia Chrztu Polski, tak na szczęście liczne i dobrze do pracy przygotowane, 
będące naszą radością i nadzieją. Życzę Wam wszystkim pogody, radości, ufności 
i pokoju, który zawsze znamionuje ludzi dojrzałych i ufających Bogu.

Pozwoli Drogi Dziekan miasta Gniezna, ksiądz Mieczysław, że na moment 
do niego się zwrócę. Będę mu dzisiaj życzył imienin Tysiąclecia, bo Ksiądz wcho-
dzi w ślady tego, który się tu ochrzcił i którego do dziś dnia naśladuje, chrzcząc 
stale lud Boży. Życzę mu, aby w roku Tysiąclecia ochrzcił w swej parafii jak naj-
więcej Mieczysławów. A jeżeli mu z innych parafii przyniosą małych kandydatów 
do chrześcijaństwa, niech to będą wszystko – „Mieczysławy”. Niech i w innych 
parafiach Gniezna będą chrzczeni „Mieczysławy”, na pamiątkę roku Tysiąclecia. 
Niech Ksiądz Dziekan, który w swoim życiu umiał godnie wiele przecierpieć, bę-
dzie nadal wzorem dla duchowieństwa stołecznego miasta Gniezna.

Pragnę chociaż jedno słowo zwrócić do naszych drogich Ojców Franciszkanów. 
Jesteśmy pełni najlepszych nadziei, że Polska Tysiąclecia otrzyma swego patrona, 
pochodzącego z waszej rodziny zakonnej, który dał życie za braci10. Tak się Bogu 
podobało, że wśród Was znalazł takiego, który pokazał, iż „nie ma większej mi-
łości nad tę, gdy ktoś duszęv swą daje za braci”. Ojcze Prowincjale11 i Drodzy 
Ojcowie Franciszkanie! Może to jest zaproszenie, byście nam dali jak najwięcej 
światła i radości waszą postawą, życiem, odrodzeniem i rozwojem zakonu, który 
na progu Tysiąclecia wydał tak wspaniały wzór postawy kapłańskiej.

Chrześcijaństwo w Gnieźnie jest przypieczętowane znakiem krwi Wojcie- 
chowej. Pod koniec pierwszego tysiąclecia będzie naznaczone krwią waszego i na-
szego Brata. Niech Was raduje ta wielka ofiara. Bądźcie z niej dumni! Ukazujcie nam 
tę postać. Zapewniamy Was, że będziemy się modlić, tak jak w tej chwili modli się 
cały świat, o rychłą beatyfikację ojca Maksymiliana. Ufam, że się tego doczekamy.

Pozwólcie, że Wam wszystkim pobłogosławię...
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z dopisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania i adnota-
cją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 4 I 1966, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do bp. Lucjana Bernackiego.
2 Mowa o niepełnym przekładzie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 lis-

topada 1965, opublikowanym w „Forum”, nr 37/38 z 19–26 grudnia 1965.
3 Mowa o artykule Wbrew własnym słowom z Olsztyna, Szczecina, Opola i Wrocławia opu-

blikowanym w „Słowie Powszechnym” z 10 grudnia 1965.
4 Ksiądz Prymas mówi o akcji politycznej zainicjowanej przez władze komunistyczne, 

a skierowanej przeciwko niemu i Episkopatowi, mianowicie o zorganizowanym przez Orbis wyjeź-
dzie księży do Rzymu w czasie obrad IV sesji Soboru Watykańskiego II.

5 Polski Papieski Instytut Kościelny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara mieszczący się 
w Rzymie przy ul. Pietro Cavallini.

6 Tł. fr.: na siłę.
7 „Gniezdno” to nazwa stolicy książęcej podana w kronikach historycznych Galla Anonima 

i Jana Długosza. Ksiądz Prymas nawiązuje do legendarnych przekazów o powstaniu miasta.
8 Ks. Kazimierz Więckowski był rektorem seminarium gnieźnieńskiego w latach 1963–1970.
9 Ks. Edmund Palewodziński (1908–2001); święcenia kapłańskie przyjął w 1934. W cza-

sie II wojny światowej więziony w obozach koncentracyjnych. Po wojnie notariusz Trybunału 
Metropolitalnego, kapelan hufców harcerskich oraz kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, 
członek Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków 
Kościelnych; od 1958 – kanonik gremialny Kapituły Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.

10 Ksiądz Prymas mówi o św. Maksymilianie Kolbem, franciszkaninie, beatyfikowanym 
w 1971, kanonizowanym w 1982.

11 Przełożonym Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwen-
tualnych był o. Lutosław Pieprzycki.

3

POŻEGNANIE KORON MATKI BOŻEJ

Gniezno, kaplica domu prymasowskiego, 1 stycznia 1966

Drogi Ojcze Przeorze1!

Na Twoje ręce składam braterskie podziękowanie Jasnej Górze, Ojcu Gene-
rałowi2, wszystkim Ojcom i Braciom za to, że uczyniliście mi wielką rzecz. Dobry 
Bóg pozwoli nam wszystkim w pełni zrozumieć światło, jakie otrzymałeś i któ-
remu byłeś uległy. Dzięki niemu przyniosłeś mi pociechę, zawierającą głęboką 
symbolikę. Oto Jasna Góra przyszła do Bazyliki Prymasowskiej. Tutaj korony 
Panienki Jasnogórskiej spoczęły u stóp sarkofagu świętego Wojciecha, któremu 
przypisujemy rozsławienie Matki Bożej w ziemi polskiej. Z nim przecież zawsze 
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łączymy śpiew „Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo”, rozlegający 
się najwierniej tutaj w Gnieźnie, w Bazylice Prymasowskiej i w całej archidiecezji.

Trudno mi to powiedzieć, ale myślę, że w ten sposób Bóg nagrodził wszyst-
kie trudy podjęte odważnie dla chwały Matki Bożej. Gdy człowiekowi danym 
było, z łaski Bożej, przyczynić się do chwały Maryi, w obliczu całego świata 
na Soborze, a więc w sposób bez precedensu w dziejach, to Bóg, szybciej niż czło-
wiek mógł nawet pomyśleć, w tej chwili hojnie to nagrodził.

Jest to zarazem zachęta do tym gorliwszej pracy dla większej chwały Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego przez Maryję Jasnogórską. Ja Ci to, Ojcze Przeorze, 
w tej chwili przyrzekam jako twój konfrater3 i człowiek oddany całkowicie spra-
wie, której Wy w Ojczyźnie naszej z woli Bożej służycie. Bóg zapłać.

Przyjmij błogosławieństwo dla siebie i dla całego Zakonu.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do o. Teofila Krauzego.
2 Generałem Zakonu Paulinów był w tym czasie o. Jerzy Tomziński.
3 Współbrat.

4

DO PRACOWNIKÓW REGOTYZACJI  
I ODBUDOWY ARCHIKATEDRY GNIEŹNIEŃSKIEJ

Gniezno, dom prymasowski, 3 stycznia 1966

Nasze spotkanie świąteczne i noworoczne w roku Pańskim 1966 jest peł-
ne głębokiego znaczenia. To, co przypomniał Ksiądz Kanonik, było przedmiotem 
mojej ogromnej troski, a nawet męki, lęków i niepokojów. Gdy zaczynaliśmy pra-
cę, było daleko do roku 1966, ale dzieło, które podejmowaliśmy było tak odważne, 
że można było przewidywać, iż nie wydołamy.

Zawsze brzmiały mi w uszach słowa profesora [Jana] Zachwatowicza1, które-
go uważam za człowieka wielce zasłużonego, niemal opatrznościowego dla sprawy 
regotyzacji katedry. Gdy w Kapitule zdecydowaliśmy, że wykorzystując wyjątko-
wą sytuację tak zniszczonej katedry, trzeba z odbudową połączyć jej regotyzację, 
wtedy profesor Zachwatowicz powiedział: „decyzja odważna”. Gdybyśmy mieli 
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przed oczyma w detalach i szczegółach wszystkie trudy tych dziesięciu lat, kto wie, 
czy odważylibyśmy się na to. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę nie tylko z kosztów, 
ale przede wszystkim z ogromu przeróbek, z wyłaniających się raz po raz nowych 
problemów, z odkrywanych w miarę regotyzacji zniszczeń, tak daleko posuniętych, 
że groziły katastrofą, gdyby praca nie była podjęta, z wielkiej ilości materiałów, 
o które przecież było tak trudno, to prawdopodobnie zabrakłoby nam odwagi.

Pamiętam, szczególnie w okresie początkowym, gdy w prezbiterium stanął 
las rusztowań, po których wspinaliśmy się pod sklepienia, aby je zdejmować, nie-
raz ogarniała człowieka depresja. Do dziś dnia pamiętam naszego zacnego pana 
[Władysława] Zielińskiego. Kiedyś staliśmy na dole, ja miałem wchodzić po dra-
binkach na górę, a on stał smętny. Zapytałem: „Panie Zieliński, co panu jest?”. 
Odpowiedział: „Tak się burzy i burzy, gruzuje i gruzuje. Kiedy to wszystko się 
skończy?”. Właśnie miał rozwalać główny ołtarz w Bazylice, to było bolesne. 
Tym bardziej, że nawet naloty były już właściwie zabytkami. Zabytkiem był i oł-
tarz klasyczny, i sklepienia. Trzeba było z tym się rozstać, trzeba było podjąć trud 
i zdecydować się nawet na takie roboty, w których ginęły rzeczy wartościowe.

Ale w miarę, jak praca posuwała się, odsłaniane były rzeczy bardziej war-
tościowe, które świadczyły o wysokiej kulturze [budowlanej] i architektonicznej 
naszych ojców. Wtedy przyświecała nam jedna myśl: aby na Tysiąclecie Chrztu 
Polski naszą oblubienicę, kościół katedralny gnieźnieński, wystroić jak tylko 
się da najpiękniej, aby jego pierwszą krasę, pierwszą miłość Narodu polskiego 
do królewskiej i prymasowskiej świątyni odsłonić, uwydatnić i wsławić. Jasna 
rzecz, że głównym motywem była większa chwała Boża, większa chwała naszej 
Wniebowziętej Pani i Królowej Polski, która patronuje tej świątyni.

I oto dzisiaj jesteśmy właściwie u kresu tych prac. Jakże szczęśliwą jest rze-
czą, że Pan Bóg pospieszył z pomocą, że wszczepił dobrą wolę w serca kapłanów 
i ludu Bożego naszej archidiecezji, którzy nie odmówili nam pomocy materialnej, 
chociaż i kapłanom, i wiernym było ciężko. Jakże trzeba Panu Bogu dziękować 
za to, że nie zabrakło ludzi, którzy z zapałem podjęli się kierownictwa odbudowy.

Nie mogę nie wspomnieć księdza infułata [Aleksego] Brassego2, mojego ko-
legi ze studiów uniwersyteckich w Rzymie. Widziałem jego radość, gdy po odbiciu 
pierwszego prześwitu tuż przy chórze muzycznym, na linii obydwu portali, pół-
nocnego i południowego, pokazał mi całe piękno zamazane przez naloty baroku.

Nie mogę zapomnieć nieustannych zachęt i konsekwentnej postawy naszej 
Prymasowskiej Kapituły z jej prepozytem, Księdzem Biskupem, i wszystkimi 
księżmi prałatami i kanonikami, którzy dodawali mi otuchy. Nie mogę zapomnieć 
architektów, inżynierów, majstrów, rzemieślników i pracowników przysyłanych 
przez Opatrzność Bożą, zawsze w najlepszym usposobieniu i w najgłębszym zro-
zumieniu sprawy, której wspólnie służymy. To wszystko są dary i łaski Boże, bez 
których trudno jest wykonać każde dzieło, a cóż dopiero dzieło tak niełatwe, jakim 
była odbudowa i regotyzacja katedry.
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Dziś – ujawnione zagrożenia, które w porę usunęliśmy, i wspaniałe odkrycia, 
które zostały uczynione, chociażby portal południowy, portal królewski czy też tyle 
fragmentów zgruzowanych zabytków, które zaginęły, poszły w niepamięć, a któ-
re tak pracowicie zbiera ksiądz kanclerz [Edmund] Palewodziński3 i ukazuje ich 
piękno – to wszystko dało nam możność przystąpić do doniosłej publikacji z dzie-
jów katedry gnieźnieńskiej. Publikacja ta, która ma być wydrukowana i ogłoszona 
w bieżącym roku, pokaże również i to, co osiągnęliśmy przez regotyzację.

W tym dziele, jakże niezwykle ciężka i trudna była wasza praca! Gdy dziś 
patrzę na szczyty hełmów wieżyc katedralnych, przypominam sobie dramatycz-
ne zmagania się żurawi, które tam, na te wyżyny, wyciągały elementy stalowej 
konstrukcji. Przypominam sobie sprawność i umiejętność naszych pracowników. 
Majstrowie i pracownicy szli w zawody z inżynierami. Niekiedy doświadczenie 
majstrów szło dalej aniżeli niewątpliwa kompetencja inżynierów i architektów. To 
wszystko sprawiło, że nawet w tak dramatycznych momentach, gdy nie mogliśmy 
utrzymać różnych już zgromadzonych elementów, jednak Bóg uchronił od nie-
szczęść i wypadków. Jak niesłychane było napięcie wtedy, gdy tam, na wieżycach, 
już cztery ramiona zostały wciągnięte, a okazało się, że nie można wmontować 
olbrzymiego, kilkunastometrowego fragmentu krzyża z oprawą, bo te cztery seg-
menty nie wiązały się u góry. A jednak, kto wtedy sobie poradził? Właśnie pomy-
słowość i doświadczenie majstrów, których odwaga poszła dalej aniżeli inżynie-
rów i architektów.

Wszyscy drżeliśmy, gdy przy zwieńczaniu łuku tęczowego trzeba było wsta-
wić zwornik trzytonowy. Trzeba było go tam wciągnąć na postronkach – zabrakło 
odpowiednich dźwigów – i to szybko, bo nachylone już łuki tęczowe mogły w każ-
dej chwili zawieść i wszystko mogło runąć. A jednak Pan Bóg widocznie wyczuł 
wielką troskę i wielką miłość sprawy i dlatego swoimi ramionami wspierał nasze 
nieudolne poczynania nawet tam, gdzie prawa fizyczne powinny były zawieść. To 
wszystko są jakieś wielkie łaski, na to nie da się czysto po ludzku odpowiedzieć.

Muszę też pamiętać o ogromnych wysiłkach, zabiegach i poświęceniach 
naszych kierowników budowy, w szeregu których od kilku lat stoi tak wytrwale 
ksiądz kanonik [Jan] Michalski, którego dobrze znacie. Nie będę tutaj opowiadał 
jego życiorysu, bo stykacie się z nim każdego dnia i znacie zasługi człowieka, 
borykającego się z biurokracją i ze złą wolą ludzi, którzy albo nie rozumieją na-
szego zadania, albo też muszą działać na jego szkodę. To wszystko podjął na siebie 
ksiądz kanonik Michalski, niekiedy z narażeniem swego zdrowia i sił fizycznych, 
i ten trud prowadzi dotychczas wytrwale.

Rozumiem, że każda praca, która trwa długo, nuży. Wy wszyscy już macie 
prawo odczuć znużenie. Ja, księża biskupi, kapituła i duchowieństwo, Ksiądz 
Kanonik i Wy wszyscy, już troszkę jesteśmy znużeni. Ludzie lubią odmianę 
w pracy. Ale, Najmilsi, gdy doszliśmy już do tego momentu, to nie pora wahać 
się. Trzeba pracę prowadzić do końca! Zrobione jest bardzo dużo. Na pewno zro-
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bilibyśmy już wszystko, gdyby nie przeszkody. Pokonalibyśmy nawet trudności 
finansowe, które niewątpliwie są, ale którym Pan Bóg przez swą Opatrzność za-
radza, ale były trudności niezawinione, niezasłużone, szkody, które ponieśliśmy, 
i niesprawiedliwe podatki od zabezpieczania budynku, zniszczonego przecież nie 
przez nas. A jednak, wytrzymaliśmy to wszystko. Dziś już łatwiej się Wam pra-
cuje, chociaż ostatni, jesienny etap pracy, zwłaszcza przy budowie dachu nad am-
bitus4 i kaplicami, był wyjątkowo trudny. Ale też wszyscy widzą, jak bardzo był 
pożyteczny i jak wybitnie poprawił i podniósł piękno naszej katedry.

Najmilsi! W tej pracy Wy wszyscy jesteście nie tylko pracownikami, którzy 
szukają zarobku, chociaż to jest wasze prawo. Ale szukacie też i chwały Bożej. 
Przywiązaliście się do tej pracy, rozumiecie ją. Umiecie ocenić wartość zbiorowego 
wysiłku i możecie napełnić się słuszną dumą, że wasza praca wydała takie owoce.

To będzie najlepsze, po łaskach Bożych, upamiętnienie Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Godzi się czcić Tysiąclecie Chrztu Polski również przez dokonania ze-
wnętrzne. Przecież nawet sam Ojciec Święty Paweł VI, pragnąc upamiętnić 
Tysiąclecie Chrztu Polski, zarządził budowę kościoła parafialnego pod wezwa-
niem Matki Bożej Częstochowskiej5 na jednym z przedmieść Rzymu, a mnie 
polecił poświęcić kamień węgielny pod jego budowę. Dokonałem tego w dniu 
4 grudnia ubiegłego roku. Kościół stanie w tym roku, ponieważ tam wszystko robi 
się szybko. Nawet duży kościół buduje się trzy, cztery miesiące, do pół roku, nie 
dłużej, ponieważ oblicza się, że przedłużająca się budowa jest nieekonomiczna, 
bo mnoży wydatki. Kościół ten nie będzie wielki, ale będzie pięknym upamiętnie-
niem naszego Tysiąclecia w robotniczej dzielnicy miasta Rzymu.

Więc nawet tam podejmowany jest wysiłek, aby w zewnętrzny sposób upa-
miętnić Tysiąclecie Chrztu Polski. Cóż dziwnego, że my to samo chcemy uczynić. 
Tym więcej, że upamiętnienie zewnętrzne łączymy z głębokimi przeżyciami reli-
gijnymi, przez Wielką Nowennę Narodu polskiego, którą odbywamy pod przewo-
dem Dziewicy Wspomożycielki, Matki Bożej Jasnogórskiej. To wszystko składa 
się na wspaniałą epopeję, którą wspólnie piszemy naszą dobrą wolą, intencją, tro-
ską, przemyśliwaniem, trudem i pracą, nieustannym wysiłkiem i ofiarą.

O, jak wielką będzie dla nas ulgą, gdy praca ta zostanie wykonana! Oczywiście 
przy katedrze, bo gdy ta się skończy, to obiecuję Wam inne prace na Wzgórzu 
Lecha. Jest przecież ogromny problem odnowy kościoła Świętego Jerzego, pro-
blem obudowy kolegiaty i całego zespołu zabytkowych budowli, które tam stoją, 
problem odbudowy dzwonnicy i przywrócenia jej dzwonu Świętego Wojciecha. 
Tych prac na pewno będzie dużo, będą się one mnożyć. A więc, jest co robić i do-
świadczenie się przyda. Jeśli tylko Pan Bóg sił nie odmówi, a Ksiądz Kanonik nie 
ucieknie, to tutaj, na Wzgórzu Lecha będzie pracy jeszcze na długie lata.

Składam Wam braterskie podziękowanie, a zarazem życzenie, abyście w tym 
nowym, Bożym roku mieli jak najwięcej pociechy osobistej oraz radości i pokoju 
w waszych rodzinach. Aby dobry Bóg oszczędzał Wam chorób, cierpień i zmar-
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twień, a pomnażał owoce waszej pracy, abyście mogli godnie utrzymać i wycho-
wywać wasze rodziny.

Życzę też Wam, abyście jak najwięcej radości osobistej i społecznej mieli 
w przeżyciach roku tysiącznego, wielkiego naszego Jubileuszu. Zanim podzielę 
się z Wami opłatkiem, pozwólcie, że wezwiemy pomocy Bożej i udzielę Wam 
błogosławieństwa biskupiego.

Ojcze nasz…

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 
10 I 1966, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Jan Zachwatowicz (1900–1983), architekt, historyk architektury, konserwator; w latach 
1945–1957 Generalny Konserwator Zabytków w Polsce; autor projektu odbudowy Starego Miasta 
w Warszawie i współautor odbudowy archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie; członek m.in. 
PAN, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich, 
Francuskiej Akademii Architektury.

2 Ks. Aleksy Brasse (1901–1956), prawnik kanonista; święcenia kapłańskie przyjął w 1925; 
po wojnie kierował odbudową katedry gnieźnieńskiej, w 1950 został proboszczem parafii katedralnej. 
Od 1946 dziekan Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, od 1954 oficjał Trybunału Metropolitalnego.

3 Zob. tekst nr 2, przyp. 9. 
4 Ambit – obejście. W architekturze kościelnej przejście obiegające prezbiterium, zwykle 

na przedłużeniu naw bocznych, oddzielone od prezbiterium murem lub arkadami.
5 Kościół Nostra Signora di Czestochowa, wybudowany wg projektu architekta Alberto 

Tonelliego, znajduje się w dzielnicy Tor Sapienza przy Largo Augusto Corelli w Rzymie. Kard. 
Stefan Wyszyński, w obecności abp. Karola Wojtyły, poświęcił kamień węgielny pod budowę ko-
ścioła 4 grudnia 1965. Zob. DZ XV, tekst nr 56. Konsekracja kościoła odbyła się 30 października 
1971. Ksiądz Prymas ofiarował do kościoła obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

5

SŁOWO PASTERSKIE DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH 
O NADZWYCZAJNYM JUBILEUSZU POSOBOROWYM 
W ARCHIKATEDRZE ŚWIĘTEGO JANA W WARSZAWIE

[Warszawa, styczeń 1966]

Papież Paweł VI, powodowany uczuciem wdzięczności wobec Boga i Matki 
Kościoła za otrzymane łaski w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił 
Konstytucją apostolską Mirificus eventus1 nadzwyczajny Jubileusz posobo rowy. 
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Nawiązując do konstytucji soborowych o liturgii i o Kościele Ojciec Święty ob-
jął Jubileuszem wszystkich wiernych, zapewniając im bogate łaski i dobrodziej - 
stwa Boże.

Jubileusz trwa od Nowego Roku do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 
czyli od dnia 1 stycznia do 29 maja 1966 roku.

CELE JUBILEUSZU

Ogłoszony Jubileusz został pomyślany przede wszystkim jako potrzeba 
dziękczynienia Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za szczodre i hojne łaski, któ-
rymi darzył On Kościół, Ojców Soborowych i podjęte prace. Dobrodziejstwa wy-
świadczone Kościołowi w czasie czteroletnich wysiłków, uwieńczonych bogaty-
mi owocami 16 dokumentów soborowych, domagają się złożenia Bogu modłów 
dziękczynnych.

W czasie Jubileuszu wraz z dziękczynieniem mamy wypraszać nowe pomoce 
Boże. Sobór skończył się, ale rozpoczyna się wielka praca posoborowa. Wymaga 
ona wiele zrozumienia, wysiłku i wytrwałości w podejmowaniu dróg i wskazań 
zrodzonych pod natchnieniem Ducha Świętego, by wszyscy stanowili Lud Boży, 
chwalący i wielbiący Boga. Najwięcej pomocy potrzebują ci, którzy jeszcze nie 
zrozumieli posłannictwa Jezusowego, istoty i zadań Kościoła oraz własnej odpo-
wiedzialności przed Ojcem, który jest w niebie.

Wreszcie na uwadze trzeba mieć i odnowienie duchowe każdego z nas. 
Myślą przewodnią Soboru jest pragnienie odrodzenia duchowego całego Kościoła 
w myśl uchwał zawartych w konstytucjach, dekretach i deklaracjach. Każdy z nas 
jest cząstką Ludu Bożego. Im bardziej uszlachetnimy i uświęcimy siebie, tym wię-
cej święty i żywotny stanie się Kościół ustanowiony przez Boskiego Zbawiciela.

OŻYWCZE ŹRÓDŁA JUBILEUSZU

Osiągnięcie zamierzonych celów postawionych przez Jubileusz jest możli-
we, jeśli korzystać będziemy z ożywczych źródeł Matki-Kościoła. Duch modlitwy 
i odnowy, dokonując się we wnętrzu człowieka, swymi korzeniami wyrasta za-
wsze z ducha pokuty. Stąd sakrament spowiedzi w tym świętym czasie stanie się 
dla wszystkich Bożą kąpielą i mocą ożywczą, jednoczącą nas z Bogiem w świętej 
Eucharystii. Komunia Święta wprowadzi nas w prawdziwe uczestnictwo dzięcięc-
twa Bożego i pobudzi do gorliwego wypełniania obowiązków codziennego życia 
zgodnie z przykazaniami Bożymi i wskazaniami soborowymi.

Łączność duchowa z Bogiem przez modlitwy i odnowa życia nabiorą w szcze - 
gólny sposób skutecznej swej mocy w świetle stopniowego poznawania ogłoszo-
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nych dokumentów soborowych. W miesiącach świętego Jubileuszu mamy przy-
swoić sobie myśli i drogi Kościoła soborowego, by w większym jeszcze stopniu 
pracować nad uświęceniem własnym i szerzeniem Królestwa Bożego we własnym 
środowisku. W czasie trwania Soboru papież Paweł VI wiele razy podkreślał po-
trzebę rozpoczęcia prac posoborowych, zdążających do urzeczywistnienia uchwał 
powziętych przez biskupów całego świata. Pragnienia Ojca Świętego dadzą się 
osiągnąć, jeśli duchowieństwo, stan zakonny i cały lud Boży archidiecezji chęt-
nie i gorliwie przyłoży się do poznawania dokumentów soborowych w postaci 
czterech konstytucji, dziewięciu dekretów i trzech deklaracji. Przez ich poznanie 
będzie w nas wzrastał zmysł Kościoła i budziła się w sposób coraz jaśniejszy świa-
domość spraw Bożych w świecie współczesnym.

MIEJSCE JUBILEUSZU – W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ

Według Konstytucji apostolskiej najbardziej odpowiednim miejscem 
do wprowadzenia zamierzeń Jubileuszu ma być świątynia katedralna. Ojciec 
Święty, doceniając matkę kościołów w diecezji, postanowił, by łaski Jubileuszu 
posoborowego miały swą siedzibę w katedrze diecezjalnej i opierały się „na jed-
nym biskupie, ojcu i pasterzu powierzonych sobie owiec”. Katedra bowiem wy-
różnia się nie tylko szczególną godnością, ale przede wszystkim „stanowi cen-
trum jedności, porządku, władzy i prawdziwego nauczania w jedności z Piotrem”. 
Dlatego w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana w Warszawie mamy zanosić 
modły dziękczynne i błagalne, odnawiać się duchowo, poznawać treść doku-
mentów soborowych i zdobywać święte łaski Jubileuszu. Powiązanie Jubileuszu 
z katedrą i biskupem jakże odpowiada założeniom zawartym w Konstytucji 
o Kościele.

ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA JUBILEUSZU

Mając to na uwadze, postanawiamy, że rozpoczynając od Środy Popielcowej 
aż do Niedzieli Palmowej, każdej niedzieli o godzinie 18 w warszawskiej katedrze 
Świętego Jana odprawiane będą specjalne nabożeństwa, w czasie których biskupi 
i wyznaczeni kapłani głosić będą nauki soborowe obrazujące zakres uchwał, za-
mierzeń Kościoła i apostolstwo w świecie współczesnym. Również w tej świątyni, 
rozpoczynając od niedzieli pasyjnej, przez cały tydzień prowadzone będą święte 
jubileuszowe misje na temat zadań dzisiejszego człowieka w Kościele i w świe-
cie w świetle postanowień soborowych. W okresie całego Jubileuszu spowiednicy 
w katedrze otrzymają specjalne uprawnienia do rozgrzeszania win popełnionych 
względem Boga, Kościoła i jego hierarchii.
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ŁASKI JUBILEUSZU

Owoce Jubileuszu staną się pełniejsze, jeśli w tym czasie korzystać będzie-
my z łask Ducha Świętego. Sam Ojciec Święty określił ich zakres i warunki. 
Konstytucja apostolska zaznacza, że wszyscy wierni oczyszczeni sakramentem 
pokuty i zasileni Komunią Świętą, modląc się w intencji Papieża, mogą uzyskać 
za każdym razem odpust zupełny, jeśli przynajmniej trzy razy wysłuchają wy-
kładów o dokumentach Soboru powszechnego lub trzech kazań misyjnych, bądź 
w duchu modlitewnym będą uczestniczyli w ofierze Mszy Świętej odprawionej 
w sposób uroczysty przez biskupa w świątyni katedralnej. Nabożeństwa tego ro-
dzaju odprawiane będą w Środę Popielcową, w Niedzielę Palmową, w czwartek, 
piątek, sobotę i niedzielę Wielkiego Tygodnia, we Wniebowstąpienie Pańskie 
i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nadto w czasie Jubileuszu każdy może 
uzyskać raz jeden odpust zupełny, jeśli pobożnie nawiedzi katedrę i odmówi w niej 
jedną z uznanych formuł wyznania wiary, na przykład „Wierzę w Boga”.

ZACHĘTA PASTERSKA

Podając do wiadomości ogłoszony przez Papieża nadzwyczajny Jubileusz 
posoborowy, zachęcam Was, Bracia w kapłaństwie, gorliwe szeregi stanu zakon-
nego, a nade wszystko Was, Drodzy Diecezjanie – do ubogacenia serc i umysłów 
łaskami świętego Jubileuszu. Przybywajcie pojedynczo lub gromadnie do Bazyliki 
Archikatedralnej Świętego Jana w Warszawie, by brać udział w modlitwie, nabo-
żeństwach, słuchaniu nauk, misjach świętych, za przyczyną Matki Kościoła, Maryi 
Wspomożycielki, i podjąć zadania odnowy duchowej w służbie Boga i człowieka.

Na te zadania całym sercem Wam błogosławię.

(–) † Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Warszawa, w styczniu 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór – Maszynopis. Zob. również: WAW 1966, nr 3, s. 53–55. Do listu dołączo-
no zarządzenie: „Słowo pasterskie o nadzwyczajnym Jubileuszu posoborowym w Archikatedrze 
Świętego Jana w Warszawie należy odczytać na Mszach Świętych w Środę Popielcową – 23 lutego 
1966 roku, zachęcając wiernych do korzystania z łask jubileuszowych, zwłaszcza przez słuchanie 
nauk soborowych i udziału w misji jubileuszowej w katedrze. Warszawa, 15 stycznia 1966 roku. (–) 
† Jerzy Modzelewski bp, Wikariusz generalny”.

1 Paweł VI, Konstytucja apostolska Mirificus eventus (7 grudnia 1965).
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6

KATOLICKI NARÓD POLSKI – NIE KATOLICY POLSCY! – 
ROZPOCZĄŁ SWOJE ŚWIĘTE TYSIĄCLECIE

Do Archikonfraterni Literackiej i inżynierów

Warszawa, Miodowa, 5 stycznia 1966

Drodzy Członkowie Archikonfraterni Literackiej,
Inżynierowie i Technicy!

Szczęśliwie się złożyło, że są tutaj razem technicy słowa żywego i technicy 
murów, budowli, których kamienie też wołać mogą i często wołają. Mówił o tym 
Chrystus, że gdyby dzieci tej ziemi umilkły, „kamienie wołać będą” [Łk 19,40].

ODBUDOWA I REGOTYZACJA KATEDRY GNIEŹNIEŃSKIEJ

Wczoraj wróciłem z Gniezna. Tam, w Bazylice Prymasowskiej, na Wzgórzu 
Lecha rozpoczynaliśmy rok 1966, to znaczy rok świętego Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Nie wiem, czy przeżyłem kiedy moment bardziej nabrzmiały myślami niż 
ten. Do tego dnia, l stycznia 1966 roku, przygotowywaliśmy się przecież od lat 
dziewięciu przez Wielką Nowennę Narodu, a ponadto w Gnieźnie przygotowywali-
śmy się w sposób specjalny, przez odbudowę i regotyzację katedry prymasowskiej.

Wszystkim wiadomo, że była ona spalona w roku 1945, już po przejściu 
frontu na zachód. Wtedy, gdy już właściwie nie było akcji bojowej, gdy wojska 
odpłynęły już daleko, pijani żołnierze ustawili na rynku gnieźnieńskim miotacze 
ognia i w sposób złośliwy podpalili wyniosłe hełmy na katedrze, a te, spadając, 
swoim ciężarem rozbiły sklepienia i przeniosły pożar do środka. W ten sposób nie-
mal zniszczało wielkie muzeum narodowe, olbrzymie bogactwo nagromadzonych 
przez wieki pomników kultury religijnej i narodowej. Ocalały na szczęście kaplice, 
w których były bodaj największe i najcenniejsze zabytki kultury religijnej w Polsce.

Przystąpiono do odbudowy. Naprzód prowizoryczne zabezpieczenie dachami 
przez ludzi, którzy do dziś dnia tam pracują, a z którymi przedwczoraj wieczorem 
dzieliłem się w Gnieźnie opłatkiem, podkreślając ich olbrzymie zasługi. Są tam 
ludzie, którzy blisko 20 lat pracują przy odbudowie i regotyzacji.

Do mnie należało podjąć śmiałą decyzję, czy skorzystać z olbrzymiego znisz-
czenia katedry gotyckiej, wybudowanej na fundamentach dawnych katedr romań-
skich Mieszka i Chrobrego, a później zbarokizowanej przed 200 laty, za czasów 
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prymasa Łubieńskiego, czy też iść po linii łatwiejszej: odbudować, co się da, i tak 
zostawić. Doszedłem do wniosku, że trzeba skorzystać z okazji i przeprowadzić 
regotyzację katedry. Oznaczało to olbrzymie koszty i długie lata pracy. W rze-
czywistości przez cały czas pracy w Gnieźnie zajmuję się głównie tym, to znaczy 
regotyzacją odbudowywanej katedry.

Ale z góry powiedzieliśmy sobie, że ognie, które rozgorzały na dachach 
katedry, a których żar stopił wszystkie szyby i okna w okolicy, pożar trwający 
tydzień, to wszystko ma swoją wymowę. Przecież to był pożar jeden z najwięk-
szych, po [tym z] 1760 roku. Jak wykazuje profesor [Oskar] Halecki w swojej 
książce pod tytułem Dzieje Polski1 niemal w każdym stuleciu naszych dziejów, 
mniej więcej między 50 a 60 rokiem działy się rzeczy straszne, które później, ja-
kimś dziwnym zbiegiem okoliczności, zamieniały się na czasy błogosławione dla 
Narodu. Tak jest i teraz.

Postanowiłem przygotować katedrę na Tysiąclecie w ten sposób, aby jej od-
słonione piękno gotyckie z czasów Bogorii Skotnickiego2, wiek XIV, swoim pięk-
nem, czystością linii architektonicznej, wyrazistością stylu, porywem gotyckich 
prześwitów, przemówiło do człowieka współczesnego. Nadto, postanowiliśmy 
sięgnąć do serca, do podziemi, aby odkryć przeszłość, dotknąć szacownych pro-
chów nagromadzonych tam na calcu3, którego warstwy odsłaniają nam VI wiek 
przed Chrystusem, ślady dawnej kultury, ślady kultu pogańskiego. Na tych po-
kładach wyrosła katedra Mieszkowa, katedra Chrobrego, Kazimierza, a później 
katedra Bogorii Skotnickiego i ta, stojąca do dziś dnia, regotyzowana przez nas, 
Bazylika Prymasowska.

Te pokłady dziejowe i szperanie w prochach nagromadzonych przez ziemię 
nauczyło nas wielkiego szacunku dla przeszłości Narodu. Jeszcze lepiej zrozumie-
liśmy, że chociaż rok 966, ściśle data 14 kwietnia, jest niewątpliwie momentem 
przełomowym, to jednak wyrasta on już z jakiejś ewolucji, z przygotowania du-
chowego pod posiew Ewangelii, z dorobku świadomości narodowej i politycznej. 
Trzeba było ugruntować i umocnić ten dorobek naturalny, przyrodzony, nadać mu 
szczytne ramiona i skrzydła, co zostało uczynione przez chrzest dworu książę-
cego Mieszka, za sprawą Rzymu, z czasów papieża Jana XIII. A umocnione zo-
stało samodzielną strukturą organizacyjną Kościoła w metropolii gnieźnieńskiej, 
za czasów papieża Sylwestra II. Imperator Otton III i Bolesław Chrobry razem 
spotkali się u stóp grobowca świętego Wojciecha i tam, z woli papieża, ogłosili 
niezależną metropolię ze stolicami biskupimi w Gnieźnie, Kołobrzegu, Wrocławiu 
i Krakowie, a więc w wymiarach, które dzisiaj, niemal identycznie, wchodzą 
w bramy Tysiąclecia Chrztu Polski.

Grzebiąc w tych prochach, uczyliśmy się wiele. Rozumieliśmy, co to zna-
czy wszczepianie się, wkorzenianie się Narodu w glebę ojczystą, ale również co 
znaczy przenikanie tej gleby ojczystej wartościami z wyżyn, aby Boże i ludzkie 
tworzyło jedno.



31

1966, styczeń

KATOLICKI NARÓD POLSKI NA PROGU TYSIĄCLECIA SWOJEGO CHRZTU

Tym rozważaniom poświęciłem w Nowy Rok w katedrze gnieźnieńskiej wie-
le czasu. Przedstawiałem swoim cierpliwym, wyrozumiałym słuchaczom te my-
śli Boże, które wysyłał w świat do rodziny ludzkiej Jezus Chrystus przez swoich 
Apostołów, gdy mówił im: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody”. A oni szli 
i nauczali. Wiemy z przykładów pracy apostolskiej pierwszego chrześcijaństwa, 
jak to chrześcijaństwo, przez cierpienia i bóle Apostołów i wybranych dusz, powo-
li umacniało się w świecie pogańskim, jak ten świat odnawiało. Tak było wszędzie.

Chrystus powiedział: „Idźcie i nauczajcie narody”. Mógł był powiedzieć: 
Idźcie i nauczajcie, chrzcijcie ludzi. To może bardziej odpowiadałoby początkowej 
rzeczywistości. Ale Chrystus, mówiąc: „nauczajcie wszystkie narody”, ludy, miał 
na myśli nie tylko uchrześcijanienie osoby ludzkiej, ale przez ochrzczoną osobę 
ludzką uchrześcijanienie ludzkich i Bożych społeczeństw, czy to będzie rodzina, 
naród czy państwo, wszelkich form życia społecznego, zawodowego, gospodar-
czego. Taka niewątpliwie była myśl Chrystusa.

Chrystus przyszedł zbawić integralnie cały świat. My wiemy, że człowiek 
zbawiony, uświęcony musi być dobrze osadzony w środowisku uświęcanym, aby 
nie podlegał ciągłym wahaniom i pokusom, aby nie był nieustannie narażony na ru-
inę swoich przekonań. Trzeba go zabezpieczyć w jego osobistej wierze, nadziei 
i miłości przez oprawę społeczną, przez ramiona wyciągnięte ku innym ludziom.

Przecież „po tym poznają was, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć bę-
dziecie jeden ku drugiemu”4. Nie można mieć miłości czysto indywidualnej bez 
kontaktów społecznych, bez ciągłego szukania wokół siebie innych. Tym więcej, 
że człowiek, jako tworzywo myśli Bożej, jest istotą społeczną, wszystkimi wła-
ściwościami ciała i ducha nieustannie skierowaną ku innym ludziom. Działanie 
religii nie może być tylko indywidualne, musi być społeczne. Stąd też i uświęcanie 
ludzi jest tym bardziej pewne i zagwarantowane, im bardziej staje się społeczne.

Widzimy to na dziejach naszego Narodu, jak ten Naród ochrzczony w jed-
nostkach stawał się nie Narodem ochrzczonych Polaków, ale stawał się Narodem 
chrześcijańskim. Do dziś dnia mówimy: Polska katolicka. Mówimy: to nie są tylko 
katolicy z Polski – jak nam ciągle poprawia cenzura w listach pasterskich – ale to 
jest Polska katolicka.

Jeden z głównych zarzutów, który ostatnio nam postawiono, a szczególnie 
mnie osobiście, jest ten, że Prymas ciągle mówi o Narodzie katolickim, a powinien 
mówić o katolikach w Polsce. Ja uporczywie mówię o Narodzie katolickim, bo 
do Tysiąclecia Chrztu doszli nie tylko katolicy z Polski, ale doszedł Naród kato-
licki. I temu nikt nie zdoła zaprzeczyć. Nawet socjologiczne studia, statystyczne 
badania i ankiety, prowadzone przez instytucje partyjne czy przez radio, muszą 
przyznać, że jednak w ogromnym procencie Naród nasz jest katolicki, ochrzczony, 
wierzący, praktykujący.
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Przed wyjazdem na Sobór dostałem do ręki wyniki badań socjologicznych, 
zrobionych wcale nie przez katolików. Według tych badań ankietowych w Polsce 
ponad dziewięćdziesiąt procent ludzi przyznaje się do wiary, są wierzący, ponad 
sześćdziesiąt pięć procent ludzi przyznaje się do tego, że są praktykujący. A gdy 
idzie o młodzież, przyznają, że młodzież nasza zaledwie w trzech procentach jest 
niewierząca, w jednym procencie partyjnie zaangażowana, przynajmniej w trzy-
dziestu pięciu procentach praktykująca, w sześćdziesięciu procentach jest wierzą-
ca, a w osiemdziesięciu procentach przyznająca się do sympatii dla Kościoła i dla 
tradycji katolickich w Polsce.

Dlatego też jako odosobniony fakt można przyjąć oświadczenie, ogłoszone 
ostatnio przez PAX w „Słowie Powszechnym”, w którym mówi się, że nie mamy 
nic wspólnego z chrześcijańskim Zachodem, że nie możemy i nie chcemy powie-
dzieć o sobie: „Polska – przedmurzem chrześcijaństwa”, że mamy inne związki, 
inne zaangażowania, a z tym chrześcijaństwem nie chcemy mieć nic wspólnego. 
– Wydrukowano to niedawno w prasie warszawskiej5.

Takie próby oderwania Narodu polskiego od pnia tradycji chrześcijańskiej, 
zachodnio-chrześcijańskiej, rzymskokatolickiej możemy wybaczyć, możemy 
uznać za słabość, wyrachowanie i przejść nad tym do porządku dziennego. Faktem 
bowiem jest, że do Tysiąclecia Chrztu Polski doszli nie tylko poszczególni kato-
licy, ale doszedł cały Naród katolicki. Za taki jesteśmy uważani w całym świecie. 
Takimi byliśmy i na Soborze.

Można mówić o tym, że ochrzczeni Polacy przez swą postawę, światopo-
gląd i życie religijne wywarli olbrzymi wpływ na duchową formację Narodu, tak 
że z pogańskiego, o nieokreślonym kulcie, stał się on Narodem chrześcijańskim, 
włączonym w wielką rodzinę Kościoła rzymskokatolickiego. Tak wygląda Polska 
roku Pańskiego 1966 w dniu 1 stycznia, po swojej tysiącletniej drodze zbliżającej 
się do daty 14 kwietnia, kiedy to przed 1000 lat Polska przyjęła chrzest.

EPISKOPAT POLSKI NA SOBORZE 
 – REPREZENTANCI KATOLICKIEGO NARODU POLSKIEGO

Biskupi polscy obecni na Soborze nie mogli o tym zapomnieć. Na Sobór poje-
chali nie tylko katoliccy biskupi polscy, ale na Sobór pojechał katolicki Episkopat 
Polski. Tak też byliśmy na Soborze traktowani, nazywani i rozumiani. Swoją obec-
nością stwierdzaliśmy, że Polska jest nadal katolicka. Myślę, że takie stwierdzenie 
nie przynosiło ujmy nikomu, ani nam, katolikom, ani nawet politykom, którym 
za granicą się zarzuca, że zwalczają Kościół katolicki. Mogli użyć tego argumen-
tu: nie zwalczamy was, skoro przyjechaliście na Sobór jako Episkopat Polski. To 
widocznie nas oczerniają. – Może byłoby to polityczne, chociażby po to, aby zwal-
czyć tego Prymasa, który ciągle krzyczy, że Kościół w Polsce jest prześladowany. 
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Ale do tego trzeba pewnej sprawności intelektualnej, aby dostrzec taką możliwość 
i z niej skorzystać. Nie skorzystano, a nawet uczyniono wręcz co innego. Ale to są 
rzeczy mniejszej wagi.

Istotnej wagi jest to, że biskupi polscy na Soborze czuli się jako Episkopat 
Polski, jako reprezentanci Kościoła katolickiego w Polsce, jako reprezentanci ka-
tolickiego Narodu polskiego. Z tej pozycji przemawialiśmy na Soborze, z tą po-
zycją liczono się w najrozmaitszych instytucjach soborowych. Z tego powodu ja 
zostałem zaliczony do Prezydium Soboru, a wielu polskich biskupów znalazło się 
w różnych kluczowych komisjach soborowych. Z tego tytułu najrozmaitsze epi-
skopaty całego świata starały się o nawiązanie kontaktu z Episkopatem polskim. 
Takie kontakty były bardzo liczne. Rozmowy, wymiana poglądów, informacji, 
ustalanie współpracy na przyszłość, to wszystko wiązało się z pozycją Kościoła 
katolickiego w Polsce.

Myślę, że i to mógłby być dla polityków wygodny argument. Może nawet 
za wygodny. A może niewygodny, bo dowodził, że dwadzieścia lat upośledzenia 
Kościoła w Polsce nie zdołało tego Kościoła zniszczyć i rozłożyć, jak stało się to 
w Czechach czy na Węgrzech.

Może to ujawniało jakąś szczególną niespożytość społeczeństwa katolic-
kiego w Polsce. Może pokazywało niesłychanie ścisłą więź między Narodem 
a Kościołem w Polsce i przez to mogło być niewygodne. Ale wydaje mi się, że te 
więzi, które narastały przez 1000 lat, tak łatwo rozluźnić się nie dadzą. Może naj-
wyżej jakieś „popielowe myszy” tu lub ówdzie je nadwyrężają, ale jednak one 
pozostają. Tym bardziej, że nie są materialne, ale duchowe, że są to moce nadprzy-
rodzone, które przez kulturę religijną, chrześcijańską, wiążą Naród nie tylko sam 
w sobie, ale też wiążą go z innymi narodami katolickimi świata.

Byliśmy i jesteśmy świadomi tej więzi. Dlatego też zbliżając się do Tysiąclecia 
Chrztu Polski, pragnęliśmy poinformować cały świat o tej wielkiej dacie dzie-
jowej. Uczyniliśmy to w różny sposób. Naprzód, odpowiadając indywidualnie 
na bardzo wiele pytań ze strony różnych biskupów będących na Soborze, co to jest 
Tysiąclecie Chrztu Polaki i jak się Polska do tego przygotowuje. Zresztą, w ka-
tolickiej prasie światowej były zamieszczane informacje o Wielkiej Nowennie 
Narodu i wszyscy zorientowali się dostatecznie w tym, że Polska od lat szykuje się 
do swego tysiącletniego Jubileuszu.

Nadto uważaliśmy, że trzeba cały Sobór poinformować o tej zbliżającej 
się uroczystości. Stąd 4 grudnia ubiegłego roku został odczytany na auli sobo-
rowej przez Sekretarza Generalnego Soboru6, mój list do Ojców Soborowych 
o zbliżającym się Millennium, zapowiadający również – na znak naszej wspól-
noty – rozdanie wszystkim Ojcom Soborowym wiernej kopii obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. To zostało dokonane. W ciągu kilkunastu minut w dłoniach 
wszystkich biskupów całego świata katolickiego znalazł się obraz Królowej 
Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej.
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Było to dla nas tym radośniejsze, że w tym samym dniu z woli Ojca Świętego 
poświęciłem w Rzymie, na przedmieściu Borgata di Rustica, kamień węgielny 
pod budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, 
ku upamiętnieniu Tysiąclecia Chrztu Polski7. Papież chciał, aby w Rzymie istniał 
widomy znak tego przeżycia nieobojętnego dla całej rodziny katolickiej.

Z jakim entuzjazmem biskupi całego świata przyjęli nasz dar, trudno jest opo-
wiedzieć. Trzeba było to widzieć, patrzeć na to i zbierać pokłosie wrażeń, podzięko-
wań, jak mnie się to przygodziło. Patrząc na to wszystko, jeszcze bardziej zrozu-
miałem, jak Polska katolicka jest w świecie popularna, jak uważnie świat patrzy 
na jej losy, jak patrzy na palce tym, którzy w Polsce rządzą. To nie jest mała sprawa. 
Właśnie przez to, że Polska znajduje się w rodzinie katolickiej, jest poniekąd pod 
wspólną uwagą całego świata katolickiego. A dzisiaj, można też powiedzieć z uwagi 
na upowszechnienie się ideału wolności, równości i sprawiedliwości, jest ona, jak 
wszystkie narody, pod kontrolą i uwagą całego świata, całej rodziny ludzkiej. Dziś 
jedno państwo nie może robić z narodem tego, co mu się żywnie podoba, bo na to pa-
trzy świat i to ocenia. Według tego ocenia również i poziom kulturalny danego narodu.

Do nas należało wiele ucierpieć, wiele milczeć, byleby tylko nie rzucić cienia 
na naszą Ojczyznę i na to, co się u nas dzieje z Kościołem. Tak często zarzucano 
mi tu, w prasie krajowej, że na Soborze milczę. Ja mówiłem na Soborze. Mówiłem 
wtedy, gdy milczeć nie można było, gdy tego wymagały moje obowiązki biskupa, 
który w czasie Soboru jest nauczycielem nie tylko własnej diecezji, ale i nauczy-
cielem Kościoła. Ilekroć mój urząd nauczycielski w Kościele tego wymagał, za-
wsze mówiłem. Ale i to, jak wiadomo, nie budziło zachwytu. Cóż dopiero, gdybym 
użył całej swojej wymowy. Przypuszczam, że to też nie podniosłoby szacunku dla 
mnie tutaj i że sytuacja mogłaby być jeszcze bardziej drastyczna. Trzeba więc było 
niekiedy czynić użytek z milczenia. Ale czasem milczeć nie wolno – wtedy, gdy 
sumienie tego wymaga.

Niemniej jednak uważaliśmy, że trzeba świat przynajmniej poinformować 
o naszej uroczystości. Wczuwaliśmy się w atmosferę panującą na Soborze, w woła-
nia o wolność religijną, o wyjście Kościoła do świata współczesnego. Wczuwaliśmy 
się w nastroje ekumeniczne, w nurty wolnościowe, w dążność do zrywania sta-
rych, niekiedy zardzewiałych kanonów, które już dzisiaj nie mogą mieć swojej 
wychowawczej mocy. Widzieliśmy, jak Papież wyprawia do Konstantynopola mi-
sję specjalną, na czele której stanął mój sąsiad z Prezydium, kardynał Lawrence 
Shehan z Baltimore, i jednocześnie – i w Rzymie, i w Konstantynopolu – zniesio-
no wzajemne ekskomuniki sprzed dziewięciu wieków8. To wszystko wskazywało, 
że chrześcijaństwo wchodzi w jakieś nowe szlaki dziejowe ku przyszłości.

To było też lekcją dla ludów, narodów i państw, aby zrywali z wszelką formą 
dyskryminacji, ucisku, gwałtów administracyjnych, nacisków na sumienie, ogra-
niczania wolności osoby ludzkiej, podejmowania walki z przekonaniami religij-
nymi. To otwierało szeroko ramiona, było oddechem dla utrapionego człowieka.
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Na tym tle my, polscy biskupi, wysyłaliśmy swoje message, listy do episko-
patów katolickich całego świata, donosząc im o Sacrum Poloniae Millennium. 
Zredagowaliśmy dotychczas 56 odrębnych dokumentów, które zostały skierowane 
do różnych narodów, nie tylko w Europie, ale i w obydwu Amerykach, w Afryce, 
Azji, Australii, Oceanii, wszędzie gdzie Kościół żyje, gdzie działają katolickie 
episkopaty, na tle poszczególnych państw czy narodów. W ten sposób w obliczu 
całego świata od razu ustawiliśmy Polskę w centrum zainteresowań.

Kto zna się na polityce międzynarodowej, to wie, że niełatwo jest doko-
nać takiego dzieła. Trzeba wielu zabiegów ministerstwa spraw zagranicznych, 
ambasadorów i posłów, aby skoncentrować od razu uwagę całego świata na jed-
nym narodzie. Dzięki Bożej pomocy, dzięki więzi nadprzyrodzonej, jaka istnieje 
w Kościele, jedności wszystkich członków Mistycznego Ciała Kościoła, udało się 
nam to uczynić. Przez te listy, message soborowe, przez rozdanie obrazu Matki 
Bożej, w krótkim czasie Polska stanęła w centrum zainteresowań całego świa-
ta katolickiego i nie tylko katolickiego. Zwłaszcza niektóre z listów miały taki 
charakter, że musiały zainteresować nie tylko świat katolicki, ale wszystkich lu-
dzi, którzy czują się w swoim bycie zagrożeni przez możliwość nowych wojen 
i prześladowań.

Być może, że zrobiliśmy za wiele. Być może, że [rozbudziliśmy] aż tak wiel-
kie zainteresowanie, przeprowadziliśmy aż tak wielką mobilizację na rzecz Polski, 
że mogło się to nie podobać ludziom zazdrosnym o władzę, wpływy, znaczenie 
i reprezentację.

Mnie się wydaje, że w tej całej kampanii przeciwko Episkopatowi polskiemu 
idzie nie tyle o jakieś merytoryczne sformułowania w naszych listach, ale jest to 
walka o władzę, o wpływy. Jest ona tym bardziej bezprzedmiotowa, że my wcale 
o tego typu władzę nie walczymy. My tylko zaświadczamy, że Polska katolicka 
jest w rodzinie narodów, że pomimo wszystko dochodzi cała, nierozbita, niezdez-
organizowana do Sacrum Poloniae Millennium. A to możemy uczynić jako oby-
watele, bez konfliktu z ministrem spraw zagranicznych czy też z ambasadorami.

Nasze prawa obywatelskie rozumiemy w ten sposób, że człowiek w Polsce 
przez to, że jest ochrzczony – nie traci swych praw obywatelskich, i przez to, że jest 
biskupem czy kapłanem – też nie traci swych praw i obowiązków obywatelskich. 
Ja też jestem Polakiem, chociaż jestem katolikiem. A jako Polak mam wszystkie 
prawa reprezentowania na właściwej płaszczyźnie mojego Narodu, przyznawania 
się do wspólnoty narodowej i zabiegania o godne imię, o właściwą sławę dla moje-
go Narodu. Z tego prawa i z tych obowiązków zrezygnować nie mogę, bo dopiero 
wtedy czuję się obywatelem, człowiekiem wolnym w swojej wolnej Ojczyźnie.

Nie mogę więc przyjąć zarzutów, jakobyśmy my, biskupi polscy, wchodzi-
li w nieswoje obowiązki. Mówiliśmy jako biskupi katoliccy do biskupów kato-
lickich. Do narodów katolickich całego świata mówiliśmy o sprawach Bożych, 
o Tysiącleciu, prosiliśmy o modlitwę, powoływaliśmy się na różne więzi, wiążące 
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nasz Naród z poszczególnymi narodami katolickimi. Byliśmy w prawie to mówić. 
Byliśmy na swoim poziomie i w zakresie naszych praw.

Stąd też to wszystko, co później nas spotkało, musimy raczej uważać za złe 
odczytanie intencji Episkopatu Polski. A może też za przerost ambicji, uwrażli-
wień, za chęć ograniczania naszych praw jako katolików, obywateli, z czym abso-
lutnie pogodzić się nie chcemy i nie możemy.

Uważamy, że mówiąc to odważnie, stwarzamy lepszą pozycję, nawet dla na-
szych władz państwowych, niż gdybyśmy przez milczenie stwarzali mistyfikację 
pozornej zgody na te ograniczenia. Stajemy w jaśniejszym świetle jako ludzie, któ-
rzy mają prawo i obowiązek walczyć o swoje prawa, jako katolicy i jako Polacy.

Może z czasem postaramy się o to, aby wszystkie te nasze listy doszły 
do świadomości katolików, może uda się kiedyś ogłosić księgę milenijną, w któ-
rej te wszystkie listy będą zamieszczone, a zwłaszcza list Episkopatu Polski 
do Episkopatu Niemiec, który wzbudził tyle kontrowersji. Kto uważnie i spokojnie 
przeczyta go, nawet w formie zniekształconej, jak podano w „Forum”9, to zobaczy, 
że ta cała wielka awantura nie ma podstaw, nie ma sensu, a nadto nie przystoi 
poważnemu Narodowi z dziejową kulturą i władcom, którzy takiemu Narodowi 
przewodzą.

My mamy swój poziom życia narodowego, obywatelskiego. Z racji tego po-
ziomu nie wolno nam dopuszczać do takich widowisk, które by pomniejszały nasz 
Naród i pojęcie o jego kulturze w obliczu świata. Niestety, to się stało. Można by 
to jeszcze naprawić, ale wtedy trzeba by się było przyznać wyraźnie do jakiejś 
pomyłki. Na razie się to nie dzieje.

PRACA JUBILEUSZU POSOBOROWEGO

Drodzy Moi! Poświęciłem więcej uwagi tym sprawom, bo wiem, że się 
[nimi] interesujecie. Z drugiej strony też ubolewamy nad tym, że nie jesteśmy 
w stanie dostarczyć Wam, jakbyśmy chcieli, tekstów autentycznych. Ponieważ po-
mimo wołania, że nie doręczyliśmy tekstów władzom państwowym, właściwie nie 
możemy ich wydrukować w ich autentycznej treści. Tak jak zresztą nie możemy 
wydrukować wielu dekretów i konstytucji soborowych, które cenzura albo skreśla, 
albo usiłuje przeinaczać, na co się zgodzić nie możemy.

Stąd katolicy w Polsce nie są tak poinformowani o Soborze, jakby mieli 
do tego prawo. A wysiłek nasz, biskupów przemawiających z ambon, z konieczno-
ści musi być ograniczony, bo i czas, i siły ludzkie na to nie pozwalają, aby dotrzeć 
wszędzie, aby dziesiątki i setki razy mówić o tych sprawach, o których trzeba by 
mówić całymi godzinami, aby dać właściwy obraz pracy Kościoła na Soborze.

Ojciec Święty myślał w skali światowej o obowiązku poinformowania wier-
nych o Soborze. Dlatego też zarządził Jubileusz posoborowy, który ma się odby-
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wać we wszystkich katedrach biskupich. Jego głównym tematem mają być prze-
mówienia informujące o pracy Soboru, o głównych dokumentach soborowych. To 
będziemy powoli czynili.

Teraz wypadnie mi tylko Was, Najmilsi, Inżynierów, Techników i Członków 
Archikonfraterni, jak najgoręcej zachęcić do tego, abyście przez systematyczną 
pracę wmyślali się w tematykę soborową. Jest ona olbrzymia, rozległa. Z progra-
mu, który mi położono, widać już, że tę pracę podejmuje się wśród inżynierów 
i techników. A na pewno jest ona już prowadzona i w Archikonfraterni Literackiej. 
Powoli więc, stopniowo, będziemy przepracowywali dokument po dokumencie, 
będziemy omawiali główne nurty i myśli soborowe, główne kierunki przebudowy 
myśli Kościoła zmierzającego do świata współczesnego.

Rok, który się zaczął, będzie w Polsce poświęcony głównie historycznym 
wspomnieniom i rozważaniom dziejowej drogi Kościoła przez ziemię polską, ale 
nie będzie też wolny i od tematyki soborowej. Ufamy więc, że nasze zorientowa-
nie się w głównych kierunkach pracy soborowej pójdzie w ciągu tego roku mocno 
naprzód.

Tego Wam gorąco życzę i tego też oczekuję od Was. Słusznie katolicy ocze-
kują na wezwanie do współdziałania z Kościołem w realizacji uchwał soboro-
wych. W części już realizujecie te uchwały przez wasze katolickie życie, przez 
wypełnianie obowiązków ojców i mężów katolickich, przez waszą przykładną 
pracę w dziedzinie zawodowej, w dziedzinie waszego szczegółowego powoła-
nia. A jeszcze bardziej przez apostolstwo, do którego wszyscy jesteście powołani 
i przez realizację głównego zadania życiowego, przez osobistą świętość i dosko-
nałość, która daje nam pełny obraz Kościoła katolickiego.

Życzę Wam osobiście i waszym rodzinom, a przez Was i całej Ojczyźnie, aby-
ście, gdziekolwiek się znajdziecie w waszej pracy, dawali świadectwo prawdzie, 
abyście się nie lękali, bo prawda wyzwala, prawda zwycięża. Widzimy, jak zafał-
szowane kłamstwo jest orężem obosiecznym. I w tym wypadku, gdy posłużono 
się gruboskórnym kłamstwem, to wszystko zadziałało na krótką metę. Mobilizując 
opinię tych i owych przeciwko biskupom polskim, ostatecznie rykoszetem ugodzi-
ło w organizatorów kłamstwa, bo jeszcze bardziej wzbudziło nieufność i niewia-
rę do ich poczynań. A to niekiedy ujemnie rzutuje nawet i na poczynania dobre 
i na zamiary szlachetne, tak że – jak widzimy – olbrzymia jest krzywda w tym źle 
ustawionym stylu i stosunku do obywatela.

Na jednym z zebrań w Stolicy, gdzie usiłowano od ludzi wysokiej klasy 
uzyskać rezolucję potępiającą list Episkopatu Polski, organizatorzy usłyszeli: 
Przestańcie nas okłamywać. Szanujcie nas. – To była godna odpowiedź, bo z kłam-
stwem nie ma co polemizować. Wyjaśnić spokojnie prawdę i koniec.

Życzę Wam, Najmilsi, abyście w waszej pracy osobistej i społecznej zawsze 
cieszyli się prawem do prawdy, wolności, szacunku, sprawiedliwości, miłości, 
o co się upominał w swojej encyklice Pacem in terris Ojciec Święty Jan XXIII10.
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Dla waszych rodzin i dla waszych serc wypraszam od Ojca Niebieskiego, od 
Dzieciątka Bożego, przez przyczynę Jego Matki, wszystkie radości, pokój Boży, 
całą miłość i chrześcijańskie nadzieje. Aby się one urzeczywistniły, z serca Wam 
pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Oskar Halecki, Historia Polski, tł. Jan Bielatowicz, Zofia Kozarynowa, Londyn 1958.
2 Jarosław Bogoria Skotnicki herbu Bogoria (ok. 1280–1376), arcybiskup gnieźnieński w la-

tach 1342–1371, autor statutów wiślickich i wielkopolskich, odbudował katedrę gnieźnieńską.
3 Calec – jałowa pod względem archeologicznym warstwa geologiczna.
4 Por. Dąbr – J. 13,35.
5 Zob. tekst nr 2, przyp. 3.
6 Sekretarzem generalnym Soboru Watykańskiego II był abp Pericle Felici.
7 Zob. tekst nr 4, przyp. 5.
8 Ksiądz Prymas przypomina spotkanie 7 grudnia 1965 papieża Pawła VI z wysłannikiem 

prawosławnego patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I, metropolitą Melitonem. Zniesiono 
wówczas ekskomuniki nałożone w 1054, będące początkiem rozbicia Kościoła. Drugie wyda-
rzenie to misja papieska, której przewodniczył kard. Lawrence Shehan, arcybiskup Baltimore, 
do Konstantynopola. Tam, również 7 grudnia 1965, w obecności patriarchy Atenagorasa I odczyta-
no uroczyście dokument mówiący o zdjęciu ekskomuniki.

9 Zob. tekst nr 2, przyp. 2.
10 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (11 kwietnia 1963).

7

EGZAMIN TYSIĄCLECIA Z NASZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA: 
PRZEBACZAMY!

Do nauczycieli w czasie Opłatka

Warszawa, Miodowa, 5 stycznia 1966

Przed chwilą z tej sali wyszła młodzież, którą Wy wychowujecie. Przyszła 
ona z życzeniami i wypowiedziała nadzieje wobec przedstawiciela Kościoła świę-
tego w Polsce, który [związany] z dziejami Narodu polskiego doszedł do swoje-
go Tysiąclecia. Ta młodzież, wypowiadająca swoje nadzieje, wiarę i zaufanie, to 
owoc pracy waszej i rodzin katolickich, które wytrwale wychowują młode pokole-
nie Polski w duchu Ewangelii Chrystusowej.
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TEOLOGIA CHRZTU NARODU – NASZA WSPÓLNOTA Z OCHRZCZONĄ 
RODZINĄ LUDZKĄ W KOŚCIELE

Polska katolicka przeżywa w tych dniach chwile wyjątkowe. Liczymy so-
bie tysiąc lat. Już od dawna przyzwyczailiśmy się tak myśleć i nasi historycy nie 
widzą powodów do odstąpienia od tego tradycyjnego myślenia, że właśnie jest to 
rok tysiączny chrześcijaństwa w Polsce, a niewątpliwie i tysiączny rok konkretnej 
świadomości narodowej i politycznej Polski.

Możemy przyjąć za słuszne wszystkie dociekania historyczne, etnograficzne 
i etnologiczne, dotyczące dawniejszej przeszłości i dłuższej formacji zarówno na-
rodowej, państwowej czy też nawet religijnej. Jednak historyczne dane wskazują, 
że w dniu 14 kwietnia 966 roku, w miejscu spornym, [zaistniał] fakt niewątpliwy: 
książę gnieźnieński Mieszko, wraz ze swoim dworem, przyjął chrzest święty. Czy 
to było w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, jak współcześnie 
coraz częściej się mówi, to już jest problem dalszy, problem historyków. Data jest 
pewna i fakt jest pewny.

Od tego momentu rozpoczyna się systematyczna, coraz bardziej pogłębiająca 
się w świadomości religijnej droga Narodu za Chrystusem. Naród zmienia powoli 
swą treść duchową, z Narodu polskiego staje się coraz bardziej chrześcijańskim. 
Może naprzód formalnie, raczej zewnętrznie, obrzędowo, jednak coraz bardziej 
świadomie, aż do tej formacji duchowej i tej świadomości, którą my dzisiaj, po ty-
siącu lat, reprezentujemy.

Przemawiając w dniu 1 stycznia w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie na ten 
temat, rozwijałem myśl, moim zdaniem, bardzo doniosłą. Dotyczy ona posłannic-
twa Kościoła i przemian duchowych, które to posłannictwo dopełnia się w spo-
łecznościach i w jednostkach. Posłannictwo Kościoła jest odpowiedzią na wezwa-
nie Chrystusa: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je”. Niewątpliwie, 
w Polsce i w innych społecznościach narodowych czy politycznych chrzczono nie 
narody, ale ludzi. Chrzczono takich ludzi, którzy mieli większą lub mniejszą świa-
domość swej wspólnoty z konkretnym narodem lub państwem. Ale ci ochrzczeni 
ludzie przemieniali coraz bardziej indywidualną świadomość ochrzczonych chrze-
ścijan w świadomość społeczną, narodową. Ochrzczeni Polacy tworzyli ochrzczo-
ną społeczność narodową, państwową, a w niej wyrastała moralność teologiczna, 
ewangeliczna, kultura religijna i narodowa zarazem, obyczaj, tradycje, przeżycia, 
dzieje. Chociaż odchodziły i odpływały do Ojca Niebieskiego ochrzczone jednost-
ki, chociaż umierali ochrzczeni Polacy, pozostawał w tej ziemi ochrzczony Naród. 
Najwspanialsze postacie dziejowe, wypełniwszy swoje zadanie na tej ziemi, ode-
szły do Ojca, ale zostawał Naród.

Rzecz znamienna, im bardziej Kościół szedł naprzód, im bardziej wszcze-
piał się w życie Narodu, tym bardziej pogłębiał się związek między Chrystusem, 
chrześcijaństwem, Kościołem a Narodem. Widzimy tu misterium Chrystusa, któ-
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ry wszczepia się w konkretne życie. To jest plan Boży. Wystarczyłoby, zapewne, 
Ojcu Niebieskiemu posłać Słowo Przedwieczne na ten świat. Ale On chciał, aby to 
Słowov w Maryi ciałem się stało i mieszkało między nami, aby na czele rodziny 
ludzkiej stanął Bóg-Człowiek i dalej poprowadził ją ku jej eschatologicznym, osta-
tecznym celom, o których tak pięknie mówił Sobór Watykański II w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele.

Jak w całej rodzinie ludzkiej, tak też było i w Polsce. Widzieliśmy, że Kościół 
chrzcił nieustannie młodych Polaków, nieustannie przyjmował ich ostatnie tchnie-
nie, budził w nich nadzieje: „nie umarłeś wszystek”1, oddawał Ojcu, a na tej ziemi 
pozostawał Naród chrześcijański.

Dzisiaj coraz częściej w rozważaniach nad naszym Tysiącleciem chrześcijań-
stwa mówi się nie tylko o teologii chrztu jednostki, ale o teologii chrztu Narodu. 
I to jest słuszne. Po to Bóg stał się Człowiekiem, po to Słowo zespoliło się z cia-
łem ludzkim, z człowieczeństwem, aby konkretny Bóg-Człowiek stanął przed 
konkretnym dziecięciem Bożym, żyjącym w takiej czy innej formacji społecznej, 
aby przez tego człowieka następowało jak gdyby nowe wcielenie chrześcijaństwa 
w życie Narodu. I na tym, myślę, można oprzeć całe rozumowanie, że mogą istnieć 
chrześcijańskie, katolickie narody, które mają swoje posłannictwo. Powstaje rodzi-
na ludzka chrześcijańska, powstaje społeczność tej rodziny w rzymskim Kościele 
katolickim, który jest społecznością tylu narodów i wyrazem wypełniania posłan-
nictwa i woli Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

My, polscy biskupi, widzieliśmy to dobitnie na auli soborowej i rozumieliśmy 
to dobrze, wiedząc, że tkwimy w społeczności katolickiej, mamy z nią wspólnotę 
i nie odrzekamy się jej, jak to niekiedy czynią ludzie podający się za katolików. 
Ostatnio czytaliśmy w „Słowie Powszechnym” bolesne oświadczenie grupy, która 
chce przemawiać imieniem całego Narodu i wyrzeka się wspólnoty z chrześcijań-
stwem2. Nie chce uważać się za przedmurze chrześcijaństwa, szuka sobie innych 
wspólnot i innych powiązań! Zostawmy to na boku.

Mamy świadomość naszej wspólnoty z ochrzczoną rodziną ludzką, żyjącą 
w ramionach świętej Matki-Kościoła. Chrystus jest gwarantem naszej nieśmier-
telności, tak jak jest gwarantem przez swoją obecność nieśmiertelności Kościoła. 
Istnieją więc nie tylko ochrzczeni Polacy, nie tylko polscy chrześcijanie, ale ist-
nieje Naród ochrzczony, Naród katolicki, istnieje katolicka społeczność narodowa, 
która dochodzi teraz do swego Tysiąclecia.

LISTY BISKUPÓW POLSKICH DO EPISKOPATÓW CAŁEGO ŚWIATA

Biskupi polscy, obecni na Soborze, mieli ze strony episkopatów całego świa-
ta bardzo wiele dowodów zainteresowania się Polską, nie tylko jako ochrzczonymi 
Polakami, ale jako Narodem katolickim. Z tej pozycji biskupi polscy, świadomi 
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doniosłej chwili, gdy Kościół w Polsce stoi na progu swego Tysiąclecia, przema-
wiali do wszystkich episkopatów całego świata katolickiego, do tej wielkiej rodzi-
ny katolickiej, do narodów ochrzczonych, w pełni czy w części, wszędzie, gdzie 
żyje Chrystus w Kościele, wszędzie, gdzie działa hierarchia.

Pięćdziesiąt sześć listów, które wysłaliśmy, dotarło do wszystkich episko-
patów całego świata, nie tylko w Europie, ale i w obydwu Amerykach, w Afryce, 
Azji, Oceanii i w Australii. Przemawiało jedno dziecko wielkiej Chrystusowej ro-
dziny do swoich braci.

Tym episkopatom katolickim i tym narodom opowiadaliśmy o naszej uroczy-
stości, o naszym Tysiącleciu. Wskazywaliśmy na różne, większe czy też słabsze 
więzy dziejowe, które zjednoczyły nas w ramionach wspólnej Matki-Kościoła. 
Wskazywaliśmy też niekiedy na wspólne przeżycia, radosne czy bolesne, wiemy 
bowiem, że w jednej wspólnej rodzinie bywa rozmaicie, raz jest radośnie, raz bo-
leśnie. I prosiliśmy o modlitwę, o udział w naszych uroczystościach milenijnych 
przynajmniej przez modlitwę. Byliśmy dobrze zrozumiani przez te episkopaty. 
Otrzymałem mnóstwo odpowiedzi, w których mówiono nam: Weźmiemy udział 
w waszych radościach, w waszym „Te Deum”. Przynajmniej będziemy modlić się 
za Was. Może wielu z nas dotrze do Polski, może będziemy razem z Wami śpiewać 
Te Deum na Jasnej Górze. Tylko czy to będzie możliwe, nie wiemy. – My też nie 
wiemy. Ale przyjmujemy tę wielką radość z naszej radości i jesteśmy wdzięczni 
za dary modlitwy. To jest też przejaw wielkiej wspólnoty rodziny chrześcijańskiej, 
która umie radować się z radującymi i cierpieć z cierpiącymi.

Dzisiaj spokojnie oceniam to, co stało się na Soborze. Naprzód wysłaliśmy 
56 listów do dwu i pół tysiąca biskupów katolickich całego świata. Później, w dniu 
4 grudnia, ogłosiliśmy w auli soborowej nasze message do całego świata katolic-
kiego, zwracając uwagę na uroczystości milenijne w Polsce i prosząc o modlitwę. 
Wtedy na auli soborowej jako znak naszej wspólnoty, jako zaproszenie do modli-
twy, rozdawaliśmy wierną kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W ten sposób, 
w kilkanaście minut, w ręku każdego biskupa katolickiego globu znalazła się Ta, 
którą my nazywamy Dziewicą Wspomożycielką, „daną ku obroniev Narodu pol-
skiego”, jak to śpiewamy w wotywie o Matce Bożej Jasnogórskiej.

Wydaje mi się, że był to dla biskupów katolickich Polski najbardziej właści-
wy sposób ustawienia Narodu katolickiego w centrum zainteresowania całej kato-
lickiej rodziny ludzkiej, żyjącej na globie. Wydało się nam, że wychodząc z pozy-
cji biskupów katolickich i przemawiając do biskupów katolickich, wypełnialiśmy 
nie tylko naszą powinność członków rodziny Chrystusowej, ale też oddawaliśmy 
wielką przysługę Narodowi polskiemu, bo biskupom całego świata, wszystkich 
narodów, języków, ludów, barw skóry i różnych formacji kulturowych mówiliśmy: 
Polska jest, Polska trwa, Polska żyje, Polska wierzy, Polska mówi, Polska jest 
katolicka, Polska jest wolna! – Chyba nie jest to grzechem. Zdaje się, że to jest 
nawet zasługa. My wiemy, znając międzynarodowe życie polityczne, jak trudno 
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jest niekiedy różnym narodom dostać się do świadomości międzynarodowej. My 
wiemy, ile ambasady i placówki dyplomatyczne muszą niekiedy wydać pieniędzy 
na umieszczanie w prasie artykułów, aby budzić świadomość o narodzie. To są 
„sumy bajońskie”. A my grosza, złotówki, nie wydaliśmy na to, aby w kilkanaście 
minut powiedzieć całemu światu: Polska jest. Trzeba się z nią liczyć. Jest Narodem 
wspaniałym, ma swą tradycję tysiąclecia. – To jest wielka sprawa, wielka zasługa.

Już kilka razy mówiłem, snując wspomnienia o Soborze, że kiedyś na auli so-
borowej podszedł do mnie jeden z biskupów murzyńskich, niewątpliwy Murzyn, 
i pyta mnie, co to jest Sacrum Poloniae Millennium. Odpowiedziałem: To znaczy, 
że przed tysiącem lat Polska została ochrzczona i teraz my obchodzimy jubile-
usz. – Wtedy on na to: Taki jubileusz w moim kraju będę obchodzić za 950 lat. 
– W świadomości tego biskupa murzyńskiego uformował się obraz Narodu, który 
ma swe bogate przeżycia i bogatą formację religijną, moralną, społeczną i kultu-
ralną. To budzi szacunek.

Zapewne, pojechaliśmy na Sobór, aby pracować w szkole Ducha Świętego, 
aby zajmować się sprawami teologicznymi, taką czy inną odnową Kościoła. To 
prawda. Ale byliśmy na Soborze nie tylko jako biskupi, ale byliśmy jako polscy 
biskupi. Niełatwo jest zapomnieć o tym, że się jest polskim biskupem, nawet 
na Soborze. Nie jest łatwo zapomnieć o tym, że się jest Polakiem, tym więcej, 
że było tam tylu Polaków z różnych krańców świata i że różni biskupi raz po raz 
dopytywali się o Polskę. Przez to niejako przypominali nam o tym, o czym nie 
mogliśmy zapomnieć. Mówili do nas jako do Polaków, interesowali się nami jako 
Polakami. Pragnęli od nas wiadomości o Polsce.

Wydaje mi się, że dobrze służyliśmy Polsce katolickiej, Polsce jako Narodowi 
i polskiej racji stanu. A może za wiele rozgłosu uczyniliśmy Polsce? Nie mieliśmy 
zamiaru wyręczać placówek dyplomatycznych, nie mówiliśmy jako ambasadoro-
wie, posłowie, ministrowie. Zawsze mieliśmy świadomość, że mówimy jako bi-
skupi. A że pozycja Kościoła i autorytet biskupa jest tak wielki, że tak bardzo 
liczą się z nami w świecie katolickim, że aż z tego zrodziło się olbrzymie, potężne 
wrażenie i zainteresowanie naszym Narodem, to chyba za to można by raczej do-
stać Polonia Restituta3, a nie co innego. Ale nie chcemy ani pierwszego, ani dru-
giego, chociaż niczego się nie wyrzekamy. Przynajmniej mamy tę świadomość, 
że na Soborze zrobiliśmy dobrą sławę Polsce katolickiej.

Nieraz biskupi innych krajów mówili o dojrzałym umiarze biskupów polskich, 
o umiarze w wypowiadaniu się, o ładzie myśli, o tym, że nie silimy się na kraso-
mówstwo i unikamy demagogii, że nie moralizujemy, ale przedstawiamy problemy. 
Taki był styl naszej pracy, że biskupi polscy zawsze przemawiali na Soborze nie 
we własnym imieniu, tylko imieniem całego Episkopatu. Chodziło o oszczędność 
czasu, bo było nas przecież dwa i pół tysiąca, każdy miał prawo głosu, a czasu było 
mało. W ciągu jednej sesji mogło przemawiać piętnastu, dwudziestu biskupów, 
w czasie nie większym niż dziesięć minut. Czas był tam niesłychanie kosztowny, bo 
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każdy przemawiający biskup zajmował czas dwu i pół tysiącu biskupów od razu. To 
są kosztowne rzeczy. Trzeba było być oględnym, oszczędnym w wypowiadaniu się.

Taką opinię, ludzi rozważnych i dojrzałych, wyrobiliśmy sobie i sądzę, że ta 
opinia nie przynosi ujmy Polakom katolikom.

Pisząc nasze listy do episkopatów świata, nawiązywaliśmy, jak nakazuje uprzej-
mość, do wspólnych przeżyć. Najłatwiej było to uczynić, pisząc list do Episkopatu 
francuskiego. Najwięcej bowiem elementów chrześcijańskich i kulturalnych wiąże 
nas z tym narodem. Łatwo było pisać list do biskupów amerykańskich, bo tam 
jest prawie dziesięć milionów polskich katolików i prawie czternaście milionów 
ludzi żyjących obecnie w Stanach Zjednoczonych przyznało się do polskiego po-
chodzenia. Jest tam ponad 800 parafii polskich i dziesięciu biskupów pochodzenia 
polskiego. To jest wielka społeczność, która też przygotowuje się do Tysiąclecia 
Chrztu Polski i najwięcej interesuje się uroczystościami milenijnymi. Najłatwiej 
było nam pisać do nich i dlatego też od nich zaczęliśmy. Ale pisaliśmy także do bi-
skupów afrykańskich. A mieliśmy do czego nawiązać, bo Murzyni uważają Matkę 
Bożą Jasnogórską za swoją rodzoną Siostrę. Mówią: Madonna Nera4 – to nasza 
Czarna Siostra. A wielu biskupów i księży murzyńskich pokazywało mi w swoim 
brewiarzu obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, który tam pewnie zawieźli, od 
czasów ojca [Jana] Beyzyma5, polscy misjonarze i polskie zakonnice.

Ale musieliśmy pisać również i do biskupów niemieckich. Jasna sprawa, 
że milczeć i pominąć [ich] nie było można. Trzeba było wydobyć te treści, które 
nas łączą i wydobyliśmy je, jak to dobrze dziś wiadomo, a co nie było wiadome 
na początku tej awantury. Domagano się ode mnie listu autentycznego, skiero-
wanego do biskupów niemieckich. Uważałem, że zwyczaje towarzyskie panujące 
między nadawcą listu a adresatem na to nie pozwalają. Myślę, że niejeden odbior-
ca mego listu nie byłby zadowolony, gdybym list do niego skierowany rozdawał 
na prawo i na lewo. Nie ma takich zwyczajów.

Uważaliśmy też, że nie mamy obowiązku naszego listu komukolwiek poka-
zywać. Odmówiliśmy, może wskutek tego opóźniła się właściwa informacja o tre-
ści tego listu, ale może dobrze się stało. To jest ta „felix culpa”, szczęśliwa wina, 
która niekiedy ujawnia zło głębiej tkwiące, a które trzeba ujawnić.

List został ogłoszony w prasie polskiej, w „Forum”6. Szkoda tylko, że było 
tam tyle, jak to się mówi, „chochlików drukarskich”, które niekiedy miały cechę 
zwykłych fałszerstw, zwłaszcza w liście Episkopatu niemieckiego do biskupów 
polskich. Były to, mówiąc delikatnie, teksty sfałszowane. Wiem, co mówię, bo 
mam autentyk i mam możność porównać z „Forum”. Gdy zaprotestowaliśmy, od-
powiedziano uroczyście w warszawskiej prasie, że jednak tekst jest autentyczny. 
No cóż, na to rady nie ma. Naszym rodakom musimy jakoś wierzyć.

A jednak tekst, który doszedł do wiadomości przez prasę warszawską, nie był 
tekstem autentycznym. Ktokolwiek zapoznał się z tekstem autentycznym, odniósł 
wrażenie, że biskupi polscy powiedzieli biskupom niemieckim i ich Narodowi całą 
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prawdę z naszych ciężkich dziejowych przeżyć obydwu narodów. A że tak też zrozu-
mieli biskupi niemieccy, to widać z ich listu, w którym przyznali, że Naród niemiecki 
dopuścił się wiele krzywd wobec Narodu polskiego i że w imię Narodu niemieckiego 
wyrządzono Narodowi polskiemu wiele krzywd. To napisali sami biskupi niemieccy.

Nie jest rzeczą łatwą przyznawać się do winy. My daliśmy im sposobność 
przyznania się do winy. Nie jest to pierwszy raz. Mam od dawna kontakty, z tytułu 
obowiązków, z biskupami niemieckimi i wiem, że ich postawa wobec biskupów 
polskich – widzieliśmy to na Soborze – była postawą ludzi upokorzonych. Byli 
upokorzeni tym, czego dokonano w Polsce w imię narodu niemieckiego w cza-
sie okupacji. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Episkopatu niemieckiego, 
kardynał [Julius] Döpfner, którego w naszej prasie tak niewłaściwie oświetlano, 
tyle razy mówił mi, i to nie tylko w swoim imieniu, że oni są głęboko zawstydzeni 
tym, czego Niemcy dokonali w Polsce w czasie ostatniej wojny. Powtórzę to, co 
kilka razy mi mówił: Dla nas nie jest najważniejszym problemem rewizja waszych 
granic zachodnich, tym bardziej, że czas pracuje dla Was, a coraz mniej jest teraz 
w Niemczech takich pokoleń, które patrzą z zainteresowaniem na wschód. Oni wi-
dzą już swoją ojczyznę na Zachodzie, a czas pracuje na Was. Myślimy raczej o tym, 
jak na przyszłość lepiej ułożyć wzajemne stosunki obydwu narodów.

Pamiętam, że gdy pierwszy raz kardynał Döpfner sformułował to stanowisko, 
nie tylko swoje, dostrzegł moją rezerwę. Wtedy powiedział: Rozumiem, że bisku-
powi polskiemu, Polakowi, trudno w to uwierzyć. – Odpowiedziałem: Nie kryję 
tego, nie taję. Za dużo widziałem, co działo się w Polsce. Byłem uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego. Widziałem dużo i niewątpliwie trudno jest uwierzyć, 
ale nie można nie uwierzyć.

Powiedzieliśmy więc całą prawdę i – ciekawa rzecz – że biskupi niemieccy 
dziękują nam za to.

Drodzy Moi, w stosunkach ludzkich to jest tak, że gdy się komuś porządnie 
„zmyje głowę”, to mu się potem mówi: bardzo Cię przepraszam, ale musiałem 
Ci to powiedzieć. My też musieliśmy to powiedzieć: bardzo Cię przepraszam, bo 
wymaga tego jakaś przyzwoitość. Ludzie o wąskiej kulturze towarzyskiej robią 
z tego problem, zapominając o tym, że gdy biskup ochrzczony mówi do biskupa 
ochrzczonego, a Polak ochrzczony mówi do Niemca ochrzczonego, to obydwaj 
muszą być chrześcijanami i muszą Ojcze nasz mówić do samego końca: „Odpuść 
nam nasze winyv, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

AKTUALNOŚĆ CHRYSTUSA I JEGO KOŚCIOŁA

Nie wszędzie ta druga część wzbudziła entuzjazm, ale w tym właśnie widzę 
tę „szczęśliwą winę” i dla nas. Polega ona na tym, że po dokonanym już w cią-
gu Wielkiej Nowenny narodowym rachunku sumienia z naszego chrześcijaństwa 
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jeszcze brakowało nam najtrudniejszej dla człowieka umiejętności: przebaczania. 
Chrystus każe: „Miłujcie nieprzyjaciołyv wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was 
mają w nienawiści”. To jest rzecz trudna, ale jest ona znamieniem chrześcijaństwa, 
tworzy perspektywę postępu kultury ludzkiej w przyszłość. Bez tej idei przeba-
czania nieprzyjaciołom kończy się wszystko, kończy się i chrześcijaństwo, nie ma 
perspektyw wieczności, w nieskończoność.

Ale jeżeli trzeba przebaczać nie siedemkroć, ale siedemdziesiąt siedemkroć, 
to wtedy religia, która ma takie perspektywy, jest wieczna. Wtedy postęp kultury 
ludzkiej wydłuża się w nieskończoność, nie kończy się mieczem, który zabi-
ja, ale ma możliwości prawdziwie humanistyczne, niekończące się dla rodziny 
ludzkiej.

To jest chrześcijaństwo i na tym polega jego aktualność, aktualność Koś-
cioła, aktualność Chrystusa. Zanim tu przyszedłem, przeczytałem jeszcze raz 
w „Argumentach” artykuł Leszka Kołakowskiego o Jezusie Chrystusie7. Już czy-
tałem go dwa razy. Ale ponieważ jest to zjawisko rzadkie w „Argumentach”, więc 
aby mnie wzrok nie mylił, jeszcze raz to przeczytałem.

Mówię do wychowawców, do nauczycieli, a sam wróciłem ze „szkoły so-
borowej” Ducha Świętego po czterech latach pracy, gdzie wszyscy otrzymaliśmy 
dyplom uczestnictwa. Jeszcze jeden uniwersytet i to niemały. Skoro więc takie 
rzeczy mówię do wychowawców jako świeży absolwent szkoły soborowej Ducha 
Świętego, muszę przed Wami, przed tą „komisją egzaminacyjną”, przed ludem 
Bożym powołanym do współdziałania w Kościele przez swą obecność, zdać jakiś 
egzamin. Zdaję przed Wami egzamin z tego, czego nauczyłem się na Soborze: wi-
dzę przynajmniej, że zrozumieć do końca chrześcijaństwo, to znaczy nie stawiać 
mu granic. Zrozumieć Chrystusa, to znaczy widzieć Jego rzeczywistą obecność, 
tak jak widzi to soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Zaczyna się ona 
od wspaniałego rozdziału o misterium Kościoła, to znaczy o Chrystusie żyjącym, 
ożywiającym i uświęcającym w Kościele.

Ale Sobór widzi również i człowieka. Mówi o nim szczególnie w Konstytucji 
pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Sobór widzi w Kościele 
Chrystusa i widzi człowieka zbawianego, widzi ten stosunek. Rozumie, co znaczy 
obecny w rodzinie ludzkiej Chrystus, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 
zstąpił z nieba. Chrystus tak mocno wszedł w życie rodziny ludzkiej, że Jego obec-
ności po prostu nie można nie widzieć. To właśnie stwierdza w swoim artykule 
Leszek Kołakowski. Jakkolwiek będziemy patrzyli na Chrystusa, czy od strony 
teologicznej, historycznej, kulturalnej, etnologicznej, mitologicznej, czy jakiej-
kolwiek, nie sposób zaprzeczyć, że Chrystus tkwi w świadomości rodziny ludz-
kiej. Filozofowi ateiście powiedzieć takie rzeczy nie jest sprawą łatwą. Człowiek 
może przebijać się przez siebie, przez swoje męki, udręki, bóle, cierpienia, okre-
sy niewiary, może nawet absolutne deflacje, całkowite odejścia, ale to człowiek 
odchodzi. Od jego słabej świadomości odpływa niekiedy fakt, że Chrystus jest 
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w rodzinie ludzkiej. On nie odchodzi. Wczoraj, dziś i jutro jest ten sam. To jest 
wyrazistość wymowy świata współczesnego. Stwierdza ją Sobór.

Kościół liturgicznie pokazuje ją nam w sposób prawdziwie dziecięcy i prze-
mawiający bardzo dobitnie do wyobraźni nauczycieli, wychowawców. Gdyby 
w stajni betlejemskiej ukazał się dojrzały, dorosły Człowiek, to wasze zaintere-
sowania byłyby mniejsze. Ale gdy tam jest Dziecię, mówicie, że to Ktoś z wa-
szej branży, Ktoś z waszej materii, kto Was interesuje, to coś dla Was. Tak, to 
jest dla Was, to jest dla nas wszystkich. Rozumiemy Chrystusa, który nam mówi: 
„Ktokolwiek słucha słowa mego i czyni je, ten mi i matką, i bratem, i siostrą jest”8. 
To my wszyscy. Bierzemy to Niemowlę, które urodziło się tu, w 1966 roku, w ty-
siącznym roku chrześcijaństwa w Polsce i niesiemy do Narodu, do wszystkich 
dzieci Bożych. Człowiek ochrzczony w Polsce będzie składać się na ochrzczony 
Naród polski, jako rzeczywistość, która jest i która przechodzi w swoje drugie 
tysiąclecie i nas z sobą zabiera.

Ochrzczony Mickiewicz poszedł do Ojca Niebieskiego, ochrzczony 
Krasiński, Słowacki, Norwid poszli do Ojca Niebieskiego, ale ich chrześcijański 
duch użyźnił Naród, który tym duchem żyje. On jest, nie da się go zaprzeczyć, 
więc ma prawo do Sacrum Poloniae Millennium.

Drodzy Moi! Przez tę jedną noc z 1965 na 1966 rok wszyscy postarzeli-
śmy się i spoważnieli. Jesteśmy pokoleniem Tysiąclecia, do którego przedtem 
przygotowywaliśmy się przez Wielką Nowennę. Ja jestem Prymasem Tysiąclecia, 
chociaż nie myślałem, że tego doczekam. To jest poważna sprawa. My, niewąt-
pliwie, przeżywamy ten rok Tysiąclecia ze świadomością odpowiedzialności. 
Przeżywamy go w duchu najbardziej właściwym. Nie układaliśmy prawie żad-
nych programów na rok 1966, tylko powiedzieliśmy sobie, że my, biskupi polscy, 
będziemy jeździli szlakiem historycznym od jednego miasta do drugiego i będzie-
my tam śpiewać wielkie „Te Deum” Narodu, dziękując Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, przez Matkę Najświętszą, za Krzyż, Ewangelię, Kościół, sakramen-
ty święte. Będziemy jechali: Gniezno – 14 kwietnia, a potem Poznań, Wrocław, 
Kołobrzeg, Kraków, Kruszwica, Toruń, Gdańsk, Opole i tak dalej. Tam, w naj-
starszych katedrach, będą zbierali się biskupi, otoczeni przedstawicielami spo-
łeczeństwa katolickiego, aby śpiewać Te Deum, dziękując Bogu za to, że przed 
tysiącem lat powołał nas do chrześcijaństwa.

To jest usposobienie na rok 1966. Radujcie się, i mówię Wam ponownie, 
radujcie się, i żyjcie aktem dziękczynienia. Gdy będziecie mieli skłonność, na-
wet podczas spowiedzi wielkanocnej, bić się mocno w piersi i mówić: moja wina, 
moja wina, moja bardzo wielka wina, to raczej odłóżcie żal za grzechy na rok 
przyszły, a teraz dziękujcie Panu Bogu. Dziwny to pasterz, który mówi rzeczy 
tak rujnujące. W każdym razie w tym roku wołajcie: „Gratias agimus Tibi prop-
ter magnam gloriam Tuam – Dziękujemy Ci za wielką chwałę Twoją”; „Gloria 
Tibi Trinitas – Chwała Tobie Trójco Święta”; „Gloria Patri, et Filio et Spiritui 



47

1966, styczeń

Sancto – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Módlcie się dziękczynie-
niem, dziękujcie Bogu za wszystko, za wasze życie, za to, że jesteście ochrzczeni, 
że jesteście w świętej rodzinie katolickiej, że jesteście w społeczności, tej wraż-
liwej na wasze człowieczeństwo, która budzi w całym świecie, społeczeństwie 
i Narodzie nieustanny szacunek dla człowieka, dla osoby ludzkiej, dla jej praw 
i która przypominając obowiązki, nieustannie walczy o pozycję osoby ludzkiej 
w świecie współczesnym.

Przed chwilą miałem w ręku książkę [Adama] Schaffa Jednostka a mark
sizm9. Wolałbym, aby napisał: osoba społeczna a marksizm. To byłoby ciekawsze 
zestawienie, bo traktor czy maszyna, to też jednostka, ale nie osoba, a człowiek 
jest osobą. W tym mieści się jego szlachetne, genetyczne pochodzenie od Ojca. 
W tym mieszczą się też jego prawa, nienadane mu przez żadnego człowieka, 
ale przez samego Boga, który tak ukształtował istotę rozumną i wolną, że jest 
ona osobą. To jest olbrzymia pozycja i osobista, własna, i rodzinna, i narodowa, 
a nawet polityczna czy religijna, jak to świetnie widzimy w całej nauce Soboru 
Watykańskiego II.

Najmilsi! Życzę Wam radości z waszego powołania. A zakończę tym, od cze-
go zaczęliśmy. Zaczęliśmy od oglądania żłóbka, więc powiem Wam: Moje Dzieci, 
bądźcie zawsze dziećmi Bożymi! – To jest życzenie biskupa Warszawy.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Por. Pieśń III Horacego.
2 Zob. tekst nr 2, przyp. 3.
3 Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – polskie państwowe odznaczenie cywilne 

nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obron-
ności krju, działalności społecznej, służby państwowej; ustanowione w 1921 roku.

4 Czarna Madonna.
5 O. Jan Beyzym (1850–1912), jezuita, misjonarz, pracował wśród trędowatych na Mada-

gaskarze, beatyfikowany w 2001 roku.
6 Zob. tekst nr 2, przyp. 2.
7 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
8 Por. Mt 12,50.
9 Adam Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965.
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8

JESTEŚCIE POKOLENIEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA  
– Z CZYM IDZIECIE W PRZYSZŁOŚĆ?

Do młodzieży licealnej archidiecezji warszawskiej

Warszawa, Miodowa, 5 stycznia 1966

Dawniej mówiono zawsze do Was: Droga Młodzieży, ale teraz, zdaje się, nie 
lubicie takiego odezwania, więc Was troszkę odmłodzę i powiem: Drogie Dzieci 
Moje. Tym więcej, że przemawiam do Was w okresie Dziecięctwa Bożego, gdy 
Kościół w liturgii ukazuje nam Dziecię Boże i tak często, szczególnie w ostatnich 
dniach, śpiewa: „Puer natus est nobis – Dzieciątko się nam narodziło – et Filius 
datus est nobis – i Syn jest nam dany”1.

Przemawiam do Was z pozycji odmłodzonych, ponieważ i sam troszkę się 
odmłodziłem. Przemawiam do młodzieży, która chodzi do szkoły, a ja też przed 
chwilą wróciłem ze „szkoły”. Byłem przez trzy miesiące w soborowej szkole 
Ducha Świętego, na Watykanie. Szkoła moja trwała cztery lata, po trzy – czte-
ry miesiące każdego roku. Otrzymałem również dyplom z ukończenia tej szkoły. 
Poczułem się wtedy bardziej w pozycji koleżeńskiej do Was i dlatego też do wielu 
miast, na ile na to czas pozwalał, wysyłałem listy do młodzieży szkolnej całej 
mojej archidiecezji. Może nie wszędzie te listy dotarły, ale wydaje mi się, że nie 
pominąłem żadnego większego skupiska młodzieży i wszędzie na adres parafii 
wysyłałem Wam pozdrowienie.

Wylegitymowałem się troszkę przed Wami, aby stanąć na równej płaszczyź-
nie, bo wiem, że działania odgórne dzisiaj nie są modne i lepiej się jakoś „wyrów-
nać”, aby znaleźć wspólny język z pokoleniem, które rośnie na drugie tysiąclecie 
Polski Chrystusowej.

Drodzy Moi! Kościół każdego roku przypomina nam nasze dziecięctwo. 
Dlatego stawia nam żłóbek dziecięcy i ukazuje Chrystusa jako Dziecię. Czyni to 
dla stwierdzenia prawdy historycznej, że tak było, jak również, aby ukazać dzieło 
odnowy, zaczęte przez Chrystusa, a każda odnowa zaczyna się od dziecięctwa. 
Czyni to i dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i ostatecznie naszym ideałem, nie-
jako przepustką do nieba, jest to, abyśmy stali się jako dzieci. – „Jeśli nie staniecie 
się jako dzieci, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego”2.

Chociaż wasze młodzieńcze ambicje wyrywają Was jak najrychlej z okre-
su dziecięcego, jeszcze będzie taki czas, gdy zapragniecie być znowu dziećmi. 
Właśnie dlatego ze względów nie tylko teologicznych, ale i psychologicznych, 
i społecznych, trzeba jak najdłużej utrzymać styl dziecięcej prostoty. Z tym łączą 
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się wszystkie szlachetne ambicje i sny młodzieńcze, bo przed nami są wszystkie 
możliwości, które może każdego dnia zamykają się tak, jak zamykają się oczy 
na mijający dzień, aby otworzyć się na nowy dzień jutra.

KOŚCIÓŁ OBECNY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM I W NASZEJ OJCZYŹNIE

W szkole soborowej Kościół dwóch tysięcy lat mówił przez biskupów całego 
świata katolickiego, a więc i przez polskich, do rodziny ludzkiej o tych ambicjach, 
które ma na przyszłe życie. Kościół często wzywany był przez teologów, filozo-
fów, socjologów, psychologów, pedagogów, a nawet polityków, aby nie zatracał 
związków ze światem współczesnym.

Ze wszystkich zagadnień, którymi zajmował się Sobór, bodaj najbardziej po-
pularnym był schemat o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Niekiedy 
nadawano temu schematowi znaczenie tak wielkie, jak gdyby uważano, że Kościół 
ma się zacząć dopiero teraz, po Soborze. Ale Kościół nie mógłby być obecny 
w świecie współczesnym po Soborze, gdyby nie było go i do Soboru. Musiał więc 
w jakiś sposób już być obecny w świecie współczesnym. On jest obecny, my to 
dobrze wiemy. Chrystus, który od Ojca przyszedł na ten świat, tak wszedł w życie 
świata i zamieszkał w swoim Kościele, że jest stale w nim obecny.

Uwydatnia nam to szczególnie dobitnie soborowa Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele. Przypomina nam wszystkim, że Kościół ma swoją tajemnicę, swoje 
misterium, którym jest Chrystus żyjący w Kościele i uświęcający go. Jeżeli więc 
mówi się o tym, aby Kościół był obecny w świecie współczesnym, to trzeba przy-
jąć, że on już w jakimś wymiarze jest, bo Chrystus w Kościele i przez Kościół jest 
stale obecny w świecie współczesnym.

Już chociażby to, że tak bardzo wołano do Ojców Soborowych, aby ujrzeli 
wszystkie potrzeby współczesnego świata, dowodzi, że wrażliwość na Kościół, 
na jego posłannictwo istnieje nadal, że we współczesnym zamieszaniu, w upadku 
wszelkich ideałów, Kościół jednak ciągle budzi nadzieje.

Może właśnie dlatego, aby lepiej odpowiedzieć tym nadziejom ludzkim, pew-
nego dnia Ojciec Święty Paweł VI zajął miejsce w samolocie i poleciał do Nowego 
Jorku, do ONZ3, a więc do instytucji, która nie jest przyzwyczajona do tego, aby 
w niej przemawiali księża, duchowni, chociaż nie brak tam katolików. Papież sta-
nął pośrodku przedstawicieli wszystkich niemal narodów i przemawiał, jak ongiś 
Paweł w Areopagu, może z większym powodzeniem. Po 34 godzinach znalazł się 
znowu na progu Bazyliki Piotrowej. Należałem do tego grona Prezydium Soboru, 
które wyszło na próg Bazyliki, aby powitać Papieża po tej niezwykłej wyprawie.

Obecność Papieża w ONZ świadczy i o tym, że Kościół jest skierowany ku 
współczesnemu światu i jego potrzebom. A przyjęcie Papieża w ONZ i charak-
ter tego przyjęcia wskazuje również na to, że ten świat w jakiejś formie oczeku-
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je obecności tych wartości, prawd, duchowych mocy i zasad, które reprezentuje 
i głosi Kościół.

A więc Kościół się nie zestarzał, chociaż liczy sobie dwadzieścia wieków. 
Tym bardziej nie zestarzał się on w Ojczyźnie naszej, w której pracuje wieków 
dziesięć.

Wczoraj wróciłem z Gniezna, gdzie w najstarszej bazylice polskiej, w ka-
tedrze prymasowskiej, rozpoczynałem nowy, niezwykły rok Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Jest to rok oczekiwany, do którego przygotowywaliśmy się przez dziewięć 
lat Wielkiej Nowenny po Ślubach Narodu, czyniąc dokładny rachunek sumienia 
z naszej drogi tysiąclecia za Chrystusem, w światłach krzyża i w mocach łaski. To 
było wstrząsające przeżycie, właśnie tam, w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, 
ponieważ jest to miejsce, w którym bodaj najdawniej wyznawany był Jezus 
Chrystus. Bazylika ta kryje prochy tego, co zginęło, i nadal przyjmuje w swoje 
odnowione mury wołanie „Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo”.

Przed kilkoma miesiącami oglądałem odkopane przez archeologów podzie-
mie tej katedry. Znaleźliśmy tam ogromne, świetnie zachowane palenisko ze sto-
sem kości i popiołów, gdzie według podań uprawiany był niemal centralny kult po-
gański dla Polski przed tysiącleciem. W tych popiołach znaleziono karykaturalną 
rzeźbę czy też zwykły korzeń drzewny podobny swoimi wymiarami do człowieka. 
Nazywano ten posąg: bogini Nyja4. Opowiadano o niej, że była to krwawa bogini, 
która zjadała swoje dzieci. Na tym miejscu Mieszko kazał budować świątynię ku 
uczczeniu Bogurodzicy, która nie zjada swoich dzieci, ale daje życie. Mówimy 
o niej Vita, Dulcedo et Spesv nostra. A więc religia śmierci odchodzi, w świecie 
polskim zajmuje pozycję religia życia, która ma nas prowadzić ku nieśmiertelności.

W tych dniach opowiadano mi, że utraciliśmy tę boginię Nyję, bo ktoś ją 
z podziemi ukradł, ale w międzyczasie ustawiliśmy na wielkiej kopule nad kaplicą 
Najświętszego Sakramentu postać Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą skierowa-
liśmy ku miastu. Jeden z franciszkanów nazwał Ją gnieźnieńską „Nike”, bo tak 
mniej więcej skierowana jest ku światu chrześcijańskiemu i biegnie w ten świat ze 
zwycięską nowiną, że niesie mu życie.

SOBÓR CHRZEŚCIJAŃSKIEGO HUMANIZMU

To jest znamię Kościoła Chrystusowego, który jest Kościołem życia. Jego 
zadaniem jest dać życie wzięte z Chrystusa, obudzić ambicję i wolę życia, prze-
zwyciężać wszystko, co jest ze śmierci, i wierzyć w rzetelny postęp przez życie. 
Właśnie dlatego Kościół na Soborze budził tyle nadziei i wypowiadał je.

Wystarczy przypomnieć żywą wiarę Kościoła w człowieka. Kościół wierzy 
nie tylko w Boga-Człowieka, ale wierzy w człowieka, w jego wysoką godność, 
w jego przeznaczenie, prawa, wzięte z samego Boga, obowiązki, w jego pozycję 
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w rodzinie ludzkiej. A wierzy tak mocno, że każe nam w Credo śpiewać wielką 
prawdę, że Bóg-Człowiek, „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił na tę 
ziemię i stał się Człowiekiem”, aby porozumieć się z ludźmi, z Bożymi dziećmi.

Sobór bardzo dużo mówił o człowieku. Na nowo odsłaniał współczesne-
mu światu, że najważniejszą wartością na świecie jest człowiek, tak iż możemy 
o nim powiedzieć „res sacra homo” – święta to rzecz człowiek. Tak wysoka, nie-
zniszczalna jest wartość osoby ludzkiej, że człowiek raz poczęty już nie może 
być zniszczony. Człowiek ma początek, bierze go z miłującej woli Ojca, ale jego 
istnienie już nie ustaje.

Takiemu człowiekowi służy Kościół i nieustannie nam to przypomina, 
że mamy tylko jedno życie, ale za to niekończące się. Wszystko na tej ziemi znika. 
Najpotężniejsze mocarstwa, ustroje, formacje społeczne czy kulturowe, całe cy-
wilizacje, to, co wyrasta tylko z materii, chociaż przez moce ducha – to wszystko 
ustaje. Jedynie życie człowieka, jak uczy nas Prefacja Mszy żałobnej, nie ustaje, 
tylko się odmienia. Nie ma takiej siły, nawet kosmicznej, która byłaby zdolna uni-
cestwić duszę człowieka. To nie jest możliwe. Nawet sam Bóg tego nie czyni, bo 
On jest Stwórcą naszego życia i szanuje swoje dzieło. Nawet Bóg nie unicestwia 
człowieka, tylko wtedy – nawet gdy prawa fizyczne zdają się zagrażać jego bytowi 
– jeszcze nas ratuje przez wiarę w zmartwychwstanie i przez fakt zmartwychwsta-
nia swojego Syna.

Taką wiarę w wysoką godność człowieka wypowiedział Sobór. Gdy z czasem 
otrzymamy do ręki teksty soborowe, będzie dla Was rzeczą bardzo pouczającą, 
abyście z pomocą waszych wychowawców, księży prefektów, zapoznali się z nie-
którymi dokumentami soborowymi. Gdy zechcecie je studiować, to radzę Wam 
zacząć od dokumentu o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Najpierw 
w części pierwszej odczytajcie rozdziały I i II, o człowieku, jego godności i prze-
znaczeniu. To jest wielka pochwała człowieka, wielka karta wolności i godności 
człowieka. Ten materiał, ta treść, nawet w człowieku, który poddał się [psychicz-
nej] deflacji5, jeszcze jest zdolna obudzić nowe ambicje i nowe pragnienia do prze-
zwyciężania siebie, do przezwyciężania trudności i do śmiałego kroczenia ciągle 
naprzód ku bezkresnemu przeznaczeniu naszego człowieczeństwa.

A dopiero gdy sobie to dobrze przestudiujecie, to radziłbym wrócić 
do Konstytucji dogmatycznej o Kościele i przestudiować rozdział po rozdziale. To 
będzie dobry materiał dla wszystkich ośrodków katechetycznych, dla wszystkich 
programów, a nawet jako lektura, którą przy pomocy kapłanów możecie zupeł-
nie bezpiecznie i bez trudu przeprowadzić. Wtedy zrozumiecie, jak Kościół jest 
optymistyczny, jak nie poddaje się deflacjom współczesnym, jak chroni się przed 
tragizmami, jak nie uważa, że wszystko przepadło.

Nie jest słuszną rzeczą łamanie rąk i to nad wszystkim, nad rzeczywistością, 
sytuacjami, nad młodzieżą, nad przyszłymi pokoleniami. Zawsze trzeba mieć peł-
ne zaufanie do niespożytych mocy, które są złożone w naturze człowieka, istoty 
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rozumnej i wolnej, która przebija się przez siebie i przez rzeczywistość społeczną, 
kulturalną i polityczną. A gdy to wszystko rozsypuje się w popioły, człowiek nadal 
trwa, nieskończenie i niespożycie. Dla tego człowieka potrzeba na tym świecie 
przewodnika, który by trwał, nie rozsypywał się w popioły, ale był zawsze mło-
dy. Taką właśnie instytucją jest Kościół Chrystusowy. Kościół dlatego jest mło-
dy, że jego tajemnicą jest Chrystus, który nie umiera i który, szczególnie w okre-
sie Bożego Narodzenia, pokazywany jest jako Dziecię, jakby na nowo wyruszał 
do spełnienia wszystkich swoich zadań.

Mając na uwadze to, co Sobór mówi o człowieku i jego wysokiej godności, 
możemy powiedzieć, że ten Sobór biskupów, teologów, filozofów, myślicieli, mo-
ralistów, liturgistów, psychologów, a może nawet polityków, we właściwym tego 
słowa znaczeniu, jest przede wszystkim Soborem humanistycznym, w znaczeniu 
chrześcijańskiego humanizmu. Po czteroletniej pracy na Soborze, w komisjach 
przygotowawczych do Soboru, w Prezydium Soboru i na auli soborowej na se-
sjach generalnych czy też publicznych wydaje mi się, że Sobór, który miał być 
pastoralnym, duszpasterskim bardziej niż teologicznym, jest przede wszystkim 
Soborem humanistycznym. Jak Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia stał się 
Człowiekiem, tak też i Sobór, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia przemówił 
mową współczesnych głodów, pragnień, tęsknot i dążeń człowieka.

KOŚCIÓŁ BUDZI W NAS NADZIEJĘ

Dobrze się stało, że Sobór zakończył się w wigilię Tysiąclecia Chrztu Polski. 
To było świetne, niejako uzupełniające, przygotowanie do naszej Wielkiej Nowenny, 
która została ubogacona treściami soborowymi w swojej dziewięcioletniej, tak roz-
ległej tematyce.

Wy jesteście młodzieżą drugiego tysiąclecia. Tylko my, ludzie urodzeni 
w pierwszym tysiącleciu, postarzeliśmy się, a Wy śmiało przekładacie nogi przez 
próg Tysiąclecia i idziecie ku przyszłości, z tymi wartościami chrześcijańskie-
go humanizmu, które ukazuje nam Sobór. Tak pięknie wyłożył to już przedtem 
Jan XXIII w swojej encyklice Pacem in terris.

Z czym idziecie w przyszłość? – Idziecie z waszą żywą wiarą, którą pielęgnu-
jecie wytrwale pomimo przeszkód, jakie spotykacie. Idziecie z waszymi młodzień-
czymi nadziejami. Jest rzeczą właściwą, aby młodzież pielęgnowała nadzieje, aby 
była pełna nadziei.

Będąc w Rzymie, wybrałem się kiedyś na Piazza di Spagna6. Jest to miejsce 
umiłowane przez tak zwaną młodzież długowłosą, która zbiega się tam zwłaszcza 
z Anglii i krajów skandynawskich i spędza bezczynnie swoje dni.

Gdy byłem młodym człowiekiem i chodziłem po Rzymie, to też widziałem 
dużo młodzieży, ale z bedeckerami7, którymi pomagali sobie rozpoznać miasto.
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A teraz, widzieliśmy taką właśnie młodzież. Wyglądało to tak: worek pod 
głową, kamień wzięty z wielkiej ekspozycji schodów Trinità dei Monti8, leży się 
i patrzy na świat z wielką pogardą.

Dopóki tam spokojnie leżeli, było pół biedy. Ale gdy zaczęli tam urządzać 
swoje życie na stałe, a w fontannie Trinità dei Monti prać różne „szczegóły” i tak 
dalej, to już musiano się tym zainteresować i policja zaczęła odwozić ich do gra-
nicy. Powstał wielki problem. Przecież jest wolność, swoboda. Jeżeli ta młodzież 
nie chce nic robić, to czemu jej przeszkadzać! Ale inni pytają, jak długo można 
nic nie robić. Gdy w tym czasie dzienniki rzymskie zajęły się tą młodzieżą i za-
częły umieszczać masę fotografii, to zdumienie ogarniało, jak człowiek może się 
tak zdeformować. Może to jest tylko poza, może przejściowy nastrój, nie wiado-
mo. W każdym razie, z całej twarzy tylko kawałek nosa patrzy na świat, nic wię-
cej. Tak długo żyć nie można. Świadczy to bowiem o jakimś załamaniu ambicji 
i nadziei.

Kościół nie chce do tego dopuścić. Ciągle budzi w Was nadzieje. Przekraczają 
one próg tej ziemi i zaczepiają o gwiazdy, które dzisiaj są tak modne i na [oglą-
danie których] urządza się tyle wycieczek turystycznych, jak gdyby dając tym 
potwierdzenie ambicji człowieka, które przerastają granice tego życia i tego globu.

Młodzież musi mieć nadzieje. Kościół te nadzieje w nas budzi. Ale młodzież 
musi też mieć swoją miłość, swoje umiłowanie, musi kochać, i to szalenie. O tym 
też wiele mówiło się na Soborze, że nowego życia, nowego świata, nowego ładu 
nie da się stworzyć bez miłości, i to bardzo daleko posuniętej i odważnej, która 
niekiedy umiałaby zamknąć oczy na wszystkie krzywdy, jakich człowiek doznał 
i wyzwolić się z kompleksu ludzi pokrzywdzonych. Trzeba być wyższym ponad to 
wszystko, trzeba śmiało spojrzeć oczyma miłości w świat, pamiętając, że wszyst-
ko się kończy, ale „ponad to wszystko większa jest miłość”9. Ona zawsze pozostaje 
i ona porządkuje przyszłość na nowo.

Właśnie dlatego Kościół ukazuje nam Owoc Ojcowej miłości, Jezusa w żło-
bie, abyśmy pamiętali, że miłość nigdy się nie zraża, zawsze zaczyna na nowo 
i prowadzi do zwycięstwa.

Droga Młodzieży! Z tymi szlachetnymi ambicjami wejdziecie w wiary nowe 
tysiąclecie i będziecie młodzieżą drugiego tysiąclecia Chrztu Polski, dla której pra-
gniemy, jako dziedzictwa, światła Ewangelii, drogi Krzyża i mocy łaski. Bogatsi 
w tysiącletnie doświadczenia religijne, wsparci o szlachetną przeszłość będziecie 
szli ku przyszłości i będziecie czynić ją lepszą aniżeli była.

Nie gardźcie tym, co było, ale chciejcie czegoś lepszego. Ludzie łamią się 
w walce o lepsze. Z okazji Bożego Narodzenia napisano nawet w prasie komuni-
stycznej, w „Życiu Warszawy”, że nie można wyobrazić sobie Polski bez tradycji 
Bożego Narodzenia.

Dzisiaj w „Argumentach” czytałem artykuł Leszka Kołakowskiego o Jezusie 
Chrystusie10. Ludzkość – powiada autor – tak się ukształtowała i uformowała, 
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że nie można wyobrazić sobie ludzkości z jej ambicjami bez Jezusa Chrystusa. To 
pisze ateista, filozof ateistyczny.

Niedawno przeglądałem książkę [Adama] Schaffa Filozofia osoby ludzkiej11. 
Znowu ten człowiek, łamiący [sobie głowę nad] stworzeniem czegoś nowego, do-
szedł do takich wniosków, które bardzo nie podobały się jego zwierzchnikom. Te 
wnioski są znamienne: Trzeba bardzo śmiało patrzeć na człowieka, wydobyć go 
z tych wszystkich klatek mózgowych czy schematów, bo to jest istota wolna, która 
nie pomieści się w żadnych schematach. – Tylko Chrystus, który z wielką swobodą 
umie łączyć sprawy ziemskie i Boże, może nas tej wolności Bożej nauczyć.

Z tą postawą wolności dzieci Bożych wchodzicie w wiary nowe tysiąclecie. 
A na progu czeka na Was Kościół, który ma swoje tysiąc lat, ale jest młody, nie 
starzeje się i ustami waszego biskupa ciągle będzie mówić do Was: Dzieci Boże, 
Dzieci Moje!

W okresie Bożego Narodzenia, od żłóbka Dziecięcia Bożego, przyjmując 
wasze kwiaty, słowa, życzliwe spojrzenia i uśmiechy, i ja mówię do Was: Dzieci 
Boże, Dzieci Moje. Składam Wam życzenia, abyście kształtowane przez Miłość, 
pełne nadziei, mocne wiarą, zawsze pod opieką Matki pięknej miłości, której tak 
chętnie oddawałyście się w macierzyńską niewolę, dążyły ku tej przyszłości, która 
będzie jeszcze głębszą wiarą, potężniejszą nadzieją i jeszcze bardziej uspołecznio-
ną miłością.

Niech Wam Bóg będzie na tę drogę uśmiechem, a Maryja – Dziewicą 
Wspomożycielką. Z serca Wam błogosławię, dziękując za tak miłe nawiedzenie 
domu biskupiego.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Introit z formularza Mszy Świętej w dzień w uroczystość Bożego Narodzenia; MszRz 
(1965) – Iz 9,6.

2 Por. BWuC 36 – Mt 18,3.
3 Zob. tekst 1, przyp. 9.
4 Nyja lub Nija – lechicki bóg lub bogini podziemi, bogactwa, czarów, wodnych głębin, 

świata zmarłych. Kult był żywy do początku XV wieku, wspomina o nim Jan Długosz.
5 Od łac. deflare – zdmuchnąć. Tu w znaczeniu zniechęcenia, depresji.
6 Plac Hiszpański w Rzymie.
7 Przewodnikami dla turystów.
8 Schody Hiszpańskie prowadzące z placu Hiszpańskiego do kościoła Trinita dei Monti, 

wzniesione w latach 1723–1725 wg projektu Francesca De Sanctisa i Alessandra Specchiego.
9 Por. 1 Kor 13,13.

10 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
11 Adam Schaff, Filozofia człowieka. Marksizm a egzystencja, Warszawa 1962.
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9

KOŚCIÓŁ OBECNY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Kazanie do wiernych o Soborze Watykańskim II

Warszawa, kościół Świętego Wojciecha, 6 stycznia 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

W uroczystość Objawienia Pańskiego przybywam do waszej parafii Świętego 
Wojciecha, aby po zakończonym Soborze Watykańskim II, gdy w Polsce rozpo-
czął się Rok Jubileuszowy 1966, rok tysiączny od przyjęcia przez Polskę Chrztu 
świętego w dniu 14 września 966 roku, podzielić się myślami, które zajmowa-
ły cały świat katolicki, myślami o Soborze i o rozpoczynającym się Tysiącleciu 
Chrztu Polski.

Jest to okoliczność dla nas szczęśliwie doniosła, że przed rozpoczęciem na-
szych uroczystości rodzimych, zostaliśmy ubogaceni ogromem myśli i rozważań 
soborowych, które ukazały nam głębię chrześcijaństwa, rozważanego dziś przy 
żłóbku betlejemskim, a które w dniu Objawienia okazało się światłem Bożym 
wszystkim narodom. To chrześcijaństwo, z woli Chrystusa, ma być przez Kościół 
przepowiadane wszystkim narodom aż do skończeniav świata.

CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ – PRAGNIENIEM I POTRZEBĄ LUDZKOŚCI

Rzecz znamienna, że Chrystus po przyjściu na świat obudził powszechne 
zainteresowanie. Pytano: „Ktoś ty jest?”1. Dlatego do stajenki biegli pasterze, 
a do domu betlejemskiego przybyli z Dalekiego Wschodu bliżej nam nieznani 
mędrcy i władcy. Ta wędrówka do Jezusa trwa do dziś. I my dzisiaj wrażliwi je-
steśmy na Boże Narodzenie i na Objawienie Pańskie. Do dziś dnia Chrystus nie 
spowszedniał. Jest ideałem niedościgłym, o treści życiowej niewyczerpalnej, tak 
iż ludzkość rozstać się z Nim nie może.

Stoimy na gruncie Stolicy, w której podjęte są ambitne zamiary odprowadze-
nia naszego Narodu od Chrystusa. I oto, po latach wojowania z Chrystusem, my-
śliciel ateistyczny umieszcza na Boże Narodzenie, na łamach ateistycznego pisma 
„Argumenty”2, artykuł o Jezusie Chrystusie. Rozważając z pozycji ateisty postać 
Chrystusa, stwierdza Jego obecność w myślach, aspiracjach i dążeniach człowieka 
współczesnego w całym świecie i w Polsce. To jest wymowne.
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Najmilsze Dzieci! Jak w Ojczyźnie naszej, tak też i wszędzie Chrystus nadal 
przemawia. Przemawia swą nauką, którą przyniósł od Ojca, swoją postawą głosi-
ciela miłości, sprawiedliwości i Bożego pokoju. Przemawia tym, że jako Bóg stał 
się Człowiekiem, aby być na czele rodziny ludzkiej i prowadzić ją do Ojca Życia 
i pocieszenia, tym, że nadal ma przedziwną moc leczenia świata, tak iż udręczona 
ludzkość, może nieśmiało, powtarza w duchu czy głośno słowa: „Dokąd pójdzie-
my, słowa żywota wiecznego Ty masz”3.

Chrystus przemawia tak przedziwnie, że – jak to widzieliśmy na Soborze – 
do bram świątyni Piotrowej przyszli nie tylko wezwani na Sobór biskupi katoliccy 
całego świata, w liczbie ponad dwa i pół tysiąca, ale również przybyli przedsta-
wiciele innych religii i wyznań, zaproszeni przez papieży Jana XXIII i Pawła VI. 
Jako obserwatorzy tego, co działo się na Soborze, trwali przez cztery lata razem 
z biskupami katolickimi, żywo interesując się pracą Soboru i współczesnymi dą-
żeniami całego świata katolickiego. To było widowisko szczególnie wymowne 
dla tych czasów, w których tak często powtarza się, że Kościół się zestarzał i nie 
ma już nic do powiedzenia człowiekowi wieku XX. Wbrew tym stwierdzeniom 
Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiemv wczoraj, dziś i jutro, jest Ojcem nie tylko 
wieku XX, ale jest Ojcem przyszłego wieku.

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego. Ale wydaje mi się, 
że to Objawienie Pańskie dzieje się ciągle w całym świecie, w naszych duszach, 
w naszych tęsknotach i pragnieniach, na Soborze i poza Soborem. Bóg, który jest 
Miłością, nieustannie objawia się ludziom i do nich przemawia. Jedni idą do Niego 
przez miłość, przez żywą wiarę, umysłową, intelektualną czy też dziecięcą, a inni 
może nawet przez nienawiść, gdy im się wydaje, że nienawiścią mogą zwyciężyć 
Bogav, który jest Miłością. A Bóg, przyjmując nienawiść, tak często zamienia ją 
na miłość i nawet nienawidzących Go zwycięża – miłując.

Jezus Chrystus objawia się nieustannie rodzinie ludzkiej przede wszystkim 
jako upragniona przez ludzkość Miłość i jako Nadzieja, że po wszystkich walkach 
nienawiścią trzeba poszukać innej broni. Wiadomo, że kto mieczem wojuje, od 
miecza ginie, kto sieje wiatr, zbiera burzę, a nienawiści można przeciwstawić jesz-
cze większą nienawiść! Wspaniale mówił o tym młody pisarz polski, Eugeniusz 
Małaczewski, w swojej książce Koń na wzgórzu4. Przedstawiał tam dwa ścierające 
się światy, świat nienawiści i świat miłości, i analizował, jak daleko może pójść 
nienawiść i czym można ją zwalczyć. Wielką nienawiść można zwalczyć jeszcze 
większą. Ale czym zwyciężyć największą nienawiść i co takie zwycięstwo mogło-
by dać ludzkości? Odpowiada pisarz myśliciel: Na taką największą nienawiść nie 
stać Narodu polskiego. My możemy każdą, nawet największą, nienawiść zwycię-
żać tylko miłością.

Gdy to mówię przypomina mi się fragment z Powstania Warszawskiego, 
który miał miejsce tu niedaleko, może na Wolskiej, Chłodnej czy Lesznie. Mały 
harcerzyk z kolegą prowadzili jeńca niemieckiego. Zmęczeni, postanowili zapalić 
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papierosa. A gdy palili papierosa na spółkę we dwóch, jeden mówi do drugiego: 
Może damy mu raz pociągnąć? Wahali się. Aby nie stracić pozycji kilkunastolet-
nich żołnierzyków, za plecami, tyłem, podali mu, aby i on raz tego specjału zażył. 
Oto polska, dziecięca, chrześcijańska dusza, która w takim fragmencie, niemal 
zabawnym, wyszła cała.

Najmilsze Dzieci! Sobór przemawiał do całego świata, bo biskupi katoliccy 
mają świadomość tego, że są postanowieni, aby nauczać wszystkie narody, aby 
chrzcić je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Na Soborze biskup jest przede 
wszystkim nauczycielem Chrystusowej prawdy, miłości, sprawiedliwości i poko-
ju Chrystusowego. Cały Sobór, we wszystkich niemal przemówieniach biskupów 
katolickich całego świata, pełny był tych akcentów.

Gdy przed rokiem, po powrocie z III sesji, przemawiałem do Was, odsła-
niałem Wam największe nurty myślowe Kościoła współczesnego. Przedstawiałem 
Wam, jak Kościół dzisiejszy ogląda sam siebie w uchwalonej wówczas soborowej 
Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Wskazywałem Wam na tajemnicę niespo-
żytości, niezwyciężalności i trwałej obecności Kościoła we wszystkich wiekach, 
a więc w świecie współczesnym każdemu wiekowi. Słodką tajemnicą, misterium 
Kościoła jest Chrystus, żyjący w Kościele, w Głowie i w członkach, w papieżu, 
biskupach, kapłanach, rodzicach, młodzieży, dziatwie. Chrystus, gdy już zmar-
twychwstał, nie umiera i śmierć nad Nim więcej mocy nie ma5. Dlatego też żyjąc 
stale w Kościele, w Głowie i w członkach, udziela wszystkim swym dzieciom nie-
śmiertelności. Udziela jej też całemu Kościołowi. Będąc z nami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata, sprawia to, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła.

Jak Chrystus, tak i Kościół jest potrzebą i pragnieniem ludzkości. Nawet 
ta [jej część] najbardziej obojętna, najbardziej daleka od Kościoła, interesuje się 
Kościołem, jest nieustannie wrażliwa na Kościół i bacznie śledzi, co się w nim 
dzieje, co Kościół mówi, co radzi, jakie moce posiada dla wieku XX i następnych.

WOŁANIE PAPIEŻA W IMIĘ CHRYSTUSA O POKÓJ DLA ŚWIATA

Powodowany siłą żywej wiary w obecność Boga, który nie umiera, pojechał 
papież Paweł VI wprost z auli soborowej do Nowego Jorku, do ONZ6. To było 
niewątpliwie odważne. Nie było zwyczaju w Kościele, aby papieże podejmowali 
takie wyprawy. Jeżeli jeździli, to do katolików, a Papież pojechał do instytucji, 
w której są przedstawicielstwa wszystkich narodów. Stanął przed nimi jako świa-
dek żywego, obecnego w Kościele Chrystusa i w Jego imię sprawował tam posel-
stwo. Wszystkich przedstawicieli różnych narodów, chrześcijan, katolików, pogan 
czy niewierzących, prosił w imię Chrystusa o pokój dla świata.

Zapewne, to Głowa Kościoła, ale w imię Chrystusa wszedł do serca instytu-
cji najbardziej politycznej, aby właśnie tam, przez mocne słowa pokoju, ratować 
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świat, aby prosić polityków o litość nad światem, aby nie dopuścili do takiej nie-
nawiści między narodami, która mogłaby wtrącić całą rodzinę w tragedię jeszcze 
większą od tej, z której tak niedawno wydobyliśmy się. To była odwaga. Działo 
się to w ciągu 36 godzin, które upłynęły od chwili wyjazdu do powrotu Papieża.

Miałem zaszczyt, wraz z Prezydium Soboru, witać na progu Bazyliki 
Piotrowej nadjeżdżającego Papieża. Należałem do grupy dwunastu kardynałów 
witających mężnego zwiastuna, który nie zawahał się stanąć w instytucji politycz-
nej, aby mocami religijnymi Boga-Człowieka pozyskiwać polityków i prosić ich 
o miłość dla rodziny ludzkiej.

Dlaczego Papież tak uczynił? – Chyba nie musimy tu mówić o grozie wi-
szącej nad światem. Dobrze wiecie z prasy, ile wojen toczyło się po zakończonej 
II wojnie światowej, ile ich toczy się dziś i jakie jeszcze są „w zanadrzu” polity-
ków, w ich mózgach i nienawistnych sercach. Wiemy to i wyczuwamy. Nie ma 
w stolicy pisma, które nie ogłaszałoby relacji i wiadomości o wojnach toczących 
się lub też grożących.

Dlatego też Papież nieustannie wysyła swoje message do wszystkich, 
do Waszyngtonu i do Moskwy, i prosi: Miejcie litość nad narodami, miejcie li-
tość nad tymi, za których przed Bogiem odpowiecie. Dajcie im miłość, pokój 
i sprawiedliwość. Uczcie ich przebaczenia, aby nie zapiekli się w nienawiści, aby 
nie poddali się obłędowi, w którym człowiek nie odpowiada już za swoje czyny. 
Uspokójcie się! Azali wiecie, co czynicie? Do czego prowadzicie? Bądźcie szcze-
rzy i otwarci! Gdy mówicie: pokój, miejcie go nie tylko na wargach, na afiszach 
i transparentach, ale miejcie go w sercu, w najlepszej woli. Dawajcie go każdemu 
człowiekowi, każdej rodzinie, każdemu domostwu, każdemu miastu i wsi, każde-
mu narodowi, wszystkim narodom i całej rodzinie ludzkiej! – O to Papież woła 
bez przerwy, aż dziwimy się tej przedziwnej wytrwałości. Wykorzystuje każdą 
okoliczność, aby przez przemówienia osobiste, przez depesze i swoich wysłańców 
budzić sumienie tych, co rządzą narodami.

KONSTYTUCJA PASTORALNA O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Papież czyni to nie tylko z powodu wielkiego zagrożenia pokoju światowego, 
ale również i dlatego, że w ciągu tych czterech lat cała ludzkość wołała do Ojców 
Soborowych o obecność Kościoła w świecie współczesnym, aby Kościół niejako 
wyszedł ze świątyni, wmieszał się we wszystkie dzienne sprawy i był wszędzie 
obecny. Ulegając tym wołaniom całego świata, Ojcowie Soborowi obmyślili spe-
cjalny dokument, nazwany Konstytucją pastoralną o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym. W tej Konstytucji zawarte są wszystkie wskazania i myśli, które 
Ojcowie Soborowi mają do powiedzenia współczesnemu człowiekowi, aby w ro-
dzinie ludzkiej prawdziwie obecny był Kościół, to znaczy Chrystus i Jego nauka, 
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zasady moralne i dogmatyczne Kościoła, zasady społeczne, wychowawcze, a na-
wet zasady chrześcijańskiej polityki światowej; ażeby wszystkie dziedziny życia 
przeniknął Chrystus.

Z tego rozległego dokumentu, który liczy ponad sto stron druku, wystarczy 
przytoczyć przynajmniej to, o czym mówi się w pierwszej części, w rozdziałach 
I i II. Sobór mówi, że naprzód światu współczesnemu, rządcom ludów, narodów 
i państw trzeba uświadomić, kim rządzą. Trzeba im powiedzieć o człowieku, aby 
nie zapomnieli, że rządzą nie rzeczami, nie towarem, produktami, maszynami, 
fabrykami, kombinatami, ale przede wszystkim rządzą człowiekiem. A to jest 
prawda olbrzymia, zbawcza i zobowiązująca. Jeszcze Jan XXIII w swojej głośnej 
i u nas encyklice Pacem in terris uczył, że aby rządzić człowiekiem, trzeba bardzo 
go szanować. Rządzący człowiekiem muszą pamiętać, że sprawowanie władzy 
nad ludźmi, to przede wszystkim szanowanie ich i służenie im. Do dziś dnia na-
zywają rządzących ministrami. A po łacinie „minister” – to znaczy sługa, służący. 
Minister jest więc przede wszystkim służącym, a premier ministrów jest pierw-
szym ze służących. Po łacinie zachowało się to do dziś dnia. Rządzić to znaczy 
przede wszystkim służyć, to znaczy być na służbie obywateli.

Papież Jan XXIII obawiał się bardzo, aby sprawowanie władzy nie było 
przewagą jednego obywatela, który ma władzę, nad drugim obywatelem, który tej 
władzy nie ma, ale jest [jej] poddany. Rządzący i rządzony muszą pamiętać, że są 
równi w obliczu Boga, że wszyscy są Bożymi dziećmi.

Te same myśli, wyjęte z encykliki Jana XXIII, którą tak obszernie wykładałem 
w ubiegłym roku przez [wiele] tygodni w kościele Świętej Anny na Krakowskim 
Przedmieściu, znalazły się w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym. Podstawowym tematem tej Konstytucji jest człowiek, jego na-
tura, charakter, pochodzenie od Boga Stwórcy. Jego rozumność dziecięcia Bożego 
i wolność synów Bożych to najwspanialsza właściwość natury ludzkiej, którą sam 
Bóg ukształtował tak, iż godność człowieka nie zależy od nadań politycznych czy 
od orzeczeń w konstytucjach. Jest wypisana na jego naturze rozumnej i wolnej, 
na jego sercu, na tych właściwościach, które człowiekowi dał jego Stwórca, Ojciec 
Niebieski.

Tak wysoka godność człowieka zagwarantowana jest podstawowymi prawa-
mi osoby ludzkiej, które też nie pochodzą z nadania żadnej społeczności, ale od 
samego Boga. Prawa człowieka, szczególnie prawo do prawdy, sprawiedliwości, 
miłości, szacunku i wolności, oraz inne rozliczne prawa pochodzące od tych praw 
podstawowych wskazują, że najważniejszą pozycją w świecie jest człowiek.

Przed laty w Krakowie mówiłem: „Res sacra homo – święta rzecz człowiek”. 
Dziś to samo możecie wyczytać w Konstytucji pastoralnej, którą omawiamy. 
Rzecz święta – człowiek.

Możesz o sobie myśleć skromnie, możesz znać swoje wady, bić się w pier-
si i powtarzać: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! Ale ta skrucha 
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nie może zaprzeczyć twojej wielkiej, wysokiej godności. Im bardziej czujesz się 
winny w obliczu Boga, tym bardziej wchodzisz na drogę świętości, tym bardziej 
oczyszczasz się z samego siebie i ze swoich wad, pogłębiasz swoje człowieczeń-
stwo i stajesz się podobny do Boga.

Dla takiego człowieka przyszedł na świat Jezus Chrystus. A my w Boże 
Narodzenie śpiewamy pełnym sercem: „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Śpiewamy 
też w liturgii słowa: „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się 
Człowiekiem”7 – i to tak doskonałym, że gdy Piłat skazywał Chrystusa na śmierć, 
mógł o Nim przede wszystkim powiedzieć: „Oto Człowiekv”. Każdy skazywany 
na śmierć, więzienie czy na inne kary nadal jest człowiekiem, jest przede wszyst-
kim człowiekiem. Oto człowiek!

Konstytucja pastoralna woła wielkimi głosami na cały świat: Oto człowiek! 
Każdy człowiek to dziecię Boże! – Dzisiaj po okresie obozów koncentracyjnych 
i popielisk, które zapełniły świat, trzeba tym bardziej wołać: Oto człowiek! Miejcie 
litość dla człowieka! Pamiętajcie, że władając człowiekiem, macie mu służyć, bo 
to jest dziecię Boże! Na tym polega każda deklaracja praw człowieka.

Możemy powiedzieć o Soborze, który chciał być duszpasterskim, że był 
przede wszystkim Soborem humanistycznym, że był Soborem broniącym czło-
wieka, głoszącym jego człowieczeństwo, jego prawa i godność tak wysoką, tak 
wielką, że „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia” nawet Bóg stał się Człowiekiem 
i umarł na krzyżu. Na krzyżu wywyższył swoje Człowieczeństwo tak, aby wszy-
scy je oglądali. Oto Człowiek, wywyższony, wyniesiony, nawet na krzyżu wła-
snym czy na krzyżu całego świata!

Sobór skierowany był ku człowiekowi i wszystkim jego prawom, bo Kościół 
wtedy będzie obecny w świecie współczesnym, gdy wejdzie we wszystkie sprawy 
ludzkie. Zapewne, Sobór to przede wszystkim zjazd biskupów, a więc ludzi zaj-
mujących się nauką Chrystusa, teologią dogmatyczną czy moralną. Ale nauka ta 
nie wisi między gwiazdami, nie jest dla przestworzy, ale dla ziemi. Teologia musi 
wejść w życie ludzkie, musi w każdym swoim słowie dokonać „wcielenia” w ży-
cie ludzkie. Prawdy Boże nie są dla gwiazd, ale dla ludzi, nie są dla nieba, ale dla 
ziemi. Ewangelia, nauka Chrystusa, Jego męka, krzyż i śmierć są dla ziemi, dla 
nas, dla ludzi.

Nic dziwnego więc, że Sobór w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła 
w świecie współczesnym miał tak wiele do powiedzenia o wszystkich sprawach 
ludzkich. Dlatego też w rozdziale I części drugiej zajął się rodziną, małżeństwem, 
wychowaniem katolickim i miał wiele do powiedzenia o Chrystusie w rodzinie, 
stojącym między mężem i żoną, między rodzicami a dziećmi.

Przypomnijcie sobie, że w Polsce przed laty, przygotowując się w Wielkiej 
Nowennie do roku Tysiąclecia, również wołaliśmy: [„Małżeństwo sakrament wiel-
ki w Kościele”], „Rodzina Bogiem silna”, „Młodzież wierna Chrystusowi”. To 
były hasła trzech lat naszej pracy.
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Sobór pragnie, aby Chrystus był obecny w świecie współczesnym, aby był 
w rodzinie, między małżonkami, w wychowaniu, w szkole. My o to wołamy rów-
nież. I w Polsce katolicy i postępowcy wołali o obecność Kościoła w świecie 
współczesnym. Zgadzamy się na to, również tego chcemy. Niech będzie w świecie 
współczesnym, w rodzinie, w każdej izbie, przy każdym łożu, przy każdym stole, 
niech będzie w każdej szkole, na każdym uniwersytecie. Trzymajmy się za słowa! 
Jeżeli prawdziwie domagamy się Kościoła w świecie współczesnym, to przecież 
świat współczesny składa się z rodzin, z małżonków, ze szkół, z katedr profesor-
skich, z uczelni. O to przecież idzie.

Rozdział II części drugiej Konstytucji pastoralnej woła o obecność Kościoła, 
czyli Chrystusa, w kulturze współczesnej, a więc w literaturze, sztuce, teatrze, 
kinie, radiu, telewizji, we wszystkich przejawach kultury twórczej. Pomagali 
Soborowi ludzie, którzy wołali: Kościół musi być obecny w świecie współcze-
snym, to znaczy Chrystus musi być obecny w prasie, w gazetach, drukach, wy-
dawnictwach, w teatrze, kinie, telewizji, wszędzie. Zgoda! Jak najbardziej tego 
pragniemy i oczekujemy. Domagaliście się wielkimi głosami obecności Kościoła 
w świecie współczesnym, teraz czekamy, abyśmy mogli to postanowienie soboro-
we wprowadzać w życie w całym świecie i w naszej Ojczyźnie.

Tenże dokument soborowy zajął się w rozdziale III życiem ekonomicznym 
i społecznym. I znowu katolicy i niekatolicy, wyliczając wszystkie niedole współ-
czesnego życia gospodarczego, wołali do nas, abyśmy się tymi problemami zain-
teresowali. Mówili, że w tej dziedzinie jest źle, bo nie ma tam zasad moralności 
Chrystusowej, nie ma sprawiedliwości chrześcijańskiej. Zgadzamy się z tym.

Ja sam, w dyskusji na Soborze nad rozdziałem III o życiu gospodarczym i spo-
łecznym przemawiałem w imieniu polskich biskupów. W prasie warszawskiej jeden 
z ludzi, uważający się za katolika, zarzucał mi, że wprowadzam na Sobór sprawy 
gospodarcze. Widocznie nie czytał projektu schematu zwanego XIII – gdzie wła-
śnie rozdział III, o którym mówię, nosił tytuł: O życiu gospodarczym i społecznym. 
Więc to nie ja wniosłem ten temat na Sobór. On był już wniesiony. Ja tylko o nim 
mówiłem. Zresztą, jeśli wołanie o obecność Kościoła w świecie współczesnym 
ma być szczere, to Kościół musi być obecny również w wielkim gospodarczym 
procesie świata współczesnego. Musi mówić o sprawiedliwości chrześcijańskiej, 
o prawie każdych ust do chleba, o sprawiedliwej zapłacie, o godności pracy ludz-
kiej i godności człowieka pracującego. Musi mówić o wolności organizacji spo-
łecznych i [prawie do ich] obrony, jak to od dawna głosi katolicka nauka społeczna.

Jeżeli więc cały świat woła o obecność Kościoła w świecie współczesnym, 
a więc i w życiu gospodarczo-społecznym, to ja również jak najbardziej pod tym 
się podpisuję. Wszyscy czekamy, aby Chrystus znowu wszedł do fabryk, do urzę-
dów, do biur dyrektorów, architektów, inżynierów, zajmujących się planowaniem 
i kierowaniem życia gospodarczego, aby tam nie zapomniano o tym, że człowiek 
pracujący to rzecz święta. „Res sacra homo”. Święta to rzecz – człowiek.
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Bądźmy szczerzy i konsekwentni. Kościół chce być obecny w świecie współ-
czesnym, jak o to wołano, a więc chce być wszędzie, również i w rozległym króle-
stwie gospodarki współczesnej. Jasna rzecz, nie po to, aby księża zostali dyrektora-
mi fabryk. Nie chcemy tego, jak nie chcemy być ministrami czy zajmować katedr 
na uniwersytetach. Ale chcemy, aby wszedł tam Chrystus ze swoją Ewangelią, 
jak pisał o tym wspomniany na początku ateista warszawski, przytaczając te sło-
wa Chrystusa, które ciągle brzmią w sumieniu całej ludzkości: „Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę”8. Tylko On, 
bo tego dotychczas jakoś nikt inny nie umie zrobić. To zadanie: „Ja was ochłodzę”, 
jest niespełnione, otwarte, pomimo tylu nadziei. Czeka, aby je ktoś podjął i wyko-
nał. Wasz biskup, jako nauczyciel, mówił o tym na Soborze.

I jeszcze jeden przykład. IV rozdział części drugiej Konstytucji pastoral-
nej o obecności Kościoła w świecie współczesnym mówił o pokoju światowym 
i o niebezpieczeństwie wojny. Mówił o ludach zagłodzonych. Wielkim głosem 
wołał o to, aby ograniczyć zbrojenia, a ciężkie pieniądze, które idą na wielome-
trowe pociski oglądane na defiladach we wszystkich stolicach, zamienić na chleb; 
aby zamiast słać pociski na różne kontynenty, posyłać tam wagony ze zbożem. 
Słusznie Kościół o tym mówi, bo przecież woła się o to, aby był on obecny w świe-
cie współczesnym.

Tych kilka przykładów wskazuje na to, że Kościół chce być w świecie współ-
czesnym. A my, biskupi polscy, chcemy, aby Kościół był obecny nie tylko w świe-
cie współczesnym, ale i w Polsce. Jak jasno powiedziałem, nie po to, aby rządzić, 
ale po to, aby służyć.

SOBOROWY DUCH POKOJU, MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA

Taki oto duch rządził Ojcami Soborowymi. I to jest prawda. Wiele pisano 
o Soborze rzeczy nieprawdziwych. Niektórym wydawało się, że na Soborze są tylko 
zwalczające się obozy konserwatystów i postępowych, tych, co chcą postępu i re-
formy, i tych, co ich nie chcą. Widzieli to ludzie, którzy nie byli w Rzymie, a swoje 
artykuły pisali z daleka od Rzymu. Ja przez cztery lata siedziałem na Soborze i nie 
widziałem takich biskupów, którzy nie chcieliby odnowy Kościoła, jego przysto-
sowania do potrzeb współczesnych i jego obecności w świecie współczesnym. 
Wszyscy biskupi rozumieli, że zawsze wszyscy musimy się odmieniać, odnawiać, 
bić się w piersi, wyznawać nasze winy i zaczynać od początku, na nowo i lepiej. 
Wszyscy biskupi, kapłani, rodzice, młodzież, dzieci, cały świat, ci, co rządzą i co 
są rządzeni, musimy bić się w piersi i zaczynać na nowo.

Oto najbardziej podstawowe dążenia Soboru. Aby zaś słowa nie pozostały 
tylko w dokumentach, to Papież, jak powiedziałem, pojechał do ONZ, a również 
wysłał swojego przedstawiciela do Konstantynopola, do Głowy oddzielonego od 
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Rzymu Kościoła wschodniego. Jako wysłannik papieża pojechał tam kardynał 
[Lawrence] Shehan z Baltimore, aby oświadczyć, że Kościół rzymski odwołu-
je ekskomuniki, rzucone przed dziewięcioma wiekami na odłączony od Rzymu 
Kościół wschodni9. Pojechał również po to, aby w Konstantynopolu być świad-
kiem, jak Głowa Kościoła wschodniego ogłosił to samo, odwołując wszystkie 
ekskomuniki rzucone przez Kościół wschodni na Kościół rzymski. Uczyniono 
to w duchu ekumenii, pojednania, w duchu wzajemnego przebaczenia sobie. 
Przyjechał do Rzymu wysłannik Patriarchy konstantynopolitańskiego i w dniu 
7 grudnia, w obliczu dwu i pół tysiąca biskupów i delegacji wszystkich państw ca-
łego świata, Papież rzymski ucałował się z przedstawicielem Patriarchy Wschodu. 
Powiedzieli: Przebaczamy sobie wzajemnie.

Oczywiście, to jeszcze nie jest rozstrzygnięcie wszystkich problemów, ale 
to jest wejście na jakąś uczciwą, ludzką drogę, to jest wyrywanie sobie wzajem-
nie „pazurów”, abyśmy przede wszystkim czuli się dziećmi Bożymi. Kościół daje 
przykład, jak należy zacząć neutralizowanie wszystkich nienawistnych uczuć, któ-
re jeszcze gdzieś mogą się tlić, a iskrą gniewu mogą wywołać tak olbrzymi pożar 
nienawiści, jakiego świadkami było już tyle razy nasze pokolenie.

Oto jest duch Soboru! Zapewne, o Soborze można mówić godzinami. 
Przecież przez cztery lata, każdego roku po trzy miesiące siedzieliśmy w auli so-
borowej i radziliśmy długie godziny. Nie sposób mówić o wszystkim od razu. To 
trzeba rozłożyć na lata. Nie od razu też wszystko się zrealizuje. Ale idzie o to, aby 
wyczuć główne nurty, główne dążenia, o co nam idzie i do czego zmierzamy. – Są 
to słowa pokoju, miłości, przebaczenia, zapomnienia i pojednania.

* * *

Powiedziałem, że Sobór zakończył się 8 grudnia, a więc niemal w momencie 
zaczynającego się w Polsce Jubileuszu, wielkiego „Te Deum” Narodu, po dzie-
więciu latach Wielkiej Nowenny przygotowawczej do Tysiąclecia Chrztu Polski. 
O tym dużo wiemy, więc będę mówił krótko.

Biskupi polscy na Soborze nie mogli zapomnieć o tym, że katolicki Naród pol-
ski zbliża się w bramy nowego tysiąclecia. Cały świat przypomniał sobie o obecno-
ści Polski katolickiej. Oczy tego świata zwróciły się ku Polsce. Przypomnieliśmy 
światu, że Polska jest, trwa, żyje, wierzy, miłuje, ufa, że należy do rodziny katolic-
kiej od tysiąca lat i nie sprzeniewierzyła się Ewangelii i Krzyżowi Chrystusowemu. 
Tak że do dziś dnia, pomimo naszych słabości, możemy o sobie mówić: Polska 
zawsze wierna.

Choć ci lub owi Polacy odeszli od wiary, pozostaje Naród, który w olbrzymim 
procencie – uznają to w Polsce wszyscy, wierzący i niewierzący – jest Narodem 
katolickim, wierzącym, modlącym się, mającym nadzieję w Panu, jest Narodem, 
który od Boga Miłości uczy się miłowania braci i tej miłości uczy innych.
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Aby utrwalić to nasze odezwanie się na Soborze, jednocześnie wysłaliśmy 
listy do wszystkich episkopatów całego świata. Było ich do tej pory 56. Listy te 
były posłane do wszystkich episkopatów Europy, do episkopatów amerykańskich, 
do kilkudziesięciu zespołów episkopatów w Afryce i w całej Azji. W tych listach 
mówiliśmy o zbliżającym się Tysiącleciu i o naszej, wspólnej z innymi narodami, 
drodze w Kościele. Prosiliśmy też o modlitwę.

Jest od dawna taki zwyczaj w Kościele, że biskupi różnych krajów pisu-
ją do siebie. Tak czynił ongiś święty Paweł, święty Piotr, święty Jakub. Macie 
do dziś dnia ich listy, w Piśmie Świętym…10

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 27 I [19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 BWuC 36 – J 1,19.
2 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
3 Por. J 6,69.
4 Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, Warszawa 1921.
5 Por. Rz 6,9.
6 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
7 Z Credo.
8 BWuC 36 – Mt 11,28.
9 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.

10 Brak zakończenia.

10

OD TYSIĄCA LAT – ZA MARYJĄ DO JEZUSA!
Do wiernych

Warszawa-Wola, parafia Świętego Wawrzyńca, 8 stycznia 1966

Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Pozwólcie, że w dniu sobotnim, poświęconym w naszej Ojczyźnie uczczeniu 
Królowej Polski, rozważania nasze poświęcimy Matce Boga-Człowieka i Matce 
Kościoła. W Lekcji mszalnej, którą kapłan odczytał, mamy piękne słowa, wzięte 
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z Księgi Judyty, a zastosowane przez liturgię do Maryi: „Pobłogosławił Cię Pan 
swoją mocą, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś 
Ty, Córko, przez Pana Boga wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi”1.

Najmilsze Dzieci Moje! Zabiegaliśmy już od dawna o to, aby w roku przy-
gotowawczym do Tysiąclecia Chrztu Polski znaleźć jak najszerszą podstawę zjed-
noczenia naszego Narodu. Uważaliśmy, że trzeba przygotować się na wielki rok 
1966, w którym – w dniu 14 kwietnia – upływa dokładnie tysiąc lat od dnia, gdy 
książę gnieźnieński Mieszko przyjął chrzest, wraz ze swoją drużyną, i w ten spo-
sób stworzył moment historyczny jako datę, od której liczymy nasze chrześcijań-
stwo. W roku obecnym będziemy czcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez 
wielkie „Te Deum” Narodu, dziękując Mu za to, że przed tysiącem lat powołał 
nasz Naród do Kościoła Bożego.

Przed dziewięcioma laty rozpoczęliśmy Wielką Nowennę pod opieką Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Pamiętacie wszyscy rok 1956, rok odnowionych po raz 
pierwszy Ślubów Narodu, które odtąd powtarzane były rokrocznie na Jasnej Górze 
26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, a w każdej parafii – 
w uroczystość Królowej Polski.

Odtąd biegnie Wielka Nowenna, która kończy się już za kilka miesięcy. 
Odtąd też nieustannie wzrasta w Ojczyźnie naszej cześć do Matki Boga-Człowieka 
i Matki Kościoła. Świątynia wasza leży niemal na początku tego szlaku uwielbie-
nia Maryi. Pamiętam dobrze moment, gdy przybyliśmy tutaj, aby w waszej świąty-
ni umieścić czczony przez Was obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wierną kopię 
Obrazu na Jasnej Górze. Od tego momentu stałem się niejako „programowym” 
szerzycielem czci Matki Najświętszej i mogłem coraz częściej wieźć Jej Czarne 
Oblicze na wszystek świat.

Dane mi było niemal zawsze, ilekroć jechałem do Rzymu, zabierać ob-
raz Matki Bożej Jasnogórskiej. Zawiozłem go Ojcu Świętemu Janowi XXIII 
i Pawłowi VI. Zawiozłem go do Instytutu Polskiego w Rzymie i dla jednej ze świą-
tyń w Palermo na Sycylii, przygotowaliśmy również obraz Matki Bożej na prze-
łęcz Świętego Bernarda w Alpach.

Ale szczególnie obecny rok można nazwać rokiem wielkiego pochodu Matki 
Bożej Częstochowskiej na wszystek świat. Czwartego grudnia ubiegłego roku 
rozdaliśmy wierną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wszystkim bisku-
pom obecnym na Soborze, w liczbie dwa i pół tysiąca. W ciągu kilkunastu mi-
nut w rękach biskupów całego świata katolickiego znalazł się obraz naszej Pani. 
Uprzedziliśmy to rozdawanie odezwą Prymasa Polski, którą odczytał Sekretarz 
Generalny Soboru, arcybiskup [Pericle] Felici. Imieniem Episkopatu Polski dono-
siliśmy w niej Ojcom Soborowym, że Polska rozpoczyna swoje Sacrum Poloniae 
Millennium – Święte Tysiąclecie Chrztu. Odezwa czytana na auli soborowej kilka-
krotnie przerywana była przez Ojców Soborowych burzliwymi oklaskami radości. 
Później musieliśmy przyjmować jeszcze wiele próśb o obrazy, albowiem wszyscy 
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– nie tylko biskupi, ale i biegli soborowi, tak zwani audytorzy, a nawet przedsta-
wiciele innych wyznań i religii, „bracia odłączeni”, których na auli było kilkuset 
– pragnęli mieć oblicze „Czarnej Madonny”.

Możecie sobie wyobrazić radość, którą przeżywaliśmy my, biskupi polscy, 
widząc obraz Pani Jasnogórskiej w dłoniach biskupów całego świata, pochodzą-
cych ze wszystkich ras i narodów, będąc świadkiem ich miłości dla naszej Matki 
i Królowej. Wiedzieliśmy, że dla całego świata jest to najlepsza zapowiedź zbliża-
jącego się Tysiąclecia Chrztu Polski.

SZCZEGÓLNY ZWIĄZEK OSTATNICH PAPIEŻY 
Z PANIĄ NASZĄ JASNOGÓRSKĄ

W czasie Mszy Świętej kapłan czytał słowa liturgii, skierowane ku Matce 
Najświętszej Jasnogórskiej, którą Bóg ustanowił „ku obroniev Narodu polskiego”. 
Pozwólcie, że przytoczę kilka dat. Tak się szczęśliwie składa, że obecnie na tro-
nie papieskim zasiada już trzeci papież, który swego czasu modlił się na Jasnej 
Górze. Najpierw przybył tam – jeszcze jako nuncjusz papieski – Achille Ratti, 
który później wstąpił na tron Piotrowy jako Pius XI i zwany był „polskim pa-
pieżem”. Gdy odjeżdżał z Polski, biskupi nasi ofiarowali mu obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Umieścił go w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, w ka-
plicy ozdobionej wspaniałymi freskami z dziejów Polski.

Papież Jan XXIII zaraz po objęciu rządów w Kościele powiększył i przy-
ozdobił tę kaplicę. Gdy swego czasu odwiedzałem go w Rzymie, dopytywał, czy 
już oglądałem powiększoną kaplicę w Castel Gandolfo. Specjalnie się tam uda-
łem. Papież przygotował dwa wielkie, piękne albumy, ze wspaniałymi barwnymi 
zdjęciami, przedstawiającymi powiększoną kaplicę. Przywiozłem te albumy, jeden 
do Warszawy, drugi na Jasną Górę. Tenże Papież, który jeszcze jako arcybiskup 
był na Jasnej Górze i pozostawił tam w księgach pamiątkowych swój podpis, od-
znaczał się szczególną czcią do Matki naszej Jasnogórskiej. Gdy w roku 1962 roz-
poczynał się Sobór, w czasie posiedzenia Komisji Centralnej Przygotowawczej, 
której był członkiem, w swoim przemówieniu powiedział: „O, Madonna Nera, 
quam habemus carissimam…” – O, Czarna Madonno, jakże mi jesteś najdroższą 
od dziecięcych lat. Pochwała, którą wtedy usłyszałem – razem z siedemdziesięcio-
ma członkami Komisji Centralnej Przygotowawczej – ogromnie mnie uradowała. 
Znalazłem wówczas potwierdzenie drogi, którą obraliśmy, aby prowadzić Naród 
do Tysiąclecia Chrztu pod przewodem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Trzeci z kolei papież, który modlił się na Jasnej Górze, to Paweł VI. I on swe-
go czasu był w Warszawie, jako pracownik nuncjatury apostolskiej. Mieszkał przez 
pół roku przy ulicy Książęcej 21, a Mszę Świętą odprawiał w kościele Świętego 
Aleksandra. Jego najbardziej umiłowaną drogą była ulica Nowy Świat, prowadzą-
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ca do kościoła Świętego Krzyża. Tak sobie ceni wspomnienia z Warszawy, że ile-
kroć ze sobą rozmawiamy – a zdarza się to często – Ojciec Święty szczegółowo 
wypytuje o naszą Stolicę. Przytacza nazwy ulic, dopytuje się, jak dziś Warszawa 
wygląda. Zachęcony tymi wspomnieniami zawiozłem Ojcu Świętemu przed ro-
kiem wiele albumów, które przedstawiały Warszawę przedwojenną, Warszawę 
zburzoną i Warszawę odbudowaną. Papież ma dużo roboty i nie ma czasu na oglą-
danie albumów, ale wiem, że te właśnie oglądał, bo nieraz mi o tym wspominał, 
dziękując za pamiątki, które przypominają mu jego młodość. On również był i mo-
dlił się na Jasnej Górze.

Najmilsze Dzieci! Te historyczne wspomnienia usprawiedliwiają naszą dro-
gę. Nie jest ona błędna, a nasza ufność ku Matce Najświętszej jest w pełni uzasad-
niona. Właśnie Jan XXIII, zatwierdzając nowy Patronał Polski, ustanowił Matkę 
Bożą, Królową Polski, główną Patronką naszego Narodu, obok patronów: święte-
go Stanisława biskupa i świętego Wojciecha. Umarł [przed] obliczem Matki Bożej 
Częstochowskiej, który mu podarowałem i który kazał sobie ustawić przy łóżku 
w godzinach konania. Podobnie umierał Pius XII – w pobliżu kaplicy w Castel 
Gandolfo, gdzie tronuje Matka Boża Częstochowska. Wiem ze wspomnień naj-
bliższego sekretarza Jana XXIII2, że Papież ten kazał ustawić obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej tak, aby mógł oglądać go do ostatniej chwili. I tak było. Po śmier-
ci Papieża obraz ten zawieziono do rodzinnej wioski Jana XXIII, Sotto il Monte, 
i tam, w małym muzeum, wśród różnych pamiątek po Papieżu, umieszczono rów-
nież obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

SŁUSZNOŚĆ NASZEJ DROGI DO TYSIĄCLECIA  
ZA MARYJĄ JASNOGÓRSKĄ

Te wspomnienia historyczne są dla nas bardzo drogie. One usprawiedliwiają 
naszą odwagę, że przed dziewięcioma laty weszliśmy na tę drogę, aby nasz ka-
tolicki Naród doprowadzić do tysiącznej rocznicy Chrztu właśnie w imię Matki 
Bożej Częstochowskiej. Ona zawsze prowadzi do Jezusa. A my od tysiąca lat 
idziemy za Jezusem. Przez tysiąc lat dochowaliśmy wierności Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii, Kościołowi, tak iż zasłużyliśmy sobie na miano „Polska zawsze wier-
na”3. Zwłaszcza w czasie Soboru wiele razy mówili nam to biskupi całego świata. 
A znając trudne dzieje Narodu polskiego, pytali o tajemnicę tej wierności.

My znamy tę tajemnicę. Wiemy, że z woli Ojca Niebieskiego do Chrystusa 
zawsze prowadzi Maryja. Ona jest świadoma swej drogi. W Kanie Galilejskiej po-
wiedziała do służebników wesela: „Cokolwiek wam Syn mój każev, to czyńcie”. 
Ona też była pierwsza przed narodzeniem Dziecięcia Bożego na tej ziemi. Taki 
jest porządek rzeczy, że naprzód jest matka, a potem dziecię. Ojciec Niebieski 
chciał utrzymać ten porządek rzeczy i dlatego też swojego Syna powierzył ziem-
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skiej Matce. A Ona pokornie odpowiedziała: „Oto ja służebnicav Pańska, niech mi 
się stanie według słowa twego”. Przyjęła Słowov, które w Niej ciałem się stało, 
nosiła Je przez dziewięć miesięcy pod swoim Sercem, jak każda matka, i oddała 
Je światu.

I tak już ma zostać, bo taka jest wola Ojca Niebieskiego. Zapewne, Stworzyciel 
nieba i ziemi, i pierwszych dwojga rodziców mógł jeszcze raz użyć swej potęgi 
stwórczej i jeszcze jednego człowieka stworzyć na tym świecie, a jednak wolał, 
aby Syn Boży przyszedł na ten świat drogą zwykłą, jak każdy z nas. Do tej god-
ności powołał nieznane, skromne Dziewczę z Nazaretu i jemu oddał pod opiekę 
Słowo Przedwieczne.

Tak cudownie umiemy o tym śpiewać. Wy, Małe Dziateczki, w pięknych ko-
lędach umiecie wypowiedzieć tyle rzewnej i prostej wiary, umiecie wyrazić głębo-
kie tajemnice Wcielenia Syna Bożego, przedziwnego zjednoczenia Bóstwa i czło-
wieczeństwa, unii hipostatycznej, tej wspaniałej tajemnicy, która dokonała się 
pod Sercem Maryi i nadal trwa. Chociaż bowiem Chrystus Pan opuścił ten świat, 
jednak poszedł do nieba takim, jakim wyszedł spod Serca Maryi. Jest po prawicy 
Ojca, jako Bóg i Człowiek. Bóstwo ma z Ojca, a człowieczeństwo przez Ducha 
Świętego z Maryi. Taki przebywa po prawicy Ojca i taki też oczekuje na nas.

O CHRYSTUSIE ŻYJĄCYM W KOŚCIELE I MARYI OBECNEJ  
W MISTERIUM CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

W szeregu spraw, które miał załatwić Sobór, na czoło wysunęła się sprawa 
Konstytucji Kościoła powszechnego. Konstytucja ta znaczy co innego niż przecięt-
nie się mówi. To jak gdyby podstawowa nauka o Kościele. Zapewne, my ją znamy, 
wiemy, co to jest Kościół, nie tylko w słowach, ale z doświadczenia. Kościół, idąc 
przez tę ziemię, pragnie coraz lepiej wyjaśniać dzieciom Bożym swą istotę, swą 
tajemnicę. Dlatego też postanowił niejako przyjrzeć się sobie na nowo. Sobór nie 
powiedział o Kościele nic nowego, to jest stara tradycyjna nauka. Ale my zawsze 
staramy się coraz lepiej wyjaśnić prawdy już nam znane. Dlatego Sobór posta-
nowił jeszcze lepiej i dokładniej wyjaśnić, czym jest właściwie Kościół. Wtedy 
przedstawiono do rozwagi Ojcom Soborowym projekt Konstytucji soborowej 
o Kościele.

Na czele tych rozważań, zaraz w I rozdziale umieszczona była nauka o ta-
jemnicy Kościoła. Kościół ma swoją tajemnicę, misterium Kościoła. Cóż to 
jest misterium Kościoła? – Przecież wiemy, że Kościół nie jest tajemniczy, jest 
jawny i jasny. Kościół zna polecenie Chrystusa: „Co wam mówiono na ucho, 
prze powiadajcie na dachach”4. „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody”, a więc 
mówcie odważnie, mężnie, jasno, aby nie było złudzeń ani wątpliwości, czym 
Kościół jest.
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Gdy oglądamy Kościół od zewnątrz, wtedy to poznanie może być niewystar-
czające. Będziemy widzieli budynki, biskupów, kapłanów, rodziców katolickich, 
młodzież, dzieci, będziemy widzieli znaki religijne, krzyż, Eucharystię, inne sa-
kramenty święte. Ale to wszystko, choć jest tak doniosłe i nieustannie przypomi-
na nam prawdy Boże, Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to jednak jeszcze nie daje 
nam pełnego obrazu Kościoła.

Gdy przyjechałem na Sobór, znalazłem się w auli soborowej w gronie ponad 
dwu tysięcy biskupów. Wtedy mówiłem sobie: To jest Kościół. Ci biskupi mówią-
cy różnymi językami, chociaż na posiedzeniach Soboru mówiono głównie po ła-
cinie, przybyli ze wszystkich zakątków globu. Biali Europejczycy, Amerykanie 
z północy i południa, Meksykanie, czarni biskupi z Afryki, śniadzi Hindusi, żół-
ci Chińczycy i Japończycy, biskupi z Oceanii i Australii, to wielka rzesza około 
trzech tysięcy biskupów rzymskokatolickich, z których na Soborze brało udział 
około dwa i pół tysiąca. Nie wszyscy mogli przybyć. Nie pozwalał im na to wiek, 
zdrowie czy odległość. Ale, bądź co bądź, do ostatniej chwili, przez cztery lata 
zbierało się w auli soborowej w czasie każdej sesji prawie dwa tysiące trzystu 
do dwa tysiące pięciuset biskupów. To jest Kościół.

Oczywiście, to nie jest cały Kościół. Za biskupami stoją ci, którzy ich słucha-
ją, a więc kapłani, cały lud Boży, zakony, stoją całe miasta, wsie, ogromne diece-
zje, stoją narody.

A my, polscy biskupi, których w kraju jest do siedemdziesięciu, a na Soborze 
bywało trzydziestu z siedemdziesięciu, nigdy więcej, znaleźliśmy się od razu w tej 
wielkiej rzeszy biskupów. Wiemy, kim oni są. Oni wszyscy żyją Chrystusem, wie-
rzą Chrystusowi, oni Go miłują, mają w Nim nadzieję, głoszą Go i przepowiada-
ją Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oni są powołani, aby dawać świadectwo 
prawdzie Chrystusowej po wszystkiej ziemi. To są następcy Apostołów.

Jakże inaczej, jakże pełniej przedstawiał się nam Kościół Chrystusa. Ale to 
jeszcze nie wszystko, bo to oglądaliśmy oczyma zewnętrznymi. A jednak Kościół 
ma swoje misterium, swoją tajemnicę. Tym misterium jest żyjący w Kościele Jezus 
Chrystus, Głowa niewidzialnego Kościoła, który zstąpił z nieba dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia. Dokonał tego zbawienia, ogłosił naukę Ojcową, zostawił nam 
Krzyż, moce eucharystyczne, moce sakramentalne. Wrócił do Ojca, ale tu zostawił 
nam Matkę-Kościół.

Trudno jest odtworzyć sobie tajemnicę niewidzialną Kościoła, ale mówi 
nam to wiara i niespożytość Kościoła, bo żyjący w Kościele Chrystus sprawia, 
że Kościół trwa po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tyle razy ogłaszano już 
śmierć Kościoła, a on nadal żyje. Żyje dlatego, że jego mocą jest jego misterium, 
Chrystus, który raz tylko umarł i więcej nie umiera, śmierć nad Nim więcej mocy nie 
ma. Bóg nieśmiertelny udziela swej nieśmiertelności Kościołowi, w którym żyje.

To sprawia, że Kościół, pomimo cierpień i udręk, niemal zawsze zwalczany, 
nadal spokojnie przechodzi z wieku w wiek. Umierają wszyscy jego prześladow-
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cy, a Kościół jeszcze ich błogosławi, modli się za nich, zostawia ich matce ziemi, 
a sam idzie ku nowemu wiekowi, aby pouczać, chrzcić i błogosławić ciągle nowe, 
rodzące się na tej ziemi dzieci Boże. Tak będzie aż do skończeniav świata. Na to 
rady nie ma, bo taka jest mocna wola Boga i daremną jest rzeczą – jak mówił 
Apostoł – wierzgać przeciwko ościeniowi5. To jest tajemnica Kościoła: obecny 
Chrystus.

Ale Chrystus żyje w szczególny sposób w nas. On jest w Kościele i sprawia, 
że Kościół jest święty i życiodajny, ożywiający i uświęcający. Wy to czujecie, 
Najmilsze Dzieci, w nauce, modlitwie i liturgii Kościoła, w sprawowanych sa-
kramentach świętych, w tajemnicy chrztu, Eucharystii, pokuty i w tych ciągłych 
błogosławieństwach, które spływają przez dłonie kapłanów na wasze głowy i wa-
sze życie. Wy dobrze czujecie tajemnicę Chrystusa, żyjącego w Kościele, a przez 
Kościół, żyjącego w nas.

On sam powiedział, że jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świa-
ta. Żadna instytucja na tym świecie nie ma takiej gwarancji, ale Kościół wie, 
że będzie do skończenia świata, ponieważ ma w sobie Chrystusa. Na to też nie 
ma rady. Kościół może przechodzić przez ciężkie doświadczenia, nieraz może 
być bardzo ciemno, jak na Kalwarii, może ludziom wydawać się, że ukrzyżowali 
Boga. Spokojnie idą spać, a On w ciągu nocy zmartwychwstaje. On się ciągle 
odradza, ciągle staje wśród nas. Bywa tak, że gdy mi się wydaje, że Bóg umarł 
we mnie i już nic nie ma mi do powiedzenia, naraz odczuwam, że jednak On jest. 
Niesłychanie dyskretnie, delikatnie, pełen czci dla człowieka, w ciszy, bez świad-
ków, na nowo przemawia do mej duszy. O, my lepiej znamy misterium Chrystusa 
żyjącego w Kościele i w nas, jego członkach, niż to się da opowiedzieć, opisać 
i zobaczyć.

O misterium Kościoła mówi Sobór w licznych przemówieniach Ojców 
Soborowych. Gdy prowadzono te rozważania, wielu biskupów raz po raz mówi-
ło, że gdy mówimy o misterium Kościoła, o Bogu Wcielonym, i w ten sposób 
chcemy przedstawić światu nowoczesnemu Kościół, nie sposób jest nie mówić 
o Matce Boga Wcielonego. Uważali, że w nauce o Kościele obok wyłożonej ta-
jemnicy o misterium Kościoła, musi być również wyłożona nauka o Matce Boga 
Wcielonego.

Odtąd rozpoczęła się ta wielka sprawa na Soborze. Raz po raz Ojcowie 
Soborowi przedstawiali wnioski, aby do Konstytucji dogmatycznej dołączyć nowy 
rozdział o obecności Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła. Toczone były na ten 
temat dość długie rozważania. W końcu przeszedł wniosek, aby naukę o Matce 
Najświętszej włączyć do nauki o Kościele, aby w rozdziale I mówić o misterium 
Kościoła, czyli o Bogu Wcielonym, a w ostatnim rozdziale tejże Konstytucji mó-
wić o Matce Boga Wcielonego, o Jej obecności w misterium Chrystusa i w miste-
rium Kościoła.
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Tak się też stało. W uchwalonej przez Sobór Konstytucji o Kościele, roz-
dział I mówi o Chrystusie, Bogu Wcielonym, a rozdział VIII o Matce Boga 
Wcielonego. Tak więc Sobór ukazał światu Kościół, który jest Kościołem Boga-
Człowieka, Jezusa Chrystusa, i Jego Matki, Maryi.

BOŻY PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA DWOJGA

Widzimy w tym dalszy ciąg planu Bożego, zarysowanego jeszcze w raju. 
Opisuje nam Księga Rodzaju, że Bóg powołał do życia Adama i Ewę: „Mężczyzną 
i niewiastą ukształtował ich”6. I do nich obojga rzekł: „Czyńcie sobie ziemięv 
poddaną”. Od tego momentu świat z woli Stwórcy jest oddany wielkiej rzeszy mę-
żów i niewiast. Oni oboje mają wspólne zadanie: „Rośnijcie, mnóżcie się, napeł-
niajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną”. Tak nastąpiło wyrównanie tych dwojga. 
Odtąd idzie przez świat wielka rzesza mężczyzn i kobiet i wspólnie wypełniają 
jedno zadanie wyznaczone im przez Ojca.

Zapewne, był moment próby, tragedia w raju, grzech pierworodny. Oboje 
podzielili skutki tego grzechu, tego błędu. Poszli w świat, ale Bóg nie zrezygnował 
ze swojego planu. Jeszcze w raju dał im nadzieję. Oto ukazał Niewiastę i zapowie-
dział: „Onav zetrze głowę węża”. Ukazał przyszłą Matkę z Dziecięciem na ręku. 
„Oto Pannav pocznie i porodzi Syna, i nazwie imię Jego Emmanuel – Bóg z nami”. 
Już zarysowuje się nowy obraz – jak mówią Ojcowie: nowy Adam – Jezus, i nowa 
Ewa – Maryja.

Ten obraz był stale przed oczyma oczekującej Zbawiciela ludzkości, aż za-
czął się nowy rozdział, w dniu zwiastowania w Nazarecie. Bóg wybrał sobie nową 
Ewę – Maryję i Jej powierzył Syna swojego, nowego Adama. I znowu Tych Dwoje 
stanęło w nowym porządku łaski na czele zbawianej rodziny ludzkiej. Widzimy 
ich Oboje w Betlejem – Matka pielęgnująca Zbawcę, i widzimy ich w Najświętszej 
Rodzinie Nazaretańskiej. W trudzie apostolskim Maryja nie opuszcza Jezusa, ale 
z gromadką niewiast chodzi za Nim nieustannie po wszystkich drogach Jego apo-
stolstwa. A w szczególny sposób widzimy ich Oboje na Kalwarii: Bóg-Człowiek 
na krzyżu i wierna, obecna w tym wielkim misterium zbawiającego Chrystusa, 
Jego Matka. „A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego”7.

Teologia śmiało nazywa Maryję obecną pod krzyżem umierającego Chrystusa 
Współodkupicielką, Towarzyszką męki Chrystusowej, i dzisiaj coraz odważniej 
mówi o udziale Maryi w zbawczym dziele Chrystusa. Ona to bowiem, z woli Ojca 
Niebieskiego, przygotowała Słowu Przedwiecznemu ciało i krew, które były po-
trzebne na krzyżu, a które dziś są potrzebne w Eucharystii i w każdej Mszy Świętej.

Najmilsze Dzieci! Bóg w swoim zbawczym planie wymaga współdziałania 
nie tylko Męża Doskonałego, ale i Matki Bolesnej. Ten plan wykonuje się dalej. Ile 



72

1966, styczeń

jest takich sytuacji, w których moc męża musi być łagodzona przez właściwości 
duszy kobiecej, i to nie tylko w rodzinie, ale nawet w życiu społecznym, w życiu 
narodów, państw, w dziejach kultury ogólnoludzkiej i w życiu międzynarodowym.

Tak wiele wymaga się od kobiety i to rzeczy najtrudniejszych. Gdy cierpi 
głowa rodziny, wytrwale czuwa przy nim matka rodziny. I nieraz bywa tak, jak 
na Kalwarii, że „zamknie słodką Jezus mowę”8, ale nie odchodzi Matka. Ona czu-
wa, ona jeszcze wierzy, ufa i ona doczeka się zmartwychwstania.

Ta tajemnica życia Jezusa i Maryi powtarza się tak często w rodzinach, a na-
wet w dziejach narodu. Niedawno, w czasie ostatniej wojny, przeżyliśmy takie 
chwile, gdy nasi ojcowie i synowie odeszli daleko od rodzin, a pod krzyżem każdej 
niemal rodziny cierpliwie i wytrwale stała matka, aż się doczekała. Ile wielkich 
ciężarów dziejowych spoczywa z woli Bożej na kobiecie. A ona musi być prze-
dziwnie wytrwała, cierpliwa, przytomna i obecna.

O takiej pierwszej, najdoskonalszej Kobiecie mówi Sobór w swej Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele. Mówi o Jej wytrwałej obecności w misterium Chrystusa 
i Kościoła.

CHWAŁA MARYI JASNOGÓRSKIEJ NA SOBORZE

Biskupi polscy, mając swoje bogate doświadczenia życia naszego Narodu, 
uważali, że na Soborze trzeba to wyraźnie powiedzieć i ukazać. Dlatego też wraz 
z wieloma innymi biskupami domagali się, aby w Konstytucji o Kościele znalazła 
się również nauka o Matce Najświętszej. A gdy się to już stało, postanowiliśmy 
prosić o coś więcej. Złożyliśmy Ojcu Świętemu Memoriał9, uchwalony na Jasnej 
Górze, aby Maryję ogłosić Matką Kościoła. Jest Ona Matką Głowy Kościoła, więc 
i Matką członków Kościoła. I to się stało. Trzeba powiedzieć jasno, że w dużym 
stopniu, choć o zasługach mówić nie chcemy, jest to zasługa Episkopatu Polski. 
Jest to dobre wyczucie potrzeb współczesnego świata, który musi widzieć pod 
krzyżem Kościoła Chrystusowego nadal wytrwale stojącą, obecną Matkę tego 
Kościoła. Kościołowi, który przeżywa swoje trudne dzieje potrzebny jest obraz 
obecnej w nich Matki Kościoła. I to biskupi polscy uzyskali.

Weszło to już w krew i nowy obyczaj. Świadczy o tym to, co uczynił Ojciec 
Święty Paweł VI w dniu 8 grudnia, gdy podczas sesji kończącej Sobór, na oczach 
wszystkich biskupów, przedstawicielstw wszystkich niemal narodów i wielkiej 
rzeszy ludu, poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafial-
nego w Rzymie pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła10. To była jak gdyby kon-
kluzja tej drogi, którą szliśmy, aby współczesnemu światu powiedzieć, że w mi-
sterium Chrystusa i Kościoła jest Matka Boga-Człowieka, Matka nasza, Matka 
Kościoła. Musi Ona stanąć przed obliczem narodów, aby z Jej macierzyńskiej 
duszy wzięły one te wartości, które są niezbędne do dobrego ułożenia zadań, 
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spoczywających na obojgu, a wyrażone w słowach: „Czyńcie sobie – wy oboje – 
ziemię poddaną”.

Dla nas, polskich biskupów, momentem konkluzyjnym była uroczystość 
w dniu 4 grudnia. Tego dnia odprawiłem rano Mszę Świętą w podziemiach Ba-
zyliki Świętego Piotra, gdzie jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. W tej ka-
plicy bardzo często biskupi polscy odprawiali Mszę w czasie Soboru. Tuż obok, 
w sąsiedniej kaplicy, spoczywa Jan XXIII, a po drugiej stronie, w pobliżu, jest 
kaplica, gdzie spoczywa święty Piotr Apostoł. Zaraz po tej Mszy była sesja gene-
ralna Soboru, w czasie której rozdaliśmy wszystkim biskupom obraz Matki Bożej. 
W tej chwili możemy powiedzieć, że w każdej diecezji całego globu ziemskiego 
jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Ojciec Święty chciał, aby dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski została 
wybudowana w Rzymie świątynia parafialna. Długo zastanawialiśmy się nad tym, 
jaki ma być tytuł tej świątyni. Wreszcie Ojciec Święty sam rozstrzygnął. Będzie 
to świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej11. Do mnie należało 
poświęcić, w dniu 4 grudnia, kamień węgielny pod budowę tej świątyni. Będzie 
ona wybudowana w najbliższych miesiącach. W Rzymie kościoły buduje się szyb-
ko, nie trzeba długo się męczyć. W kilka miesięcy powstanie cały kościół. A więc 
jeszcze w tym roku Rzym posiądzie kościół parafialny pod wezwaniem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Bardzo bym sobie życzył tego, aby i w naszej Ojczyźnie 
było z tym tak łatwo.

W czasie Soboru poświęciłem w Pescara osiem kamieni węgielnych pod 
równoczesną budowę kościołów w tym mieście, które jest podobne do naszej 
Gdyni. W tym roku poświęciłem dziewiąty kamień węgielny. – Niestety, w mojej 
Ojczyźnie nie zdarzyło mi się to już bardzo dawno, chociaż w samej Warszawie 
potrzeba około pięćdziesięciu nowych świątyń dla nowych parafii, tym bardziej, 
że prawie dziesięć parafii pracuje bez świątyń, w baraczkach lub też po prostu 
w domach mieszkalnych.

Dzieci Najmilsze! To był błogosławiony znak końcowy, jak umacnia się 
i upowszechnia cześć Matki Bożej Jasnogórskiej w całym świecie. Wszystko to 
działo się na tle Wielkiej Nowenny i na tle Soboru Watykańskiego II.

Wybrałem ten temat ze swoich wspomnień o Soborze właśnie w tej świątyni, 
w której zapoczątkowany był pochód czci Matki Bożej Częstochowskiej, od tego 
obrazu, który tutaj widzicie. Sądzę, że to, co powiedziałem, bardzo Was uraduje 
w tę sobotę Królowej Polski.

Jej też oddajemy kończącą się Wielką Nowennę i rok wielkiego „Te Deum” 
Narodu. Oddajemy Jej cały nasz Naród, nasze rodziny, młodzież i dziatwę, nasze 
parafie i diecezje. W Jej macierzyńską niewolę oddamy też w dniu 3 maja bieżące-
go roku na Jasnej Górze cały Naród polski.

W dniu 13 stycznia odbędzie się w Rzymie wielka uroczystość, w której 
weź mie udział Ojciec Święty. Będzie to zapoczątkowanie w świecie uroczysto-
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ści milenijnych, do których my, biskupi polscy, wezwaliśmy cały świat katolicki. 
Wystosowaliśmy do wszystkich episkopatów całego świata 56 najrozmaitszych 
listów i wezwaliśmy ich, aby razem z nami modlili się za Kościół Boży w Polsce, 
aby razem z nami dziękowali Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to, że powołał 
nasz Naród do Kościoła Chrystusowego. To będzie piękna, wspaniała uroczystość. 
Za nią pójdą inne, w innych narodach i państwach, jak wiemy o tym z listów róż-
nych biskupów całego świata. Ta modlitwa jest nam bardzo potrzebna i prosiliśmy 
o nią cały świat katolicki, jak przystało na biskupów katolickich.

Nie chciałbym już w tej chwili mówić o tych listach, bo tyle razy w Warszawie 
już o nich mówiłem. Wiem, że macie zaufanie do waszych biskupów i dlatego też 
dalsze wyjaśnienie uważam w tej chwili za zbędne. Niech Wam wystarczy to, co 
powiedziałem w uroczystość Trzech Króli w kościele Świętego Wojciecha, w ko-
ściele Najświętszego Serca Maryi czy też w bazylice katedralnej, wraz z komu-
nikatami i jednym z tych listów, który był czytany z ambon Stolicy i całej Polski.

Pragnę podziękować Wam za waszą obecność, za powitanie, które na progu 
tej świątyni wygłosił nasz brat oraz małe dzieci. Pragnę podziękować za kwiaty, 
któreście mi wręczyły, za wspólną modlitwę i za śpiew kolęd, które zawsze tak nas 
radują.

Przyjmijcie, Najmilsze Dzieci, błogosławieństwo, które Wam w tej chwili 
udzielę imieniem Ojca Świętego.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Lekcja mszalna z formularza Mszy Świętej na uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja); 
MszRz (1965) – Jdt 13,22-23; por. BT IV – Jdt 13,17-18.

2 Bp Loris Capovilla (1915–2016), osobisty sekretarz Jana XXIII. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1940. W latach 1967–1971 arcybiskup Chieti, w latach 1971–1988 prałat Loreto, w 2014 
kreo wany kardynałem.

3 Polska zawsze wierna – Polonia semper fidelis; dewiza w jęz. łacińskim, umieszczona 
na złotym medalu ofiarowanym przez Polaków papieżowi Leonowi XIII w 1888 z okazji 50-lecia 
jego kapłaństwa; taki sam napis widniał na medalu wręczonym Ojcu Świętemu w roku jubileuszo-
wym 1900 podczas audiencji dla pielgrzymów z terenów polskich; taka dewiza znajduje się też 
na zdobnym „adresie” ofiarowanym św. Piusowi X przez Polaków z zaboru austriackiego w 1903; 
widnieje ona także na tablicy fundacyjnej Piusa XII w polskiej kaplicy w podziemiach Bazyliki 
św. Piotra.

4 Por. BWuC 36 – Mt 10,27.
5 Por. Dz 26,14.
6 Por Rdz 1,27.
7 Por. Dąbr – J. 19,25.
8 Fragment Rozmowy duszy z Matką Bolesną z Gorzkich żalów, cz. III.
9 Zob. DZ XIII, aneks II, s. 514–523.

10 Kościół Santa Maria Mater Ecclesiae w dzielnicy Tor di Valle w Rzymie.
11 Zob. tekst nr 4, przyp. 5.
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DĄŻENIE DO RODZINY, RODZINNOŚCI, WSPÓLNOTY  
– WŁAŚCIWOŚCIĄ NATURY LUDZKIEJ

Uroczystość Świętej Rodziny

Warszawa, Miodowa, kaplica, 9 stycznia 1966
Najmilsze Dzieci Moje!

Kościół każe nam dzisiaj rozważać jeszcze dokładniej tajemnice Boga Wcie-
lonego i Jego obecność w życiu codziennym człowieka. Chrystus bowiem na tym 
świecie jest nie tylko dla świateł, ołtarzy, dla Eucharystii, ale jest dla codziennego, 
zwykłego życia. Chrystus nie jest abstrakcyjny, nieuchwytny, obcy. Z woli Ojca, 
który swojemu Synowi ciało sposobił, Chrystus jest konkretny, widzialny, wyrazi-
sty, ludzki, człowieczy, bliski, bezpośredni, uchwytny, dający się określić w miej-
scu i w czasie, wchodzący we wszystkie sprawy człowieka. Po to stanął na czele 
rodziny ludzkiej jako Człowiek, aby z woli Ojca Niebieskiego kontaktował się jak 
najbardziej bezpośrednio z każdym człowiekiem.

Dlatego też Chrystus żył w Nazarecie, chodził po drogach Palestyny, zasiadał 
z uczniami swoimi, przyjmował z nimi pokarmy, z nimi pracował, trudził się, prze-
bywał dalekie drogi, nocował w górach czy też sypiał w łodzi, wołał do wszyst-
kich: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was 
ochłodzę”1. Chrystus, który był na krzyżu, nawet po zmartwychwstaniu jeszcze 
bardziej spotęgował swe bezpośrednie kontakty z ludźmi. Wchodził do domu na-
wet przez zamknięte drzwi, dzielił chleby, jadł z uczniami, dając dowód rzeczywi-
stości swego zmartwychwstania. Wreszcie, gdy zasiadł po prawicy Ojca, pozostał 
w swoim Kościele jako Bóg-Człowiek ożywiający i uświęcający.

Takim znamy Go na przestrzeni dwudziestu wieków Kościoła. Idzie przez 
dzieje Kościoła, przeżywając jak gdyby ponownie tajemnicę swego życia w każdej 
duszy, od poczęcia przez łaskę, kształtowanie się pod sercem matki, wzrostu dzie-
cięcego, młodzieńczego i męskiego, aż po krzyż, mękę, śmierć, zmartwychwsta-
nie, wniebowstąpienie. Dzieje Chrystusa osobowego powtarzają się w dziejach 
niemal każdego człowieka, powtarzają się też w dziejach Mistycznego Chrystusa, 
w Kościele. Pięknie nam to uwidacznia Konstytucja soborowa o Kościele, ukazu-
jąc nam Jego misterium, Chrystusa żyjącego i uświęcającego.

W ten sposób Chrystus wykonuje odwieczny plan Ojca. Bóg jest społeczny, 
uspołeczniony i wszystko działa w jakiejś wspólnocie. Bóg nie lubi odosobnienia, 
osamotnienia, opuszczenia, izolacji. Nawet przed wiekami, zanim świat stał się, 
Bóg istniał, jak i dziś istnieje, w Trójcy Świętej, choć Jedyny, ale w trzech Osobach: 
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Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch. W tej troistej Jedności istnieje przedziwna wspól-
nota, wzajemne oddziaływanie, tworzące w Ojcu, Bogu Stworzycielu, postawę 
dążenia na zewnątrz, z której wychodzą światy i wszelkie stworzenie. Ale Bóg od 
wieków działa społem. Tak pięknie podkreśla to Księga Rodzaju: „Uczyńmy czło-
wieka” [Rdz 1,26]. Razem, a więc Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch, bo w Trójcy 
jest przedziwna jedność działania. W tej jedności jest miłość twórcza, przez którą 
Bóg staje się Ojcem i ma Syna. Jest to miłość jednocząca, Ojciec i Syn jedno są, 
tak iż kto widzi Syna, widzi też i Ojca.

To jest tajemnica wewnętrzna. Nawet Bóg nie jest osamotniony, ma w swej 
Istocie wewnętrznej to działanie, współdziałanie, miłującą wspólnotę, która jed-
noczy Osoby Boże. Ten Bóg działa razem. Ukształtował pierwszego człowieka 
i uznał, że jest to dzieło dobre, ujrzał, jak tyle razy podkreśla Księga Genesis, 
jak gdyby dominantę swoich twórczych działań. „I widział Bóg, że było bardzo 
dobre”2.

Gdy się tak przyglądał Adamowi, doszedł do wniosku, tak po ludzku mówiąc, 
że „biada jest człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocv jemu podobną”.

Z tego spostrzeżenia, rozpoznania, osamotnienia człowieka zrodził się plan: 
„Uczyńmy pomoc jemu podobną”. Tak powstała Ewa. Księga Rodzaju opowiada 
nam o tym w taki sposób, aby to było łatwiej pojęte przez przeciętny umysł ludzki.

Nieraz głowimy się nad tym, dlaczego Bóg zabawił się w chirurga, dlaczego 
sięgnął do Adamowego boku. I w tym jest myśl Boża. Bóg w swoim miłującym 
Ojcostwie trynitarnym wydał Syna. Ujrzał siebie w Synu, wyprowadził Go niejako 
ze swego wnętrza, ze swej istotowej Osobowości. To wyprowadzenie przed wieka-
mi Syna z własnej Istoty Ojca sprawiło wielką miłość, jaka istnieje między Ojcem 
i Synem. Ale to jest zarazem wzór, schemat, którego Bóg będzie się odtąd trzymać.

Powtarza nam często liturgia tego okresu: przed wiekami zrodził, wyprowa-
dził ze swego wnętrza, ze swego Serca, Syna. Gdy więc dał początek swojemu 
drugiemu dziecku, Adamowi, chciał ten schemat utrzymać, powtórzyć i spod jego 
serca wyprowadził pomoc podobną jemu. To jest Boży schemat, Boży plan.

Może właśnie wskutek tego jest przedziwna genetyczna dążność jednego 
do drugiego, że jest to wspólne, genetycznie jednorodne pochodzenie. Ono to 
sprawia, że człowiek w drugim człowieku znajduje zaspokojenie swoich społecz-
nych dążeń, łatwe porozumienie, wzajemne dopełnienie swojej osobowości. Jest 
naturą człowieka, iż nie może być zamknięty sam w sobie. „Biadav człowiekowi 
samemu”. Dobrze wiemy, jak wyradzają się psychiki ludzkie na skutek absolutnej 
izolacji od innych ludzi. Jeżeli człowiek unika innych ludzi, zostaje sam na sam 
z sobą i wtedy obcuje tylko z sobą, nie dopuszcza do tego stosunku innych treści. 
Powstaje egotyzm, egocentryzm, samolubstwo, a zarazem fantastyczne zubożenie 
człowieka, który zadręcza się swoim samolubstwem. Nie ma gorszej męki, gorszej 
udręki, jak częstowanie siebie własnym samolubstwem. Stąd pochodzą najroz-
maitsze psychiczne zniekształcenia, zboczenia i zubożenia osobowości ludzkiej. 
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Człowiek musi siebie udzielać innym, tak jak Ojciec udzielił się Synowi i musi 
czerpać od innych, jak Syn czerpie z Ojca, a zarazem skierowany jest ku Ojcu. To 
dopiero daje tę wspaniałą miłość, którą zowiemy świętą. Wtedy dopiero człowiek 
się rozwija.

Stąd też, jako wyraz społecznej dążności, człowiek tworzy najrozmaitsze for-
my społecznego życia. Wśród tych form dotychczas najdoskonalsza i najtrwalsza 
jest forma życia rodzinnego. Ponadto istnieje cały szereg innych. Im bardziej ży-
cie ludzi się rozwija, tym więcej tworzy nowych form społecznych i przez nie się 
ubogaca.

Pewne, i tu można dojść do absurdu. Ale jednak widzimy, że nawet ludzie, 
którzy postanowili pozostać samotni, tworzą formy społecznego życia. Tak jest 
w zakonach, w zgromadzeniach. Nawet tam, gdzie człowiek postanowił sobie dą-
żyć do Boga i szukać Go, gdy nieustannie powtarza sobie, że tylko Bóg i nikt wię-
cej, to jednak tego Boga szuka w gromadzie, we wspólnocie. Wspólnota pomaga 
mu w odszukaniu Boga. Jeżeli człowiek, który oddał się życiu i powołaniu zakon-
nemu uprawia je na własny rachunek, to nawet we wspólnocie zakonnej może się 
wyrodzić. A jeżeli w tej wspólnocie jak najbardziej wszczepia się we współżycie 
rodziny zakonnej, wtedy następuje normalny rozwój jego drogi do Boga.

Powiedzieliśmy, że najdoskonalszą formą życia wspólnego, jaką dotych-
czas znamy, jest rodzina, którą Kościół czci dzisiaj odrębnym świętem, znajdując 
motyw w Najświętszej Nazaretańskiej Rodzinie. Nazaretańska Rodzina: Maryja, 
Józef, Jezus, to rodzina najbardziej wyjątkowa, ponieważ miała swoje określone 
zadanie. Maryja była Służebnicą Jezusa. Jej to powiedziano w dniu zwiastowania: 
„Duch Święty zstąpi na Cię, mocv Najwyższego Cię ogarnie, przeto to, co się 
z Ciebie narodzi, Święte, nazwane będzie Synem Najwyższego”. Maryja więc od 
początku była obecna w misterium Chrystusa. Była dla Niego. Określiła swoje 
przy Nim stanowisko. „Fiatv mihi” – to było dla Boga Ojca, a „oto ja służebnicav” 
– dla Jezusa, dla Syna Bożego.

Ale Bóg, który nie lubi samotności, zapragnął, aby Ta, Wybrana przez Niego 
dla szczególnych zadań, nie była osamotniona. Dlatego Jej życie domowe związał 
z Józefem, aby w swym trudnym, szczególnym, wyjątkowym zadaniu i posłannic-
twie miała oparcie.

I oto widzimy wspólnotę wyjątkową, niepowtarzalną. Tajemnicę tej wspól-
noty wyjaśnia nam Pismo Święte. Między Maryją a Józefem stanął Duch Święty. 
I wyznaczył obojgu zadanie. Określił je: to Matka Boga, a to Opiekun Najświętszej 
Rodziny, chociaż prawnie Jej mąż. Józef powoli wchodzi i powoli rozeznaje ta-
jemnice Maryi. Ma wątpliwości, którym niekiedy się poddaje, aż trzeba było inter-
wencji Bożej. Józef, jako mąż sprawiedliwy, znał Maryję, ale tajemnicę Maryi mu-
siał mu wytłumaczyć Bóg przez interwencje nadzwyczajne. „Nie bój się Józefie 
przyjąć Maryi, małżonki twojej, to bowiem, co się z Niej narodzi, jest z Ducha 
Świętego”3. Następuje spokój i współdziałanie z planem Bożym. Tych Dwoje jest 
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całkowicie oddanych planowi Bożemu. Plan Boży realizuje Wysłannik Ojca, Syn 
Umiłowania, Jezus Chrystus, a Oni oboje z tym planem współdziałają.

W swoim czasie Józef [jest] odwołany, a zostaje na ziemi Maryja i Jezus, 
w Ich przedziwnej tajemnicy. Maryja nieustannie jest w tajemnicy Jezusa, jak to 
zresztą pięknie wyraża Konstytucja dogmatyczna o Kościele, mówiąc o obecności 
Maryi w tajemnicy Jezusa i Kościoła. Ona od początku jest w tej tajemnicy, od 
początku związana jest z planem zbawczym.

Jezus też nie jest samotny. Ten, który nie opuścił łona Ojca, jako Słowov 
Przedwieczne, nawet wtedy, gdy stało się ono ciałem, będąc jednak Człowiekiem, 
miał dążenia społeczne właściwe naturze ludzkiej, potrzebował pomocy spo-
łecznej. Dobry Ojciec wyszedł na spotkanie tym dążeniom społecznym Jezusa 
Chrystusa. Dał Mu w Nazarecie rodzinę, która współdziałała z Nim tak, iżby nie 
był opuszczony. Wprawdzie Jezus mówił: „Lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, 
Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił”4. Ujawnia się tutaj ludzka strona 
Jezusa, Jego pragnienie, aby mieszkać w rodzinie, aby być we wspólnocie. W czę-
ści przynajmniej zaradza tej potrzebie Ojciec Niebieski przez Najświętszą Rodzinę.

Ale Chrystus Pan, ukształtowany przez swoje współżycie trynitarne 
z Ojcem i przez swoje współżycie w Rodzinie Nazaretańskiej, zapragnie innej 
rodziny i stworzy ją. To jest Kościół Chrystusowy. W Kościele Chrystusa, w Jego 
Mistycznym Ciele, wyraża się społeczny charakter współdziałania Bożego i osoby 
ludzkiej. Kościół jest społeczny. Pewnie, że Kościół chrzci każdego człowieka 
osobno, każdemu daje Jezusa, doprowadza łaski bezpośrednio do naszej osobowo-
ści, ale wszystko to czyni w swym Mistycznym Ciele, w którym jednoczy z Głową 
wszystkie członki. Nieustannie powtarza nam ustami Pawła: „Gdy się raduje jeden 
członek, radują się inne, gdy cierpi jeden, współcierpią inne. Wy jesteście ciałem 
Chrystusa i członkami z członka”5. W Kościele ujawnia się jak najbardziej spo-
łeczna właściwość ludzkiej natury. Jej potrzebom zaradza Chrystus w tej wielkiej 
nadprzyrodzonej rodzinie, w tej miłującej się społeczności.

Oto, Najmilsze Dzieci, socjologiczno-teologiczne ramy, w których człowiek 
znajduje pełny swój rozwój i dobrze robi, gdy nie opierając się swoim dążeniom 
społecznym, rozumnym i wolnym, nawiązuje jak najbardziej bezpośrednio prosty, 
życzliwy stosunek z innymi ludźmi, gdy z nimi współżyje.

Tym usprawiedliwia się rodzina, pojmowana w sposób jak najbardziej przy-
rodzony, jako odpowiednik dla właściwości natury ludzkiej. Ale zostaje [to] uszla-
chetnione. Rodzina przyrodzona jest podniesiona do rzędu nadprzyrodzonego, 
na wzór Najświętszej Rodziny, przez sakrament małżeństwa. W każdej rodzinie 
chrześcijańskiej istnieją nie tylko powiązania zewnętrzne, ale też działają i powią-
zania duchowe przez łaskę sakramentalną. Socjologia rodziny chrześcijańskiej jest 
ubogacona przez nadprzyrodzone moce i wartości, które Bóg bierze z siebie, aby 
jednoczyć dwoje i wspierać przez ich wzajemne powołanie, aby nie doznały tej 
niedoli – „Biada człowiekowi samemu”.
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Dlatego Kościół w swojej nauce o małżeństwie określa dwojakie zadania 
każdej rodziny: zadanie własne, osobiste – wzajemna pomoc, i zadanie społecz-
ne, jakim jest przekazanie życia następnym pokoleniom. Są to dwa zadania, które 
człowiek realizuje.

Rozważania nasze snujemy na tle współżycia trzech Osób Bożych w Trójcy 
Świętej i na tle właściwości osobowych człowieka oraz jego powiązań w rodzinie, 
w Kościele, w życiu społecznym, narodowym, zawodowym, politycznym, religij-
nym, każdym.

Teksty Pisma Świętego, które przed chwilą czytaliśmy, ukazują atmosferę 
wewnętrzną tego społecznego obcowania. Chciejmy je sobie często przypominać. 
Przeczytana przed chwilą Lekcja6 jest tak wspaniała, że może rozwiązać wszystkie 
trudności. A trudności muszą być, bo dwoje, chociaż są to osoby dążące ku sobie, 
ale są to też i indywidua. Muszą oni swoje „osobniactwo” pokonywać przez swoje 
dążenia społeczne, uszlachetnione przez Chrystusa, chrześcijaństwo, życie nad-
przyrodzone, przez moce dane im przez Kościół.

Wczytujcie się w te teksty, które pomogą Wam wypolerować wasze wza-
jemne życie, wzajemne stosunki, codzienne obcowanie z sobą, które może być 
niekiedy przyjemne, a niekiedy trudne. Gdy te „osobniacze” właściwości ujawnia-
ją się za mocno, gdy biorą górę, wtedy trzeba je tonować. My wszyscy jesteśmy 
narażeni na przerosty naszych indywidualizmów, wszyscy musimy sobie troszkę 
obcinać grzywę, przycinać język i łagodzić nasze wzajemne współżycie. W ten 
sposób człowiek staje się doskonały, społeczny, strawny dla innych. Mówi się wte-
dy o nim: inteligentny, kulturalny, dobrze wychowany i tak dalej. Tyle najrozma-
itszych epitetów przypisują nam, gdy widzą w nas ludzi skierowanych ku innym 
ludziom. Wtedy nawet więcej powiedzą o nas rzeczy dobrych aniżeli nie bardzo 
odpowiednich.

Więc z pomocą świętego Pawła starajmy się wzajemnie sobie pomagać, aby-
śmy zgodnie z planem Bożym, zwyciężając w sobie własne upodobania, umieli 
współżyć z ludźmi w chrześcijańskiej miłości i Bożym pokoju.

Oto myśli wysnute z uroczystości Najświętszej Rodziny.
Jeszcze tylko jedno słowo do Was, Młodzi Jubilaci7, w dziesiątą rocznicę 

waszego ślubu zawartego w Komańczy. Abyście i Wy, zgodnie z waszym wzajem-
nym umiłowaniem siebie, jeszcze bardziej pogłębiali wasze duchowe współżycie 
i współdziałanie w tej miłości, która może nie osiąga wszystkich waszych pragnień 
i celów, ale która daje Wam przynajmniej to, że nie jesteście samotni, że wspólnie 
dźwigacie waszą dolę. Bóg Was sobie odszukał, połączył i pragnie, abyście sobie 
wzajemnie w waszej wspólnej drodze pomagali.

O to się będziemy modlić w czasie tej Mszy Świętej, ja i to otoczenie, które 
jest Wam życzliwe, które Was zna i kocha. Będziemy Was polecali Bogu, aby 
jeszcze większą miłość rozpalał w waszych sercach i by tę miłość ludzką pogłębiał 
mocami Bożymi.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 BWuC 36 – Mt 11,28.
2 Por. Rdz 1,31.
3 Por. Mt 1,20.
4 Por. Łk 9,57.
5 Por. BWuC 36 – 1 Kor 12,26-27.
6 Lekcja z formularza Mszy Świętej na uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; 

MszRz (1965) – Kol 3,12-17.
7 Ksiądz Prymas zwraca się do swojego siostrzeńca Zdzisława Sułka i jego żony Michaliny, 

którym udzielał ślubu w Komańczy podczas swojego uwięzienia.

12

RODZINA WZOREM DLA RODZINY RODZIN
Na uroczystość Najświętszej Rodziny

Warszawa, parafia Świętego Karola Boromeusza, 9 stycznia 1966

Na uroczystość Świętej Rodziny Kościół Boży umieszcza w antyfonie 
na Wejście następujące słowa z Księgi Przypowieści i z Psalmu 83: „Raduje się 
bardzo Ojciec Sprawiedliwego. Niech się raduje Ojciec Twój i Matka Twoja; niech 
się weseli Twoja Rodzicielka”1. – Słowa te przedstawiają nam cały obraz rodziny. 
Zapewne Najświętszej Rodziny, ale też według tego wzoru – każdej rodziny 
ludzkiej, a zwłaszcza rodziny chrześcijańskiej.

Rodzina daje najpierw radość Ojcu Niebieskiemu, bo istnieje z woli Ojca, 
ale jest też radością dla każdego ojca rodziny; istnieje również w rodzinie szcze-
gólna radość matki – rodzicielki. Widzimy więc jak gdyby trzy rzuty radości: 
niebieskiej, ziemskiej i tej radości, która kształtuje się przez cierpienie, łzy i ból 
rodzicielki, że oto „człowiek na świat się narodził”2.

W okresie Bożego Narodzenia ponownie rozważaliśmy wielkie dzieła Boże 
na ziemi. Bóg Ojciec ukazał nam Syna Bożego jako wyraz swej niezgłębionej 
miłości. Oglądaliśmy Go wśród siebie. Raz jeszcze odwołaliśmy się do wielkich 
zamiarów Bożych, które miały miejsce przed dwoma tysiącami lat, a dziś powta-
rzamy je w rozważaniach liturgicznych, teologicznych i w modlitwach obecnego 
okresu. To wszystko stawia nas w obliczu nieogarnionej mądrości Ojca, który nie 
chciał na ziemi zostawić nas sierotami.
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BOŻY PLAN RODZINY LUDZKIEJ

Pierwszy plan Boży, tak trudny do przeniknięcia dla myśli człowieka, wyraża 
się w Trójcy Świętej. W Bogu jest pełne szczęście i żadnych doskonałości dodać 
Mu nie można, albowiem jest On pełnią doskonałości. Ale też Bóg, jako najwyższe 
Dobro, ma swoje dążenie, bo – jak mówią filozofowie – właściwością każdego 
dobra jest udzielać się, a cóż dopiero Dobra Najwyższego! Ono udziela się w spo-
sób najwyższy, stanowczy, absolutny i bezwzględny, chociaż zawsze delikatny 
i oględny.

Tak udziela się Bóg. Jego pierwsze udzielenie się wyraziło się w tym, że przed 
wiekami ujrzał w odbiciu swojej Istności – Syna. Odtąd Bóg ma Syna, jest Ojcem. 
To jest Słowov Przedwieczne, które zrodzone przed wiekami, w czasie określo-
nym przez Boga, ciałem się stało i mieszkało między nam. Później powie najlepszy 
Syn Ojca Miłości: „Ja i Ojciec jednov jesteśmy”. „Kto widzi mnie, widzi i Ojca”3.

Bóg, gdy ujrzał się przed wiekami Ojcem, ogarnął nieskończoną miłością 
Syna i to jest Duch Święty, Duch Miłości, który działa między Ojcem i Synem. 
Pochodzi On od Ojca i od Syna, bo Ojciec miłuje Syna, a Syn wywdzięcza się 
Ojcu miłością za miłość.

Widzimy więc w Bogu pierwszą społeczność – trynitarną. Bóg jest jeden, ale 
jest społeczny, dlatego jest w trzech Osobach. Współżycie trzech Osób Boskich 
w Trójcy Świętej będzie wzorem dla dalszych form wszelkiego życia i współżycia.

Pełnia Doskonałości musiała się wypowiedzieć i wypowiedziała się, stwarza-
jąc światy. Było to dzieło społeczne – Ojca, Syna i Ducha. Bóg wypowiedział się 
na zewnątrz i udzielił swej wspaniałości, potęgi i mądrości – stworzonemu światu. 
„Przezeń wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało”4.

I oto są światy! A najdoskonalszy ich wyraz, jak gdyby synteza światów, 
nieogarniona głębia, jeszcze dotychczas niezbadana, to człowiek. Nieraz wydaje 
nam się, że znamy człowieka i wszystko o nim wiemy, a jednak jeden z najwy-
bitniejszych lekarzy i myślicieli naszych czasów powiedział: „Człowiek – isto-
ta nieznana”5! My jeszcze nie znamy człowieka i nie znamy samych siebie. Nie 
znamy wszystkich naszych możliwości, choćbyśmy oceniali siebie najskromniej 
i najbardziej przedmiotowo.

Dobrze nas zna tylko Bóg i On to właśnie, tworząc człowieka, podobnie jak 
wszystkie poziomy stworzeń, ocenił swoje dzieło. Czytamy w Księdze Rodzaju 
opis niezwykle prosty, dostępny dla każdego umysłu: „I ujrzał Bóg, że było do-
bre, że było bardzo dobre”6. Bóg miał więc obraz stworzenia człowieka i osądził 
go. Nazwał go w istocie swej dobrym, jako dzieło dobroci, miłości i mądrości 
Bożej. Można by powtórzyć słowa, które usłyszał Piotr, gdy wzdragał się posłu-
giwać stworzeniami: „Co Bóg nazwał dobrym, ty złym nie nazywaj”7. Wszystkim 
współczesnym pesymistom, patrzącym na człowieka, i największemu pesymiście, 
jakim niekiedy jest każdy z nas, gdy rozpoznaje słabość, można powiedzieć: Co 
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Bóg nazwał dobrym, ty złym nie nazywaj, tylko spojrzyj ku Ojcu, który sam cie-
bie ukształtował przez swoją mądrość, dobroć i miłość. – Moce Boga odbiły się 
i ukształtowały naprzód w Synu Bożym, a później w każdym synu człowieczym.

Oto pierwszy człowiek. Ale Bóg, rozpoznający swoje stworzenia, dostrzega 
na jego twarzy jak gdyby cień smutku. Przyglądając się człowiekowi, formułuje 
o nim sąd: „Biadav człowiekowi samemu”. Człowiek, który jest owocem spo-
łecznego działania Trójcy Świętej, przejął od Boga obyczaje społeczne i pragnie 
społecznego współżycia. Powstaje więc plan Boży: „Uczyńmy mu pomocv po-
dobną jemu”. Tak powstał plan ponownego stworzenia. I oto jest kobieta, Ewa, 
towarzyszka Adama, który w swoim usposobieniu i dążeniu społecznym nie może 
być samotny, bo ma w sobie odbicie obyczajów Bożych.

Człowiek, najdoskonalsze dzieło, synteza twórczości Boga, musi działać we-
dług natury wziętej od Ojca. Ojciec zaś udziela się i działa przez wszystko, czym 
jest, a jest samą Dobrocią, Doskonałością i Miłością. Człowiek też musi działać 
całym swym dobrem, jakim jest, całą swoją miłością. W tym działaniu otrzymuje 
pomoc podobną jemu.

Egzegeci i teologowie, a także lekarze, anatomowie i fizjologowie głowią się 
nad sposobem ukształtowania Ewy. Niekiedy ludzie umieją na ten temat powie-
dzieć dużo dowcipnych i płaskich rzeczy. A jednak w sposobie stworzenia Ewy 
mieści się wielka głębia działania Bożego. Zastanówmy się nad tym przez moment.

Syn Boży jest ujawnieniem miłości Boga. Bóg staje się Ojcem przez Syna. 
Tylko dlatego jest Ojcem, że ma Syna. A Syn, który jest owocem miłości Ojca, 
wyszedł niejako z serca Ojca. To jest schemat dla wszystkich dalszych działań 
i stosunków i ten schemat będzie się powtarzał. Bóg niejako spod serca wypro-
wadził również tę, która miała być odtąd pomocą, aby człowiek nie był samotny.

Można to rozważyć, pogłębić i ocenić. Jak w Bogu, tak i w człowieku, który 
jest ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże, wszystko co najszlachetniejsze, 
wychodzi niejako z serca. I wzajemny stosunek wyraża się także przez serce.

Oto więc tych dwoje! Według tego wzoru będzie się odtąd wykonywał Boży 
plan. Oboje usłyszeli: „Rośnijcie, mnóżcie się i czyńcie sobie ziemięv poddaną”. 
Program jest jeden, wspólny dla dwojga. Oboje mają go wykonywać, oboje mu-
szą się w dzieło im powierzone zaangażować, oboje muszą wejść w myśl Bożą, 
aby ją należycie wykonać. Tak powstaje rodzina.

Zapewne, przez grzech pierworodny został zakłócony ten jasny i wyrazi-
sty plan Boży, ale nie [został] zachwiany ani zniszczony. Grzech pierworodny 
niewątpliwie „opryskał” nasze oblicze duchowe, ale zostało ono omyte we krwi 
Chrystusowej, przez wody chrztu. Bóg naprawia plan zniekształcony przez grzech. 
Tych dwoje nadal pozostaje w planie Bożym. Nadal mają czynić sobie ziemię 
poddaną. Aby zaś skutecznie mogli przezwyciężyć bramy grzechu, przyrodzone 
dążenie dwojga do siebie zostaje uświęcone przez sakrament. Bóg staje między 
dwojgiem i wtedy są oni Bogiem silni, przez Boga zespoleni i zjednoczeni. Odtąd 
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mają sobie pomagać już nie tylko swoimi wrodzonymi dążeniami społecznymi, ale 
i społecznymi mocami nadprzyrodzonymi.

Wzorem każdej rodziny jest Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Bóg bowiem 
postanowił udoskonalić swój pierwszy plan przez nową Rodzinę. Gdy przyszła 
„pełnia czasów” [Ga 4,4] posyła na świat Syna swojego. Nie chce jednak, aby był 
On na ziemi samotny. Syn Boży „przyzwyczajony” do współżycia społecznego 
w niebie, na łonie Ojca, w Trójcy Świętej, musi mieć i na ziemi radości współżycia. 
Dlatego Ojciec tworzy dla Syna rodzinę, w której mógłby On w pełni okazywać 
swą dobroć, miłość i mądrość, wzięte z Ojca. I oto powstaje Najświętsza Rodzina.

Raduje się Ojciec Sprawiedliwego, to znaczy – Bóg, z realizacji swego pla-
nu społecznego działania. A teraz drugi poziom: raduje się Ojciec i Matka – Jezusa 
Chrystusa. Jest to radość rodziny chrześcijańskiej, która działa według wszystkich 
właściwości społecznych natury ludzkiej.

KOŚCIÓŁ – WZOREM I SZKOŁĄ SPOŁECZNEGO ODDZIAŁYWANIA

Najmilsze Dzieci! Wszystkie właściwości, które człowiek wyraził w rodzi-
nie, wspierany przez plan Boży, mają odtwarzać się na poziomie każdej innej spo-
łeczności, czy to będzie społeczność sąsiedzka, zawodowa, narodowa, polityczna, 
religijna, czy też międzynarodowa, jak mówi się dziś – społeczność rodziny ludz-
kiej. Wszędzie te same dążenia, wszędzie – „biada człowiekowi samemu”, wszę-
dzie – „uczyńmy mu pomoc jemu podobną”. Wszędzie mają być przekazywane 
właściwości osoby ludzkiej, najlepsze i najszlachetniejsze dążenia istoty rozum-
nej, wolnej i miłującej.

Jako wzór, a zarazem szkołę oddziaływania społecznego, Jezus Chrystus 
pozostawił na ziemi swój Kościół. Na Soborze zastanawialiśmy się przez cztery 
lata, w gronie dwu i pół tysiąca biskupów katolickich całego świata, nad istotą 
Kościoła. W wyniku tych rozważań powstała soborowa Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele. Nie zawiera ona w sobie nic nowego, ale przedstawia obraz Kościoła 
w sposób współczesny.

I znowu widzimy w Kościele Tych Dwoje. Sobór odsłonił nam misterium 
Kościoła. Jest nim żyjący w Kościele Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. Przezwyciężył 
On śmierć i żyje w Kościele, aby życie dawać i wszystko uświęcać. Sprawia, 
że Kościół jest niezniszczalny i nieśmiertelny – wszak ma gwarancję, że „bramyv 
piekielne nie zwyciężą go”! Ma jeszcze inną gwarancję, Chrystusową: „A oto Ja je-
stem z wami po wszystkie dni aż do skończeniav świata”. Sobór odsłania nam tajem-
nice niespożytości i niezniszczalności Kościoła. Jest to Kościół Boga Wcielonego.

Ojcowie Soborowi wiele mówili o obecności Chrystusa w Kościele, w Głowie 
i w członkach. Chrystus jest naszym powiązaniem i zjednoczeniem. On jest w nas 
wszystkich, w papieżu, biskupach, kapłanach, w rodzicach, młodzieży, dzieciach, 
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we wszystkich ochrzczonych. W ten sposób powstała społeczność nadprzyrodzo-
na, w której my wszyscy jesteśmy członkami jedni drugich, a więzią naszą jest 
nadprzyrodzona miłość Chrystusa. Słusznie więc nazywamy Kościół: „organiza-
cją nadprzyrodzonej miłości”.

Gdy rozważaliśmy misterium Kościoła, którym jest żyjący w Kościele 
Chrystus, Ojcowie Soborowi bardzo często zwracali uwagę na to, że mówiąc 
o Bogu Wcielonym w Kościele i o Kościele Boga Wcielonego, trzeba też mówić 
o Matce Boga Wcielonego. W ten sposób Konstytucja dogmatyczna została uzu-
pełniona rozdziałem VIII, który mówi o obecności Maryi w misterium Chrystusa 
i Kościoła. Plan Boży na nowo wyraziście się zarysował. Plan Boży w Kościele 
to Tych Dwoje: Jezus i Maryja. Słusznie więc można mówić o Kościele no-
woczesnym językiem teologii fundamentalnej jako o społeczności Jezusa, Boga- 
-Człowieka, i Matki Boga-Człowieka. Oni Oboje działają na wszystkich żyjących 
i pracujących w jakimkolwiek powołaniu, a zwłaszcza w powołaniu rodzinnym. 
Społeczność rodzinna musi posługiwać się pomocą Tych Dwojga, rodzice bardzo 
często muszą odwoływać się do pomocy Jezusa i Maryi.

Kościół współczesny, to Kościół Chrystusowy i Maryjny zarazem. Pod-
kreślam to mocno i wyraziście, albowiem w najrozmaitszych relacjach prasy z ob-
rad Soboru sprawy te często były niejasno przedstawione. Dzisiaj musimy to wy-
raźnie powiedzieć, na tle uroczystości Najświętszej Rodziny, w której tak dobitnie 
widzimy obecność Chrystusa i Maryi oraz na tle Rodziny nadprzyrodzonej, jaką 
jest Kościół Boży, który ma być dla wszystkich wzorem współżycia rodzinnego.

NAUKA SOBORU O WYSOKIEJ GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Możemy przytoczyć tu również słowa z antyfony na Wejście, stosowane 
do Rodziny Nazaretańskiej: „Niech się raduje Ojciec Twój i Matka Twoja”. 
Tekst ten podkreśla także radość Matki Najświętszej w Rodzinie. Istnieje szcze-
gólna tajemnica radości matki. Mówił o niej Chrystus: „Niewiasta smutek ma, 
gdy przyjdzie jej godzina, ale gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia 
dla radości, że się człowiek na świat narodził”8; dla radości, że nowe dobro ukaza-
ło się światu, że z jej pokornej posługi Ojcu życia powstało nowe życie, które ma 
początek, ale końca już mieć nie będzie.

To jest wspaniałość i potęga człowieka, którą tak wymownie przedstawił 
Sobór w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym. 
Mówi w niej o człowieku, o jego wysokiej godności, o charakterze jednostko-
wym i społecznym osoby ludzkiej, o jej prawach i obowiązkach. Są takie prawa 
osoby ludzkiej, które człowiek czerpie nie z nadania jakiejkolwiek społeczności 
zewnętrznej, tylko z natury swojego człowieczeństwa, a więc z Boga, który jest 
Stwórcą natury człowieczej.
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O tych prawach wspaniale mówił Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, 
omawiając prawo osoby ludzkiej do prawdy, sprawiedliwości, szacunku, miłości 
i wolności. Z tych podstawowych praw wywodził jako wniosek cały szereg innych 
praw, niezbędnych do takiego bytowania osoby ludzkiej w różnych społeczno-
ściach, aby nie była w nich ona udręczona, lecz by wszystkie społeczności po-
magały do pełni rozwoju i doskonałości człowieczeństwa. Wszelkie społeczności 
będące wyrazem społecznego dążenia człowieka – nawet Kościół – istnieją po to, 
aby wspierały człowieka w pełni rozwoju jego osobowości ludzkiej.

Współcześnie lepiej to rozumiemy. Dlatego Sobór, mówiąc o Kościele 
w świecie współczesnym, mówił też o człowieku, o jego godności, prawach i obo-
wiązkach. Nic równie pięknego nie możemy wyczytać w żadnym innym doku-
mencie świata współczesnego, jak właśnie w tym dokumencie soborowym! Bóg 
pozwoli, że będziemy Wam te teksty odczytywali przez kapłanów z ambon, aby-
ście wiedzieli, jak wysoko podnosi Kościół godność osoby ludzkiej.

Dopiero w tym świetle rozumiemy, co znaczą słowa z Wierzę w Boga, że Syn 
Boży „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Nie może się to 
pomieścić w głowie człowiekowi poniewieranemu; ale człowiek, który widzi ob-
raz swej godności, dobrze to rozumie, że Chrystus skierowany jest przez Ojca 
do wszystkich dzieci Bożych. Tak wielką pozycją w świecie jest człowiek!

Dlatego też w Introicie do dzisiejszej Mszy uwydatnia się szczególna ra-
dość rodzicielki, która rodzi nowego… człowieka – „Niech się weseli Twoja 
Rodzicielka”.

JUBILEUSZ TYSIĄCLECIA CHRZTU NARODU

Najmilsze Dzieci! Idąc po tej linii, biskupi polscy szczególnie podkreśla-
ją prawa osoby ludzkiej. Zwłaszcza na pograniczu nowego tysiąclecia Chrztu 
Polski, często odwołujemy się do wysokiej godności i praw osoby ludzkiej. O pra-
wach tych nie przestajemy mówić, nie rezygnujemy z nich, przypominamy je 
wszystkim, bronimy ich dla siebie, dla społeczności ludzkiej i dla powierzonych 
nam dzieci Bożych.

Do Was, Najmilsze Dzieci, należy dobrze zrozumieć Kościół w jego obec-
nych zmaganiach i w tym, czego on dzisiaj pragnie dla Polski Tysiąclecia zbli-
żającej się po dziesięciu wiekach wytrwałej wędrówki za Krzyżem, w światłach 
Ewangelii, do daty granicznej: 14 kwietnia 1966 roku. Będzie to data, w której 
upłynie tysiąc lat od chwili, gdy książę gnieźnieński Mieszko z drużyną swoich 
wojów przyjął chrzest święty i w ten sposób włączył Naród polski do społeczności 
nadprzyrodzonej Kościoła powszechnego.

Odtąd słudzy Kościoła, kapłani, zaczęli chrzcić rodzących się na przestrze-
ni wieków Polaków. Chrzcząc Polaków, ochrzcili cały Naród polski. I chociaż 
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poszczególni Polacy, wypełniwszy swoje zadanie na ziemi, umierali, odchodzili 
do Ojca, pozostawał Naród ochrzczony. Umarł ochrzczony Mieszko, Kazimierz, 
Chrobry, Jadwiga Śląska i Wawelska, umarli święci Polacy, wielcy rycerze, myśli-
ciele, pisarze, umarła narodowa trójca Wieszczów, odeszła do Ojca Niebieskiego 
niezliczona rzesza dzieci Bożych i dzieci Narodu polskiego. Wszyscy oni wnosi-
li w dzieje Narodu bogactwo swojego ducha, wychowanego w światłach Krzyża 
i Ewangelii. To stworzyło i nadal tworzy kapitał chrześcijański ochrzczonego 
Narodu. Umierali ochrzczeni Polacy, ale gromadząc moce ducha i owoce swej 
kultury narodowej i chrześcijańskiej, sprawiali, że pozostawał po nich Naród 
ochrzczony, rządzący się kulturą chrześcijańską. Dzięki temu możemy dziś 
w Polsce mówić nie tylko o Tysiącleciu ochrzczonych Polaków, ale o Tysiącleciu 
ochrzczonego Narodu. Dlatego też Tysiąclecie Chrztu jest nie tylko Tysiącleciem 
Chrztu Polaków, ale Tysiącleciem Chrztu Narodu. Taki to właśnie obchodzimy 
Jubileusz.

Zaczęliśmy rok 1966, poprzedzony przygotowaniem dziewięciu lat Wielkiej 
Nowenny, rachunkiem sumienia z naszego chrześcijaństwa i z naszej chrześci-
jańskiej kultury narodowej. Wydaje mi się, że ten rachunek sumienia nie wypadł 
źle. Wprawdzie możemy sobie wiele zarzucać, ale ostateczny rachunek jest ra-
czej dodatni, tak iż o Polsce mówi się: „Polonia semper fidelis” – Polska zawsze 
wierna. Przystoi nam, Najmilsze Dzieci, chlubić się z dorobku chrześcijańskiego 
w Ojczyźnie naszej, który dodatnio rzutuje na Naród polski.

Zanim zejdę z tej ambony, pozwólcie, że odwołam się do wspomnienia, które 
przeżyłem w tej świątyni. Po wyjściu Niemców z Warszawy przyszedłem tutaj 
po raz pierwszy z niedalekich Lasek, gdzie byłem kapelanem dla ociemniałych 
i kapelanem wojsk powstańczych grupy „Kampinos”. Wędrowałem wśród ruin 
i zobaczyłem otwarte drzwi. Schody były zarzucone najrozmaitszymi sprzętami 
i podartymi materacami. Wszedłem, stanąłem na środku i przyglądałem się wiel-
kiemu spustoszeniu. I naraz wydało mi się, że coś się poruszyło. Obejrzałem się. 
Za filarem, na którym wisi tablica, coś się ruszało. Patrzę, na stercie materaców sie-
dzi staruszeczka i odmawia różaniec. Pytam ją: Co pani tu robi? – Była wystraszo-
na tym niespodziewanym spotkaniem. Na szczęście byłem w sutannie. – A ksiądz 
co tu robi? – Wszedłem, przechodząc. – Może ksiądz będzie tu Mszę odprawiał? 
– Jeszcze nie! – A ja odmawiam różaniec. Wytrwałam tu, nie odchodziłam stąd, tu 
się kryłam, tylko nocą chodziłam szukać jedzenia i przetrwałam. – To przeżycie 
było dla mnie wstrząsem, choć jestem człowiekiem trzeźwym. Wszystko odeszło, 
odpłynęło – miasto puste, bez życia. Ale to starcze serce trwa, jak Maryja pod 
krzyżem umierającego Syna, i cicho odmawia różaniec. I doczekała się. Doczekała 
się tego, że Msza Święta zaczęła się tu odprawiać.

Tak wygląda Naród ochrzczony, który trwa…
Zakończę te rozważania upomnieniem, które Kościół daje dziś każdemu 

z nas, naszym rodzinom, współżyciu rodzinnemu, sąsiedzkiemu, narodowemu, 
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państwowemu i religijnemu. „Bracia, przyobleczcie się jako wybrani Boży, 
święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpli-
wość. Znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw 
komu, jako Pan przebaczył wam, tak i wy. A ponad to wszystko miejcie miłość, 
która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani 
jesteście w jednym ciele, niech radością opanuje serca wasze i bądźcie wdzięcz-
ni”9. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania i adnotacją: 
„Tekst autoryzowany 31 I [19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Formularz Mszy Świętej z uroczystości Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; MszRz 
(1965) – Prz 23,24-25; Ps 83, 2-3.

2 BWuC 36 – J 16,21.
3 Dąbr – J. 14,9.
4 Por. J 1,3.
5 Tytuł słynnej książki Alexisa Carrela (1873–1944), fizjologa i chirurga.
6 Por. Rdz 1,31.
7 Por. Dz 10,15.
8 Por. BWuC 36 – J 16,21.
9 Lekcja z formularza Mszy Świętej z uroczystości Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; 

MszRz (1965) – Kol. 3,12-15.

13

WYPOWIEDŹ PRYMASA POLSKI W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM 
ZAWIERAJĄCYM ODMOWĘ [WYDANIA] PASZPORTU  

NA WYJAZD DO RZYMU
Słowa wypowiedziane po zakończeniu kazania

Warszawa, kościół Świętego Karola Boromeusza, 9 stycznia 1966

Najmilsze Dzieci Moje!

Sądzę, że wyczuwacie, iż byłoby rzeczą właściwą, abym Wam, jako moim 
dzieciom, z mojej owczarni, dał jakieś wyjaśnienie w związku z komunikatami, 
które podała dzisiaj prasa, obwiniając mnie o najcięższe rzeczy, które mogą nie-
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wątpliwie ukrzywdzić człowieka. Zarzuty, jakie mi postawiono, są tego rodzaju, 
że ja, który służę mojemu Narodowi przez 20 lat, nie mam potrzeby na nie odpo-
wiadać i nie będę, Najmilsze Dzieci, odpowiadał.

A Was tylko proszę – znacie mnie dobrze, pracujemy przecież z sobą od 
dawna – jeżeli Was na to stać, miejcie zaufanie do waszego biskupa, który sobie 
dotychczas nie wyrzuca, aby najmniejsze zło i najmniejszą krzywdę Ojczyźnie 
swojej wyrządził. Tylko tyle Wam powiem i proszę Was, bądźcie wyrozumiali 
i nie oczekujcie ode mnie żadnych odpowiedzi ani wyjaśnień, bo już ich więcej 
nie udzielę.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z serca Wam błogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

14

A JEDNAK, POMIMO WSZYSTKO  
– JESTEŚMY „PRZEDMURZEM CHRZEŚCIJAŃSTWA”

Do księży dziekanów archidiecezji warszawskiej w dniu rozpoczęcia  
Sacrum Poloniae Millennium w Rzymie

Warszawa, 13 stycznia 1966
Drodzy Confratres1!

Nasze obecne spotkanie ma wyjątkowe znaczenie z uwagi na to, że ma ono 
miejsce w roku 1966, roku tysiącznym Chrztu Polski, do którego przygotowywa-
liśmy się przez wiele lat i który głęboko utkwił w naszej kapłańskiej osobowo-
ści. Odczuwamy wielką powagę tego roku, jego ciążenie dziejowe na Kościele 
i na nas wszystkich, jego wysoką wartość, syntetyzującą obecność, pracę i dorobek 
Kościoła polskiego na przestrzeni dziesięciu wieków.

Nasze przeżycia milenijne zostały ubogacone przez treści soborowe. Cztery 
lata naszej pracy na Soborze i nasza współpraca z Soborem we wszystkich świą-
tyniach archidiecezji również powiązały treści soborowe z naszymi przygoto-
waniami milenijnymi. Sacrum Poloniae Millennium i Wielka Nowenna ogrom-
nie ułatwiły nam wnikanie w pracę Soboru i aktualizowały ją w duchowieństwie 
i w szeregach wiernych. Tak więc, jakkolwiek praca posoborowa ma się dopiero 
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zacząć przez Jubileusz posoborowy, możemy powiedzieć, że już ją w jakimś wy-
miarze zaczęliśmy.

Stąd też nieobce są nam dążenia, ideały i myśli, które Sobór wypowiedział. 
One już w jakimś stopniu weszły nam w krew, a teraz będzie szło o to, abyśmy te 
treści jeszcze bardziej pogłębili przez zrozumienie, studia, przemyślenia, wykłady, 
konferencje, kazania, rekolekcje społeczne czy własne i przez modlitwę.

Dlatego też, zagajając Konferencję Księży Dziekanów, wyrażam uczucie 
głębokiej wdzięczności Bogu, że uczynił nas świadkami tak bogatych przeżyć so-
borowych i milenijnych. A jednocześnie wyrażam duchowieństwu archidiecezji 
uczucie wdzięczności za to, że pod waszym kierownictwem i przy waszej zachęcie 
tak mocno włączyło się w prace soborowe w czasie pielgrzymek na Jasną Górę 
z delegacjami parafialnymi czy też w pracy na terenie parafii. Widzę w tym dużą 
zasługę księży dziekanów i ich wrażliwość na bogate myśli, które z Soboru, przez 
Wielką Nowennę, wpłynęły do archidiecezji i do naszych parafii.

Jednocześnie pragnę przekazać duchowieństwu braterskie pozdrowienie Ojca 
Świętego. Papież obecnie w szczególny sposób o to prosił, aby księżom archidie-
cezji i Warszawie, którą zawsze wspomina serdecznie, przekazać jego braterskie 
pozdrowienie i najlepsze uczucia.

Dzisiaj rozpoczyna się w Rzymie seria wielkich uroczystości milenijnych 
w całym świecie. Akademia, która będzie miała miejsce dzisiaj w Palazzo Pio, tuż 
przy Watykanie, przy współudziale Ojca Świętego, korpusu dyplomatycznego, 
akredytowanego przy Watykanie, i nawet rządu włoskiego, jest zapoczątkowaniem 
szeregu uroczystości, które w różnych krajach katolickich, a nawet i niekatolickich 
będą miały miejsce, jako skutek zaproszenia, które wystosowaliśmy z auli soboro-
wej do episkopatów świata, z prośbą o modlitwę za Kościół milenijny w Polsce. 
Jest to również skutek tych 56 listów, które Episkopat Polski, pracujący na Soborze, 
imieniem wszystkich biskupów Kościoła polskiego wystosował do episkopatów ca-
łego świata. Uroczystości milenijne, które dziś zaczynają się w Rzymie, a które będą 
miały miejsce w całym świecie katolickim, będą niewątpliwie skierowaniem uwagi 
świata katolickiego na Polskę. Świat katolicki będzie oglądał Polskę i oczyszczał 
się z nalotów szkodliwej propagandy, nieprzyjaznej Kościołowi w Polsce, a nieste-
ty, niekiedy prowadzonej przez tak zwanych katolików, którzy podjęli się zadania 
przedstawienia Kościoła w Polsce, Episkopatu i waszego biskupa w jak najgorszym 
świetle. Świat katolicki i niekatolicki, w licznych uroczystościach, akademiach, ob-
chodach, manifestacjach, a nawet w prasie i publikacjach, będzie przyglądał się 
Polsce milenijnej. I na pewno to ustawienie Polski katolickiej w centrum zaintere-
sowań świata, przyniesie Polsce katolickiej wiele zaszczytu, a nawet może poprawi 
wiele szkodliwych, powierzchownych osądów, które zdołano zasiać.

Mam wrażenie, że w trudnościach i kłopotach na ludzkich planach Bóg kreśli 
swoje plany i spełnia to, co jest potrzebne dla dobra naszego Narodu i dla dobra 
Kościoła świętego w Ojczyźnie naszej.
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W tym duchu łączymy się obecnie z Ojcem Świętym i Rzymem chrześci-
jańskim, który dziś będzie wspominał Polskę katolicką, zawsze wierną, zawsze 
włączoną w świat chrześcijański, we wspólnotę nadprzyrodzoną, z której nie chce-
my się wyłączyć. Jesteśmy jednak „przedmurzem chrześcijaństwa”, wbrew temu 
wszystkiemu, co na ten temat pisze się i mówi. Nasza pozycja tutaj to jak gdyby 
kamień opatrznościową dłonią Bożą rzucony w to miejsce, aby zaznaczał obec-
ność Kościoła wobec protestanckiej Północy i wobec prawosławnego Wschodu, 
i wobec kotła bałkańskiego, gdzie właściwie wszystko jest przemieszane i nie ma 
na czym się oprzeć. Tylko dzięki Opatrzności Bożej, dzięki woli Bożej, tutaj wła-
śnie, w Polsce, jest ta „petra angularis”2 świętego budowania. Kościół świadczy 
tutaj swą postawą, męstwem, wyznaniem, jasnością nauki, wiernością wobec kul-
tury chrześcijańskiej i cywilizacji łacińskiej i przez to ubezpiecza Kościół rzym-
skokatolicki przeciwko mocarzom ciemności.

Wydaje mi się koniecznym powiedzieć to, aby w powszechnym przemiesza-
niu pojęć i zamęcie zachować jasną postawę, pokój, równowagę właściwą ludziom 
wiary, miłości i niewiędnącej nadziei.

Drodzy Moi! Pragnąłbym jeszcze złożyć hołd naszym odeszłym Braciom, 
których tylu w ubiegłym roku Opatrzność Boża do siebie odwołała. Po zgonie 
świętej pamięci księdza Karola Malowańca, emeryta, kapłana, który pięćdziesiąt 
lat odprawiał Najświętszą Ofiarę i swą postawą wzbudził powszechny szacunek, 
Bóg w ostatnim momencie przed świętami odwołał do siebie księdza Stanisława 
Sprusińskiego, szambelana Jego Świątobliwości, pracowitego duszpasterza 
na wielu placówkach diecezjalnych i w pracy centralnej, zwłaszcza projektowa-
nia w dziedzinie liturgii. Jeszcze niezapóźniony wiekiem, jeszcze młody kapłań-
stwem, a już odszedł. Pozostawił po sobie obraz człowieka niesłychanie wrażliwe-
go na sprawy Kościoła, oddanego Kościołowi, myślącego kategoriami Kościoła, 
wrażliwego na wszystko, co Kościół poczyna i podejmuje, przedziwnie świeżego, 
pełnego inicjatywy, o zdrowej aktywności i dużej wrażliwości na te sprawy, które 
budzą się w Kościele Bożym. Dlatego też okrył nas powszechny żal, gdy utraci-
liśmy księdza Stanisława. W naszym gronie, pod naszą opieką‚ odszedł również 
do Boga udręczony tułacz, ksiądz Eugeniusz Kobyliński, kapłan diecezji łuckiej, 
którego przygarnęliśmy i otoczyliśmy należytą opieką. To jest obraz nieszczęścia, 
które spotkało diecezje katolickie na Wschodzie, jak gdyby odbicie wszystkich 
udręk i mąk, przez które kapłani tam przeszli. Dlatego przygarnęliśmy go z bra-
terskim uczuciem, traktując, jak można było najlepiej, wszystkie następstwa jego 
bolesnych przeżyć. Mam wrażenie, że wypełniliśmy chrześcijański obowiązek 
wobec nieszczęśliwego kapłana, dając mu dach nad głowę, przytułek i opiekę 
do ostatniej chwili. Pan Bóg nam to policzy na dobre.

Polecając Bogu tych wszystkich kapłanów, którzy w roku ubiegłym odeszli 
do Boga, odmówmy za ich dusze Zdrowaś Maryjo i Wieczny odpoczynek.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Współbracia.
2 Skałą węgielną. 
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NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE SPRAWY KOŚCIOŁA  
W POLSCE MILENIJNEJ:  

JEGO CHWAŁA, CIERPIENIE I PROGRAM
Do księży dziekanów archidiecezji warszawskiej

Część II

Warszawa, 13 stycznia 1966

… Na szczęście, zagadnienie jest tak ustawione, że nie idzie o moją skórę, 
która już stwardniała, ale o Kościół Boży, o hierarchię‚ razem z duchowieństwem, 
o lud Boży. Z tego też względu nasze myślenie musi być szersze. Przypomnę tylko, 
że w Polsce porozbiorowej najczęściej siedzieli w więzieniu prymasi, jak [Marcin] 
Dunin1, [Mieczysław] Ledóchowski2, [August] Hlond i tak dalej. A gdy idzie o sy-
tuację w Warszawie, to byłoby mi bardzo nieprzyjemnie, gdyby moje dzieje były 
inne niż arcybiskupa [Zygmunta Szczęsnego] Felińskiego czy tylu innych, któ-
rzy tutaj cierpieli tylko dlatego, że reprezentowali Kościół, reprezentowali Stolicę 
katolicką.

W tej chwili głównie rozgrywka toczy się na terenie Stolicy Polski milenijnej. 
Rzecz znamienna jednak, że akcja ta w całym swoim nasileniu prowadzona jest nie 
tyle w Stolicy, ile w terenie. I to nie wszędzie. Rezolucje, które do mnie są nadsy-
łane, pochodzą przeważnie z Zagłębia Węglowego, a więc z Częstochowy, Gliwic, 
Dąbrowy, Zabrza, nawet nie z Katowic. Pisze młodzież z różnych kopalń, a odkry-
wamy ciekawe rzeczy, że są to chuligani przyłapani na bójkach i skierowani do ro-
boty. Pisze nauczycielstwo i zaczęły pisać dzieci, z tym że nauczyciele podpisują się 
nieczytelnie, a różne Bożenki, Grażynki i inne kaligrafują swoje imię. Na ogół jed-
nakże rezolucje są bez podpisów, począwszy od tej z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ale z Warszawy, z terenu centralnej Polski, z Wielkopolski, Pomorza i wschodu 
prawie nie ma rezolucji, tylko głównie stamtąd. Jest więc pewna geografia.
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POZYCJA POLSKI KATOLICKIEJ W ŚWIECIE

Wydaje mi się, że to posunięcie jest następstwem nienależytego doinformo-
wania rządu o sytuacji Kościoła polskiego w świecie. Pozycja, autorytet Kościoła 
polskiego w świecie ogromnie wzrósł. Cztery lata obcowania polskich biskupów 
z dwoma i pół tysiącem biskupów całego świata, to nie tylko siedzenie w auli 
 soborowej, ale rozmowy, kontakty z delegatami innych episkopatów, praca w ko-
misjach, praca w Prezydium czy w konferencjach przewodniczących episkopa-
tów światowych. To jest ogromny wachlarz kontaktów, który był jednym z mo-
tywów, dlaczego ogłosiliśmy na auli soborowej nasze message o Millennium 
i wys łaliśmy 56 listów skierowanych do różnych episkopatów świata. Byliś my 
świadkami, jak autorytet Episkopatu polskiego i Kościoła w Polsce ogromnie 
wzrósł.

Natomiast rząd odbierał wiadomości takie, jakie chciał, bo wysłano lu-
dzi, którzy za pieniądze napiszą wszystko. Informowali rząd tacy panowie, jak 
[Ignacy] Krasicki3, [Stanisław Jan] Rostworowski4 czy inni, którzy w międzycza-
sie, zwłaszcza na terenie Niemiec i Austrii, bo już we Francji przegrali, starali się 
przedstawić biskupów polskich jako uwstecznionych, niedokształconych konser-
watystów, niewrażliwych na rozwój współczesny. Takie wiadomości rząd odbierał.

Według tych relacji Episkopat polski i również Kościół polski „leży” w opi-
nii całego świata. Tak tutaj informowano. Rezultat był taki, że wpadli we własne 
sidła. Wydało im się, że z takim Episkopatem, który nie ma autorytetu w świecie, 
i z takim Prymasem, który jest wodzem wsteczników, można sobie „zagrać”, bo 
na pewno przegrają. Głoszono to już nawet na terenie zagranicy. Mam dość sta-
rannie zebrane wycinki prasowe, pisane na różnych poziomach, więc wiedziałem, 
do czego to wszystko zmierza.

W tej chwili, po pierwszej bombie, którą było uderzenie w Orędzie5, przyszła 
druga – odmówienie paszportu. I tutaj dano dowód niezorientowania się w pozycji 
Kościoła w Polsce, Episkopatu i Prymasa. To jest niewątpliwie pozycja specjal-
na, której nie można porównywać z pozycją węgierską czy czeską. To zupełnie 
co innego. Bądź co bądź, jesteśmy krajem trzydziestomilionowym, który nie dał 
się zdezorganizować religijnie jak Węgry, Czechosłowacja czy nawet, w swoim 
czasie, Jugosławia. Kościół w Polsce nie dał się rozłożyć. Ocalały zakony, które 
istnieją i pracują, choć są bardzo podniszczone i ograniczone w swej pracy. Księża 
siedzą w swoich parafiach, a biskupi w swoich stolicach, czego nie ma przecież 
na Węgrzech, nawet po umowie, ani w Czechosłowacji.

To jest przedmiotem zdziwienia całego świata i nieustannych pytań, dla-
czego tak jest. Tym bardziej, że to, co pisano za granicą, ostatnio w paksowskiej 
prasie niemieckiej i austriackiej, dawało dziwny obraz. Rząd zapłacił grube pie-
niądze za zebranie takich informacji, jakie chciał, i sam padł ofiarą ich błędnego 
naświetlenia.
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Pozycja Kościoła polskiego w świecie jest w tej chwili olbrzymia. Nie mówię 
„pro domo sua”6, bo trudno się oceniać, ale widzę to. A rząd nie chce tego zoba-
czyć. Wydawało im się, że „machnąć” Prymasa to jest nasza sprawa, nasze polskie 
podwórko. Tymczasem Polska nie jest podwórkiem, jest bardzo mocno osadzona 
w świecie katolickim i nie tylko katolickim. My bardzo dużo zrobiliśmy dla popra-
wienia opinii o Polsce, nawet tej tak zwanej satelickiej. Gdyby rząd był uczciwie 
poinformowany, to wiedziałby, że to, co biskupi zrobili nawet przez swoją obec-
ność, to już poprawia opinię świata o nich. A teraz, to wszystko zostało rozwalone 
i zniszczone. Na tym nie ucierpiał ani Kościół w Polsce, ani Episkopat, ani ja, bo 
nie da się zniszczyć tego dorobku, który jest dzięki miłosierdziu Bożemu, łasce 
Bożej i opiece Matki Najświętszej. A niewątpliwie, jest to dorobek olbrzymi.

Nigdy bodaj Polska nie miała takiego autorytetu w świecie katolickim, jak 
obecnie. Ostatnie zastrzeżenia, jakie rozsiewali paksowcy, były takie, że Episkopat 
jest szowinistyczny, że Polacy są nie tyle katolikami, ile nacjonalistami, że są ab-
solutnie przeciwni wszelkiemu porozumieniu w świecie, przeciwko pokojowi 
światowemu. To wszystko przecież było pisane. I naraz taka bomba! List, Orędzie 
Episkopatu Polski do Niemiec, który, ku zdumieniu świata, przeczy tej pracowicie 
budowanej konstrukcji. I do mnie dochodzą różne odgłosy na to Orędzie, listy 
najrozmaitszych biskupów i episkopatów. Mówią oni: Dopiero teraz widzimy, jaka 
jest wasza postawa, jak wy rozumiecie swoje miejsce w całym świecie i dlaczego 
radzicie sobie dzisiaj w tej tak trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół.

To Orędzie może tu, w kraju, wywołało pewne zamieszanie, zwłaszcza 
wśród inteligencji, ale w wymiarze światowym jeszcze bardziej podniosło pozycję 
Kościoła polskiego, poprawiło sądy o tym Kościele i sprawiło, że w obliczu takie-
go dokumentu wszystkie zarzuty o szowinizm, nacjonalizm od razu umarły.

My wiemy, że ten ustrój nie lubi konkurencji do władzy. Powiedzieliśmy 
we Wrocławiu7, że nie jesteśmy konkurentami, nie zabiegamy o władzę tego po-
rządku, tego ładu. Oni mogliby w to uwierzyć, bo my przecież stoimy na płasz-
czyźnie czysto religijnej. Nie przemawialiśmy do ministrów, tylko do biskupów. 
Nie mówiliśmy o armatach Kruppa, tylko o pokoju i przebaczeniu. I nie Kruppa 
zapraszaliśmy do Polski – robił to kto inny – tylko biskupów. To jest różnica, i to, 
niewątpliwie, na chwałę Kościoła świętego w Polsce. Orędzie, które może być 
bolesne i jak każda ludzka rzecz może mieć swoje mankamenty, jednak podniosło 
ogromnie autorytet Kościoła polskiego i absolutnie zniweczyło resztki najrozma-
itszych wątpliwości. Potem, jasna rzecz, trzeba płacić.

Dziś właśnie o godzinie 17 będzie miała miejsce w Rzymie wielka uroczy-
stość milenijna. Wskazuje ona na miejsce Kościoła polskiego w świecie. To mu-
siało się nie podobać. Dlatego też wydaje mi się, że jakkolwiek w tej chwili spra-
wa obraca się wokół mnie, jednak to nie jest moja osobista sprawa, ale sprawa 
Kościoła w Polsce. Możemy być całkowicie spokojni o wartość tej akcji. Jest ona 
na wskroś chrześcijańska. Idzie o autorytet Kościoła polskiego w świecie.
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TEMATYKA SOBOROWA W PRACY DUSZPASTERSKIEJ

Pragnąłbym zwrócić uwagę na to, że Polska obecnie znajduje się na przeło-
mie Soboru Watykańskiego II i Sacrum Poloniae Millennium. To rzutuje na cały 
charakter naszej pracy kapłańskiej, duszpasterskiej i kościelnej w Polsce w roku 
1966. Układając programy kaznodziejskie i duszpasterskie, ciągle zmagamy się 
z problemem powiązania aktualnej tematyki soborowej z tematyką milenijną. Nie 
możemy tematyki soborowej odsunąć zbyt daleko na rok 1967 i następne, ponie-
waż w dużym stopniu, przynajmniej od strony psychologicznej, mogłoby się to 
nieco zdezaktualizować. Wrażliwość katolików mogłaby się nieco zatrzeć. Z dru-
giej strony, nie możemy nie wykorzystać duszpasterskich i religijnych elementów 
milenijnych, które z całą siłą obecnie się narzucają.

Musimy więc w całej naszej pracy duszpasterskiej umiejętnie wiązać tema-
tykę soborową z tematyką milenijną. Gdy idzie o tematykę soborową, to praca 
na Soborze miała swoje olbrzymie wymiary. Dobrze byłoby, abyśmy mogli o tych 
sprawach obszerniej pomówić, z pewnymi możliwościami wymiany myśli.

Praca soborowa jest już zamknięta, chociaż działają jeszcze komisje posobo-
rowe. Jedna z nich będzie miała jutro obrady w Rzymie. Byłem na nią wezwany 
i też nie będę mógł być. Papież, powodowany obawą, aby pewne prace dokonane 
nie poszły za wcześnie do archiwum, zarządził Jubileusz posoborowy8. Z doku-
mentu, który kuria wydała na marginesie zarządzenia Pawła VI, możecie się zo-
rientować, do czego Jubileusz ma zmierzać. Ma on głównie skoncentrować nas 
na studium dokumentów soborowych. Jakkolwiek trudno jest jeszcze o te doku-
menty, będą one coraz bardziej dostępne. Staramy się o to, aby znalazły się w ręku 
naszego duchowieństwa.

Jubileusz posoborowy, który będzie odbywał się w katedrach, będzie zmie-
rzał do tego, aby przedłużyć aktualność Soboru i jak najbardziej zaostrzyć naszą 
uwagę na jego problemy. To będzie praca wnikliwa, nie tylko sprawozdawcza, 
informacyjna.

Najważniejszym dorobkiem Soboru jest soborowa Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele i wiążąca się z nią Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym. Te dwie konstytucje wiążą się z sobą jak przyczyna i skutek.

Konstytucja o Kościele zawiera wewnętrzną dynamikę myślową, która musi 
zainteresować nas osobiście i społecznie. Konstytucja ta, nowoczesnymi oczy-
ma Kościoła wieku XX‚ odsłania nam nadprzyrodzoną wewnętrzną strukturę 
Kościoła, który ma swoje słodkie misterium: obecnego, ożywiającego i uświęca-
jącego Kościół Chrystusa i współobecną z Chrystusem – w jego misterium i mi-
sterium Kościoła – Maryję. Tych Dwoje musimy umiejętnie wiązać w całej naszej 
pracy i myśli o Kościele.

Sprawę rozdziału II tejże Konstytucji, o Ludzie Bożym, musimy szczególnie 
osobiście przemyśleć. Dlatego że ciągle jeszcze jest w nas pewna niecierpliwość. 
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Jest niesłychanie trudno skłonić i nauczyć ludzi współpracy z Kościołem. Dlatego 
my ich ciągle wyręczamy, nawet w tych inicjatywach, które z całą swoją dynamiką 
pochodzą z dołu, od ludzi. Gdy później my przejmujemy te inicjatywy, wprowa-
dzamy je w pewien nurt uporządkowanego działania. I wtedy one jakoś zanikają 
w swojej dynamice, zamierają.

Jako przykład można przytoczyć ożywienie różnych zespołów zawodowych, 
jak lekarzy, nauczycielstwa, pielęgniarek. Dopóki ten nurt prowadzony był ponie-
kąd poza nami, był ogromnie dynamiczny. Ludzie ci umieli dotrzeć do innych, 
porozumieć się z nimi, zainteresować problemami katolickimi. Ale gdy te rzeczy 
ustawiliśmy w pewne szufladki, okazało się, że pewna kategoria ludzi bardziej 
dynamicznych odpłynęła. Pozostały nieliczne grupki, które raczej są kierowa-
ne. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przygaszenia inicjatywy ludzi świeckich. 
Byłoby to niezgodne z tym, co Konstytucja o Kościele mówi w rozdziale II 
o Ludzie Bożym i w odrębnym Dekrecie o apostolstwie świeckich.

Odsłania się niezwykle doniosły problem naszej duszpasterskiej, kapłańskiej 
wrażliwości na tych ludzi, dostrzeżenie ich w Kościele, zrozumienie ich miejsca, 
uznanie ich praw, uwydatnienie obowiązków, aby w ten sposób oni poczuli się objęci 
zainteresowaniem i zobowiązani do współdziałania z hierarchią i duchowieństwem. 
My nie możemy ich wyręczać, zwłaszcza gdy idzie o zespoły stanowe, zawodowe, 
i zajmować takiej pozycji w pracy, by oni już nie mieli nic do powiedzenia, tylko 
byli zmuszeni do postawy odbiorców, słuchających tego, co mówi Kościół Boży. 
To jest ogromny, bardzo doniosły, duszpasterski rozdział z zakresu socjologii reli-
gijnej i nawet teologii, bo przecież Sobór obudził Lud Boży od strony teologicznej.

Dopiero z tak pojętej i pogłębionej Konstytucji o Kościele można wyprowa-
dzić wnioski zawarte w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym. Niekiedy są takie pokusy u świeckich katolików, że mówią oni 
o tak zwanym schemacie XIII, a nie lubią mówić o tej Konstytucji podstawowej 
i fundamentalnej. Musimy przekonywać ich o tym. Naprzód dobrze przerobimy 
Konstytucję dogmatyczną o Kościele, a dopiero później będziemy mogli dobrze 
zrozumieć to wszystko, co jest w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła 
w świecie współczesnym.

Z Konstytucji pastoralnej trzeba szczególnie wydobywać rozdziały I i II czę-
ści pierwszej. Odsłaniają one, jak Kościół widzi, pojmuje i ceni człowieka, uwy-
datniają wysoką godność przyrodzoną i nadprzyrodzoną człowieka odkupionego, 
uświęcanego i skierowanego ku eschatologicznym celom Kościoła – przez osobi-
ste uświęcenie, uświęcanie środowiska, w którym człowiek się znajduje.

Konstytucja ta, chociaż ma charakter dogmatyczny, jednak tworzy punkt 
wyjścia dla pracy pasterskiej. Chciałbym położyć jak najbardziej mocny nacisk 
na prywatne studium tych dokumentów w czasie Jubileuszu posoborowego. Jest to 
może moment niewygodny, przypada bowiem na okres pracy wielkopostnej. Nadto 
dla nas w Polsce jest to przygotowanie do Wielkiej Soboty, głównej, centralnej 
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uroczystości milenijnej, a więc do odnowienia przyrzeczeń chrztu. Niemniej może 
znajdziemy dostateczne bodźce do tego, aby to studium prywatne przeprowadzić.

Zapewne, kuria metropolitalna pomoże nam przez odpowiednie wykła-
dy w katedrze, na kursach i odprawach duszpasterskich. Ale bardzo zależy nam 
na tym, aby tematyka, zwłaszcza Konstytucji dogmatycznej o Kościele, wracała 
na wykłady i na nasze kursy, abyśmy sami, prowadząc rekolekcje czy misje, czer-
pali z niej treści, abyśmy też wymagali tego od rekolekcjonistów i misjonarzy.

Ciągle, niestety, nie możemy skłonić misjonarzy, zwłaszcza zakonnych, aby 
włączyli się w tę tematykę. Nie dali włączyć się, poza małymi wyjątkami, w tema-
tykę milenijną i teraz też chcieliby iść po linii czysto schematycznych opracowań, 
które przechodzą w zakonie „z ojca na syna”. Tymczasem ilekroć zamawiamy 
rekolekcjonistów czy też misjonarzy, trzeba postawić wymagania: to jest nam po-
trzebne i to trzeba ludowi Bożemu powiedzieć.

Również jeśli idzie o lekturę prywatną, myślę, że byłoby dobrze wziąć sobie 
te teksty, w miarę jak będą wychodziły, nawet na rozmyślanie. Można nawet nie-
które części uczynić przedmiotem osobistej modlitwy, aby bardziej uwrażliwiać 
się na tematykę soborową.

DZIĘKCZYNNY CHARAKTER UROCZYSTOŚCI MILENIJNYCH

Powiem jeszcze krótko na temat nurtu milenijnego. Rok 1966 to rok wielkie-
go „Te Deum” Narodu. Chcielibyśmy temu Jubileuszowi nadać charakter jak naj-
bardziej uroczysty, podniosły i dziękczynny. Mamy przed oczyma Trójcę Świętą 
i wołamy: „Gloria Tibi Trinitas, aequalis una Deitas”9. Dziękujemy Bogu za to, 
że nas jako Naród powołał do chrześcijaństwa.

Dzisiaj jest Tysiąclecie chrześcijaństwa. Dlatego wszystkie uroczystości die-
cezjalne i parafialne muszą mieć charakter jak najbardziej dziękczynny. „Gratias 
agamus Domino, Deo nostro”10 – zachęca nas do tego modlitwa liturgiczna, Pismo 
Święte i Psalmy. To wszystko będziemy starali się uruchomić jako podłoże ducho-
we dla dobrego świętowania Sacrum Poloniae Millennium.

Ale szczególnie należałoby uwydatnić tajemnicę chrztu świętego. Mówimy, 
że jest to Jubileusz Chrztu Narodu. Mogłoby się wydawać, że jest to nacjona-
lizowanie, tymczasem nie. Zapewne, Kościół chrzci osoby, ale Chrystus posyła 
uczniów do narodów: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je”. A więc 
musimy rozwijać i teologię chrztu osoby, i teologię chrztu narodu. Postaramy się 
o to, aby te myśli uwydatnione były w Liście wielkopostnym, który będzie ogło-
szony w I niedzielę Wielkiego Postu. W pierwszej części tego Listu będzie mowa 
o teologii chrztu osoby, a w drugiej o teologii chrztu narodu. To nie jest niezgodne 
ze zdrowym myśleniem teologicznym, bo pamiętajmy, że ochrzczony człowiek, 
wprowadzony w Corpus Christi Mysticum11, konsekwentnie żyjący chrztem, pro-
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mieniuje nie tylko w zakresie Ciała Mistycznego, ale przez obecność Kościoła 
w konkretnym narodzie działa również i na ten naród. Wyraża się to w ten spo-
sób, że żyją i umierają ochrzczeni Polacy, ale pozostaje ochrzczony Naród pol-
ski. Widzimy to doskonale w historycznym biegu, od Mieszka przez Jadwigę‚ 
Kazimierza, Jagiellonów, naszych wielkich wodzów, pisarzy, myślicieli, do wiel-
kiej trójcy narodowej. To byli chrześcijanie, którzy odeszli, ale dorobek swego du-
cha i kultury twórczej zostawili Narodowi. Dzisiaj, jak widzieliśmy to, zwłaszcza 
w bolesnym doświadczeniu PAX-u, usiłuje oddzielić się Kościół od Narodu, usi-
łuje się Naród zorientować w inną stronę, podczas gdy on genetycznie, dziejowo 
skierowany jest ku Rzymowi, ku rodzinom chrześcijańskim Zachodu. Kulturalnie 
i religijnie tkwi w tej orbicie, w społeczności nadprzyrodzonej Kościoła rzymsko-
katolickiego, kultury rzymskiej i cywilizacji europejskiej.

Dlatego nie możemy poddać się takiej sugestii, aby nie mówić o ochrzczo-
nym Narodzie. Jako rzeczywistość dzisiejsza, w roku 1966, jest ochrzczony Naród. 
Ma on swoje oblicze chrześcijańskie. Trzeba wielkiego trudu, aby owoce chrztu 
i kultury chrześcijańskiej zmyć z oblicza Narodu. Ufamy, że przy Bożej pomocy 
to się nie uda.

Dlatego też nie przyjmiemy nakazu milczenia, który otrzymaliśmy ostatnio 
z oświadczenia PAX-u. Będziemy mówić o tym, że żyją ochrzczeni Polacy, którzy 
sprawiają, że Naród jest chrześcijański. Na skutek rzeczywistości chrześcijańskie-
go Narodu jest teologia narodu ochrzczonego. To nie jest polityka, nacjonalizm ani 
socjologia religijna, ale to jest teologia narodu chrześcijańskiego.

Mamy temu dać wyraz w naszej pracy wielkopostnej. Tematyka rekolekcyjna 
czy misyjna ma iść po tej linii. Pomogą nam materiały, które przygotowała ku-
ria, z koniecznym jeszcze uzupełnieniem, o którym mówię. Takim uzupełnieniem 
może być referat ojca [Bernarda] Przybylskiego na temat teologii chrztu narodu.

W ten sposób powiążemy nurt soborowy z nurtem milenijnym. Doprowadzimy 
go w pierwszym rzucie do Wielkiej Soboty, która będzie uroczystym odnowie-
niem przyrzeczeń chrztu w katedrach i w naszych świątyniach parafialnych. Aby 
się do tego dobrze przygotować, aby społeczeństwo przyjęło to ze zrozumieniem, 
temu ma służyć List wielkopostny, który będzie ogłoszony, i praca misyjna, reko-
lekcyjna, która ma być prowadzona po tej linii.

Z uwagi na krótkość czasu niech to na razie wystarczy.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Marcin Dunin (1774–1842); w latach 1831–1842 arcybiskup metropolita gnieźnieński i po-
znański oraz prymas Polski.

2 Kard. Mieczysław Ledóchowski (1822–1902), święcenia kapłańskie otrzymał w 1845; 
w latach 1866–1886 arcybiskup gnieźnieński i poznański. W 1875 kreowany kardynałem. Prefekt 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w latach 1892–1902.
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3 Ignacy Krasicki (ur. 1928), dziennikarz, członek PZPR, redaktor naczelny „Dziennika 
Polskiego”, w latach 1961–1967 korespondent Agencji Robotniczej i Polskiego Radia w Rzymie.

4 Stanisław Jan Rostworowski (ur. 1934), dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, nale-
żał do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (członek Zarządu Głównego i Prezes Rady 
Naczelnej), poseł na Sejm w latach 1972–1985.

5 Chodzi o list biskupów polskich do biskupów niemieckich wystosowany 18 listopada 1965 
jako jeden z 56 listów z zaproszeniem na obchody milenijne, który spotkał się z ostrą krytyką ze 
strony władzy.

6 We własnej sprawie, dla swej korzyści.
7 Zob. tekst 1, przyp. 12.
8 Paweł VI, Konstytucja apostolska Mirificus eventus z 7 grudnia 1965 ogłaszająca nad-

zwyczajny Jubileusz dla wszystkich diecezji w związku z zakończeniem Soboru Watykańskiego II, 
który trwał od 1 stycznia do 29 maja 1966. Zob. również tekst nr 5.

9 Chwała Tobie Trójco, równa w Boskości.
10 Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu; dialog przed Prefacją.
11 Ciało Mistyczne Chrystusa.

16

DROGI SOBOROWE I MILENIJNE W POLSCE

Warszawa, Tamka, kościół Świętej Teresy, 15 stycznia 1966

W sobotnim dniu Królowej Polski, gdy w naszej Stolicy i archidiecezji w szcze-
gólny sposób dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za Matkę dla Jego Syna i dla wszyst-
kich dzieci Bożych, przybyliśmy tutaj, aby razem z Wami rozważyć kilka myśli, 
które snują się na pograniczu Soboru Watykańskiego II i Tysiąclecia Chrztu Polski.

Przed chwilą kapłan odczytał depeszę, którą Ojciec Święty raczył nam przy-
słać z okazji uroczystości, która w dniu 13 stycznia, w Palazzo Pio przy Watykanie, 
otworzyła Sacrum Poloniae Millennium – Tysiąclecie Chrztu Polski. Uroczystość 
ta, w której wziął udział Ojciec Święty, ma być zapoczątkowaniem historycznych 
rozważań, [jakie] stają nam przed oczyma w Polsce i w całym świecie katolickim1. 
Polska zbliża się do pamiętnej daty 14 kwietnia 1966 roku. W tym dniu ubiega 
tysiąc lat od chwili, gdy Polska pod krzyżem Chrystusowym ogląda Matkę Boga-
-Człowieka, Matkę Kościoła i Matkę naszą.

Podczas Mszy kapłan odczytał nam urywek tekstu świętego ukazujący nam 
Maryję stojącą pod krzyżem. Tam obecna, zwraca uwagę swojego Syna, który 
poprzez cierpienie dostrzega Ją. Wie, że sam ma odejść, choć na moment, ale wte-
dy ma pozostać przy dzieciach Bożych – Matka. Chociaż oczy Chrystusa zajdą 
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mgłą śmierci, musi pozostać Świadek życia, Ta, którą nazywamy Vita, Dulcedo et 
Spesv nostra – Życie, Słodkość i Nadzieja nasza. Ona usłyszy skierowane do Niej 
słowa z wysokości krzyża: „Oto synv Twój… – Oto Matkav twoja”. Odejdzie 
Jezus w niebo, ale ziemia nie zostanie sierocą. Na ziemi musi być Matka, bo z Niej 
jest życie. Ona jest po to, aby rodziła życie. Gdy odchodzi Jezus, pozostaje Jego 
Matka, my wszyscy mamy o tym pamiętać i musimy Ją widzieć: „Oto Matka two-
ja”, abyśmy rozumieli: „Oto syn Twój”.

SOBÓR A PRACA WIELKIEJ NOWENNY

Tak szczęśliwie się składa dla naszych przeżyć milenijnych, że zostały one 
w swej treści dziewięcioletniej Nowenny wzbogacone treściami i rozważaniami 
czteroletniej pracy Soboru, który zakończył się w dniu Niepokalanego Poczęcia 
[Najświętszej Maryi Panny], 8 grudnia, na forum przed Bazyliką Świętego Piotra. 
Ale gdy kończy się Sobór, Polska Tysiąclecia dochodzi do bram roku 1966, do któ-
rego przygotowywaliśmy się przez dziewięć lat.

Przed dziesięciu laty ogłosiliśmy program, osnuty o odnowione, zaktuali-
zowane Śluby Jasnogórskie. Ten program był rachunkiem sumienia, był przeglą-
dem wszystkich dziedzin naszego życia chrześcijańskiego, naszej wiary w Krzyż 
i Ewangelię, naszej wierności Bogu i Kościołowi, mocy łaski nadprzyrodzonej, 
naszej woli obrony życia dusz i ciał, naszego chrześcijańskiego stylu życiowego 
w małżeństwie, w rodzinie, w wychowaniu młodego pokolenia, naszej wrażliwo-
ści na moce miłości i sprawiedliwości społecznej, naszej woli wyzwalania się z na-
łogów narodowych i zdobywania cnót społecznych. A to wszystko pod opieką Tej, 
która jest Życiem, Słodkością i Nadzieją naszą. W tym krótkim zdaniu zawiera się 
cały program dziewięciu lat Wielkiej Nowenny. I oto ona już się kończy.

Szczęśliwa to okoliczność, że wtedy, gdy weszliśmy w piąty rok Nowenny, 
rozpoczął się Sobór Watykański II. Rzecz znamienna, że wiele zagadnień, które 
rozważyliśmy już w Wielkiej Nowennie, stało się przedmiotem rozważań Soboru 
Watykańskiego II. Gdy pierwszy raz wziąłem udział w posiedzeniu Komisji 
Centralnej Przygotowawczej do Soboru, Ojciec Święty Jan XXIII, wiedząc o tym, 
że dotychczas nie mogłem wziąć udziału w pracach tej Komisji, której byłem 
członkiem, powitał Polskę katolicką i wygłosił wtedy przepiękne przemówienie. 
Było ono wyrazem jego żywej nadziei, która zawsze wiązała się w przedziwny 
sposób z Maryją Jasnogórską. Wyraził się wtedy: „Madonna Nera mihi carissi-
ma…” – Czarna Madonna jest mi najdroższą od moich dziecięcych lat2.

Papież Jan XXIII, rozpoczynając Sobór, oddał jego prace pod szczególną 
opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. W te ślady wszedł Sobór. Widzimy je szcze-
gólnie w Konstytucji soborowej o Kościele, w rozdziałach I i VIII, widzimy je 
również w konsekwentnej linii, którą prowadzi Paweł VI, wybierając uroczystości 
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maryjne na donioślejsze akty soborowe. Papież zakończył Sobór w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej, poświęcając na forum Świętego 
Piotra kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafialnego w Rzymie pod 
wezwaniem Matki Kościoła3.

Stało się to w kilka dni po innym akcie, który z woli Ojca Świętego miał 
miejsce w Rzymie. Papież, aby uczcić pamięć Tysiąclecia Chrztu Polski, polecił 
w Rzymie w nowej dzielnicy na Borgata di Rustica wybudować kościół para-
fialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej4, a ja miałem poświęcić 
kamień węgielny pod budowę tego kościoła. Stało się to w dniu 4 grudnia ubie-
głego roku.

W tym samym dniu na auli soborowej było odczytane krótkie orędzie 
Episkopatu Polski, zapraszające cały świat katolicki do modlitw za Polskę mi-
lenijną. Dla utrwalenia message Episkopatu Polski jednocześnie rozdana była 
na auli soborowej piękna, wierna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
W ciągu kilkunastu minut dwa i pół tysiąca biskupów katolickich całego świa-
ta otrzymało obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który zabrali do swych sto-
lic. W ten sposób „rozprowadziliśmy” sławę naszej Dziewicy Wspomożycielki 
na cały glob ziemski.

Ile było wtedy radości! Ile wyrazów podzięki składali biskupi całego świata 
na nasze ręce! Te wiadomości nie doszły do Was, bo nie mieliśmy możności in-
formować Was o przebiegu Soboru tak, jak należałoby. I ta wiadomość nie doszła 
więc do Was w takim wymiarze i w takim kolorycie, jaki miała na auli soborowej 
i w Rzymie.

Najmilsze Dzieci! Moce i światła soborowe krzyżują się niejako z mocami 
i światłami milenijnymi. Chociaż naszą pracę zaczęliśmy wcześniej niż Sobór, 
trzeba jednak przyznać, że Sobór oddał nam wielką przysługę. Wzbogacił bo-
wiem tematykę milenijną, ożywił nurty myślowe naszego milenijnego rachunku 
sumienia, zmobilizował dla swojej sprawy rzesze polskie, które przygotowując 
się do Tysiąclecia Chrztu, jednocześnie przez cztery lata, w delegacjach parafial-
nych, podążały na Jasną Górę, aby tam modlić się za Sobór. Była to wspaniała 
i bodaj najbardziej właściwa sposobność do autentycznego informowania wier-
nych w Polsce o Soborze.

Już nieraz w tej świątyni mogłem rzucić kilka myśli przewodnich o kie-
runkach pracy Soboru. Ale to, co zdołałem powiedzieć, jest mało w porównaniu 
z tym, co jest do powiedzenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Sobór pracował 
przez cztery lata, a przygotowywany był przez [wiele] lat. Sobór ogarniał swoją 
pracą tak rozległą tematykę, że każdy z 16 dokumentów: konstytucji, dekretów 
i deklaracji, wymagałby obszernego omówienia. Będziemy to powoli czynili.
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JUBILEUSZ POSOBOROWY W KATEDRACH  
– SPOSOBNOŚCIĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z UCHWAŁAMI SOBORU

Właśnie dlatego, aby usprawnić pracę właściwego informowania o Soborze, 
papież Paweł VI zarządził Jubileusz posoborowy5. Wbrew przyjętym zwyczajom 
Jubileusz ten nie będzie skierowany ku Rzymowi. W Rzymie praca została za-
kończona. Ale aby uchwały nie stały się tylko materiałem bibliotecznym, archi-
walnym, trzeba by weszły one w nasze codzienne życie. To jest praca niełatwa, 
która wymaga odpowiednich warunków. Wymaga przede wszystkim tego, abyśmy 
mogli doręczyć Wam te uchwały w przekładach na język ojczysty, co w naszych 
warunkach jest rzeczą niesłychanie trudną.

Trzeba więc szukać sposobności. Taką sposobnością będzie ogłoszony 
Jubileusz. Ojciec Święty zgodnie z myślą przewodnią Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele, a zwłaszcza z Dekretem o urzędzie i zadaniach pasterskich bisku-
pów, polecił, aby Jubileusz miał miejsce w katedrach biskupich. W ten sposób 
zaznacza się nurt pewnej umiarkowanej decentralizacji. Przedtem pielgrzymi po-
dążali do Rzymu, teraz mają podążać do wszystkich katedr biskupich. Nasi piel-
grzymi z archidiecezji podążą więc do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana 
w Warszawie.

Znamienna to myśl, a zarazem znak obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym. Kościół nie boi się umiarkowanej decentralizacji. Jest zdania, że dojrzał 
do takich możliwości. O ile po wielkiej rewolucji religijnej Kościół miał skłon-
ność do centralizowania władzy w Rzymie, z uwagi na wielkie niebezpieczeństwo 
grożące ze strony sekt i herezji, dziś, po kilku wiekach rzetelnej pracy teologicz-
nej pogłębionej przez filozofię chrześcijańską, może sobie pozwolić na to, aby 
naszą uwagę skierować ku biskupom i ich zadaniu w terenie, jak ongiś czynił to 
Chrystus, który posyłał swoich uczniów po dwóch wszędzie tam, dokąd sam miał 
pójść. Dzisiaj dzieje się to samo.

Zgodnie z nauką Soboru, wokół biskupa ma się koncentrować lud Boży. 
Ranga biskupa została przez Sobór wybitnie podniesiona. Wprawdzie nie jest to 
nic nowego, ale Kościół współczesny szczególnie dobrze to rozumie.

W dokumencie ogłaszającym Jubileusz posoborowy Papież uwydatnił miej-
sce, jakie zajmuje katedra, w której biskup naucza w Kościele Bożym. Dlatego 
też my wszyscy podążymy w oznaczonym czasie do katedry i tam będziemy słu-
chali przemówień o Soborze. W kilku wykładach nie zdołamy powiedzieć wszyst-
kiego, ale powiemy przynajmniej sprawy najbardziej zasadnicze.

Chociaż wszystkie dokumenty soborowe mają olbrzymie znaczenie dla dal-
szej pracy Kościoła, sądzę jednak, że najbardziej podstawowym dokumentem jest 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele i wiążąca się z nią jako wniosek – Konstytucja 
pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Te dwa dokumenty są 
skierowaniem naszej uwagi ku istocie Kościoła i ku jego działalności.
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KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE  
– PODSTAWOWYM DOKUMENTEM SOBOROWYM

Istota Kościoła uwydatniona została przede wszystkim w rozdziale I Kon-
stytucji o Kościele, gdzie jest mowa o misterium Kościoła. Tym misterium, słod-
ką tajemnicą Kościoła, jest Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, żyjący w Kościele, 
w Głowie i w członkach, w papieżu, biskupach, kapłanach, rodzicach, młodzieży, 
dzieciach, w nas wszystkich. My jesteśmy członkami Chrystusa, a przez Niego 
wzajemnie, jedni drugim, członkami i braćmi. Kościół ukazuje się nam jako wiel-
kie, Mistyczne Ciało powiązane nadprzyrodzonymi więzami, dzięki żyjącemu 
i uświęcającemu swój Kościół Chrystusowi.

W określeniu Kościoła byliśmy przyzwyczajeni posługiwać się raczej ter-
minologią prawniczą, wydoskonaloną zwłaszcza po Soborze Trydenckim. Ale 
rozwój teologii nowoczesnej, zwłaszcza tak zwanej teologii fundamentalnej, skie-
rował nas ku rozważaniu tajemnicy wewnętrznego życia Kościoła. To Chrystus, 
który w nas jest i działa jak „zaczyn w [trzech] miarach mąki”6.

Chrystus w nas poczyna się przez chrzest, rozwija się przez życie sakra-
mentalne i modlitwę, rośnie w nas, jak ciasto w dzieży, tak iż – mówiąc słowami 
Apostoła – my swoim życiem osobistym niejako uzupełniamy, rozwijamy i potę-
gujemy Chrystusa. Zapewne, On zawsze jest Bogiem, chociaż i Człowiekiem, ale 
On jest dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Chrystus nie chce być abstrakcyjny. 
Chrystus i dzisiaj jest dla nas Słowemv, które ciałem się stało i mieszkało między 
nami, i rozwija się według wszystkich praw nadprzyrodzonych i przyrodzonych 
w rodzinie ludzkiej.

Gdy Sobór rozważał tajemnicę Kościoła, a więc żyjącego w nim Chrystusa, 
Boga Wcielonego, wtedy podnosiły się głosy Ojców Soborowych, że jeżeli chce-
my dobrze mówić o Bogu-Człowieku, żyjącym w Kościele, musimy też mó-
wić o Matce Boga Wcielonego. Stąd rozważania Soboru doprowadziły do tego, 
że Konstytucja dogmatyczna o Kościele została wzbogacona rozdziałem VIII, po-
święconym obecności Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła.

Bóg od początku zapragnął, aby dzieło rodziny ludzkiej spoczęło w dło-
niach dwojga – mężczyzny i niewiasty. To dzieło, zapoczątkowane z woli Ojca 
Niebieskiego w raju przez tych, którzy otrzymali wspólne polecenie i zadanie: 
„Czyńcie sobie ziemięv poddaną”, jest prowadzone dalej. Tych Dwoje, Maryja 
i Jezus, są w Nazarecie i na Kalwarii, w dziejach Kościoła, w ascezie chrześci-
jańskiej i Tych Dwoje na nowo zostało pokazanych na Soborze w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele. Jezus i Maryja przyjmują pod swoją opiekę Lud Boży, 
to znaczy nas wszystkich, ogarniają swą troską całą ludzką Rodzinę Bożą na tej 
ziemi i pod opieką hierarchii, biskupów i kapłanów prowadzą ją ku naszemu oso-
bistemu uświęceniu, a przez to ku uświęcaniu całej rzeczywistości ludzkiej, całego 
ładu przyrodzonego, zgodnie z ostatecznymi celami, którym Kościół na tej ziemi 
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służy. Potężne siły dynamiki myślowej weszły w nauczanie Kościoła. Do nas bę-
dzie należało te myśli przyjąć, rozważyć, pogłębić, przedstawić w pełnym świetle 
i urzeczywistnić.

Idzie o to, abyśmy odtąd tak patrzyli na siebie, bo wtedy nie jesteśmy sobie 
obcy. Wtedy wiemy, co nas jednoczy, zespala, wiąże i kto jest istotną siłą Kościoła. 
Formy zewnętrzne i organizacyjne mogą się zmieniać, ale istotną siłą Kościoła jest 
obecny i żyjący w Kościele Chrystus, który po swoim zmartwychwstaniu więcej 
już nie umiera. On nieustannie się ożywia w naszym osobistym życiu, chociażby-
śmy Go zagubili.

Znamienne jest to, jak Chrystus uporczywie wraca i staje przed każdym czło-
wiekiem. Nikt Mu się oprzeć nie zdoła, chociażby obraz Chrystusa zatarł się czło-
wiekowi, chociażby jego rozumienie Chrystusa odbiegało niekiedy od rozumienia 
naszego, ludzi wierzących i doświadczających Chrystusa umysłem, sercem i oso-
bistym życiem.

Kilkakrotnie już po powrocie z Soboru zwracałem uwagę na to, jak Chrystus 
wraca przez nasze myśli, przez myśli ludzkości. W „Argumentach”, piśmie ate-
istów polskich, z okazji Bożego Narodzenia profesor ateista umieścił swój artykuł 
o Chrystusie7. Chociaż nie wszystko, co autor napisał, zgadza się z dzisiejszym 
poziomem nauki Kościoła o Chrystusie, chociaż jest tam dużo nieścisłości, uogól-
nień, zwłaszcza gdy idzie o przedstawienie Chrystusa według Ewangelii, to jednak 
wnioski, które ten człowiek wyprowadza, w kilku zasadniczych stwierdzeniach są 
znamienne. Autor jest zdania, że ludzkość bez Chrystusa obyć się nie może, bo 
Chrystus za bardzo wszedł w życie rodziny ludzkiej, w kulturę ludzką, nie tylko 
Europy, ale całego świata. Nie trzeba wyzbywać się Chrystusa, bo On za bardzo 
wrósł w życie rodziny ludzkiej. Mówiąc [językiem] teologicznym, Jezus Chrystus 
wcielił się nie tylko w łonie Maryi, jako Bóg-Człowiek, ale wcielił się w życie 
rodziny ludzkiej, wszedł w krew nas wszystkich. Czujemy, jak Jego Krew pulsuje 
w krwi rodziny ludzkiej, w jej dążeniach i pragnieniach, w kulturze, cywilizacji, 
w twórczym dorobku dwudziestu wieków.

Nic dziwnego, że gdy zbierał się Sobór, rodzina ludzka domagała się, aby 
Chrystusa żyjącego w Kościele pokazać światu współczesnemu, że wołała o obec-
ność Kościoła w świecie współczesnym. Ta obecność pięknie została uwydatniona 
w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Ale nie 
pora mówić dziś o tym, pragnę bowiem przejść do nurtu milenijnego.

POLSKIE MILLENNIUM – SZLACHETNE AMBICJE OCHRZCZONEGO NARODU

A więc zdarzenie z roku 966. Słusznie można myśleć, że ten rok nie jest pierw-
szym, w którym oglądano chrześcijan na ziemiach Polan i Wiślan. Prawdopodobnie 
już przedtem przesunęły się, zwłaszcza południowymi połaciami naszej ziemi, śla-
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dy apostolskie. Prawdopodobnie tu i ówdzie już widziano krzyż i wody chrztu 
spływały na naszych praojców. To są problemy historycznie otwarte. Ale fak-
tem jest, że oficjalnie, urzędowo dwór księcia gnieźnieńskiego Mieszka I przy-
jął chrzest 14 kwietnia 966 roku. To jest data, która, zdaje się, historycznie nie 
podlega dyskusji. Nawet w nowoczesnych, historycznych rozważaniach, pomimo 
różnych hipotez co do miejsca i okoliczności chrztu, historycy – poważni i zrów-
noważeni – nie są skłonni odchodzić od tej daty.

Dlatego też tę oficjalną, historycznie uściśloną datę możemy słusznie uważać 
za historyczny moment wejścia Polski w swoim przedstawicielu, księciu gnieź-
nieńsko-poznańskim, do Kościoła Chrystusowego. Stąd też wiążemy z tą datą na-
sze milenijne uroczystości.

Zapewne, długo jeszcze trzeba było chrzcić Polaków i mówić do nich o du-
chu Ewangelii Chrystusowej. Długo jeszcze, jak słusznie podkreślają i dziś, Polska 
nie była w pełni chrześcijańska, chociaż chrzest przyjmowali Polacy. Ale też na-
wet i dzisiaj może nam się nasunąć wątpliwość, czy w każdym calu jesteśmy już 
chrześcijanami, czy do końca zrozumieliśmy Chrystusa, czy pogłębiliśmy nasz 
związek z Nim, czy On wcielił się w nasze osobiste życie. Na ten temat można 
snuć rozważania.

Prawdą jest, że odtąd postęp chrześcijaństwa w Polsce, pomimo burz dzie-
jowych, nieustannie się zaznaczał i zaznacza do dziś dnia. Chociaż umierali 
ochrzczeni Polacy, Mieszko czy Dubrawa, umierali wielcy misjonarze Polski, 
królowie i książęta, wojowie potężni, władcy, biskupi, myśliciele, wielcy pisarze, 
dziejopisowie, ludzie prości i wykształceni, umierali i święci, wszyscy odeszli, 
ale każdy z nich coś ze swojego ducha chrześcijańskiego zostawiał w dorobku 
Narodowi.

Chrystus wchodził w życie ochrzczonych Polaków i udzielał się całemu 
Narodowi. Cudownie tłumaczy nam to święty Paweł: Jeśli w czym raduje się je-
den członek, współradują się wszystkie członki, jeśli co cierpi jeden, współcierpią 
wszystkie8. – I oto, przez tych ochrzczonych Polaków dopełniało się w dziejach 
naszego Narodu również uchrześcijanianie obyczaju i stylu życiowego, kultury 
osobistej, rodzinnej, domowej, sąsiedzkiej, towarzyskiej, politycznej i twórczej. 
Zarysowywał się przed nami obraz społeczeństwa chrześcijańskiego. Można 
było mówić nie tylko o ochrzczonych Polakach, ale i o ochrzczonej Polsce. Przez 
ochrzczonych Polaków Chrystus wszczepiał się w dzieje i w życie Narodu, co 
przez dziesięć wieków pracy Kościoła w Ojczyźnie naszej dało w wyniku Naród 
chrześcijański.

Dzisiaj mówi się nie tylko o teologii chrztu chrześcijanina, ale o teologii 
chrztu narodu. Tak zresztą pouczał Chrystus, gdy wysyłając swoich uczniów, 
mówił im: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je”. Mógł był po-
wiedzieć: idźcie i nauczajcie wszystkich ludzi, powiedział jednak: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody”, aby przez ochrzczonych ludzi chrześcijańskimi sta-
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wały się również i narody. W ten sposób przez ochrzczonych Polaków i Naród 
polski stał się chrześcijański; chociaż ochrzczeni Polacy odwoływani byli przez 
Ojca Niebieskiego do radości Królestwa Bożego, na ziemi polskiej nieprzerwanie 
wzrastał, krzepł i wrastał korzeniami swojego duchowego życia w glebę kultury 
dziejowej Naród ochrzczony, Naród chrześcijański. Dzisiaj chcąc dokładnie okre-
ślić, kim są Polacy, co to za Naród, musimy powiedzieć – jak to nawet niedawno 
słyszeliśmy – że jest to Naród chrześcijański, katolicki. Możemy przyglądać się 
sobie, jak czyniliśmy to w czasie Wielkiej Nowenny, możemy widzieć nasze wady 
i słabości i bić się w piersi. Możemy przyjąć dużo słusznych zarzutów pod ad-
resem naszego chrześcijaństwa, niemniej jednak pozostanie prawdą, że jesteśmy 
Narodem chrześcijańskim i że umiemy wierzyć i pokutować po chrześcijańsku, 
że umiemy wyznawać wiarę w Boga Ojca wszechmogącego i umiemy wołać: 
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i błogosławionej Maryi, zawsze Pannie.

Najmilsze Dzieci! Tak wygląda życie Narodu, który jest szlachetny w swoich 
porywach i niekiedy taki biedny, obolały i udręczony, że aż serce się ściska. I czło-
wiek, patrząc na udrękę ludzi, chociażby doznał od nich największej krzywdy, 
chciałby od razu wszystko zapomnieć. Przypomina sobie tę pokorną prośbę, którą 
zanosimy tak często: „Odpuść nam nasze winyv, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”.

Najmilsze Dzieci! Nie możemy być przyziemnymi ptakami, które nie umieją 
rozwinąć skrzydeł do lotu, jak gdyby kończyły się nasze dzieje, jak gdybyśmy 
już w wieku XX wszystko wykonali. Nie! Jak każdy ochrzczony człowiek wierzy 
w żywot wieczny i w ciała zmartwychwstanie, tak i ochrzczony Naród ma ambi-
cję życia wiecznego. Przed Narodem trzeba stawiać dalekie perspektywy, trze-
ba mu stawiać wielkie wymagania, i to odważnie. Jeśli mamy prawdziwą miłość 
do Narodu, do Ojczyzny, to tak, jak sami wierzymy w naszą osobistą nieśmiertel-
ność, tak też musimy pragnąć nieśmiertelności Narodu.

Gdy mamy obraz nie tylko ludzi zbawianych, ale i narodów, wyrywamy się 
z małoduszności, małostkowości i ciasnoty programowania, która nie widzi nic 
poza własnym interesem ciasnych, podwórkowych problemów i zagadnień. Wtedy 
Naród wyciąga mocno swoje ramiona i serce i pragnie miłości powszechnej, miło-
ści społecznej wszystkich dzieci Bożych, jako że jesteśmy dziećmi jednego Ojca. 
Wtedy dopiero w nieszczęsnych, udręczonych ludziach, żyjących w egoistycznej 
skorupie własnych malutkich przeżyć, coś się budzi. Człowiek wychodzi ze swe-
go egotyzmu, samolubstwa i zaczyna żyć pełną piersią. Wtedy dopiero umie od-
dychać. Naród też potrzebuje takiego oddechu. Musi wyleźć z własnej skorupy, 
z ciasnoty wąskiego programowania. Wtedy dopiero jest potężny i wspaniały.

Dziś nie mówimy o potędze militarnej Narodu, bo jeszcze oglądamy szkiele-
ty potężnych, zbrojnych, stalowych bestii. To wszystko zardzewiało, bo „kto mie-
czem wojuje, od miecza ginie”9. Ambicją Narodu, która mu daje nieśmiertelność, 
jest duch Narodu, który sprawiał, że nawet wtedy żyliśmy, gdyśmy byli powaleni, 
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a na naszych piersiach stały zbrojne stopy. One zniszczały, a my, wierząc w zmar-
twychwstanie ciała Polaków i w zmartwychwstanie Narodu, jesteśmy i żyjemy.

Szlachetne ambicje trwania w nieskończoność i wychodzenia z ciasnego po-
dwórka własnych spraw budzi w nas Kościół Boży i biskupi polscy, którzy na pro-
gu Tysiąclecia to właśnie nam przypominają. W imię takiej wiary odzywają się też 
w swoich listach do episkopatów całego świata katolickiego, dobrze przez nich 
zrozumiani. Polska milenijna, Polska Tysiąclecia jest obecna w całym świecie. 
Biskupi polscy ukazują ją i proszą dla niej o modlitwę cały świat katolicki.

W tym leży ogromna zasługa polskich biskupów, obecnych na Soborze, że – 
jako biskupi katoliccy Narodu katolickiego – po katolicku pokazali całemu światu 
katolicki Naród! Z tego naszego wysiłku jesteśmy dumni i uważamy, że oddaliśmy 
wielką przysługę Polsce katolickiej, całej Polsce, że to jest też najważniejsze doko-
nanie tego okresu dla tak zwanej polskiej racji stanu.

* * *

Oto, jak krzyżuje się praca soborowa z pracą milenijną. Trzeba, Najmilsi, wy-
dobyć z siebie wielką wiarę i wyzbyć się małostkowości i dojutrkowania. Trzeba 
potężnie uwierzyć, a z potężnej wiary wyciągnąć wszystkie konsekwencje i żyć 
Chrystusem, choć może niekiedy pod krzyżem. Ale zawsze pamiętajmy, że pod 
tym krzyżem, na którym niekiedy niejednemu z nas zgaśnie Chrystus, zawsze stoi 
Jego Matka, Życie, Słodkość i Nadzieja nasza.

Pisał wróg Polski, Hans Frank, w swoich pamiętnikach10, że gdy już Polakom 
pogasną wszystkie światła, zawsze jeszcze zostanie Kościół i Czarna Madonna 
z Jasnej Góry. – Trzeba się i od wroga uczyć. Człowiek „szeroki” uczy się od 
wszystkich. Tylko ciasne ideologie i wąskie programy nie chcą uczyć się zewsząd, 
a my musimy mieć umiejętność uczenia się od wszystkich.

Oto, co Wam ma do powiedzenia w dniu dzisiejszym biskup Warszawy 
i Prymas Polski. Nasze spotkanie było ubogacone depeszą Ojca Świętego, od-
czytaną przez waszego Duszpasterza11. Niech błogosławieństwo i pozdrowienie 
Ojca chrześcijaństwa, przysłane nam w dniu, w którym w Rzymie rozpoczęła się 
uroczystość milenijna Polski dla całego świata, rozraduje Was i napełni wszelką 
miłością i nadzieją. A ja, imieniem Ojca Świętego, teraz Wam pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa–Przemyśl, 5 II [19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Początkiem obchodów Sacrum Poloniae Millennium była uroczysta akademia 13 stycz-
nia 1966 z udziałem papieża Pawła VI w audytorium Palazzo Pio przy Via della Concilliazione 
w Rzymie. Ksiądz Prymas nie uczestniczył w tej uroczystości, ponieważ nie otrzymał paszportu. 
Zob. również aneks I.
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2 Przemówienie wstępne na posiedzeniu Komisji Przygotowawczej papież Jan XXIII wy-
głosił 20 lutego 1962.

3 Zob. tekst nr 10, przyp. 10.
4 Zob. tekst nr 4, przyp. 5.
5 Zob. tekst nr 15, przyp. 8.
6 Por. Mt 13,33; Łk 13,18-21.
7 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
8 Por. 1 Kor 12,26.
9 Por. Mt 26,52.

10 Mowa o dzienniku służbowym Hansa Franka dotyczącym działalności w Generalnym 
Gubernatorstwie, a liczącym 38 tomów w chwili aresztowania Franka, poszerzonym do 40 tomów 
o materiały odnalezione w Krakowie; Dziennik Hansa Franka, wyd. S. Piotrowski, Warszawa 
1956, s. 147.

11 Ks. Bronisław Piórkowski, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce 
w Warszawie.

17

ZESPOLONE SPRAWY BOŻE I LUDZKIE

Warszawa-Targówek, kościół Chrystusa Króla,  
16 stycznia Roku Milenijnego 1966

Kapłan przy ołtarzu odczytał nam modlitwę społeczną całej rodziny Chrys-
tusowej, zebranej na wspólnej Mszy Świętej. Oto jej słowa: „Wszechmogący, 
wieczny Boże, który rządzisz sprawami niebieskimi i ziemskimi, wysłuchaj łaska-
wie próśb ludu twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem”1. Modlitwa 
ta jest zebraniem nadziei, które Kościół Boży wypowiada dzisiaj w pięknym obra-
zie Kany Galilejskiej.

Odbywały się Gody w Kanie Galilejskiej. Była tam Maryja. Zaproszono też 
Jezusa i Jego uczniów. Co było dalej, dobrze wiemy. Maryja wyczuwa ludzki nie-
dostatek i to w chwili bardzo delikatnej, gdy ludzkie serca mają prawo do odrobiny 
radości. Dwoje młodych ludzi podejmuje wspólną drogę. Pragną służyć Ojcu Ży-
cia w powołaniu małżeńskim. W takiej chwili wszyscy otaczający ludzie okazują 
im jak najwięcej uczynności, serca i życzliwości. I Maryja, zaproszona na ucztę 
weselną, wczuwa się w serca dwojga młodych. Ona pierwsza, kierowana kobiecą 
wrażliwością, dostrzegła katastrofę grożącą zaraz na początku ich wspólnej drogi. 
To niedostatek, który ujawni się w obliczu wszystkich gości weselnych! Młodzi 
będą na pewno skompromitowani, wzięci na języki, trzeba ich ratować. Szepcze 
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więc swojemu Synowi: „Wina nie mają” [J 2,3]. A Chrystus, choć zda się z opo-
rem, idzie za sugestią swej Matki i dopełnia cudu przemiany wody w wino, uprze-
dzając czas swoich znaków.

Oto pierwszy cud! Bóg-Człowiek, który przyszedł na świat, aby zbawiać, co 
było zginęło, aby człowieka poróżnionego z Bogiem na nowo z Nim pojednać i ku 
Niemu skierować, wchodzi w sprawy i niedostatki ludzkie, pod tchnieniem dobre-
go Serca swej Matki, Maryi.

Od początku widzimy, jak w nowym ładzie, który tworzy się na świecie, 
działają razem: Jezus i Maryja. Tego pragnął sam Ojciec Niebieski. Gdy posta-
nowił pojednać ze sobą rodzaj ludzki, odwrócony od Niego przez grzech pierwo-
rodny, posłał naprzód Zwiastuna nowego porządku do Nazaretu, do wybranego 
Dziewczęcia, któremu powierzył zamysły swojego serca. Przez Anioła zwiastował 
Jej: „Bądź pozdrowiona, łaskiv pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nie-
wiastami”. Zdumiewa się Dziewczę nazaretańskie, co by to było za pozdrowienie. 
I oto słyszy wyznaczone Jej zadanie. Jak to! Przecież już miała swoją drogę i swój 
ideał, tymczasem Bóg wchodzi w Jej plany i wyznacza nowe zadania. Pyta więc 
Maryja: „Jakoż się to stanie?” [Łk 1,34]. Otrzymuje odpowiedź: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i mocv Najwyższego Cię ogarnie. Przeto, i co się z Ciebie narodzi 
Święte, Synem Bożym będzie nazwane”. Tak Bóg pisze swoimi ojcowskimi dłoń-
mi znaki Boże na sprawach ludzkich.

To samo widzimy w działaniu Chrystusa. Przyszedł po to, aby opowiadać 
Ewangelię ubogim, aby odszukać, co było zginęło, i skierować ku Ojcu. Aby le-
piej wejść w sprawy ludzkie, Słowov Przedwieczne ciałem się stało i zamieszkało 
między nami. Bóg-Człowiek stał się podobny nam we wszystkim prócz grzechu.

Od początku Pan nieba i ziemi, spraw niebieskich i doczesnych, pragnął, aby 
Jego Syn wszedł również w sprawy niebieskie i ziemskie, aby sprawy ziemskie 
przeniknął sprawami niebieskimi, aby zespolił sprawy ducha i ciała, jak to uczynił 
ongiś Ojciec Niebieski, który w ukształtowane ciało ludzkie tchnął ducha.

W każdym człowieku jest powiązanie świata ciała i świata ducha. Te dwa 
światy, zespolone ze sobą, mają wypełniać wspólne zadanie: skierowania wszyst-
kiego, co jest na niebie i co jest na ziemi, ku miłości Bożej, a przez to – upowszech-
nienia Bożej miłości w życiu tej ziemi. Tak wyglądają plany Boże od początku.

MISTERIUM KOŚCIOŁA BOŻEGO I LUDZKIEGO ZARAZEM

Dzieci Najmilsze! Przeniesiemy się w tej chwili, chociaż na moment, do auli 
soborowej. W dniu 8 grudnia ubiegłego roku zakończył swoje prace Sobór, który 
trwał cztery lata. Sobór jest głosem nauczającego Kościoła i musi nauczać tak jak 
Chrystus. Musi też być wrażliwy na sprawy niebieskie i ziemskie, bo jest wyra-
zem działania Boga-Człowieka, który żyje w Kościele. A Słowo Przedwieczne 
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od początku wybrało taką formę istnienia na ziemi, że związało z sobą człowie-
czeństwo, a przez to zespoliło sprawy tej ziemi ze sprawami, które pochodzą 
z łona Ojca.

Swoje oblicze Bożo-ludzkie odbił Chrystus na Kościele, który jest również 
i Boży, i ludzki zarazem. Jest Boży z ustanowienia, z charakteru, z celu i środ-
ków, a ludzki – przez to, że za przykładem Boga-Człowieka posługuje się ludźmi. 
Bóg-Człowiek przyszedł na świat dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. I Kościół 
jest dla ludzi! Chociaż nie jest z tej ziemi, ale ma przez tę ziemię prowadzić 
dzieci Boże do Ojca Niebieskiego. Ma jednak tak je prowadzić, aby na tej ziemi 
wypełniły wszystkie swoje zadania, całe swoje powołanie i w ten sposób weszły 
do [domu] Ojca. Taki charakter nadał Kościołowi Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek.

Kościół skierowuje nas nieustannie ku Ojcu Niebieskiemu, a równocześnie 
jest niezwykle wrażliwy na wszystkie dzienne sprawy. Tak samo czyni Sobór, któ-
ry jest głosem Kościoła nauczającego. Ukazuje nam Kościół w jego tajemnicy 
Boskiej i ludzkiej zarazem. Widzimy Kościół nowym spojrzeniem, jako organiza-
cję kryjącą w sobie słodką tajemnicę, którą jest Bóg-Człowiek, żyjący w Głowie 
i w członkach, w papieżu, w biskupach, kapłanach, zakonnikach i zakonnicach, 
w rodzicach, młodzieży, dziatwie, w nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy nosicie-
lami Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Każdy z nas od chwili chrztu nosi w sobie 
słodką tajemnicę Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. To jest tajemnica 
Kościoła i wszystkich dzieci Kościoła – całego Ludu Bożego.

Obok tajemnicy Boga Wcielonego istnieje w Kościele misterium obecnej 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła – Matki Chrystusa, Matki Głowy Kościoła 
i Matki wszystkich jego członków. Uczy o tym Sobór w swej Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele.

Wróćmy teraz myślą do raju. Oto Ojciec Niebieski stworzył mężczyznę. Ale 
gdy przyglądał się uważnie swemu najdoskonalszemu dziełu, spostrzegł, że „bia-
da człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocv podobną jemu”. I tak powstała 
kobieta, którą Bóg Ojciec wyprowadził spod serca mężczyzny, aby w ten spo-
sób zaznaczyć wspólnotę tych dwojga i wspólne zadanie, dla nich wyznaczone: 
„Czyńcie sobie – wy oboje – ziemięv poddaną”.

To samo powtórzyło się w Nazarecie. Ojciec Niebieski umieścił swojego 
Syna pod Sercem najlepszej Matki i Tym Dwojgu wyznaczył zadanie w Kościele. 
Wypełniali je w Betlejem, w Nazarecie, na drodze apostolskiej i na Kalwarii – 
gdzie pod krzyżem Chrystusa stała Matka Jego – i w dziejach Kościoła, aż do cza-
sów Soboru Watykańskiego II, który na nowo pokazał nam obecnego w Kościele 
Chrystusa i współdziałającą z Nim Maryję.

Tak też było w Kanie Galilejskiej. Zaproszona była naprzód Maryja. Ale przy-
był też i Jezus z uczniami swoimi. Patrzcie, jak to się wszystko wiąże w jednej linii 
doskonałego planu Bożego. My dzisiaj, w II niedzielę po Objawieniu Pańskim, roz-
ważamy wielką tajemnicę powołania do chrześcijańskiego sakramentalnego mał-
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żeństwa; jednocześnie czytane są odpowiednie pouczenia o sakramencie małżeń-
stwa. Znowu tych dwoje w rodzinie: mąż i żona. Oboje spełniają wspólne zadanie, 
bo do obojga było powiedziane: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Mają równe pra-
wa, równe obowiązki i równe zadanie w rodzinie wobec dzieci, które dopiero wtedy 
będą należycie wychowane, gdy tych dwoje będzie zgodnie, harmonijnie i w miło-
ści współdziałać nad ukształtowaniem nowego pokolenia, nowych dzieci Bożych.

WOŁANIE O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Tak oglądany Kościół, prowadzony pod opieką Boga-Człowieka i Jego 
Matki, wypełnia swoje zadanie na ziemi. Jest wrażliwy na sprawy nieba i na spra-
wy ziemi, przedziwnie łączy je i zespala. Może właśnie dlatego, gdy przed czte-
rema laty rozpoczął się Sobór Watykański II, z całego świata wołano do Kościoła, 
aby był obecny w świecie współczesnym. Wiele na pewno słyszeliście o tym z ra-
dia i z prasy, chociaż, niestety, nie mamy prasy katolickiej, która by nas dobrze 
informowała o zamierzeniach Kościoła. Niemniej jednak zdołaliśmy się coś niecoś 
dowiedzieć o pracy Kościoła i widzieliśmy, że Sobór był przedziwnie wrażliwy nie 
tylko na sprawy nieba, ale i na sprawy ziemi.

Dlatego też zgłoszono na Sobór projekt Konstytucji pastoralnej o obecno-
ści Kościoła w świecie współczesnym. A zewsząd, jak było to widać w prasie 
katolickiej całego świata, a także i w naszej prasie, podnosiły się nadzieje i pra-
gnienia, aby Kościół nie odsuwał się od spraw doczesnych, ale by był wrażli-
wy na wszystkie męki, cierpienia, niepokoje i udręki współczesnego świata. 
Do Ojców Soborowych, do tych dwu i pół tysiąca biskupów katolickich całego 
globu ziemskiego, zebranych na auli soborowej, wołano: Czy widzicie, co dzieje 
się z człowiekiem, jak on jest poniewierany? Czy pamiętacie, co działo się w cza-
sie wojny, jak pogańskie państwa i narody poniewierały godność człowieka? Czy 
wiecie, że dzisiaj wielu ludzi dręczy się w nieładzie życia rodzinnego, pozbawio-
nego chrześcijańskiej moralności? Czy widzicie, jak spoganiała jest współczesna 
kultura, twórczość literacka, sztuka, malarstwo, rzeźba, film, kino, telewizja, teatr? 
Jak to wszystko przeniknięte duchem niewiary zapomina o Bogu, Stworzycielu 
nieba i ziemi? Czy Wy, Ojcowie Soborowi, pamiętacie o tym, że na globie ziem-
skim żyją miliardy ludzi niedożywionych, przymierających z głodu, niemających 
środków na zaspokojenie najkonieczniejszych potrzeb? Czy widzicie, jaki jest nie-
ład w świecie społecznym, gospodarczym i politycznym? Czy jesteście wrażliwi 
na zagłady wojenne, nieustannie grożące rodzajowi ludzkiemu? Głosy te podnosi-
ły się zewsząd i docierały do auli soborowej.

Niewątpliwie, biskupi zebrani na Soborze dobrze to wszystko widzieli. Przed-
stawiony nam projekt Konstytucji pastoralnej o udrękach świata współczesnego 
był bardzo wymowny. Ale gdy rozpoczęła się wymiana myśli nad tym dokumen-
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tem, biskupi z różnych części świata zaczęli mówić o udrękach, które przeżywają 
ich narody. Biskupi z najbogatszych krajów mówili o tym, jak współczesne bogac-
two i przesyt spoganiałej gospodarki jest niekiedy zabójczy dla ducha ludzkiego, 
jak całe góry pszenicy leżą porośnięte na hałdach, podczas gdy w innych krajach 
dzieci murzyńskie czy hinduskie wyciągają pustą miseczkę po odrobinę strawy. 
Nieustannie głosi się: pokój, pokój, a przecież po zakończeniu wojny światowej 
było już 40 wojen! Gdy w tych wymownych słowach zaczęto opisywać obraz 
świata współczesnego, wtedy zrozumieliśmy, że opracowany projekt Konstytucji 
pastoralnej jest niewystarczający. Trzeba było opracować nowy, pełniejszy, do-
kładniejszy obraz męki człowieka współczesnego.

Dlatego też po II i III sesji powołano komisje, które na nowo przystąpiły 
do opracowania bolesnego obrazu świata współczesnego. Ale i ta praca nie była 
wystarczająca. Aby bowiem dobrze opisać wszystkie męki rodzaju ludzkiego, 
trzeba rzeczywiście olbrzymiej biblioteki i wiele czasu. Na auli soborowej prze-
mawiali biskupi z Europy, z obu Ameryk, z Afryki, z narodów słowiańskich, 
z Oceanii, Australii, przemawiali również Hindusi, Japończycy, Chińczycy. Trzeba 
było wczuwać się w głosy biskupów całego globu ziemskiego, aby zrozumieć, jak 
udręczony jest współczesny człowiek.

Jaką odpowiedź dał nam na to Sobór Watykański II? – Jesteśmy świado-
mi, że Kościół nie może być obojętny na udręki świata. Jak w Kanie Galilejskiej 
Maryja nie mogła być obojętna na mękę dwojga młodych, którym zabrakło wina, 
jak Chrystus nie mógł być obojętny na niedolę wtedy, gdy było prawo do odrobiny 
radości, tak i Kościół zebrany na Soborze nie mógł być obojętny na mękę rodziny 
ludzkiej. W Kościele bowiem, jak widzimy w Konstytucji dogmatycznej, istnieje 
słodka tajemnica Jezusa – Tego z Kany – i Maryi, Tej z Kany.

Dlatego też Kościół przedstawił się współczesnemu światu jako Kościół 
Boga-Człowieka – który przyjął postać sługiv, i Maryi – Służebnicy Pańskiej. 
Ten, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć, przy wsparciu Tej, 
która sama o sobie powiedziała, że jest Służebnicą Pańską, ma obecnie zaradzać 
niedoli ludzkiej, jak Oboje zaradzali jej w Kanie Galilejskiej.

Z tych myśli powstał nowy projekt Konstytucji pastoralnej o Kościele 
obecnym w świecie współczesnym. Konstytucja ta, szczególnie w pierwszej czę-
ści, ukazuje nam człowieka w jego wysokiej godności istoty rozumnej i wolnej, 
a jednocześnie zbawionej, omytej Krwią Chrystusa. Została ona wprowadzona 
w porządek nadprzyrodzony, aby żyjąc według ciała i ducha, w sposób rozum-
ny i wolny, zgodny z myślą i prawem Bożym, wypełniała najszczytniejsze zada-
nie wyznaczone przez Kościół człowiekowi: uświęcenie własne i współdziałanie 
z uświęceniem całej rodziny ludzkiej, pod opieką Kościoła Bożego.

Wysokie wyniesienie godności ludzkiej jest myślą przewodnią całej pracy so-
borowej. Jest to odpowiedź Soboru na wszystkie udręki, przez które przeszła cała 
rodzina ludzka i które były udziałem nas wszystkich z czasów ostatniej wojny, a są 
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jeszcze i dzisiaj. Sobór musiał powiedzieć światu o wysokiej godności człowieka, 
bo współcześni władcy, rządcy, potentaci, dyktatorzy, mają przedziwną skłonność 
i łatwość do poniewierania człowiekiem, do traktowania go jako rzecz, jako towar, 
którym się tak lub inaczej rządzi, do ograniczania jego prawa do prawdy, wolności, 
sprawiedliwości, szacunku i miłości.

Ta powszechna udręka współczesnego człowieka musiała zająć Ojców 
Soborowych. Wypowiedzieli się oni w Konstytucji pastoralnej i w dniu 8 grudnia 
na forum Świętego Piotra w Rzymie, w orędziach do całego świata – do rządców, 
władców, ministrów, premierów, mocarzy, myślicieli, filozofów, ekonomistów, 
polityków. Prosili ich, aby zarządzali dziećmi Bożymi z szacunkiem, jak uczył 
Chrystus, mówiąc: „Nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć i duszęv swą 
dać za braci”.

Jest to myśl przewodnia dla wszystkich, którzy podejmują się dzisiaj rządze-
nia, władania nad człowiekiem. Swoje władcze instynkty mają zamienić na służ-
bę i nauczyć się nie tyle rozkazywania, wymyślania, wygrażania czy potrząsania 
pięścią, ale języka miłości i podchodzenia do człowieka z miłością, jeśli chcą, aby 
człowiek im ufał i ich miłował.

Jest to bodaj najważniejsze, co Sobór powiedział rodzinie ludzkiej. Wyraził to 
tak mocno i w tylu dokumentach, że można słusznie powiedzieć, iż był to Sobór nie 
tylko teologiczny i pastoralny, ale Sobór humanistyczny, skierowany do człowieka.

Z kolei Sobór – oczywiście w granicach sobie właściwych – zajął się innymi 
bolączkami. Zapewne, na Soborze siedzą nie ekonomiści, politycy i dyplomaci, 
ale teologowie i nauczyciele Ewangelii. Mają oni wszystkim wiele do powiedze-
nia o duchu Bożym. Mają wiele do powiedzenia rodzicom, wychowawcom, na-
uczycielom, tym, którzy tworzą współczesną kulturę, piszą książki, układają dzie-
ła sceniczne, są potentatami filmowymi, opanowali radio i telewizję, rządzą się 
w teatrze i w kinie, wydają publikacje, zasiadają na katedrach uniwersyteckich 
i szkolnych. Sobór nie zajmuje się sprawami, którymi oni się zajmują, ale mówi 
im, aby wszędzie wprowadzili ducha Bożego, ducha Ewangelii, aby prawdy uczyli 
w miłości, aby uczyli miłować wzajemnie jedni drugich, aby uczyli tej wspólnoty, 
która istnieje między ludźmi.

Sobór nie był Soborem ekonomistów i społeczników, ale zajął się również 
sprawami gospodarczymi i społecznymi. Oczywiście nie po to, aby rozstrzygać 
bolesne problemy dzisiejszej niedoli gospodarczej, ale aby uwrażliwić na niedo-
lę ludzką tych, którzy są potentatami gospodarczymi i społecznymi. Pragnął im 
wskazać, jak mają dobra wypracowane i nagromadzone sprawiedliwie rozdzielać, 
aby nie było z jednej strony tych, co chorują z nadmiaru, a z drugiej tych, co umie-
rają z niedostatku.

Sobór zajął się również bolesnymi, niepokojącymi problemami pokoju 
i wojny i poświęcił im wielką część swoich rozważań w Konstytucji pastoralnej 
o Kościele w świecie współczesnym.
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Oto wyszliśmy od Kany Galilejskiej, gdzie Maryja i Jezus zaradzili po-
trzebie ludzkiej. Szliśmy przez dzieje Kościoła, który, zwracając nasze oczy ku 
Ojcu Niebieskiemu, mówił o powszechnej miłości do wszystkich dzieci, o prawie 
wszystkich do dóbr tej ziemi i o takim dysponowaniu posiadanymi dobrami, aby 
z nich jak najwięcej korzystali ludzie cierpiący, żyjący w niedostatku, w głodzie, 
w nieustannej męce codziennego życia i w niepokoju o własne rodziny.

Te myśli Boże, myśli pokoju, płynące z ust Ojców Soborowych, padły 
na wszystkie dzienne sprawy człowieka. Chciały je użyźnić właściwym duchem 
i sprawić – przy Bożej pomocy i przy dobrej woli ludzi, od których to zależy – aby 
wszystko nasze działo się w pokoju i w Bożej miłości. Tak wygląda skierowanie 
się Kościoła do świata współczesnego.

NA PROGU DRUGIEGO TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI

Na zakończenie – kilka myśli z naszego rodzinnego terenu! I z Polski pod-
nosiły się głosy i wołania, aby Kościół zajął się sprawami świata współczesne-
go, aby był wrażliwy na doczesne sprawy. Nawet w prasie czyniono biskupom 
polskim wymówki, że nie są dostatecznie wrażliwi na mękę ludzką, na niedolę 
współczesnych społeczności, na kłopoty rodzin, na niedostatek ludzki. Ciągle nas 
upominano.

Niewątpliwie, jako nauczyciele prawdy na Soborze i my musieliśmy zajmo-
wać się tymi wszystkimi sprawami. Wiemy, że do nas należy nauczanie Ewangelii, 
że musimy jej ducha udzielać rodzinie, szkole, tym, co wychowują, co zajmują się 
kulturą twórczą lub życiem gospodarczym i społecznym, tym, co rządzą i od któ-
rych zależy pokój lub wojna nie tylko w całym świecie, ale i w naszej Ojczyźnie. 
Nie sztuką jest zaprowadzać pokój w dalekich krajach, o wiele trudniej zaprowa-
dzić pokój we własnej Ojczyźnie! A to jest pierwsze zadanie, do którego powołani 
są ci, którzy uważają, że władza do nich należy.

Biskupi polscy musieli być wrażliwi i byli wrażliwi na te sprawy. Do mnie 
należało, imieniem polskich biskupów, zająć się problemami gospodarczymi i spo-
łecznymi, w związku z III rozdziałem części drugiej Konstytucji pastoralnej o obec-
ności Kościoła w świecie współczesnym. To, co wtedy powiedziałem, na co zwróci-
łem uwagę, nie wszystkim się podobało. Ale na Soborze, chociaż jestem dzieckiem 
mojego polskiego Narodu, jestem jak każdy biskup, nauczycielem całego Kościoła 
i wszystkich narodów. Dlatego też sumienie każe mi mówić w obliczu narodów 
to, co jako nauczyciel prawdy uważam za mój obowiązek. Z tego, co mówię 
na Soborze, nie mam obowiązku przed nikim się tłumaczyć ani usprawiedliwiać. To 
jest problem mego sumienia biskupa katolickiego, nauczającego prawdy w duchu 
Ewangelii i w promieniach Krzyża świętego. Nie milczałem więc i mówiłem to, co 
uważałem za konieczne dla dobra mojej Ojczyzny i całej rodziny ludzkiej.
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Tym więcej, że Polska stanęła obecnie na progu drugiego tysiąclecia swojego 
Chrztu. Niedługo, za kilka miesięcy, w dniu 14 kwietnia bieżącego roku, upłynie 
tysiąc lat od chwili, gdy Polska została ochrzczona, a więc przyjęła Ewangelię 
i Krzyż Chrystusowy, wszczepiła się do rodziny nadprzyrodzonej, do Kościoła 
Bożego i swoimi ramionami, w imię Chrystusa i Jego Matki, ogarnęła wszystkie 
dzieci Boże naszej Ojczyzny. Od dziesięciu wieków Kościół chrzci dzieci polskie. 
Czyni to wytrwale bez przerwy. Z naszego dzieła my – biskupi, i Wy – chrze-
ścijanie, katolicy, czyniliśmy przez dziewięć lat rachunek sumienia w Wielkiej 
Nowennie. W rachunku tym bardzo pomógł nam Sobór, uwydatniając wiele pro-
blemów, którymi zajmowaliśmy się w Wielkiej Nowennie. A teraz, gdy wchodzimy 
już w wiary nowe tysiąclecie, gdy w Wielką Sobotę bieżącego roku we wszystkich 
katedrach i parafiach staniemy przy naszych biskupach i kapłanach, aby odnowić 
przyrzeczenia chrztu, musimy zdać sobie sprawę z tego, czy i na ile jesteśmy już 
rodziną Chrystusową, czy i na ile jesteśmy chrześcijanami?

Biskupi polscy obecni na Soborze zwrócili się do wszystkich Ojców 
Soborowych, w dniu 4 grudnia ubiegłego roku, prosząc ich o modlitwę za Kościół 
Tysiąclecia w Polsce. A świadomi, że ongiś w Kanie była Matka Chrystusa, pra-
gnęliśmy, aby była Ona i w „Kanie” soborowej. Dlatego też rozdaliśmy wszyst-
kim Ojcom Soborowym obrazy Matki Bożej Częstochowskiej. W ciągu kilku-
nastu minut w ręku każdego biskupa katolickiego znalazł się obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, wierna, pięknie wykonana kopia. Obraz ten z rąk biskupów po-
wędrował do ich katedr. W tej chwili możemy powiedzieć, że na całym globie, 
nie tylko w Europie, ale i w dalekiej Australii, w głębokich lądach Czarnej Afryki, 
gdzieś w Indiach, w Chinach czy w Japonii, wszędzie biskupi z auli soborowej 
przywieźli obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Była Ona w Kanie Galilejskiej i mówiła do swego Syna: „Wina nie mają”. 
Niech jedzie na wszystek świat i mówi do swojego Syna: „Wina nie mają, chleba 
nie mają, pokoju nie mają, miłości nie mają, szacunku nie mają”. – Niech mówi! 
Niech wywoła, aby czynił to, czego potrzeba. Niech sprawi, aby bardziej jeszcze 
wszedł w życie ludzkie. Od dwóch tysięcy lat wojujemy w imię Chrystusa o Jego 
prawo i widzimy, że dzisiaj najbardziej bezdomnym jest... Chrystus! Chociaż jest 
Sługą wszystkich, jest najbardziej poniewierany i prześladowany. Trzeba więc zro-
bić Mu miejsce w Ojczyźnie naszej i w całym świecie!

To był nasz rachunek sumienia, który czyniliśmy przed Tysiącleciem Chrztu 
Polski. Jak powiedziałem, do tego rachunku sumienia bardzo pomógł nam Sobór 
Watykański II. Szczęśliwa była zbieżność tych dwóch wielkich zadań: milenijnego 
i soborowego.

Kościół, chrzcząc Polaków, świadom jest, że przez ochrzczonych Polaków 
chrzci Naród, czyniąc chrześcijańskimi jego obyczaje i kulturę. Umierają Polacy, 
ale zostaje Naród ochrzczony. Dzisiaj wszyscy to mówią. Słyszeliście niedawno 
z ust człowieka, który nie przyznaje się do Kościoła Chrystusowego, że Polska 
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jest chrześcijańska, katolicka! Tak, to prawda, której nie mogą zaprzeczyć nawet 
ateiści. Przez dziesięć wieków umierali ochrzczeni Polacy, ale pozostał Naród 
chrześcijański i dziś wobec całego świata możemy zaświadczyć: tutaj, nad Wisłą, 
żyje Naród polski, Naród katolicki! Mówią to i biskupi, i komuniści. A więc nie 
mylimy się, nie przesadzamy, nie podnosimy głowy za wysoko. Tu żyje Naród 
chrześcijański, który pod kierunkiem Kościoła trwa dziesięć wieków i dochodzi 
obecnie do swego Tysiąclecia. Ducha Chrystusowego czerpie z Rzymu, skąd przy-
nosili go apostołowie. Wysyłani oni byli przez papieży, od Jana XIII i Sylwestra II 
– który w tysiącznym roku słał swoich wysłanników, razem z imperatorem rzym-
skim Ottonem III, do Gniezna – aż do Jana XXIII i Pawła VI, który wysyła swo-
je message na wszystek świat. Ostatnio wysłał depeszę do mnie, gdy w Rzymie, 
w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra, w dniu 13 stycznia, rozpoczynała się pierwsza 
światowa uroczystość milenijna Chrztu Polski2.

Tak więc możemy powiedzieć, że choć umierają ochrzczeni Polacy, żyje 
Naród chrześcijański! W imię tego Narodu chrześcijańskiego biskupi polscy 
przemawiali w 56 listach do biskupów całego świata katolickiego i zapraszali ich 
do modlitwy za Kościół w Polsce. Mówili: jedna z córek Kościoła powszechnego 
święci swoje Tysiąclecie. Wy, starsze, i Wy, młodsze, córki Kościoła, módlcie się 
za Polskę, tysiącletnią córę Kościoła świętego.

Tysiąc lat dziejów, to niemała rzecz! My, biskupi katoliccy, jesteśmy tu 
obecni tysiąc lat. Nie przestaliśmy być Polakami i słusznie uważamy, że mamy 
prawo mówić nie tylko jako biskupi katoliccy, ale i jako Polacy! Jest to prawo 
obywatelskie, które należy się osobie rozumnej i wolnej, wszędzie, gdziekolwiek 
jest. Wszędzie wymagają ode mnie, abym nawet na auli soborowej nie zapomniał, 
że jestem Polakiem. Ja tego nie zapomniałem i żaden z biskupów polskich tego 
nie zapomniał! I my, biskupi polscy, Polsce katolickiej wstydu nie przynieśliśmy! 
Mówimy to, świadomi naszej odpowiedzialności przed Wami i przed dziejami, 
które nas kiedyś osądzą, jak my dzisiaj osądzamy Mieszka, Chrobrego, Jadwigę, 
Kazimierza, Jagiellonów czy wielkich pisarzy, myślicieli i twórców kultury ojczy-
stej. Jesteśmy świadomi, że w czasie Soboru rozgłosiliśmy imię Polski katolickiej 
w obliczu wszystkich narodów.

Chcemy w Polsce katolickiej udzielić ochrzczonym Polakom wszystkich 
darów Bożych, nie tylko po to, aby szli w niebo, ale by po Bożemu żyli na zie-
mi, a wszędzie, gdzie są, przez swoją służbę i posłannictwo wprowadzali ducha 
Bożego i Ewangelię Chrystusową. W ten sposób, Najmilsze Dzieci, łączy się spra-
wy Boże i ziemskie.

Z takich myśli wyrósł bogaty w inicjatywę czyn, który biskupi polscy skiero-
wali do całego świata katolickiego. Osądzano nas z tego powodu bardzo surowo. 
Ostatnio zostaliśmy nieco rozgrzeszeni z niektórych – i to bodaj najcięższych – 
„grzechów”, jakie nam zarzucano. Mamy nadzieję, że gdy się to wszystko uspo-
koi, gdy dojdzie do głosu rozsądek, i z innych – mniejszych zarzutów – będziemy 
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rozgrzeszeni, a jeszcze kiedyś powiedzą, że biskupi polscy dobrze przysłużyli się 
Polsce na Soborze. Ufam, że jeszcze i tego kiedyś się doczekamy. Bądźcie cierpli-
wi i spokojni! Nie podnoście waszych serc w gniewie, bo w sytuacjach trudnych 
trzeba przede wszystkim zachować spokój, który jest znakiem dojrzałości Narodu. 
Dojrzałość wyraża się umiarem w sądach, osądach, wyrokach i ocenach. Tego wy-
maga się od Narodu poważnego, który ma za sobą więcej niż 20, 50, 100, bo 1000 
lat swojej świadomości narodowej!

Tak, Najmilsze Dzieci, Bożymi mocami przenikamy życie Narodu i w świa-
tłach Soboru pogłębiamy nasze milenijne doświadczenia i przeżycia. W ten spo-
sób ochrzczeni Polacy, tworzący Naród chrześcijański, wchodzą w bramy nowego 
tysiąclecia.

Wybaczcie, że tak długo dzisiaj mówiłem, ale dawno u Was nie byłem. 
W międzyczasie w waszej parafii dużo się zmieniło. Odszedł pracowity duszpa-
sterz, ksiądz prałat [Franciszek] Duczyński. Ustanowiłem Wam tutaj młodego ka-
płana, w przekonaniu, że będzie Wam służył, bo po to jest. Oczekuję od niego 
służby Wam, bo kapłani są po to, aby Wam służyli. Jak ja Wam, Najmilsze Dzieci, 
służę, tak też oczekuję od wszystkich swoich kapłanów, aby Wam służyli. My je-
steśmy, za wzorem Chrystusa, na waszą służbę. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
Mu służono, ale aby służyć i duszę swą dać za braci.

Dlatego też, gdy pierwszy raz jestem w tej parafii, pozostającej pod rządami 
nowego Duszpasterza3, do niego kieruję swoje pasterskie życzenia i prośby: abyś, 
Mój Bracie, duszę swą oddał powierzonej Ci owczarni, abyś myślał tylko o niej, 
dniem i nocą, abyś wszystko najlepsze wydobywał ze swojego serca i całe życie, 
całą swą miłość jej oddał, jak Chrystus powierzonej Mu owczarni.

Wypowiadając te życzenia, pragnę w tej chwili Tobie, Drogi Księże 
Proboszczu, i Wam, Najmilsze Dzieci, imieniem Ojca Świętego pobłogosławić.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. Łowicz–Gniezno, 14.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Por. Kolekta z formularza Mszy Świętej na II niedzielę po Objawieniu Pańskim; MszRz 
(1965).

2 Zob. tekst nr 16, przyp. 1.
3 Ks. Józef Woźniak (1903–1973), proboszcz parafii Chrystusa Króla w Warszawie na Tar-

gówku od 1964. Zasłynął odwagą i męstwem w czasie II wojny światowej, umacniając wiernych pa-
triotycznymi kazaniami, prowadząc ożywioną działalność religijną oraz pełniąc posługę żołnierza AK.
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18

KOŚCIÓŁ OBECNY W POLSKIM ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Kazanie do wiernych

Warszawa-Koło, parafia Świętego Józefa, 16 stycznia 1966

Przed chwilą, podczas Mszy Świętej kapłan, który imieniem całego ludu 
Bożego składał Ojcu Niebieskiemu Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa, wołał: 
„Wszechmogący, wieczny Boże, który rządzisz sprawami niebieskimi i ziemski-
mi, wysłuchaj łaskawie próśb ludu Twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim 
pokojem”1.

GODY W KANIE

Dzisiejsza liturgia II niedzieli po Objawieniu Pańskim jest liturgią Kany 
Galilejskiej. Diakon czytał nam urywek Ewangelii2 o szczególnej, niemal wyjąt-
kowej interwencji Syna Bożego w porządek przyrodzony. Oto woda, na prośbę 
Maryi, staje się winem. Jaki jest cel tej interwencji? Maryja, jako Matka wrażli-
wa i czujna, dostrzega niepokój dwojga ludzi, którym w dniu weselnym, na pro-
gu trudnej drogi powołania małżeńskiego, należy się odrobina radości. Ta radość 
zmącona jest niedostatkiem: „Wina nie mają”. Stąd obawa, że zaproszeni goście 
nie będą należycie uczczeni. Może też nie rozwinie się radość, tak właściwa w mo-
mencie podniosłym, gdy dwa serca łączą się, aby służyć Ojcu Życia w rodzinie 
ludzkiej. Matka to czuje, wchodzi w troskę młodej małżonki i młodego małżonka. 
Zwraca się więc do Jezusa: „Wina nie mają”.

Chrystus, który znał swoje czasy i wiedział, kiedy ma działać, zwraca uwa-
gę Maryi: Jeszcze nie przyszła godzina moja, jeszcze nie przyszła godzina cu-
dów. – Ale Matka ufa, zna swojego Syna. On, z woli Ojca Niebieskiego, wyszedł 
spod Jej Serca, obcował z Nią w momencie – pełnym radości i łaski dla Matki 
– zespolenia tych Dwojga, zanim nowy człowiek na świat się narodził, aby pełnić 
swoje zadanie. I oto Jezus działa pod wpływem cichej prośby swej Matki. Poleca: 
„Napełnijcie stągwie wodą”. A potem, bez hałasu: „Nieście gospodarzowi”. I to 
niemal wszystko!

Nieraz zastanawiamy się, dlaczego Słowov Przedwieczne, które ciałem się 
stało, wmieszało się w doczesny, materialny porządek tego świata. Sam Chrystus 
mówił, że Królestwo Jego nie jest z tego świata. Przykazał: „Oddajcie, co jest 
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cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu”3; mówił: „Któż mnie postanowił 
dzielnikiem majątku na tej ziemi?”4. A więc znał granice swego działania.

Ale tu, w Kanie, niejako przekroczył te granice. I nieraz to jeszcze uczyni. 
Zobaczymy później wiele razy, jak wczuwając się w niedolę ludzką, widząc głod-
nych wokół siebie, wzruszał się: „Żal mi tego ludu”5 i rozmnażał chleby. Kładł 
swą dłoń na rozgorączkowane główki chorujących dzieci, podrywał z martwych 
jedynego syna matki, córkę Jaira i Łazarza z grobu na prośbę płaczących sióstr. 
Chciał przez to pokazać, że jest Panem nie tylko porządku nadprzyrodzonego, ale 
i ładu przyrodzonego. Dopiero wtedy, gdy sprawami i myślami Bożymi obwaru-
jemy porządek materialny, ziemia będzie nam poddaną, stanie się bardziej Boża, 
bardziej nadająca się do zamieszkania i bytowania dzieci Bożych.

BÓG WCIELONY ŁĄCZY SPRAWY NIEBA I ZIEMI

Niedziela Kany jest w Kościele świętym zarazem niedzielą małżeństw 
chrześcijańskich. Pisarz starochrześcijański mówi, że Bóg przez swoją obecność 
w Kanie dał do zrozumienia, iż jest również Panem małżeństw i małżonków. I tak, 
jak modliliśmy się o to w czasie Wielkiej Nowenny, rodzina ma być Bogiem silna, 
Bóg swoją miłością staje między mężem i żoną. W planach Bożych jest więc po-
wiązanie porządku przyrodzonego, naturalnego, z porządkiem nadprzyrodzonym. 
Bóg jest Panem i Twórcą jednego i drugiego porządku.

Jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia. Kościół jeszcze ciągle każe nam roz-
ważać Słowo, które ciałem się stało. Woła do nas: „Pójdźmy aż do Betlejem i oglą-
dajmy to Słowo, które się nam stało”6. W naszych pieśniach i przepięknych kolę-
dach śpiewamy: „Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki”. I idziemy...

Wy, Małe Dziateczki, wiecie, jaką pociechą i radością jest dla Was obco-
wanie w dziecięcy sposób z Bożym Dziecięciem. A nawet Wy, Rodzice, zaglą-
dacie do stajenki betlejemskiej z przedziwnym wzruszeniem, bo tam też oglą-
dacie swoje sprawy. Patrząc w żłóbek betlejemski, widzicie kołyski domowe. 
Widząc Dzieciątko Boże, widzicie własne dzieci. Dostrzegając Matkę, pamiętacie 
o wszystkich matkach. Widząc Opiekuna Świętej Rodziny, przypominacie sobie 
nie tylko zadanie Józefa w życiu Chrystusa i w życiu Kościoła, ale i własne zada-
nie w rodzinie i w Kościele Bożym. W ten sposób Boże Narodzenie wchodzi tak 
blisko i bezpośrednio w nasze codzienne życie, iż zda się, nie da się ono odłączyć 
od naszego życia domowego i rodzinnego, od obyczaju rodzimego i narodowego.

Podkreśliła to, z racji Bożego Narodzenia, nawet prasa stołeczna, która wczu-
wając się w nastroje świąteczne dała do zrozumienia swoim czytelnikom, że nie 
można sobie wyobrazić życia polskiego bez Bożego Narodzenia. Tak silne i po-
tężne jest powiązanie naszych spraw domowych, rodzinnych i ojczystych ze spra-
wami Bożymi.
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Często rozważamy osobliwy dialog zawarty w psalmach i proroctwach, któ-
ry przed wiekami toczył Syn Boży ze swoim Ojcem Niebieskim. Najlepszy Syn 
wyczuwa, że ofiary i dymy z kadzideł na Syjonie już nie podobają się Ojcu, który 
Synowi swojemu, Słowu Przedwiecznemu, ciało przygotowuje. Wtedy Syn mówi: 
„Oto idę, Ojcze, abym pełnił wolę Twoją”7. I wypełnia się wola Ojca. Posłan jest 
do Panny Maryi Zwiastun, który mówi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, a na-
zwiesz imię Jego Jezus. Ten będzie wielki. Nazwany będzie Synem Najwyższego”8.

Gdy wgłębiamy się w przedziwną tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, za-
stanawiamy się, czy było konieczne, aby Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał 
wśród nas. Zapewne, nie było to konieczne. Bóg w swej potędze mógł był inaczej 
połączyć się z człowiekiem. Ale Bóg, jako Stwórca człowieka, postępuje z nami 
po ludzku. Chciał, aby Syn Człowieczy przemawiał do nas ludzkim językiem, 
aby patrzył na nas ludzkimi oczyma, aby kontaktował się z nami swoimi ludzkimi 
dłońmi. Dlatego też – „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

Myśliciele i teologowie nieraz zastanawiają się, czy gdyby nie było grze-
chu pierworodnego, potrzebne byłoby Wcielenie Syna Bożego. I odpowiadają, 
że nawet gdyby nie było grzechu, to prawdopodobnie Słowo ciałem by się stało, 
albowiem odpowiada mądrości, planom i pragnieniom Boga, aby jak najbardziej 
zbliżyć się do człowieka. Dlatego Bóg Ojciec chciał, aby na ziemi, wśród dzieci 
Bożych, stanął Syn Boży, osłoniony i okryty ludzkim ciałem. Odtąd Jezus będzie 
przedziwnie łączył jedno z drugim, niebo z ziemią, sprawy Boże ze sprawami 
ludzkimi.

BOŻY PLAN – „TYCH DWOJGA”

Tak widzieliśmy w Kanie Galilejskiej. Mówi nam Ewangelista: „Były gody 
w Kanie i była tam Matka Jezusowa”9. A gdy Ona tam była, zaproszony też był 
i Jezus z uczniami swoimi.

Taki był porządek Odkupienia. Po grzechu pierworodnym w raju Bóg na-
przód wskazał Niewiastę: „Onav zetrze głowę węża”, a błogosławiony Owoc Jej 
żywota, Emmanuel, dokona zwycięstwa i pokona szatana.

Tak było i w Nazarecie. Naprzód była tam Maryja, a potem dopiero Słowo 
ciałem się stało. Gdy jeszcze nikt o tym nie wiedział, już na tej ziemi była Kobieta, 
która chodziła – jak pięknie śpiewamy w różańcu – „Bogiem żywot swój mając 
obciążony”10. Była wtedy jedynym człowiekiem, który chodził po tej ziemi, no-
sząc w sobie Boga. Naprzód była Maryja, a do Jej łona zaproszony był Jezus.

Tak samo było w Kanie Galilejskiej. Tam, gdzie wiązały się dwa serca, aby 
służyć Ojcu Życia, naprzód była Maryja i dopiero wtedy był zaproszony Jezus. 
Oboje służyli życiu dwojga młodych ludzi, którzy powołani do służby Bogu w ro-
dzinie przygotowywali się do swoich zadań.
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Gdybyśmy od tego zwykłego, codziennego zdarzenia przeszli na szerszy 
teren, zobaczylibyśmy, że jak w raju – Adam i Ewa, tak w Nazarecie, w Kanie, 
na Kalwarii, a obecnie w dziejach Kościoła – Jezus, Bóg-Człowiek, i Maryja, 
Matka Boga-Człowieka, mają jedno wspólne zadanie.

Wspaniale przedstawiła nam to soborowa Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, którą będziemy Wam obszernie wykładali, zwłaszcza w okresie 
Wielkiego Postu, w czasie Jubileuszu posoborowego, który zapowiedział Ojciec 
Święty Paweł VI11. A i później, w pracy posoborowej, będziemy do tej Konstytucji 
często wracali. Ona właśnie odsłania nam w Kościele obecność Jezusa i Jego Matki. 
Mówi nam o misterium Kościoła, którym jest żyjący Chrystus, Bóg-Człowiek, 
i mówi nam o misterium Maryi obecnej w życiu Jezusa i Kościoła.

Kościół jest Matką i musi stosować obyczaje macierzyńskie. Tych obyczajów 
muszą nauczyć się wszyscy – papież, biskupi, kapłani, zakony, rodzice, młodzież 
szykująca się do życia i nawet małe dzieci. Bóg chciał, aby tych dwoje – mężczy-
zna i niewiasta, czynili sobie ziemię poddaną, i Tym Dwojgu – Jezusowi i Maryi, 
oddał również sprawy Boże w Kościele.

Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa, ale jest w nim również obecna 
Maryja. Na Kalwarii, gdy Chrystus konał, Ona poznała swoje nowe zadanie: „Oto 
synv Twój”. A Jan, obecny pod krzyżem usłyszał, że Kościół ma Matkę: „Oto 
Matkav twoja”.

Sobór Watykański II mówi to samo: Oto Jezus w Kościele, oto Matka Jego! 
Tych Dwoje, wypełniając swoje zadania, staje się wzorem dla nas wszystkich, dla 
wszystkich ojców i matek. Jak w Kościele połączone są wspaniałe moce Męża 
Doskonałego, Jezusa Chrystusa, i Matki Bolesnej, Maryi, tak też w rodzinie domo-
wej i w każdej innej ludzkiej społeczności, muszą być połączone wartości męskie 
i kobiece, albowiem według planu Bożego już w raju ci dwoje usłyszeli: „Czyńcie 
sobie ziemięv poddaną”. Plan powiązania spraw Bożych i ludzkich, spraw ducho-
wych i materialnych, wykonuje odtąd Kościół Chrystusowy. On przekazuje nam 
wszystkie wartości Boże, abyśmy wszczepiali je w nasze codzienne życie.

O OBECNOŚCI KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Wiele mówiło się w czasie Soboru o obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym. Wszyscy oczekiwali, aby ta obecność Kościoła ujawniła się w jakiś 
szczególny sposób. Ile spraw poruszono w czasie Soboru w prasie, w pismach, 
przemówieniach, ukazując różne dziedziny życia ludzkiego i domagając się dla 
nich światła Ewangelii, mocy Krzyża, nadprzyrodzonej łaski Chrystusa i obecno-
ści Jego Matki.

I w naszej ojczystej mowie podnoszone były wołania do Kościoła, aby 
wszedł w życie codzienne. Kościół był i jest obecny w świecie współczesnym, 
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od Wieczernika Zielonych Świąt do czasów dzisiejszych, bo Kościół – to żyjący 
Chrystus, a Chrystus nie umiera, śmierć nad Nim więcej mocy nie ma. Skoro nie 
umiera, jest do dziś dnia. Dowodem tego jest Kościół żyjący. Pomyślcie, liczy on so-
bie dwa tysiące lat, a w Ojczyźnie naszej pracuje od tysiąca lat i zawsze jest obecny.

Kościół w Polsce był obecny za czasów Mieszka i Chrobrego, Kazimierza 
Odnowiciela, Łokietka, Jadwigi Śląskiej czy Jadwigi Wawelskiej, Jagiełły, 
Jagiellonów. Był obecny w naszych dziejach poprzez wielkie męki i udręki „po-
topu”, obrony Jasnej Góry i tylu zrywów narodowych, w imię obrony Krzyża 
i Ewangelii. Był obecny w czasie rozbiorów i po rozbiorach, gdy odzyskaliśmy 
wolność. Jest i dziś obecny, bo wszyscy, wierzący czy niewierzący, jednomyślnie 
nasz Naród nazywają – Narodem katolickim. A więc w naszej Ojczyźnie nieprze-
rwanie przez dziesięć wieków Kościół jest obecny w życiu naszych rodzin, w ży-
ciu społecznym naszego Narodu, a nawet w życiu politycznym, na które wpływa 
nie przez miecze, ale przez moce ducha i światła Ewangelii.

Czemu więc ludzie wołają o to, aby Kościół w okresie Soboru był w szcze-
gólny sposób obecny w świecie współczesnym? Może dlatego, że nie brak było 
dążności, aby w świecie całym i w Ojczyźnie naszej odgrodzić Kościół od spraw 
doczesnych, codziennych. Takie dążności nazywano laicyzacją, czyli ześwieccze-
niem, a niekiedy nazywano „odklerykalizowaniem”. Uważano, że trzeba dopro-
wadzić do radykalnego rozdziału Kościoła i państwa, wyzwolić moralność spod 
wpływów nauki Chrystusa, odgrodzić Chrystusa od wpływu na życie społeczne 
i gospodarcze. A może chciano powiedzieć, jak ongiś [Mikołaj] Rej: „Bóg chleba 
nie jada i w stodole nierad siada”12. Może więc i dziś niepotrzebny jest w fabryce, 
w warsztacie, w urzędach i w szkołach?

Przez te prądy, wołania i opory przeszła niemal cała ludzkość. My jesteśmy 
w tej dziedzinie zapóźnieni. U nas dopiero w ostatnim wieku podnosi się niekiedy 
wołanie, aby oddzielić Kościół od państwa. Gdzie indziej już próby zeświecczenia 
życia ludzkiego, oderwania go od wpływu Ewangelii i Krzyża, wydały tak gorzkie 
owoce, że zrozumiano, iż nie można rozłączać spraw Bożych i ludzkich, bo na tym 
rozłączeniu cierpią przede wszystkim sprawy ludzkie, cierpi cała rodzina ludz-
ka. Jak wielkie udręki przeżyła rodzina ludzka na skutek tego rozdziału, widzie-
liśmy szczególnie w czasach ostatniej wojny, gdy spoganiałe państwa poruszyły 
wszystkie moce, siły, zbrojownie, stalownie, aby nimi ugodzić w życie człowieka, 
dziecięcia Bożego. Ziemia zamieniła się na cmentarzyska, obozy koncentracyj-
ne, popieliska krematoryjne, a człowiek został zamieniony na nawóz. Istne wi-
zje Ezechielowe! Trzeba było żywej wiary, że te kości powstaną. „Wierzę w ciała 
zmartwychwstanie”. – Kościół budzi tę wiarę.

Może właśnie dlatego, że tu i ówdzie udało się wielkie dziedziny życia do-
czesnego całkowicie odgrodzić od wpływu nauki Chrystusowej, podniosło się 
w czasie Soboru powszechne wołanie o obecność Kościoła w świecie współ-
czesnym, to znaczy – w życiu rodzinnym, w wychowaniu i nauczaniu, w szkole, 
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w rodzinie, w książce, w nauce, w wojsku, w szpitalu, w fabryce, w warsztatach, 
w całym bogatym życiu ekonomicznym, w kulturze współczesnej, w twórczości 
literackiej i w sztuce. Wystarczy wziąć do ręki Konstytucję pastoralną, uchwalo-
ną przez Sobór i ogłoszoną w dniu 7 grudnia ubiegłego roku, aby przekonać się, 
że jest to właśnie Konstytucja o obecności Kościoła w świecie współczesnym, to 
znaczy – o obecności Chrystusa, Krzyża i zasad Ewangelii Chrystusowej w świe-
cie współczesnym.

Kościół posłuchał tych wołań i chociaż przez wieki jest obecny w dziejach 
ludzkości, postanowił jeszcze bardziej wejść we wszystkie nasze dzienne spra-
wy, przez swoją naukę i światło Ewangelii Chrystusowej, aby niejako na nowo 
ochrzcić kulturę ludzką, życie społeczne, gospodarcze, polityczne, rodzinne, wy-
chowanie, wszystkie dziedziny życia ludzkiego.

Wiele domagano się od Soboru. Nawet w naszej prasie stołecznej pisano 
na ten temat artykuły, na przykład: Niech Kościół wyda apele do bogatych, aby po-
dzielili się chlebem z ubogimi. – Czy potrzeba wołać o to do Kościoła? – Przecież 
jest ONZ, są organizacje międzynarodowe, instytucje, są potężne, bogate państwa, 
które same podjęły to zadanie. One wołają, mają prasę, radio, telewizję, mogą to 
czynić. A jednak, mając wszystko w ręku, widocznie nie zdołały wiele uczynić, 
skoro odwołują się do Kościoła, który nie ma prasy, radia i telewizji. Nie możemy 
nawet sprostować i wyjaśnić wielu rzeczy, które dziś w Polsce się mówi, bo nie 
mamy tych środków. A tymczasem do Kościoła, który nie ma środków komunika-
cji społecznej, woła się: Mówcie narodom, że są miliardy głodnych!

Wojny toczą się bez przerwy. Niedawno, w jednym z pism włoskich, przeglą-
dałem wykaz wojen toczonych po zakończeniu II wojny światowej. Ta długa lista 
wykazuje ponad 40 pozycji! A przecież działa ONZ, są najrozmaitsze konferencje 
i zjazdy. Czemu więc woła się do tych dwu i pół tysiąca biskupów siedzących 
u Świętego Piotra, aby zajęli się pokojem? Może właśnie dlatego, że tak wołano 
do Kościoła, Papież pojechał z auli soborowej do ONZ, z message, z apelem Soboru 
do Organizacji Narodów Zjednoczonych o pokój13. Mówił tam: Wszystkie narody 
wołają do Ojców Soborowych o pokój. To wołanie przynosimy Wam. Niech się 
zjednoczą wasze wysiłki z naszymi. Idzie o zjednoczenie porządku przyrodzonego 
i porządku Bożego, nadprzyrodzonego. Widocznie siły ludzkie same nie wystarczą 
i potrzeba sił Bożych, aby zabezpieczyć pokój i nakarmić zgłodniałych ludzi.

Dobrze to rozumieliśmy, debatując przez wiele miesięcy, w ciągu ostatnich 
czterech lat, nad niedolami rodziny ludzkiej. Wydawało się nam z początku, że te 
wszystkie niedole dobrze wyliczyliśmy i przedstawiliśmy. Ale później, gdy zaczęli 
przemawiać na Soborze biskupi europejscy, amerykańscy, afrykańscy, azjatyccy, 
australijscy, z Oceanii i zaczęli opowiadać, jak te sprawy u nich wyglądają, zro-
zumieliśmy, że niedola rodziny ludzkiej jest tak wielką, iż „jeżeli Pan nie zbuduje 
domu, daremnie trudzą się ci, którzy go budują”14. Najlepiej zorganizowana mię-
dzynarodowa organizacja narodów nie podoła temu – potrzeba Bożych mocy i sił!
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Dlatego cały świat wołał do Soboru o obecność Kościoła w świecie współ-
czesnym, dlatego też Papież z Soboru pojechał do ONZ, aby mówić przedstawi-
cielom narodów o mękach i potrzebach świata ludzkiego.

Gdy Papież wracał z ONZ, miałem szczęście wraz z Prezydium Soboru, do któ-
rego należałem, witać Papieża na progu Bazyliki Świętego Piotra. Uśmiechnął się 
i jak zazwyczaj przy spotkaniu z Polakiem, z polskim biskupem, pozdrowił po pol-
sku: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Uradowałem się, że wracający 
Papież, na progu Bazyliki Piotrowej, wita biskupa Polski Tysiąclecia tak drogim 
nam pozdrowieniem, wygłoszonym w naszej ojczystej mowie. Czegóż bardziej 
chce polski biskup: Niech będzie – i w Polsce – pochwalony Jezus Chrystus...

TYSIĄCLECIE POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Najmilsze Dzieci! Nie tylko wtedy, ale zawsze w ciągu całego naszego po-
bytu na Soborze, nie zapominaliśmy o tym, że Polska stoi w progu Tysiąclecia 
swego Chrztu. Również w naszej Ojczyźnie mieliśmy przed oczyma tę przedziwną 
prawdę, że i u nas potrzeba, aby Kościół, który w Polsce przygotowywał się przez 
dziewięć lat Wielkiej Nowenny do swojego Tysiąclecia, a w dniu 1 stycznia stanął 
w tym doniosłym dla nas roku – wszedł w świat współczesny.

W Polsce powtarza się to samo dążenie Boga Wcielonego do wszystkich dzie-
ci Bożych. W Ojczyźnie naszej przeżywamy powiązanie spraw Bożych i ludzkich. 
Tysiąc lat to niemały szmat czasu, gdy Naród i Kościół idą przez ziemię polską 
niemal równym krokiem! Nie ma co w tej chwili toczyć historycznych sporów 
na ten temat, w jakim stanie swej świadomości narodowej był Naród polski przed 
tysiącem lat, na ile Polska była już chrześcijańska, a na ile pogańska. Jest faktem, 
że na przestrzeni dziesięciu wieków Polska – jako Naród – i Kościół szły równym 
krokiem. Może bardziej Polska jako Naród niż jako państwo, bo bywały w Polsce 
takie czasy, że nie miała ona swojego państwa. To były olbrzymie okresy czasu, to 
były wieki! A jednak Polska zawsze miała wtedy swój Kościół. Gdy państwo nie 
mogło działać, cierpiał też i Kościół, ale Narodu nie opuszczał.

Kościół przyszedł do Polski w wysłannikach z Rzymu, łącznie ze świętym 
Wojciechem i polskimi męczennikami, aby chrzcić Polaków. Kościół ochrzcił 
Mieszka i jego drużynę, chrzcił dzieci, rodzące się z matek Polek. Czyni to 
do dziś dnia. Źródło wody chrzcielnej nie wyschło w Polsce, podobnie jak nie 
wyschło źródło życia w Eucharystii. Od pierwszej Mszy na Wzgórzu Lecha, 
do dziś dnia odprawia się w Polsce Msza Święta. Od czasu, gdy z drużyną 
Dobrawy,  księżniczki czeskiej, do Gniezna, do Poznania i na Ostrów Lednicki 
przybyli pierwsi misjonarze, Stolica Święta posyłała nam ciągle biskupów i ka-
płanów. Później Polska dochowała się własnych synów, których konsekrowali-
śmy w Kościele Chrystusowym na biskupów i święciliśmy na kapłanów. I do dziś 
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dnia wołamy do polskich rodzin: dajcie nam synów, uczynimy ich kapłanami 
i biskupami.

Różne były dzieje państwa polskiego. Nie zawsze mogło ono wypełnić swój 
obowiązek wobec Narodu, ale zawsze trwał na tej ziemi Naród polski, rodzina 
chrześcijańska i zawsze trwał Kościół katolicki. Chociaż jego zadaniem było 
chrzcić Polaków, jednak tak ich wychowywał, że ci ochrzczeni Polacy odmienia-
li obyczaje rodzime, uszlachetniali je i przenikali światłami Ewangelii. Przez to 
Naród stawał się chrześcijański i jest nim do dziś dnia.

Często sami robimy rachunek sumienia i inni nam to czynią, że może na-
sze chrześcijaństwo nie jest pogłębione. Bijąc się w piersi, wołamy: „Spowiadam 
się Bogu wszechmogącemu, błogosławionej Maryi zawsze Pannie”, i zaczynamy 
na nowo. Przez żal i pokutę pogłębiamy swoją postawę chrześcijańską.

Niełatwo jest być chrześcijaninem. Przekonaliśmy się o tym teraz, gdy bi-
skupi polscy powiedzieli nieprzyjaciołom Narodu: przebaczamy. Ile wtedy pod-
niosło się hałasu, krzyku! Jak gdyby od dziesięciu wieków, i to co dzień, małymi 
usteczkami czy bezzębnymi wargami nie odmawiano w Polsce Ojcze nasz. Jak 
gdyby nie mówiono: „I odpuść nam nasze winyv, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”. Jak gdybyśmy się tylko przechwalali z tego, że przebaczamy, ale 
chcielibyśmy, aby Bóg nam przebaczył.

To, co się stało w tych dniach na ziemi polskiej, było „szczęśliwą winą”. 
Zrozumieliśmy, że jeszcze na pewnym punkcie nie jesteśmy dobrymi chrześci-
janami, chociaż już dziesięć wieków Naród jest chrześcijański i szczyci się tym, 
i chociaż wszyscy nas nazywają Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna, 
Polska Narodem katolickim, Narodem chrześcijańskim.

Niedawno w tym tragicznym sporze, który toczy się w naszej Ojczyźnie, na-
wet ci, co nie wierzą, powiedzieli, że przecież to jest Naród katolicki i nie da się 
temu zaprzeczyć. – Tak jest, nie chcemy, aby kiedykolwiek przyszła taka chwila, 
w której można by temu zaprzeczyć.

Właśnie dlatego robiliśmy swój rachunek sumienia. Stąd też i wołanie o obec-
ność Kościoła w świecie współczesnym. Ja też tego chcę i o tym ciągle mówię 
w Polsce i na Soborze. Dlatego też biskupi polscy przed opuszczeniem Soboru 
wydali swoje orędzie do biskupów katolickich całego świata, mówiąc im o tym, 
że Polska od dziesięciu wieków chrześcijańska w roku 1966 śpiewać będzie swo-
je wielkie „Te Deum” narodowe, dziękując Bogu za to, że była wierna Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi i jego pasterzom. O tym mówili-
śmy biskupom katolickim całego świata. Oni domagali się od nas wyjaśnień i wia-
domości, co to jest Polska Tysiąclecia.

Kiedyś, przed sesją generalną, mijałem biskupa murzyńskiego. Zatrzymał 
mnie i mówi: Wyczytałem, że jest Sacrum Poloniae Millennium, to znaczy 
Tysiąclecie Chrztu Polski. Co to jest? Odpowiedziałem mu: To znaczy, że Polska 
w tym roku kończy tysiąc lat od czasu, jak jest chrześcijańska. – Uśmiechnął się, 
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na jego czarnej twarzy zajaśniały białe zęby, powiedział: W mojej ojczyźnie taki 
jubileusz będzie dopiero za 950 lat.

Musieliśmy wyjaśnić wszystkim naszym braciom w biskupstwie – Niemcom, 
Francuzom, Anglikom, Włochom, Hiszpanom, Amerykanom, Kanadyjczykom, 
Meksykanom, Brazylijczykom, Argentyńczykom, naszym braciom z Afryki oraz 
Hindusom, Chińczykom, Japończykom, Malajczykom, wszystkim narodom, 
że Polska doszła właśnie do swego Tysiąclecia Chrztu. I prosiliśmy o modlitwę. 
To zawierały nasze listy skierowane do episkopatów całego świata.

Wielu biskupów odpowiedziało: Tak, będziemy się modlić. Zaczniemy mo-
dlitwy w całym świecie. Takie modlitwy zaczęły się w Rzymie w dniu 13 stycznia 
w obecności Ojca Świętego. W Palazzo Pio, w ogromnej sali, ponad dwudzie-
stu kardynałów i bardzo wielu biskupów, razem z Papieżem, rozpoczęło obcho-
dy Tysiąclecia Chrztu poza Polską. A wielu biskupów, przed naszym wyjazdem 
do Polski, wyrażało w rozmowach swą gotowość: Chcemy przyjechać do Polski 
i razem z Wami się modlić. Chcemy być na Jasnej Górze. – To jest ich wola. Dzisiaj 
ludzie na świecie nie zawsze rozumieją, co to znaczy, że nie można przyjechać 
do jakiegoś kraju. Oni wierzą, że mogą przyjechać do Polski. Odpowiedziałem 
im: Drodzy Bracia, próbujcie, będziemy się z Wami radować. Jesteśmy Narodem 
kulturalnym i gościnnym. Czym chata bogata, tym Was przyjmiemy, skoro tyl-
ko przyjedziecie. – A cel jest jeden, aby wspólnie śpiewać na Jasnej Górze Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu hymn dziękczynienia za tysiąc lat wiary i wypraszać 
wierność na nowe tysiąclecie.

Najmilsi! Widzimy więc, że w naszej Ojczyźnie te dwa porządki: przyrodzo-
ny i nadprzyrodzony również się powiązały. Chociaż Kościół chrzci Polaków, jed-
nak ochrzczeni Polacy swoim życiem, myśleniem i czynami sprawiali, że Naród 
stawał się chrześcijański. I takim jest. Odeszli wielcy Polacy, pozostał Naród. 
Najwspanialsze dusze poszły do Ojca Niebieskiego, ale swoje dziedzictwo du-
chowe, ukształtowane na wzorach Ewangelii, zostawiły Narodowi. To właśnie jest 
przenikanie nadprzyrodzonych mocy Bożych, ducha Ewangelii nawet w porządek 
doczesny, w nasze życie rodzinne, w obyczaj, kulturę, twórczość, w sposób myśle-
nia, postępowania i życia.

Niedawno, będąc w Gnieźnie, przeglądałem wielki tom, który przedstawia 
wykaz zabytków powiatu gnieźnieńskiego15. Zabytki te prawie wszystkie są w ko-
ściołach powiatu gnieźnieńskiego; poza kościołami prawie ich nie ma. To znaczy: 
co kultura rodzima wytworzyła najcenniejszego, znajduje się w świątyniach. To 
tylko jeden naoczny przykład, w jaki sposób Kościół zapładniał twórczość i kul-
turę ojczystą i jak umiał ją chronić. Niemal wszystko zniszczało, z Mysiej Wieży 
pozostały tylko okruchy, ale zachowała się kolegiata w Kruszwicy, gnieźnień-
ska Bazylika Prymasowska, pełna zabytków, chociaż zgorzała jej głowa i hełmy 
w czasie wojny. Kościół umie przemieniać wartości materialne w duchowe. W tym 
okazuje się plan Boży: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, pokazuje się, jak moce 
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Boże, Wcielenie Boga-Człowieka dopełnia się w życiu każdego z nas i w życiu 
całego Narodu. Tego nadal pragniemy!

Oto jak w planie Bożym, na linii Kościoła i Narodu, realizuje się ta sama myśl 
Boża: Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Mieszka w Kościele, 
w rodzinie, w naszych sercach i w Narodzie. Tego pragniemy też na nowe wiary 
tysiąclecia.

O! Jak bardzo potrzeba współczesnemu światu, aby Kościół wprowadził 
Chrystusa we wszystkie nasze dzienne sprawy! Może, gdy zaczniemy na nowo, 
człowiek będzie lepiej uszanowany; może rodzina będzie głębiej chrześcijańska, 
wychowanie w szkole i rodzinie – bardziej Boże, a kultura narodowa zachowa swe 
oblicze chrześcijańskie. Może życie gospodarcze i społeczne będzie bardziej zbli-
żone do ideału sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej. Może dzięki pokojowi 
w duszach, rodzinach i narodach, łatwiej da się utrzymać pokój między narodami, 
może będzie mniej wojen na świecie i życie będzie spokojniejsze. Ale do tego trze-
ba mocy ducha. Musimy umieć nie tylko wyznawać Chrystusa, ale wprowadzać 
Go w codzienne życie całej rodziny ludzkiej, rodziny domowej i do naszych serc.

To chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, w tej świątyni pod wezwaniem 
Świętego Józefa, którego Kościół nazywa nie tylko swoim Opiekunem, ale też 
i Józefem Pracownikiem. Jak błogosławiona jest praca, widzimy w tej świątyni, 
którą kochamy i której losy wszyscy znamy. Ileż włożyliście tu pracy, ile ofiary, 
trudu i cierpienia. Ile razem z Wami namęczył się wasz czcigodny Duszpasterz16! 
Patrzyłem i ja na jego pracę i dlatego też prosiłem Ojca Świętego, aby w uznaniu 
jego wytrwałych zasług przyozdobił go godnością. Ta świątynia zawsze będzie 
dowodem, jak rzetelna praca, duch ofiary i poświęcenia wydaje owoce. Budujcie 
takie świątynie i w sercach waszych, i w rodzinach waszych, i w całym Narodzie!

Przywożę Wam od Ojca Świętego pozdrowienie i błogosławieństwo. Pochyl-
cie wasze głowy, a ja, imieniem Ojca Świętego, Was pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa–Przemyśl, 5 II [19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Por. Kolekta z formularza Mszy Świętej na II niedzielę po Objawieniu Pańskim; MszRz 
(1965).

2 MszRz (1965) – J 2,1-11.
3 BWuC 36 – Mt 22,21.
4 Por. BWuC 35 – Łk 12,14.
5 Dąbr – Mk. 8,2.
6 BWuC 36 – Łk 2,15.
7 Por. Hbr 10,7.
8 Por. Łk 1,31-32.
9 Por. J 2,1.
10 Por. tajemnica druga radosna z Różańca do NMP (śpiewanego).
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11 Zob. tekst nr 15, przyp. 8.
12 Por. Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem.
13 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
14 Por. Ps 127(126),1.
15 Powiat gnieźnieński, red. Teresa Ruszczyńska i Aniela Sławska, Instytut Sztuki PAN. Dział 

inwentaryzacji zabytków, 1963.
16 Ks. prałat Jan Sitnik, pierwszy proboszcz parafii św. Józefa na Kole w Warszawie.
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PRYMAS POLSKI NA DZIEŃ OGÓLNOKRAJOWEJ ZBIÓRKI  
NA RZECZ LIGI KATOLICKIEJ DNIA 1 MAJA 1966

[Warszawa, 23 stycznia 1966]
Umiłowani Rodacy!

Z Polski milenijnej, która już wyśpiewuje na cześć Trójcy Świętej swoje 
dziękczynne „Te Deum” na Tysiąclecie Chrztu Świętego – przesyłam braterskie 
pozdrowienia wszystkim słuchaczom „Radiowej Godziny Różańcowej” – najmil-
szymi dla nas wszystkich słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Rok 1966 jest dla całej Polski katolickiej rokiem dziękczynienia Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu za dziesięć wieków omywających Naród wód 
chrztu świętego, za zbawczy Krzyż Chrystusa, za świętą Ewangelię, za ożywia-
jącą i uświęcającą pracę macierzyńską Kościoła rzymskokatolickiego w polskim 
Ludzie Bożym, za chrześcijańską prawdę, obyczaj i wypracowaną pod tchnieniem 
wiary polską kulturę chrześcijańską, za wspólną drogę Narodu i Kościoła, zawsze 
radosną – choćby niekiedy prowadziła przez ciernie i głogi – zawsze pełną nadziei, 
bo ukazującą niekończące się możliwości dla dzieci chrześcijańskiego Narodu, 
które przechodzą z polskiej ziemi do ojczyzny wiecznej.

Stare polskie roczniki historyczne zapisują pod datą – „965 rok: Dubrawka 
przybyła do księcia Mieszka; – 966 rok: Mieszko został ochrzczony i wiara kato-
licka w Polanii została przyjęta”. Te najstarsze zapiski dziejowe dziś nabierają dla 
nas znaczenia metryki Chrztu Świętego. Toteż, gdy je dziś odczytujemy, napełnia-
my się wdzięcznością i wołamy: „Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nie-
rozdzielna Jedność. Uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje”1. 
Wraz z tym wołaniem łączymy inne, które idzie przez ziemie polskie równym 
krokiem: „Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo”2.
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Do tego wołania wieków dołączyliśmy śpiew dzieci Polski Tysiąclecia: 
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”3. Jest to wo-
łanie Wielkiej Nowenny, która przez dziewięć lat przygotowywała Naród pol-
ski na rok wielkiego „Te Deum” przez rzetelny rachunek sumienia z naszego 
chrześcijaństwa.

Właśnie teraz, gdy na falach „Radiowej Godziny Różańcowej” ojca 
Korneliusza4 rozlegają się te braterskie pozdrowienia, wszyscy polscy biskupi po-
dążają z Gniezna do Poznania, wioząc z sobą wędrujący po Polsce Obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej – na wielkie „Te Deum” Narodu, do katedry Mieszka 
i Chrobrego. Podążamy z grodu świętego Wojciecha, z Bazyliki Prymasowskiej 
w Gnieźnie, gdzie trzy dni trwaliśmy na dziękczynnej modlitwie i rzetelnej pra-
cy wraz z ludem pierwszej stolicy Polski. Prowadzi nas Jasnogórska Dziewica 
Wspomożycielka „dana ku obroniev Narodu polskiego”, ta nadzieja Narodu 
Maryjnego, który na Soborze Watykańskim II zabiegał o nowy tytuł dla Niej – 
Matki Kościoła. Jak bardzo jest nam Matką, przekonaliśmy się o tym w latach 
Wędrowania Maryi przez diecezje i parafie polskie, poczynając od Warszawy, przez 
ziemie Męczenników Podlaskich5, przez Białystok i Łomżę, przez świętą Warmię, 
Olsztyn i Frombork, przez Gdańsk i ziemię chełmińską, przez Pomorze Zachodnie 
z Gorzowem i Szczecinem, przez Wrocław, Opole i krainę twardego chleba ślą-
skiego. Dziś oderwała się od swoich szlaków wędrownych, aby stanąć na czele 
pochodu dziękczynnego biskupów i ludu Bożego z Gniezna ku Poznaniowi.

Snuję przed Wami, Drodzy Słuchacze „Radiowej Godziny Różańcowej”, te 
myśli, aby Wam odsłonić serce Polski katolickiej, w chwili, gdy Wy sami jedno-
czycie się z nami oczekiwaniem na radosne „Te Deum” Polonii amerykańskiej 
w Chicago i w tylu innych miastach, gdzie żyją i pracują synowie, dzieci i wnuki 
Narodu Tysiąclecia. Wiem to dobrze, jak żywo Polonia amerykańska włączyła się 
w przygotowania do obchodów Tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Przecież na-
wiązujecie do tej samej metryki Chrztu Narodu, którą z dumą sobie przypominamy. 
Jedna i wspólna jest metryka Chrztu Polski dla wszystkich ochrzczonych Polaków. 
Bo ochrzczeni Polacy, odwoływani w ciągu wieków do Ojca Niebieskiego, po-
zostawiali na ziemi ojczystej Naród chrześcijański, który takim pozostał do dziś 
dnia. Ci Rodacy, którzy wędrowali w świat za chlebem, nieśli na swoją wyprawę 
za morze najwspanialszy dowód osobisty – wyznanie wiary, które znać do dziś 
dnia w świątyniach i rodzinach Polonii zagranicznej.

Właśnie ta wspólnota w miłości Chrystusowej do wszystkiego, co polskie, 
nakazuje Wam, Umiłowani Rodacy, zachować nas w sercu swoim. Tak często do-
znawaliśmy waszej braterskiej pamięci i troski. Nigdy nie zapomnimy, my – pol-
scy biskupi biorący udział w pracach Soboru Watykańskiego II, troski o nasze co-
dzienne potrzeby, jakiej doznawaliśmy od Ligi Katolickiej, a w szczególności od 
Komitetu Biskupiego z Najdostojniejszym Arcybiskupem Janem Królem6 na cze-
le i Biskupami: Stanisławem Bona7, Stefanem Woźnickim8, Tomaszem Noa9, 
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Henrykiem Klonowskim10, Romanem Atkielskim11, Aleksandrem Zalewskim12, 
Alojzym Wycisło13 i Stanisławem Brzana14. Zawsze troskliwie dopytywali się, 
czy nam czego nie brak. Pierwszym, który spieszył nam z pomocą był czujny 
ksiądz prałat Alfred Abramowicz15, Dyrektor Wykonawczy Ligi Katolickiej, która 
na mocy decyzji Komitetu Biskupiego Ligi Katolickiej przeznaczała na utrzyma-
nie biskupów z Polski na Soborze niemal połowę swego rocznego budżetu. Dzięki 
tej troskliwości mogliśmy spokojnie pracować na Soborze, a nadto zaopatrzyć się 
w najpotrzebniejsze książki i pomoce liturgiczne dla seminariów duchownych 
i kościołów w Polsce. Jeżeli biskupi polscy wracali do kraju z obfitymi darami, 
w postaci ksiąg liturgicznych i naukowych oraz kielichów i aparatów liturgicz-
nych, to zawdzięczamy je pomocy udzielonej przez Ligę Katolicką. Dzięki tej po-
mocy nasze biblioteki się wzbogaciły, z czego korzystają profesorowie i młodzież 
kształcąca się w seminariach duchownych.

Pomocy Ligi Katolickiej zawdzięczamy możność wydania w Polsce Biblii 
Tysiąclecia. Około czterdziestu polskich biblistów, profesorów Pisma Świętego 
i egzegetów, postanowiło uczcić Tysiąclecie Chrztu Polski nowym przekładem 
Pisma Świętego, dokonanym wprost z języków oryginalnych – hebrajskiego i grec-
kiego. Olbrzymie to dzieło, starannie przygotowane pod kierunkiem Kolegium 
Redakcyjnego Ojców Benedyktynów z Tyńca i wydrukowane w Wydawnictwie 
Księży Pallotynów w Poznaniu, jest powodem do szlachetnej dumy naszej. Gdy 
pierwszy tom wydawnictwa tego wręczyłem Ojcu Świętemu, wyczułem w Jego 
oczach zdziwienie, że mogliśmy podjąć się tak trudnego dzieła w Polsce. A jed-
nak doszło ono do szczęśliwego końca! Gdy już mieliśmy tekst w ręku, trzeba 
było przezwyciężyć trudności wydawnicze, zwłaszcza ogromne koszty papieru. 
I tu z pomocą przyszedł ksiądz prałat Abramowicz, który w lot ogarnął myślą do-
niosłość Biblii Tysiąclecia dla pracy religijnej w Polsce i natychmiast dostarczył 
pieniądze z Ligi Katolickiej na sfinansowanie wydawnictwa. Pragnę w tej chwi-
li wyrazić słowa wdzięczności Komitetowi Biskupiemu przy Lidze Katolickiej, 
Księdzu Dyrektorowi Abramowiczowi, Prezesowi Ligi Janowi Aszklerowi za za-
chętę i wszystkim Przyjaciołom Ligi Katolickiej za dary na tak doniosłe dzieło. 
Będzie to nadal nasz wspólny język, który nas wiąże słowami polskimi Pisma 
Świętego.

Jeżeli Polska mogła podjąć tak wielkie dzieło, jak wydawnictwo Biblii 
Tysiąclecia, to głównie dzięki temu, że posiadamy już dziś potężny zastęp wy-
kształconych biblistów w kraju. Wykształciliśmy ich głównie na uczelniach 
rzymskich w ostatnich dziesiątkach lat. I tu znowu tytuł wdzięczności dla Ligi 
Katolickiej, która wielką część swych ofiar przeznacza na stypendia naukowe dla 
księży z Polski studiujących w Rzymie i w Paryżu. Dziś Liga Katolicka zbiera 
owoce swej ofiarności, gdy do kraju wracają młodzi doktorzy nauk kościelnych, 
wykształceni za granicą dzięki stypendium udzielonym przez Ligę Katolicką. 
Obecnie z pomocy tej korzysta w Rzymie około pięćdziesięciu księży z Polski, 
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a w Paryżu kształci się w Seminarium Polskim ponad sześćdziesięciu młodzień-
ców polskich.

Gdy w pierwszą niedzielę maja, to jest dnia 1 maja bieżącego roku, Liga 
Katolicka odezwie się do Was, Rodacy, z prośbą o pomoc w ogólnokrajowej zbiór-
ce na rzecz Ligi Katolickiej – proszę, byście pamiętali o tym, co wyżej powiedzia-
łem, bo przedstawiłem Wam, na co idą ofiary przez Was składane.

Pragnę Wam podziękować za ten dar milenijny, który złożycie w roku 
Tysiąclecia Chrztu Polski, by dotarł do Ojczyzny, która śpiewa właśnie swoje „Te 
Deum” milenijne.

Czy mam Was zachęcać do ofiar? Znając Waszą gotowość – wolę raczej dzię-
kować. By zaś to podziękowanie było owocne, składam je u stóp Matki Kościoła 
i Królowej Polski, by Ona sama swymi macierzyńskimi dłońmi okazała naszą 
wdzięczność Królowi wieków i narodów, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Oddaję Wasze rodziny, domy, warsztaty pracy, Wasze serca i dusze – Tej, „co 
karmiła świata Zbawienie”, aby Wam była czułą Matką i Wspomożycielką.

Przyjmijcie moje braterskie błogosławieństwo, które imieniem wszystkich 
polskich biskupów Wam przekazuję – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Źródło tekstu: Zbiór. – Rękopis przemówienia nagranego na taśmę magnetofonową dla ojca 
Korneliusza, do wykorzystania w audycji „Radiowej Godziny Różańcowej” 1 maja 1966.

1 Antyfona na Wejście z formularza Mszy Świętej na uroczystość Trójcy Świętej; MszRz (1965).
2 Z pieśni Bogurodzica.
3 Z Apelu Jasnogórskiego.
4 „Radiowa Godzina Różańcowa” – religijno-społeczna audycja radiowa w Stanach Zjedno-

czonych i Kanadzie, emitowana w języku polskim. Zainicjowana w 1931 w Buffalo przez o. Justyna 
Figasa (1886–1959), franciszkanina, w celu integracji polskiego wychodźstwa. Po śmierci inicjatora 
audycję kontynuował o. Kornelian Dende (1915–1996).

5 Męczennicy Podlascy bł. bł. (Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy), unici zamordowani 
w 1874 w Pratulinie. Bronili wiary podczas prześladowania Kościoła katolickiego przez Rosję carską.

6 Kard. Jan Król (1910–1996), święcenia kapłańskie otrzymał w 1937, w 1953 został bi-
skupem pomocniczym w Cleveland, a w 1961 arcybiskupem Filadelfii. Ojciec Soboru Watykań-
skiego II. Kreowany kardynałem w 1967. W latach 1971–1975 sprawował funkcję przewodni-
czącego Konferencji Biskupów USA. W 1976 z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych 
zorganizował w Filadelfii 41. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym uczestniczy-
ła delegacja polskiego duchowieństwa. Dwukrotnie uczestniczył w konklawe po śmierci papieży 
Pawła VI i Jana Pawła I.

7 Bp Stanislaus Vincent Bona (1888–1967), amerykański biskup katolicki pochodzenia pol-
skiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1912. W latach 1932–1944 był biskupem diecezji Grand 
Island w stanie Nebraska, a od 1945 biskupem diecezji Green Bay w stanie Wisconsin. Ojciec 
Soboru Watykańskiego II.
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8 Bp Stefan Woźnicki (1899–1968), amerykański biskup katolicki pochodzenia pol-
skiego. Święcenia otrzymał w 1917, sakrę biskupią przyjął w 1938, od 1950 biskup diecezji 
Saginaw. Współzałożyciel Rady Polonii; bardzo pomagał Kościołowi polskiemu. Ojciec Soboru 
Watykańskiego II.

9 Bp Tomasz Noa (1892–1977), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskiego. Świę-
cenia kapłańskie otzrymał w 1916. W 1946 został biskupem koadiutorem diecezji Sioux City w sta-
nie Iowa, od 1947 biskup diecezji Marquette w stanie Michigan. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

10 Bp Henryk Klonowski (1898–1977), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskiego. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1920, w 1947 został biskupem pomocniczym diecezji Scranton 
w Pensylwanii. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

11 Bp Roman Atkielski (1898–1969), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskiego. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1931. Od 1947 biskup pomocniczy diecezji Milwaukee. Ojciec 
Soboru Watykańskiego II.

12 Bp Aleksander Zaleski (1906–1975), amerykański biskup polskiego pochodzenia. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1931. W marcu 1950 mianowany biskupem pomocniczym archi-
diecezji Detroit. W 1964 ustanowiony koadiutorem diecezji Lansing (stan Michigan), objął rządy 
w diecezji w 1965.

13 Bp Alojzy Wycisło (1908–2005), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskiego. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1934. W 1960 mianowany biskupem pomocniczym Chicago, od 
1968 biskup diecezjalny Green Bay.W chwili śmierci był najstarszym żyjącym biskupem w USA 
i jednym z nielicznych żyjących Ojców Soborowych.

14 Bp Stanisław Brzana (1917–1997), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskiego. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1941. W 1964 został biskupem Buffalo; w latach 1968–1993 bi-
skup Ogdensburga. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

15 Bp Alfred Abramowicz (1919–1999), amerykański biskup katolicki pochodzenia polskie-
go. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1943. W 1968 został biskupem pomocniczym diecezji Chicago 
w stanie Illinois. Dyrektor Ligi Katolickiej pracującej na rzecz pomocy religijnej w Polsce, pozy-
skującej fundusze dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla Polski. Odznaczony Orderem Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

20

SOBÓR – MILLENNIUM – LISTY

Warszawa-Żoliborz, kościół Świętego Stanisława, 23 stycznia 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Przede wszystkim przekazuję Wam pozdrowienie Ojca chrześcijaństwa, 
Sługi sług Bożych, Pawła VI, który podczas ostatniej audiencji pożegnalnej po za-
kończeniu Soboru prosił mnie o to, abym przy każdej sposobności, ilekroć będę 
przemawiać w świątyniach Warszawy, pozdrawiał wierny lud Boży Stolicy.
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Spełniwszy jego życzenie, pragnę obecnie podzielić się z Wami najbar-
dziej zasadniczymi myślami nurtującymi pracę Kościoła Chrystusowego w okre-
sie Soboru Watykańskiego II. Gdy Sobór jest już zakończony, łatwiej jest rzucić 
przynajmniej kilka przewodnich myśli dla pracy i dążeń Kościoła posoborowego. 
Tym więcej, że prace te idą niemal równym krokiem z pracami Kościoła świętego 
w Polsce. W dniu 14 kwietnia 1966 roku upłynie bowiem tysiąc lat od chwili, gdy 
książę gnieźnieńsko-poznański Mieszko I przyjął z drużyną swych wojów chrzest 
święty i w ten sposób ustanowił historyczną datę Chrztu Polski jako Narodu 
i państwa chrześcijańskiego. Jest to najstarsza z szeregu dat dotyczących dziejów 
Polski. Wprawdzie akt chrztu księcia gnieźnieńskiego jeszcze nie oznaczał chrze-
ścijaństwa Narodu, jednak z tą chwilą została podjęta praca, która doprowadziła 
do tego, że dziś jest to Naród katolicki.

Sobór po czterech latach pracy pozostawił po sobie cztery konstytucje, dzie-
więć dekretów i cały szereg deklaracji. Wszystkie one wypracowane są w niema-
łym trudzie wielu komisji i podkomisji, począwszy od pracy Komisji Centralnej 
Przygotowawczej do Soboru, którą zaczął Jan XXIII. Komisje te z konieczności 
– z uwagi na obfity materiał – wymagały powołania podkomisji, które znowu dzie-
liły się na szereg pomocniczych zespołów biegłych czy też komisji wtórnych, aby 
owoc pracy był możliwie dojrzały i pewny, aby określenia soborowe miały dla 
ludzkich stosunków charakter możliwie doskonały. Jest to więc praca olbrzymia. 
Została ona zakończona, ale Sobór nie jest zakończony, on wciąż trwa. Powołał on 
bowiem do życia szereg instytucji, do których będzie należało wszczepiać w życie 
Kościoła – przez odpowiednie pouczenia, naświetlenia, pracę intelektualną na wy-
działach teologii i w zespołach naukowych – poszczególne sprawy, które nie są już 
problemami, ale jasnymi prawdami.

Aby podkreślić doniosłość pracy posoborowej, Ojciec Święty Paweł VI 
zarządził specjalny Jubileusz posoborowy, który już się zaczął, a trwać będzie 
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego1. Zadaniem Jubileuszu jest uświadomić 
Kościołowi na całym globie doniosłość uchwał i postanowień soborowych. Wtedy 
też będzie można przejść od spraw natury ogólniejszej do rozważań szczegóło-
wych, należycie przedstawić i naświetlić je wiernym.

ISTOTNA WIĘŹ KOŚCIOŁA: ŻYJĄCY CHRYSTUS

Znamienną jest rzeczą, że Jubileusz nie będzie miał miejsca w Rzymie, jak 
dotychczas, tylko w katedrach biskupich. Jest to jeden ze znaków zewnętrznych 
pewnych przemian, które Kościół oględnie przeprowadza.

Był czas, gdy zachowanie jedności wiary – zwłaszcza po wielkiej rewolucji 
protestanckiej – wymagało skoncentrowania kierownictwa Kościołem w Rzymie. 
Był to doniosły okres centralizacji, który w wyniku dał większe poczucie świa-
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domości Kościoła jako społeczności widzialnej, zewnętrznej, doskonałej, według 
terminologii prawnej: „societas perfecta”2. Czas ten trwał od Soboru Trydenckiego 
do Soboru Watykańskiego I.

Ale gdy świadomość społecznego charakteru Kościoła jako społeczności 
widzialnej dostatecznie się umocniła, odczuwaliśmy coraz bardziej – i teologia 
dawała nam to do zrozumienia – że jednak siła Kościoła nie polega na więzach ze-
wnętrznych, tak doniosłych dla każdej społeczności ludzkiej. Kościół jest nie tyl-
ko społecznością ludzką, ale społecznością Bożo-ludzką, na wzór swego Twórcy, 
który jest Bogiem i Człowiekiem. Swym pochodzeniem i ostatecznymi dążenia-
mi Kościół ujawnia moce Boże, natomiast w swej drodze Kościół jest dla ludzi. 
Kierowany jest przez Ducha Świętego, działającego na ludzi i przez ludzi, aby 
cały lud Boży prowadzić za Chrystusem, Bogiem-Człowiekiem, do Boga Ojca 
Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Ojca wszystkich dzieci Bożych.

Kościół, jako społeczność Boża i ludzka zarazem, w swoim działaniu posłu-
guje się środkami Bożymi, nadprzyrodzonymi, i środkami ludzkimi. Działa wśród 
ludzi, przez ludzi, dla ludzi i za wzór stawia nam Człowieka, Jezusa Chrystusa, 
o którym mówi nam przez wiarę, że jest Bogiem, Synem Ojca, Słowemv 
Przedwiecznym, które ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Taki Kościół wymaga przede wszystkim uświadomienia sobie swojej we-
wnętrznej budowy, którą jest – jak przepięknie mówi nam soborowa Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele – przedziwne misterium żyjącego w Kościele i uświęca-
jącego Kościół, w Głowie i w członkach, Chrystusa. To jest w Kościele istotne!

Sobór pragnie nam jeszcze bardziej uwydatnić obecność więzi wewnętrz-
nej, nadprzyrodzonej, więzi przez łaskę Bożą i miłość nadprzyrodzoną. Człowiek 
współczesny często dochodzi w swej postawie społecznej do dewaluacji wszel-
kich więzi zewnętrznych i prawnych. Mogło to niekiedy mieć miejsce rów-
nież i w Kościele. Byliśmy społecznością prawnie doskonałą, ale nie wszyscy 
uczestniczyli w Kościele w więzi nadprzyrodzonej, duchowej, przez łaskę, która 
z Chrystusa, przez Jego krzyż i mękę, nieustannie nas wszystkich odmienia, oży-
wia, uświęca i oddaje Ojcu Niebieskiemu.

Chrystus, mówiąc: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończeniav 
świata”, sam uwydatnił istotę Kościoła. Gdzież miałby On być, jeśli nie w tej 
społeczności, którą sam do życia powołał, która – jak pięknie mówimy za ojcami 
i pisarzami kościelnymi z pierwszych wieków chrześcijaństwa – wyszła z boku 
umierającego na krzyżu Chrystusa, jak matka wszystkich żyjących, Ewa, wyszła 
z boku uśpionego Adama.

Kościół został zrodzony na krzyżu. Wtedy też, pełniąc wolę Ojca, Chrystus 
ustanowił dla Kościoła Matkę. Była Ona w szczególny sposób obecna w tajemnicy 
Chrystusa w Nazarecie, w Betlejem i na Kalwarii, w całym życiu i posłannictwie 
swego Syna, od chwili gdy Słowo w Niej ciałem się stało. Pozostała więc również 
obecna i działająca w Kościele Boga żywego, w misterium Chrystusa i Kościoła.
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Najmilsze Dzieci! Konstytucja dogmatyczna o Kościele poucza nas, że naj-
ważniejszą tajemnicą, którą nieustannie musimy odkrywać w Kościele i widzieć 
konkretnie w naszym codziennym życiu, jest tajemnica Chrystusa, który żyje 
w Kościele – w Głowie i w członkach, a więc nie tylko w papieżu, biskupach, ka-
płanach, zakonach, ale w nas wszystkich ochrzczonych: w rodzicach, młodzieży, 
dzieciach. Chrystus jest obecny i działa w każdym z nas przez Krew swoją za nas 
wylaną, przez łaskę uświęcającą, przez miłość nadprzyrodzoną. My jesteśmy 
Jego członkami i tworzymy Wielkiego, Mistycznego Chrystusa. Mówił święty 
Paweł, że do nas należy uzupełniać, a więc niejako rozwijać to, czego nie dostawa 
męce Chrystusowej3. Chrystus przez śmierć i przez posiew swej Krwi rozpoczyna 
wielką nadprzyrodzoną uprawę gleby rodziny ludzkiej, wszczepiając się w życie 
każdego z nas. W ten sposób powstają dzieje Kościoła Chrystusowego, z każdym 
wiekiem coraz to bogatsze.

Gdy bierzemy do ręki tak zwany Mszał Wojciechowy z X wieku, przecho-
wywany starannie w Archiwum Prymasowskim w Gnieźnie, widzimy, że nie ma 
w nim wielu postaci świętych, które weszły do mszału w następnych dziesięciu 
wiekach, a które Kościół dzisiaj ze swego skarbca wydobywa i nam pokazuje. 
Znalazły się one w mszale XX wieku, który w tej chwili unoszę przed Wami 
na ambonie. To jest Chrystus, powiększony o swoje dzieci, które w międzyczasie 
– przez 2000 lat chrzczone, wzrastające, krzepiące się Chrystusem, prowadzące 
życie chrześcijańskie, zgodnie ze swymi możliwościami i zdolnością odpowiada-
nia łasce – ubogaciły dzieje Kościoła powszechnego.

Wszyscy z upodobaniem rozważamy dzisiaj życie świętego Franciszka, ale 
przed 2000 lat nie było ono znane. Zachwyca nas życie Teresy z Lisieux, ale przed 
tysiącem lat, za czasów Mieszka i Chrobrego, nic o niej nie słyszano. Często po-
rywa nas dzisiaj pamięć wspaniałych twórców najrozmaitszych instytucji opiekuń-
czych, wychowawczych, dobroczynnych w Kościele. Wspomnę choćby świętego 
Wincentego à Paulo czy też Jana Bosco. To jest dorobek naszych czasów. Kościół 
Chrystusowy – niejako sam Chrystus – rozrósł się i spotęgował o dorobek tych ludzi.

W ten sposób Kościół rośnie od wewnątrz. A ponieważ ma w sobie Chrystusa, 
dlatego jest spokojny o swój dalszy rozwój. Albowiem usłyszał ongiś od Chrys-
tusa: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Kościół jest 
żywotny i żyjący, jest nieśmiertelny przez to, że żyje w nim Bóg nieśmiertelny. 
My, ochrzczone dzieci Kościoła Bożego, umieramy, jak ongiś umarł na krzyżu 
Chrystus. Ale gdy On, Życie i Zmartwychwstanie nasze, zmartwychwstał, obu-
dził nadzieję naszego zmartwychwstania. Dlatego Kościół jest nieśmiertelny! Żyje 
w nim Chrystus, który więcej nie umiera, śmierć nad Nim więcej mocy nie ma. 
To jest gwarancja dla wszystkich dzieci Chrystusa. Jeśli Chrystus zmartwychwstał 
i Wy zmartwychwstaniecie! Przepiękny jest dialog, który Chrystus prowadzi na te-
mat zmartwychwstania z siostrami Łazarza, Marią i Martą4. To jest tajemnica nie-
spożytości Kościoła, a zarazem jego wewnętrznej więzi.
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Kościół wieku XX czyni wszystkie wysiłki, zwłaszcza na Soborze, abyśmy 
to zrozumieli; abyśmy pojęli, że wiąże nas nie tyle więź zewnętrzna, jurydycz-
na, chociaż ona jest niezbędna dla ładu społecznego w Kościele, ale jeszcze bar-
dziej wiąże nas społeczność wewnętrzna, nadprzyrodzona, przez miłość i łaskę 
Chrystusową. I chociaż Kościół był zawsze taki, to jednak po najrozmaitszych 
przeżyciach dwudziestu wieków – a w Polsce dziesięciu – dziś szczególnie jeste-
śmy wrażliwi na więź wewnętrzną.

Tajemnicy trwania Kościoła trzeba szukać w niespożytości nieśmiertelne-
go Boga-Człowieka, który żyje w swoim Kościele, w Głowie i w członkach. To 
jest istotna więź! Wszystkie inne więzi mogą ustać lub odmienić się. Może być 
zupełnie inna zewnętrzna, prawna organizacja Kościoła, a Kościół nie przestanie 
być Kościołem. Przestałby być Kościołem dopiero wtedy, gdyby nie było w nim 
Chrystusa, ożywiającego i uświęcającego, gdyby nie było w nim łaski i miłości. Ale 
ponieważ Kościół, jak pięknie mówi się współcześnie, jest organizacją nadprzy-
rodzonej miłości, a miłość nie umiera i zawsze jest potrzebna sercu ludzkiemu – 
sercu rodziny, sercu narodu i sercu każdej społeczności – dlatego też Kościół jest 
i pozostanie pożądaniem wszystkich narodów. I będzie tak zawsze, bo Chrystus, 
który jest życiem Kościoła, jest Ojcemv przyszłego, nie tylko obecnego wieku.

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM  
– ODPOWIEDZIĄ NA WOŁANIE O HUMANIZACJĘ ŻYCIA LUDZKIEGO

Przejdźmy do rozważań innego dokumentu soborowego, o upragnionej obec-
ności Kościoła w świecie współczesnym.

Kapłan przy ołtarzu odczytał nam znamienny tekst Ewangelii5. Chrystus, któ-
ry zstąpił z góry, zajmował się trędowatymi i paralitykami i interweniował w ich 
niedole. Moglibyśmy zapytać: Po co? Przecież to należy do porządku przyrodzo-
nego! Kościół nie jest po to, aby leczył ciała. Od tego są lekarze. – To prawda! 
Można się na to zgodzić i dzięki Bogu, my – biskupi i kapłani, nie mamy talentu 
leczenia chorych ciał. Gdyby tak było, musielibyśmy odłożyć na bok Ewangelię, 
bo ludzie nie przyszliby do nas leczyć dusze, tylko ciała. Przygodziło się to niejed-
nemu księdzu, który odkrył w sobie talent leczenia ciał, że nie miał już czasu na le-
czenie dusz. Dlatego szczęściem jest dla nas, że Chrystus, jako Pan porządku przy-
rodzonego i nadprzyrodzonego, nie przekazał hierarchii – biskupom i kapłanom, 
tej władzy, jaką sam rozporządzał w porządku nadprzyrodzonym i przyrodzonym. 
Nam powierzył przepowiadanie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, a inne sprawy 
musimy zostawić tym, do których to należy, którzy są do tego powołani i odpo-
wiednio przygotowani.

Niemniej jednak znamienną jest rzeczą zarówno w tym zdarzeniu, jak w ca-
łej pracy Kościoła i w pracy na Soborze Watykańskim II, że i Chrystus, i Kościół 
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promieniują na doczesne, codzienne życie ludzi. Chrystus mógł powiedzieć: idźcie 
do lekarzy, a jednak położył swoją rękę na trędowatym i podźwignął paralityka.

Na przestrzeni dwudziestu wieków – a w Polsce przez tysiąclecie – Kościół 
zajmował się nie tylko sprawami Ewangelii, modlitwy i administracji sakramen-
tów, ale przez swoją naukę wywierał zbawienny wpływ na doczesne współżycie 
ludzi. Stawał się błogosławieństwem nagich, głodnych, ślepych, głuchych, para-
lityków, wszystkich, którzy zdawałoby się już żadnej nadziei na ziemi nie mieli. 
Dzieje dobroczynności chrześcijańskiej, opieki społecznej, szpitalnictwa, opieki 
nad pracą ludzką świadczą, że Kościół, choć nie uważał tych spraw za własną 
domenę, wywierał jednak na nie przepotężny, błogosławiony wpływ. Pozostało to 
w świadomości wieków współczesnych, bo gdy zbierał się Sobór, zewsząd wołano 
o obecność Kościoła w świecie współczesnym.

Czy Kościół jest obecny w świecie współczesnym? Rzecz oczywista, że tak, 
bo Chrystus więcej nie umiera. Umierając na Kalwarii, wszczepił się w swój 
Kościół, jest w nim obecny i dziś. Kościół nie mógłby w naszej Ojczyźnie do-
żyć do roku 1966, gdyby był tylko społecznością ludzką, gdyby nie żył w nim 
Chrystus. Trwałość i niezniszczalność Kościoła polega na tym, że jest w nim żyją-
cy i uświęcający Chrystus.

A jednak świat woła dzisiaj o obecność Kościoła w świecie współczesnym. 
Jak ją rozumieć? Był to problem niesłychanie trudny, ponieważ cały świat prze-
kazał na Sobór tyle „obstalunków” i tyle żądań od Ojców Soborowych, że z tego 
powstały już biblioteki. Czego ludzie nie oczekiwali od tych dwu i pół tysiąca 
biskupów zebranych z całego globu ziemskiego! Jakie nadzieje z ich pracą wią-
zali! Były to nadzieje przekraczające niekiedy możliwości teologów, filozofów, 
socjologów religii, egzegetów, biblistów. Bo przecież nie ekonomistów, polityków, 
ministrów, ambasadorów, tylko ludzi konsekrowanych dla modlitwy i przepowia-
dania Ewangelii!

Wy sami w skromnym kontakcie z Soborem, jaki mogliście mieć tu, w Polsce, 
pomimo braku prasy katolickiej i rzetelnej, pogłębionej informacji, oczyszczonej 
od zadań, recept i nalotów politycznych, wyczuwaliście, ile wymagań stawiano bi-
skupom polskim, udającym się na Sobór. Były to zadania, które właściwie bardzo 
często należą nie do kapłanów, ale do rządców państw. Nieraz pytaliśmy, dlaczego 
mamy się na Soborze zajmować problemami głodu czy wojny, skoro należą one 
do państw i ministerstw. Tym więcej, że w Polsce istnieje rozdział Kościoła i pań-
stwa i starannie czuwa się nad tym, aby Ewangelia Chrystusowa nie przenikała 
w teren życia doczesnego. A jednak, pomimo tych wszystkich teoretycznych za-
strzeżeń, rzeczywistość życiowa domagała się od nas, abyśmy byli wrażliwi i na te 
doczesne, ludzkie sprawy.

Sobór istotnie miał wiele pracy z tym „zamówieniem społecznym” całej 
rodziny ludzkiej. Dlatego też projekt schematu o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym podlegał licznym przepracowaniom. Gdy wydało się nam, że jest 
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już jako tako doskonały, poszedł na aulę soborową. Wystarczyła jednak dyskusja 
II i III sesji soborowej, aby przekonać się, ile najrozmaitszych spostrzeżeń przy-
wożą z całego globu ziemskiego biskupi europejscy, amerykańscy, afrykańscy, 
azjatyccy, australijscy czy z Oceanii i jak oni różnie widzą w swym środowisku 
współczesną rzeczywistość i niedolę rodziny ludzkiej. Rozpoczęły się przemówie-
nia biskupów o człowieku, o osobie ludzkiej, o wszystkich niedolach wieku XX, 
o straszliwej męce człowieka zamienianego w krematoriach na popiół, którym 
użyźniano pola, o męce niedożywionego, o miliardach głodujących, o niekończą-
cych się wojnach – których po zakończeniu II wojny światowej było już ponad 
czterdzieści – o ciągłym zagrożeniu strasznymi potęgami zbrojących się nieustan-
nie państw, które mają na ustach pokój, a w sercu – zbrojownię.

Słuchając tych jęków całej rodziny ludzkiej, wydzierających się z ust 
wszystkich biskupów świata, zrozumieliśmy, że nasz projekt, chociaż bardzo 
wszechstronny, jest niewystarczający, ubogi. Trzeba było jeszcze raz odesłać go 
do Komisji i wrócić do niego na nowo, jak to się stało w czasie IV sesji. Ale i wte-
dy, gdy w nowym projekcie wszystkie niedole ludzkie zostały jako tako przed-
stawione, jeszcze odnieśliśmy wrażenie, że to nie wszystko, że męka ludzka jest 
o wiele cięższa, trudniejsza, bardziej skomplikowana i zróżnicowana, aniżeli może 
to opisać najdoskonalszy nawet projekt.

Trudno jednak było czekać. Trzeba było powiedzieć to, co dało się powie-
dzieć. Tak powstała Konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym. 
W dwóch rozdziałach części I jest mowa o człowieku i jego wysokiej godności. 
Jest to wołanie, aby człowiek chciał uwierzyć w swą wspaniałą godność osoby 
ludzkiej, w swoje szczytne powołanie, aby wyzwolił się z pesymizmu, który go 
zżera, obezwładnia i zabiera mu wszystkie energie twórcze. W części II jest mowa 
o niedoli rodziny ludzkiej, o męce w dziedzinie życia rodzinnego i wychowania 
dzieci. Ta męka jest dzisiaj tak upowszechniona, iż słusznie można powtórzyć zda-
nie [Alji] Rachmanowej z Fabryki nowych ludzi6: „Łatwiej jest człowieka urodzić 
aniżeli go wychować”. Człowiek jest odpowiedzialny za akt przekazania życia, 
ale nie jest [całkowicie] odpowiedzialny za to, co się z dzieckiem stanie, gdy już 
opuści [łono] matki. Olbrzymia dziedzina zróżnicowanej kultury ludzkiej jest nie-
kiedy spoganiała, wyprana z wszelkiej treści, jak to widzimy w kinie, w telewizji, 
w teatrze, we współczesnej sztuce, rzeźbie, malarstwie czy architekturze.

I wreszcie – dalsze rozdziały części II zajmują się ogromną dziedziną życia 
społecznego i ekonomicznego. Musiałem się tym na Soborze zajmować, przema-
wiając z ramienia biskupów polskich, jako „magister in Israel”7, a nie polityk. 
Trzeba było pokazać nadzieje świata na uchrześcijanienie olbrzymiej dziedziny 
życia ludzkiego, jaką jest życie gospodarcze; co czynić, aby służyło ono czło-
wiekowi, rozwojowi jego osobowości, a nie anonimowym potęgom, które z dóbr 
wypracowanych w trudzie przez ludzkie dłonie tworzą narzędzie nieustannego za-
grożenia, wzajemnej udręki, powrotu niewoli dla człowieka pracującego.
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Ostatnie rozdziały części II poruszają tematy najboleśniejsze z bolesnych; 
pokój i wojna ciągle grożąca spokojnemu życiu ludzkiemu i kulturze ludzkiej. 
Sobór musiał się zająć również i tym, pomimo że sprawy te należą do dziedziny 
przyrodzonej, materialnej, i że sprawom tym służy ONZ, państwa, ministerstwa, 
bogato rozbudowana administracja państwowa, kolosalne molochy współczesne, 
które rządzą narodami.

Widocznie więc nie da się przeprowadzić praktycznie teoretycznej zasady 
zrodzonej dopiero w XIX wieku – o rozdziale Kościoła i państwa, porządku nad-
przyrodzonego i przyrodzonego, Bożego i ludzkiego. Widocznie Chrystus, który 
przyszedł zbawiać rodzaj ludzki, stał się Człowiekiem po to, aby „Boże” przynieść 
ludzkości i aby ludzkość mogła nawet to, co „człowiecze”, uratować na ziemi, 
z pomocą Bożych sił, Bożej miłości i łaski. Jak widzimy, podziału nie ma i być 
nie może! Ludzkość nadal będzie wołać, jak wołała do Soboru Watykańskiego II, 
o obecność Kościoła w świecie współczesnym.

Jest to chyba jakaś powrotna fala, po wszystkich kratach, które wiek XIX 
ustawiał dla myśli ludzkiej. Jest to wielkie wołanie o humanizację życia ludzkie-
go, o wolność dla człowieka, o wyzwolenie go spod przymusów i gwałtów, jakimi 
jest dzisiaj krępowany, bez prawa do prawdy, do wolności, do sprawiedliwości, 
do szacunku i miłości.

IDZIE „NOWE”…

Sobór odpowiedział temu wołaniu i chociaż chciał być przede wszystkim pa-
storalnym, stał się Soborem humanistycznym. Akcentów humanistycznych było 
bardzo wiele. Widać to szczególnie w „deklaracjach soborowych”, wygłoszonych 
na forum Świętego Piotra, w dniu 8 grudnia. Widać to także w misji, którą Papież wy-
słał do Konstantynopola. To samo uczynił Patriarcha Konstantynopola, który przysłał 
swojego wysłannika do auli soborowej8. Powiedzieli sobie: Bracia, co było orzeczo-
ne przed dziewięcioma wiekami, niech już nie istnieje. To jest przeszłość! Szukajmy 
nowych dróg i nowych rozwiązań. Zagrożenie rodziny ludzkiej jest wspólne, a nie-
bezpieczeństwo – tak olbrzymie, że musimy przekreślić wszystkie płoty ekskomunik 
i, podając sobie dłonie, powiedzieć: Ratujmy od ostatecznej zagłady rodzinę ludzką!

Był to wzruszający moment. Siedząc przy stole prezydialnym Soboru, oglą-
dałem z bliska, jak wysłannik Konstantynopola w swoich powłóczystych sza-
tach obejmował uściskiem Pawła VI. Wszyscy zrozumieliśmy – idzie „nowe”9 
na świat! Wobec tego „nowego” dłonie uzbrojone w stal muszą opaść! Człowiek 
musi rozbroić swoje serce i zrozumieć, że przede wszystkim jest miłością, a nie 
pięścią czy grozą. Pragnieniem wszystkich umęczonych ludzi, krzykiem ich serca, 
jest wołanie: pokażcie nam serce, a nie pięść! Już dość mamy rdzewiejącej stali. 
Pokażcie nam nierdzewiejące serca. Zacznijmy rządzić się sercem!...
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To powiedział całemu światu Sobór Watykański II, w dniu 7 i 8 grudnia. 
Mowom tym towarzyszyła Matka Życia, Maryja, której ogromny portret arrasowy 
zwisał w portyku Bazyliki Piotrowej. Z ramion Maryi wyrywał się do całej rodzi-
ny ludzkiej, do wszystkich swoich braci i sióstr, Jezus Chrystus, który więcej nie 
umiera i który przyszedł na świat, aby wszystkich zespolić.

To są nowe nurty Soboru. Wydaje się, że jeszcze długo będziemy myśle-
li raczej tymi generalnymi nurtami, jeszcze nieprędko przejdziemy do rozważań 
szczegółowych, które są tak bogate w myśli. Musimy zdać sobie sprawę przede 
wszystkim z tych ogólnych szlaków, które wytknął Sobór i po których ludzkość 
musi nauczyć się chodzić niemowlęcymi krokami. Dotąd chodziła po szlakach 
dziejów w Goliatowej zbroi, a dziś musi się nauczyć chodzić stopami Dawida, sto-
pami Dziecięcia z Betlejem, aby wszyscy pojęli przynajmniej jedno, że jesteśmy 
dziećmi wspólnego Ojca.

PRACA BISKUPÓW POLSKICH W RZYMIE NA RZECZ POLSKI TYSIĄCLECIA

Na takim tle biskupi polscy obecni na Soborze jednocześnie pracowali na rzecz 
Polski Tysiąclecia. Mieliśmy więc dwojakie zadanie. Nie mogliśmy zapomnieć 
o tym, że świat współczesny w Polsce to „Polska Tysiąclecia”, że właśnie ona wej-
dzie w oczekiwany rok 1966, po dziewięcioletnim rachunku sumienia Wielkiej 
Nowenny z naszego chrześcijaństwa, z tego, na ile ono jest w nas autentyczne.

Myśląc o tym, my, biskupi polscy, wystosowaliśmy do episkopatów całego 
świata listy, donosząc im, że Polska doszła do Tysiąclecia chrześcijaństwa i do-
tychczas pozostała wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu. 
Mówiliśmy o tym, że 14 kwietnia upłynie tysiąc lat od chwili, gdy Polska zosta-
ła ochrzczona. Mówiliśmy o naszych przeżyciach, o naszej ciężkiej, a niekiedy 
bolesnej, drodze współżycia z innymi narodami chrześcijańskimi, i prosiliśmy: 
Módlcie się za nas. A jeśli możecie, to przybądźcie do nas, abyśmy mogli wspólnie 
śpiewać „Te Deum” Narodu polskiego za Tysiąclecie Chrztu.

Chrzest Narodu polskiego czy chrzest Polaków? Zapewne, Kościół już od ty-
siąca lat, czyli od chrztu pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka, chrzci 
Polaków. Ale ochrzczeni ludzie, wchodząc w życie Narodu, sprawiali stylem swo-
jego chrześcijańskiego życia, że Naród stawał się coraz bardziej chrześcijański. 
Można więc mówić o chrzcie Narodu. Odchodzili do Ojca Niebieskiego ochrzczeni 
Polacy, ale na ziemi pozostawał ochrzczony Naród i nikt nie ma dziś odwagi za-
przeczyć temu, że na ziemi polskiej żyje Naród chrześcijański, a więc Polska ka-
tolicka. Właśnie do niej, do katolickiej Polski, woła się dzisiaj, aby i w niej Kościół 
był obecny we wszystkich naszych bolesnych sprawach. I my tylko tego pragniemy.

Nie wszystkie jednak nasze myśli były należycie zrozumiane. Nie gorszymy 
się tym! Być chrześcijaninem do końca jest rzeczą trudną, zwłaszcza dla tych, 
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którzy programowo odżegnują się od wpływu nauki Kościoła na życie codzienne. 
Może teoretycznie w gazetach woła się o obecność Kościoła w świecie współcze-
snym, ale w Ojczyźnie naszej Kościół nie może być obecny w wielu dziedzinach 
współczesnego życia – i nie może swojej błogosławionej prawdy przekazać trud-
nym do rozwiązania problemom świata współczesnego.

Na tym polega trudność i cały problem, który tak zaniepokoił zwłaszcza na-
szą inteligencję, zawsze wrażliwą, chociaż nie zawsze umiejącą spokojnie i cier-
pliwie [wszystko] do końca przemyśleć. W trudnych sprawach trzeba zdobyć się 
na spokój i dojrzałość postawy, w przekonaniu, że po tysiącu lat pracy Kościoła 
w Polsce ten Kościół jeszcze nigdy Polsce krzywdy nie wyrządził. Bywało tak, 
że na arenie walki Narodu nie było nikogo. Pozostawał tylko Kościół, jak Maryja 
pod krzyżem, aby ocierać łzy Narodu. Gdy wszyscy opuścili Naród i nikt już nie 
mógł przyjść mu z pomocą, pozostawał z Narodem tylko Kościół.

Trzeba więc mieć dużo spokoju i żywej wiary. Wtedy, gdy są niejasne, mgli-
ste sytuacje, powinny dojść do głosu sumienie i resztka prawości i one to powinny 
odpowiedzieć strwożonym i zalęknionym.

Nie chciałbym więcej na ten temat mówić. Pragnę zakończyć słowami, któ-
re były czytane w czasie Mszy Świętej, a które – pisane przez świętego Pawła 
do Rzymian – jeszcze do dnia dzisiejszego czekają na pełną realizację, ciągle są 
nowe i świeże. Spróbujmy je w XX wieku, na progu naszego Tysiąclecia, na nowo 
wykonać. Oto one: „Bracia, nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu 
złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko przed Bogiem, 
ale przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe i jeśli to od was zależy, ze wszyst-
kimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, ale pozostawcie to 
gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem: moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi 
Pan. Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj 
mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”10. Idź i ty, i czyń podobnie! Amen.

Teraz, imieniem Ojca Świętego, udzielę Wam błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 18.02.[19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Zob. tekst 15 przyp. 8.
2 Społeczność doskonała.
3 Zob. Kol 1,24.
4 Zob. J 11, 21–27.
5 Ewangelia z formularza Mszy Świętej III niedzieli po Objawieniu Pańskim; MszRz (1965) 

– Mt 8,1-13.
6 Alja Rachmanowa, Fabryka nowych ludzi, tł. Leodegarda Schechtel, Poznań 1936. Powieść 

rosyjskiej pisarki wydalonej z Rosji w 1925, wydana w Salzburgu w 1935 pod tytułem Die Fabrik 
des neuen Menschen.
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7 Mistrz w Izraelu.
8 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
9 Ksiądz Prymas nawiązuje do powieści Antoniego Gołubiewa Bolesław Chrobry, t. 2: 

Szło nowe.
10 Lekcja z formularza Mszy Świętej III niedzieli po Objawieniu Pańskim; MszRz (1965) – 

Rz 12,16-21.
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KOŚCIÓŁ OBECNY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM  
I W POLSCE MILENIJNEJ

Warszawa, kościół Wszystkich Świętych, 23 stycznia 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Pragnę na wstępie wypełnić życzenie Ojca Świętego Pawła VI, który pod-
czas audiencji pożegnalnej po zakończeniu Soboru prosił mnie, aby katolickiej 
Warszawie przekazać jego uczucia pasterskie, a zarazem najmilsze wspomnienie, 
które zachował w sercu swoim jako były mieszkaniec naszej Stolicy.

Ojciec Święty interesuje się żywo Stolicą, jej obecnym stanem i wyglądem. 
Prosił, aby szczególnie w roku tysiącznym od Chrztu Polski wypowiedzieć Wam 
jego uczucie radości, pasterskie pozdrowienia i pełne uznanie dla ludu Bożego za-
wsze wiernego Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi świętemu. 
Czynię to z tym większą radością, że w okresie pracy soborowej sam doznałem od 
Ojca Świętego żywej pomocy, uznania i głębokiego zrozumienia.

ZADANIA JUBILEUSZU POSOBOROWEGO

A teraz pragnę iść po linii waszych zainteresowań i przekazać Wam kilka 
myśli z Soboru.

Jest to szczęśliwa okoliczność dla nas jako Narodu, który stanął obecnie w ty-
siącznym roku od Chrztu, że nasze przeżycia religijne, przywiązanie, wiara i mi-
łość, niezwykle mocno zostały wzbogacone przez sprawy poruszane na Soborze. 
Tym więcej, że w czasie sesji soborowych Polska katolicka we wszystkich ka-
tedrach i świątyniach, a szczególnie na Jasnej Górze, nie ustawała w modlitwie. 
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Modlitwa utrzymywała nieustannie waszą uwagę na pracach Soboru. Modląc się 
w świątyniach polskich, sercem biegliście do auli soborowej.

Była to tym szczęśliwsza okoliczność, że nie mogliście być w Polsce nale-
życie i wyczerpująco informowani o Soborze i jego pracach. Na przeszkodzie stał 
brak prasy katolickiej, która mogłaby wczuwać się w ducha prac Soboru i pisać 
zgodnie z rzeczywistością. Sprawozdania z auli soborowej były czynione prze-
ważnie przez ludzi, którzy w pracach soborowych bardziej doszukiwali się proble-
mów politycznych niż teologicznych. Zresztą korespondenci prasy polskiej chlu-
bili się tym, że są niewierzący. Czy sprawozdania z Soboru, a więc z prac ludzi 
wierzących nad prawdami wiary, mogły być utrzymane na należytym poziomie 
i z szacunkiem przekazywane ludziom wierzącym przez ludzi niewierzących?! To 
było niemal niemożliwe i dlatego też sprawozdania, które otrzymywaliście [dzięki 
prasie], bardzo często były zniekształcone. Może powoli zdołamy po kolei uwy-
datnić szczególnie te momenty, które w sprawozdaniach wypadły inaczej aniżeli 
wyglądały na auli soborowej. Ale to jest sprawa dalsza. Przyjdzie na to czas.

Jak wiecie, Ojciec Święty ogłosił Jubileusz posoborowy, który ma się odby-
wać nie Rzymie, ale we wszystkich katedrach całego świata katolickiego. Będzie 
on przede wszystkim modlitwą do Ducha Świętego, bo na Soborze i w katedrach, 
i w świątyniach przede wszystkim działa Duch Święty, ożywiający i uświęcający. 
Dlatego też Jubileusz posoborowy będzie przede wszystkim modlitwą do Ducha 
Świętego1.

Będzie to również czas na przezwyciężenie najrozmaitszych przeszkód, któ-
re mogą istnieć w naszej umysłowości, woli i sercu. Są to rozmaite wady i złe 
skłonności, tak właściwe każdemu z nas. Trzeba będzie przezwyciężać je przez 
spowiedź i Komunię Świętą, aby z czystym umysłem i wolnym sercem przyjąć 
prawdy, które Sobór Watykański II przekazał ludowi Bożemu. To będzie drugie 
zadanie do wypełnienia w czasie Jubileuszu posoborowego.

A trzecie zadanie będzie polegało na omawianiu w katedrach konstytucji, 
dekretów czy rozmaitych wypowiedzi i deklaracji soborowych, aby lud Boży za-
poznał się z nimi przynajmniej w ogólnych zarysach. Jubileusz ten w najbliższych 
dniach ogłosimy z ambon w naszej archidiecezji i zawezwiemy Was, abyście na-
wiedzali Bazylikę Archikatedralną Świętego Jana i tam brali udział w jubileuszo-
wych, posoborowych obrzędach.

Chciałbym przy tym podkreślić niezwykle doniosłą myśl. Ojciec Święty, 
wygłaszając przemówienie zapowiadające Jubileusz, uwydatnił, że w diecezji 
najważniejszą świątynią, w której naucza biskup, jest katedra. Biskupi wezwani 
na Sobór, pouczeni przez Ducha Świętego, wracają do swej katedry i tam nauczają 
tych prawd i przekazują te światła, które sami otrzymali w pracy soborowej. Przez 
to uwydatnia się pozycja biskupa w Kościele.

Dotychczas jubileusze odbywały się w Rzymie. Ogłaszając jubileusz, papieże 
zawsze wzywali świat katolicki do pielgrzymek do grobu świętego Piotra. W na-
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uce wyrażonej w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w rozdziale III, Sobór 
uwydatnił, że biskupi z ustanowienia Bożego, jako następcy Apostołów, są wła-
ściwymi organizatorami kultu eucharystycznego i nauczycielami Prawdy. Do bi-
skupów należy czuwać nad tym, aby we wszystkich świątyniach diecezji służba 
liturgiczna i eucharystyczna była należycie zorganizowana dla dobra ludu Bożego. 
Do biskupów należy powoływać kapłanów i posyłać ich, aby oni, imieniem bisku-
pa, nauczali we wszystkich świątyniach, które im biskup wskaże.

W ten sposób Sobór, który zaczął pracę w Bazylice Świętego Piotra, w swo-
ich biskupach rozszedł się na cały świat i ma dalej pracować przez tych właśnie 
biskupów w ich katedrach i diecezjach. Jest to pewna decentralizacja w Kościele 
Bożym. Kościół dzisiaj może sobie na to pozwolić. Przez kilka wieków po Soborze 
Trydenckim, po wielkiej rewolucji religijnej wywołanej przez Lutra i Kalwina, 
Kościół starał się raczej skoncentrować przy papieżu. Ale dziś, wzmocniony 
w swej organizacji centralnej, może sobie pozwolić na to, aby podkreślać znacze-
nie biskupa nauczającego w diecezji. Takim pierwszym krokiem ma być Jubileusz 
posoborowy, który odbywać się będzie w katedrach.

Sobór się skończył w Bazylice Świętego Piotra, ale w Kościele nadal trwa. 
Ślady jego trwania zaznaczą się w Jubileuszu posoborowym, jak również w pracy 
posoborowej, którą będziemy prowadzili przez szereg lat.

POLSKI JUBILEUSZ MILENIJNY

Z Jubileuszem posoborowym łączy się u nas w Polsce Jubileusz milenij-
ny. Na ten Jubileusz biskupi polscy uzyskali od Ojca Świętego szczególne łaski 
i o nich, w swoim czasie, Wam powiemy. W najbliższą niedzielę w całej Polsce 
będzie czytany List biskupów polskich o wielkim „Te Deum” Narodu z okazji 
Tysiąclecia Chrztu Polski. W dniu 14 kwietnia bieżącego roku upłynie równo ty-
siąc lat, gdy książę gnieźnieńsko-poznański Mieszko I, wraz ze swoim dworem, 
przyjął chrzest święty. Ta data uważana jest za oficjalną datę przyjęcia przez Polskę 
Chrztu Świętego, jakkolwiek badania historyczne wykazują, że już przedtem tu 
i ówdzie, zwłaszcza na terenie Polski południowej, znany był krzyż i przepowiada-
na była Ewangelia. Jednak historycy badający przeszłość polską na ogół są zdania, 
że początek chrześcijaństwa w Polsce trzeba wiązać z datą 14 kwietnia 966 roku.

Jubileusz milenijny będzie miał miejsce w katedrach i we wszystkich świąty-
niach parafialnych, jak to zapowie nam List biskupów na Tysiąclecie Chrztu Polski. 
Obok tego Listu będzie czytany w okresie Wielkiejnocy inny List, wystosowany 
przez Ojca Świętego Pawła VI na Tysiąclecie Chrztu Polski – do Narodu polskiego2.

Ojciec Święty chciał, aby w dniu 13 stycznia w Rzymie, a więc w centrum, 
z którego chrześcijaństwo wyszło ku Polsce, rozpoczęte były uroczystości mi-
lenijne. W wielkiej sali Palazzo Pio, w pobliżu Watykanu, odbyła się akademia, 
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otwierająca uroczystości światowe Tysiąclecia Chrztu Polski3. Od tego momentu 
w całym świecie katolickim rozpoczęły się modlitwy, akademie, sesje naukowe, 
uroczystości religijne i społeczno-religijne, w których cały świat katolicki będzie 
wraz z nami dziękował Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za tysiąc lat naszej wier-
ności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Było to więc doniosłe zdarzenie, gdy w dniu 13 stycznia Ojciec Święty wraz 
z przeszło dwudziestoma kardynałami i całym korpusem dyplomatycznym akre-
dytowanym przy Stolicy Świętej, czyli przedstawicielami wszystkich państw, któ-
re mają swoich posłów przy Watykanie, przybył na salę i brał udział w akademii 
ku uczczeniu Polski chrześcijańskiej.

Już przedtem, my, polscy biskupi, obecni na Soborze, staraliśmy się o to, aby 
cały świat katolicki powiadomić o tej uroczystości, którą przeżywamy w bieżącym 
roku w naszej Ojczyźnie. Dlatego w dniu 4 grudnia ubiegłego roku na auli sobo-
rowej czytane było orędzie Prymasa Polski do całego Soboru, donoszące Ojcom 
Soborowym o Tysiącleciu Chrztu Polski i zapraszające wszystkich biskupów i cały 
świat katolicki do modlitwy dziękczynnej z Kościołem Chrystusowym w Polsce. 
Orędzie to jednocześnie zapraszało do współdziałania wszystkie polonijne zespo-
ły całego świata, aby chciały przybyć do Polski i wziąć udział w uroczystościach 
Tysiąclecia.

Jednocześnie z Orędziem czytanym na auli soborowej rozdane były Ojcom 
Soborowym piękne, wierne kopie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dużych 
rozmiarów. W ciągu kilkunastu minut w ręku wszystkich biskupów całego świata 
katolickiego znalazł się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Miał to być, w na-
szych intencjach, znak, że Polska katolicka oczekuje od biskupów katolickich ca-
łego świata modlitwy przez Dziewicę Wspomożycielkę, Panią Jasnogórską.

Biskupi dobrze zrozumieli nasze intencje, bo dziękowali z wielkim entuzja-
zmem za ten dar i powieźli go do swoich katedr biskupich całego świata. Dziś mo-
żemy powiedzieć, że nie ma katedry biskupiej na globie, w której nie byłby obecny 
obraz naszej Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej. To niewątpliwie olbrzymie wra-
żenie spotęgowane zostało przez fakt, że z woli Ojca Świętego w tym samym dniu, 
4 grudnia, poświęciłem w Rzymie, na przedmieściu Borgata di Rustica, w nowej 
dzielnicy, kamień węgielny pod kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej4, ku upamiętnieniu Tysiąclecia Chrztu Polski. Ojciec Święty 
chciał, aby taki kościół powstał w Rzymie. Kościół stanie już w ciągu tego roku 
i zostanie tam umieszczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dokładna kopia 
Obrazu tak dobrze Wam znanego i tak przez Was wszystkich miłowanego.

Aby jeszcze bliżej zainteresować i poinformować biskupów katolickich ca-
łego świata o naszych przeżyciach religijnych w ciągu dziesięciu wieków, wysto-
sowaliśmy specjalne listy, w liczbie 56, do wszystkich episkopatów europejskich, 
amerykańskich, afrykańskich, azjatyckich, australijskich, na Oceanii, wszędzie, 
gdzie Kościół Chrystusowy przepowiada Dobrą Nowinę. W listach tych bisku-
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pi polscy zwracają się do biskupów katolickich w sprawach Bożych, mówiąc im 
o Kościele katolickim w Polsce i prosząc ich o modlitwę.

Przy tej okazji w niektórych listach poruszyliśmy ważniejsze przeżycia histo-
ryczne, radosne lub bolesne, które Naród nasz łączą z innymi narodami katolicki-
mi. Poruszyliśmy to w duchu chrześcijańskiej prawdy i miłości, chrześcijańskiego 
przebaczenia i pojednania. To jest właściwa treść wszystkich niemal listów wysto-
sowanych do 56 episkopatów całego świata katolickiego. W ten sposób biskupi 
polscy przypominali światu Polskę katolicką i przedstawiali ją od najlepszej strony. 
Świadomi, że czynimy to w sposób jak najbardziej kapłański, biskupi i religijny, 
skoncentrowaliśmy uwagę całego świata katolickiego na Polsce. Uważamy, że jest 
to rzetelna, uczciwa praca, przynosząca jak najlepsze imię Polsce Chrystusowej, 
katolickiej. Zadanie to spełniliśmy z godnością, świadomi, że jesteśmy obywa-
telami kraju i że Kościół katolicki w Polsce zawsze był wierny ludowi Bożemu 
i zawsze wychowywał w duchu prawdziwej miłości Ojczyzny. Kościół katolicki 
w Polsce pogłębił przyrodzoną miłość ku Ojczyźnie nadprzyrodzonymi mocami 
branymi z Ewangelii i Krzyża.

WOŁANIE LUDZKOŚCI O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA  
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Na tym naszym rodzimym tle toczyły się prace Soboru Watykańskiego II. 
Wielka Nowenna trwała dziewięć lat, a Sobór – cztery lata, ale wiele spraw, któ-
re poruszył Sobór, było już przedtem poruszonych w Wielkiej Nowennie. Był to 
wielki rachunek sumienia czyniony przez dziewięć lat w Polsce, a wzmocniony 
przez to, że jednocześnie od czterech lat cały Kościół powszechny czynił rachunek 
sumienia i badał owoce swej pracy. Kościół przyglądał się sobie, jak to uczynił 
w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, a jednocześnie chciał przyjrzeć się swojej 
pracy w świecie współczesnym – czy jest w tym świecie współczesnym obec-
ny. Niezwykle znamienne dla czasów dzisiejszych jest wołanie całego świata, aby 
Kościół był obecny we wszystkich naszych dziennych sprawach.

Nieraz słyszy się u nas, że wystarczy, aby Kościół był obecny w świątyniach, 
aby zajmował się sprawami kultu. Tymczasem cały świat wołał, aby Kościół był 
obecny w świecie współczesnym, aby był obecny w tym wszystkim, co świat 
współczesny przeżywa, co go męczy, co jest jego niepokojem i udręką, co wy-
maga rozwiązania, aby życie stało się możliwe, aby człowiek żył w pokoju, bez 
trwogi o jutro, aby współżycie między ludźmi i między narodami było coraz bar-
dziej pokojowe.

Gdy w czasie pobytu za granicą na Soborze przeglądaliśmy sterty pism, wi-
dzieliśmy zewsząd wołanie, aby Kościół nie zamykał się w świątyni, ale wyszedł 
za progi świątyń i przyjrzał się życiu ludzkiemu.
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Na dzień 8 grudnia, na zakończenie Soboru, Papież, pomimo niepewnej pogo-
dy, kazał zbudować wielkie trybuny przed Bazyliką Piotrową i tam odbył uroczy-
stość zamknięcia Soboru. W czasie tej konkluzyjnej uroczystości wystąpiły grupy 
kardynałów i odpowiednio dobranych ludzi. W każdej grupie było trzech kardyna-
łów i kilku przedstawicieli danego działu życia ludzkiego. Grupy te wysyłały orę-
dzia do całego świata5. Było wysłane orędzie do rządców państw, do zwierzchników, 
do ministrów i premierów z prośbą, aby rządzili ludem Bożym świadomi, że są to 
dzieci Boże. Działo się to na oczach kilkudziesięciu misji specjalnych, które różne 
państwa przysłały na zamknięcie Soboru. Wszyscy oni usłyszeli orędzie soborowe, 
które było jak gdyby dalszym ciągiem orędzia wygłoszonego przez Papieża w ONZ.

Inne orędzie skierowane było do uczonych, myślicieli, filozofów, badaczy 
tajemnic przyrody, którzy starają się oddać naukę na pokojową służbę narodom. 
To było wzruszające!

Inny message był skierowany do wszystkich, którzy zajmują się ubogimi, 
opuszczonymi, wygłodzonymi. Było to wezwanie, aby narody zasobne dzieliły się 
chlebem z narodami głodującymi.

Inne orędzie skierowano do wszystkich cierpiących, a zwłaszcza ociem-
niałych. W tej grupie znalazłem się i ja, obok kardynała z Azji, Japończyka. Tuż 
obok mnie stał ociemniały człowiek, którego do tronu Papieża prowadził przy-
jaciel człowieka, pies. A Papież pochylił się nad przyjacielem człowieka i przy-
piął mu na szyi, na wstążce, odznakę za wierną służbę. Tak to w obliczu całego 
Kościoła, wszystkich biskupów i przedstawicieli wszystkich narodów, uczczony 
był przez Sobór nawet... pies. Czyż nie jest to wskazanie, że tym bardziej winien 
być uczczony każdy człowiek, jak uczy tego Kościół współczesny!

Bardzo się ucieszyłem, że znalazłem się w grupie, która posyłała orędzie 
do ociemniałych. Byłem bowiem przez kilka lat kapelanem w Zakładzie dla 
Ociemniałych w Laskach, w czasie wojny i Powstania Warszawskiego. Dlatego 
też za szczególną łaskę uważałem sobie, że powołano mnie do tej grupy kardyna-
łów, która wysyłała orędzie do wszystkich cierpiących i ociemniałych.

Te najrozmaitsze orędzia wskazują, że Kościół chce odpowiedzieć wołaniom 
całej rodziny ludzkiej. Pragnie nie tylko w świątyni wołać: „Chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj”, czy „Odpuść nam nasze winyv, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom”, ale chce to samo powiedzieć całej rodzinie ludzkiej. I mówi to!

Skoro dzisiaj świat woła o obecność Kościoła we wszystkich naszych dzien-
nych sprawach, to znaczy, że dawna, dziewiętnastowieczna teoria o rozdziale 
Kościoła i państwa właściwie się załamała, nie zdała próby życia. Współczesne 
narody, chociaż są tak potężne i rozporządzają wielkimi siłami, nie mogą sobie 
poradzić z problemami świata współczesnego bez pomocy Krzyża i Ewangelii 
Chrystusowej. Wskazywałoby to na to, że tak zwane życie publiczne nie może 
być właściwie życiem „odczyszczonym”, oderwanym od religii. Bogaty, potęż-
ny świat życia świeckiego, przyrodzonego, nie poradzi sobie sam. A wielkie bo-
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gactwa i potęgi, którymi rozporządzają państwa współczesne, mogą być niekiedy 
użyte na zło i ku katastrofie całej rodziny ludzkiej, jeśli nie będą rządzone duchem 
Chrystusowej Ewangelii. To daje dużo do myślenia.

I z Polski wołano o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Dochodziły 
listy do biskupów, aby bardziej zainteresowali się życiem doczesnym, aby nie od-
suwali się od boleści człowieka współczesnego. My rozumiemy, że to jest nasz 
obowiązek.

Ile razy bywało w dziejach naszego Narodu, że Naród ten był osamotniony 
i opuszczony. Niekiedy przez wieki nie mieliśmy własnej państwowości. A w po-
czątkach, zwłaszcza w okresie ciężkich wojen piastowskich, gdy Polska była podzie-
lona na zwalczające się rody, cześć do świętego Wojciecha i świętego Stanisława, 
[tych] świętych biskupów – gnieźnieńskiego i krakowskiego, ratowała jedność 
Narodu. W czasie 150-letniej niewoli, gdy nie mieliśmy własnego państwa, jedy-
ną wiążącą i jednoczącą siłą, obok potęgi kultury ojczystej, był Kościół, religia 
Chrystusowa. One były zawsze obecne, przytomne w dziejach Narodu. Stanowiły 
o tym, że Naród się nie wynarodowił, nie wyzbył ambicji walki o wolność, że miał 
poczucie należnej sprawiedliwości, a wiązał się i ratował przez nadprzyrodzoną mi-
łość chrześcijańską. Kościół, zawsze obecny w Ojczyźnie naszej przez tysiąc lat, 
nigdy nie opuszczał Narodu, a wcielony w jego życie przez Ewangelię i Krzyż, speł-
niał zadanie jednoczącego i miłującego wszystkich ośrodka dążeń całego Narodu.

Wiemy, że nie wszystko udało się nam najlepiej. Wiele najlepszych intencji 
zależy od współdziałania dobrej woli ludzkiej. Niekiedy jest niesłychanie trudno 
wolę ludzi skoordynować i zmobilizować. Ale jednocześnie wiemy, że Kościół 
wypełnił swoje zadanie w Ojczyźnie naszej tak, jak tylko mógł to uczynić.

I dzisiaj, gdy w całym świecie woła się o obecność Kościoła w świecie współ-
czesnym, rozumiemy, że i w Polsce Kościół musi być obecny nie tylko w świą-
tyni! Musi być obecny wszędzie, gdzie mówi się o człowieku, gdzie usiłuje się 
bronić godności osoby ludzkiej, jak wzywa nas do tego Konstytucja pastoralna 
o Kościele w świecie współczesnym (część pierwsza, rozdział I i III).

Kościół obecny w świecie współczesnym to znaczy obecny w naszym sercu, 
myślach, woli, życiu duszy i ciała, obecny w rodzinach katolickich, w książce, 
w szkole, w wychowaniu, w kulturze Narodu, w twórczości literackiej, w dziedzi-
nie malarstwa, rzeźby i architektury, w teatrze, radio i telewizji. To znaczy obecny 
również w życiu społecznym i ekonomicznym, jak mówi o tym Konstytucja pasto-
ralna w rozdziale III części drugiej, to znaczy obecny wszędzie tam, gdzie decy-
duje się o wojnie i pokoju, o czym mówi rozdział V części drugiej tej Konstytucji.

Świat współczesny woła o obecność Kościoła, bo sam nie może sobie pora-
dzić ze wszystkimi udrękami współczesnymi. Trzeba więc powrócić do Ewangelii. 
Wszyscy, nawet ci, którzy nie widzą w Chrystusie Boga-Człowieka, widzą Jego 
wyjątkową postać na tle historii, jak to ostatnio przedstawiono nam w jednym 
z ateistycznych pism warszawskich w artykule filozofa ateistycznego, poświę-
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conym Chrystusowi. A oto wniosek autora: Chrystus tak zrósł się z ludzkością, 
że nie można sobie wyobrazić ludzkości bez Chrystusa. – [Tego] nie mówi ksiądz, 
ale myśliciel, filozof ateistyczny! Ogłosił to drukiem w piśmie „Argumenty”6. 
Chociaż nie na wszystkie poglądy tam zawarte można się zgodzić, chociaż budzą 
wątpliwości jego rozważania egzegetyczne, ale gdy idzie o wnioski, są one chyba 
tym samym wołaniem, którym świat zwracał się do Soboru: o obecność Kościoła 
– to znaczy Chrystusa – w świecie współczesnym.

Tak oto na obecnym przełomie dziejów zaznaczają się nurty myślowe całej 
rodziny ludzkiej. Rozumiecie więc, jak aktualny jest Sobór, jak wszystkie jego 
orędzia i wołania odpowiadają potrzebom współczesnego człowieka!

Uderzyła nas niezwykła odwaga Papieża, który w dniu 7 grudnia, przed zakoń-
czeniem Soboru, wysłał do Patriarchy Konstantynopola swojego przedstawiciela, 
kardynała [Lawrence] Shehana z Baltimore, z orędziem, w którym Papież pisze: 
Od tej chwili pragniemy znieść wszystkie bariery, które przez dziewięć wieków 
narosły między Kościołem rzymskim a Kościołem wschodnim. – Takie samo orę-
dzie, które w dniu 7 grudnia czytane było wobec wszystkich Ojców Soborowych 
i przedstawicieli państw całego świata, przysłał Patriarcha Konstantynopola 
do Rzymu. W ten sposób, w duchu prawdziwej chrześcijańskiej ekumenii, nie 
dotykając na razie problemów doktrynalnych, jakaś ogromna „żelazna kurtyna” 
między Kościołem wschodnim a zachodnim zapadła się. Wypowiadamy na przy-
szłość najlepsze nadzieje, które przez usuwanie przeszkód, dzielących ludzi, mogą 
nareszcie doprowadzić do pocałunku pokoju, jaki widzieliśmy w dniu 7 grudnia, 
przed konfesją świętego Piotra. Wysłannik Konstantynopola składał pocałunek po-
koju na obliczu Papieża Kościoła rzymskiego, a Sługa sług Bożych odwdzięczał 
mu się pocałunkiem pokoju, który przesłał na Wschód7.

Oto, jak Kościół współczesny, wczuwając się w potrzeby rodziny ludzkiej, 
wychodzi na spotkanie wszystkich współczesnych mąk i cierpień, aby skutecznie 
je przezwyciężyć i tworzyć nowe nadzieje na pokojowe rozwiązywanie najtrud-
niejszych nawet problemów.

W takiej atmosferze odbywał się Sobór. Rozumiemy, że to jest początek, Sobór 
skończył [się] na auli soborowej, ale zaczyna się w całym świecie, we wszystkich 
katedrach biskupich, a przejdzie do wszystkich świątyń. Sobór musi przejść swo-
imi błogosławionymi treściami do naszego życia osobistego, rodzinnego, do wy-
chowania młodego pokolenia, do ładu społecznego i gospodarczego, do ładu po-
litycznego w całym świecie. To jest prawdziwy duch ekumenii chrześcijańskiej, 
a zarazem nadzieja na lepszą przyszłość.

Wiemy, ile powstanie przeszkód, ile będzie przeciwności! Ale dobra wola, 
usposobienie braterskie wszystko to na pewno przezwycięży!

W czasie Mszy Świętej kapłan czytał wspaniały wyjątek z Listu świętego 
Pawła do Rzymian. Napisany został dziewiętnaście wieków temu, ale jeszcze 
niecałkowicie jest zrozumiany i do dziś dnia czeka na realizację. Zobaczymy, 
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ile jeszcze trzeba pracować, aby słowa te weszły w codzienne życie. Pozwólcie, 
że powtórzę ten wyjątek. Niech będzie on jakimś zastosowaniem, wnioskiem prak-
tycznym ze wszystkiego, co tu powiedzieliśmy.

Oto on: „Bracia! Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu złem 
za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze, nie tylko przed Bogiem, ale 
i przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi 
ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, Najmilsi, ale pozostawcie 
to gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem: moja jest pomsta i ja odpłacę – mówi 
Pan. Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go. A jeśli ma pragnienie, podaj 
mu napój. Tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”8. Amen.

A teraz, imieniem Ojca Świętego, udzielę Wam błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 27.02.[19]66, M[aria] Okońska] † S.W.”.

1 Zob. tekst nr 15, przyp. 8.
2 Zob. DZ XV, aneks IX. 
3 Zob. tekst nr 16, przyp. 1.
4 Zob. tekst 4, przyp. 5.
5 Orędzie na zakończenie Soboru, w: AAS 58 (1966), s. 8–18; w języku polskim zob. w: Jean 

Guitton, Dialogi z Pawłem VI, Poznań–Warszawa 1969, s. 319–328.
6 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
7 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
8 Lekcja z formularza Mszy Świętej III niedzieli po Objawieniu Pańskim; MszRz (1965) – 

Rz 12,16-21.
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ORĘDZIE SOBORU DO KOBIET
Do pielęgniarek

Warszawa, 24 stycznia 1966
Drogie Dzieci Moje!

Człowiek, który wierzy w radości Boże i do którego ciągle mówią: „Radujcie 
się w Panu i ponownie powtarzam wam, radujcie się”1, ma obowiązek być pogod-
nym. Kościół w największych smutkach Wielkiego Postu czy Adwentu zawsze 
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mówi: „Wesel się, Jeruzalem”2. Gdy ludzie najbardziej usposobieni są do smut-
ku, Kościół pragnie ich rozpogodzić. A nawet gdy nadejdzie Post, Kościół każe 
nam umyć twarz i namaścić oblicze, aby człowiek nikomu nie wydawał się 
pokutującym.

Usposobienie radości wyrasta z żywej wiary w potęgę Boga, który nie umie-
ra, z gorącej miłości ku Temu, który jest Miłością, i z wielkiej nadziei, która jest 
obok wiary i miłości trzecią najwspanialszą cnotą każdego chrześcijanina. Gdy 
człowiek jest ożywiony i umocniony wiarą, gdy żyje nadzieją i kwitnie miłością, 
czemu ma się smucić?

Może człowiekowi poważnemu w takiej sytuacji, w jakiej ja się dziś znajdu-
ję, wypada troszkę się smucić. Ale jakoś mi się to nie udaje. Pomimo tego, że akcja 
zasmucania Prymasa trwa już kilka tygodni, dotychczas jest bez rezultatu, jeszcze 
nie osiągnęła swoich zamierzeń. I myślę, że to się chyba nie uda, bo człowiek już 
wiele rzeczy przeżył. Byłem już na trzyletnim urlopie na koszt państwa i też się nie 
smuciłem, a nawet chwaliłem sobie to życie bezczynne, beztroskie, bez odpowie-
dzialności, bez konieczności szukania środków do życia i bytowania, bo wszystko 
miałem do własnej dyspozycji. Jeżeli nawet wtedy człowiek był pogodny, to tym 
bardziej dzisiaj!

Dla wszystkich biskupów, kapłanów, pasterzy miłujących Boga, mamy takie 
upomnienie, żeby radowali się, wracając „sprzed Rady”. Apostołowie wezwani 
przez radę miejską, wracali stamtąd, radując się, iż zasłużyli sobie nieco zniewagi 
ucierpieć dla imienia Chrystusowego3. Wasz biskup jest następcą Apostołów, więc 
musi chyba we wszystkim – nawet wtedy, gdy wraca „sprzed Rady” – cieszyć się 
i radować.

Dzieci Najmilsze! Witam Was w tym domu z prawdziwą radością, jak na to 
zasługujecie i odczuwacie potrzebę. I Wam też powiem: radujcie się, weselcie się! 
Niech ta radość znana będzie wszystkim ludziom, zwłaszcza że wasz codzienny 
trud stwarza dla Was warunki niekiedy bardzo trudne i deprymujące. Potrzeba Wam 
osobistej pogody ducha, abyście umiały obdzielać nią innych. To jest nam wszyst-
kim potrzebne, abyśmy zdołali wypełnić zadanie, do którego jesteście powołani.

Ktoś kiedyś powiedział z przekąsem: święty smutny to naprawdę smutny 
święty. I wątpliwe nawet, czy jest święty, jeśli nie umie przezwyciężyć smutku. 
Wiecie, że nie brak ludzi, którzy mają wiele powodów do smutku i nie są w sta-
nie przezwyciężyć cierpienia, które nimi owładnęło. Niekiedy cierpienia nie są 
zawinione, przychodzą, chociaż człowiek nie stara się o nie. Wobec takich ludzi 
musimy znaleźć pogodę wewnętrzną i tej pogody im udzielić.

A teraz powiem Wam w kilku krótkich zdaniach o Soborze.
Gdy Sobór kończył swe prace, Ojciec Święty Paweł VI wyprowadził cały Sobór 

z Bazyliki na forum, na plac Świętego Piotra. Na tle fasady [Bazyliki] Świętego 
Piotra, z której powiewał wielki arras przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem wy-
rywającym się w świat, Sobór wysyłał swoje orędzia do całego świata. Były to 



151

1966, styczeń

orędzia do rządców, władców, zwierzchników państw, do premierów i ministrów, 
były orędzia do mężów nauki, filozofów, myślicieli, orędzia do młodzieży, do ko-
biet, robotników i do cierpiących. Z tych orędzi dwa mogą Was szczególnie zain-
teresować. Pozwólcie więc, że je odczytam.

Jedno z tych orędzi było skierowane do kobiet całego świata. Gdy było ono 
głoszone, do Papieża razem z trzema kardynałami podeszły kobiety, przedsta-
wicielki wielkich instytucji katolickich w świecie, między innymi żona prezy-
denta [Antonio] Segni4, który zrzekł się swego urzędu prezydenta Italii, ponie-
waż był dotknięty ciężką chorobą. Żona tego ciężko chorego człowieka należała 
do kobiet, które razem z kardynałami wysyłały orędzie do kobiet całego świata. 
Pozwólcie więc, że naprzód to orędzie Wam przeczytam, bo ono i do Was się 
odnosi. Brzmi ono tak:

„Teraz skierowujemy się do Was, niewiasty wszystkich stanów, dziewczęta, 
żony, matki i wdowy, a także i do Was, dziewice Bogu poświęcone i niewiasty sa-
motne. Wy stanowicie połowę przeogromnej rodziny ludzkiej. Kościół jest dumny, 
że wyniósł i uwolnił kobietę. Sprawił, że w ciągu wieków zawsze jaśniała, w róż-
norodności charakteru, jej istotna równość z mężczyzną. Lecz nadchodzi godzina, 
gdy powołanie kobiety otrzymuje swoją pełnię, gdy kobieta osiąga w społeczeń-
stwie swój wpływ, promieniowanie i władzę, nigdy dotąd nieposiadaną. Dlatego 
w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głęboką zmianę, kobiety przepojone du-
chem Ewangelii mogą tak wiele uczynić, aby pomóc ludzkości.

Wy, kobiety, zawsze stójcie na straży ogniska domowego, miłości do źró-
deł życia, znaczenia kołyski. Jesteście obecne przy tajemnicy powstającego ży-
cia i pocieszacie przy śmierci. Naszej technice grozi to, że stanie się nieludzka. 
Pojednajcie więc ludzi z życiem, a przede wszystkim czuwajcie – o to Was błaga-
my – nad przyszłością naszego rodzaju. Trzymajcie rękę mężczyzny, który w mo-
mencie szału usiłowałby zniszczyć cywilizację ludzką.

Żony, matki rodzin, pierwsze wychowawczynie rodzaju ludzkiego! W ciszy 
ogniska domowego przekazujcie waszym synom i córkom tradycje ojców wa-
szych, przygotowując ich równocześnie do niezgłębionej przyszłości. Pamiętajcie 
zawsze, że matka przez swoje dzieci należy do tej przyszłości, której już może 
sama nie ujrzy.

Także i Wy, niewiasty samotne, wiedzcie o tym, że możecie spełnić wasze po-
wołanie przez poświęcenie się. Społeczność wzywa Was zewsząd, nawet same ro-
dziny nie mogą żyć bez pomocy tych, które nie mają rodziny. Wy przede wszystkim, 
dziewice Bogu poświęcone, w świecie, gdzie egoizm i poszukiwanie przyjemności 
staje się prawem, stańcie się strażniczkami czystości, bezinteresowności, pobożno-
ści. Pan Jezus, dając miłości małżeńskiej jej pełnię, wyniósł również wyrzeczenie się 
tej miłości, jeżeli czyni się to dla Miłości nieskończonej i w celu służenia wszystkim.

Wreszcie Wy, kobiety doświadczone, które stoicie pod krzyżem na podobień-
stwo Maryi, które tak często w historii dawałyście mężczyznom moc, aby walczyli 
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do końca, aby dawali świadectwo aż do męczeństwa, wspomóżcie ich raz jeszcze, 
aby zachowali śmiałość wielkich przedsięwzięć, a zarazem cierpliwość i uczucie 
pokornego początku.

O Wy, niewiasty, które potraficie uczynić prawdę słodką, miłą, dostępną, 
przyczyńcie się, aby duch Soboru przeniknął wszystkie instytucje, szkoły, ogniska 
domowe i życie codzienne.

Niewiasty całego świata, chrześcijanki i niewierzące! Wy, którym powierzo-
ne jest życie w tak ważnym momencie historii, od Was zależy ocalenie pokoju 
światowego”5.

Takie orędzie skierował Sobór 8 grudnia przed Bazyliką Świętego Piotra 
do wszystkich kobiet całego świata. Temu orędziu, z wyżyn elewacji Bazyliki 
Piotrowej liczącej sobie ponad 60 metrów wysokości, patronowała łagodna postać 
Matki Najświętszej, która pielęgnowała w swoich ramionach Dziecię Jezus, wy-
rywające się w świat. Ten ostatni akcent był dalszym ciągiem postawy, którą zajął 
Kościół Soboru od początku. Przecież po raz pierwszy w dziejach Kościoła kato-
lickiego zaproszono na Sobór kobiety. Miały tam one swoje określone zadanie. 
Nie tylko bierne, ale uczestniczyły w wielu komisjach, w rozmaitych pracach, ja-
kie Sobór podejmował, i były stale uczestniczkami zebrań wszystkich niemal sesji 
generalnych, publicznych czy uroczystych. Oswoiliśmy się z tym i widzieliśmy, 
że kobiety, obok biskupów, kapłanów i świeckich audytorów raz na zawsze zajęły 
określone miejsce i pozycję w pracy Kościoła powszechnego.

Dekret o apostolstwie świeckich był wręczony przez Ojca Świętego nie 
tylko parze małżeńskiej, która stale brała udział w pracach Soboru, ale też i ko-
bietom, które zaproszono do tronu Papieża w Bazylice Świętego Piotra. W ten 
sposób pozycja kobiet w Kościele katolickim została przez Sobór wybitnie pod-
niesiona. A dzieje się to pod patronatem Tej, która pierwsza została wywyższona 
w porządku chrześcijańskim, gdy Anioł Pański zwiastował Jej w Nazarecie i gdy 
od tego momentu zaczęło się dzieło Odkupienia. O Bożych planach nowego po-
rządku i nowego ładu naprzód dowiedziała się na tym globie Kobieta. Jej to Ojciec 
Niebieski powierzył swojego umiłowanego Syna. Nie do Józefa był posłany Anioł, 
ale do Maryi. Tak Bóg zaczynał swoje, pełne miłości, plany pojednania człowieka 
z Sercem Bożym. Tak też czynił Chrystus, który na Kalwarii powiedział do swej 
Matki: „Oto synv Twój”, a do ucznia: „Oto Matkav twoja”.

Tak też uczynił Sobór, gdy całemu światu katolickiemu uświadomił, że Koś-
ciół ma swoją słodką tajemnicę. Tym misterium Kościoła jest Chrystus, żyjący 
w Kościele, ożywiający go i uświęcający. A w tajemnicy Kościoła i Chrystusa jest 
obecna Maryja, która współdziała z Chrystusem w dziele uświęcania i ożywiania 
całej rodziny nadprzyrodzonej. Tak więc pozycja kobiet w myśli Soboru, w „ag-
giornamento”, czyli przystosowaniu Kościoła do zadań współczesnych, wybitnie 
wzrosła. Niech to będzie waszą nadzieją i radością. Niech to będzie pierwszym, 
że tak powiem, uśmiechem waszego biskupa, przywiezionym Wam z Soboru.
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A teraz odczytam Wam inne orędzie, skierowane do biednych, chorych i cier-
piących. To orędzie było wygłoszone przez trzech kardynałów, do których i ja nale-
żałem, i przez przedstawicieli cierpiących, wśród których znalazł się jeden ociem-
niały. Ociemniałego prowadził jego przyjaciel pies. Widzicie więc, że i pies był 
na Soborze. To była wzruszająca chwila, gdy pies naprzód przyprowadził młodego 
ociemniałego człowieka na podium, a później do tronu papieskiego. Papież wstał, 
ucałował ociemniałego, a przyjacielowi ociemniałego przypiął na wstędze odzna-
kę za wierną służbę. Pies zachował się bardzo przyzwoicie. My wiemy, że niektó-
rzy zachowali się nienależycie wobec Soboru, że na temat Soboru naszczekano 
wiele fałszywych rzeczy. Ale pies był bardzo przyzwoity, nie szczekał na Sobór. 
Zachował się z całą powagą wtedy, gdy Ojciec Święty przyozdabiał go wielkim 
medalem soborowym. To jest wymowne.

Dla mnie to było szczególnie wymowne, dlatego że w czasie wojny usługi-
wałem przez kilka lat ociemniałym w Laskach. Pracowałem wśród nich w najtrud-
niejszych chwilach, zwłaszcza w okresie Powstania. Byłem kapelanem wojskowym 
i miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i męką ludzką, tak jak Wy dzisiaj.

Pamiętam operację bardzo dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć 
nogę. Powiedział, że pod tym warunkiem zgodzi się na operację, jeżeli cały czas 
będę przy nim stał. Złapał moją rękę i trzymał ją, dopóki nie zaczął działać środek 
usypiający. Byłem wtedy strasznie nieuczciwy, bo gdy poczułem, że jego ręka 
opadła, pobiegłem do innych, których trzeba było spowiadać lub przygotowy-
wać do następnych operacji. Tylko umówiłem się z lekarzem, aby zdążyć na czas, 
gdy mój żołnierz zacznie się budzić. W tym wypadku nie było innego wyjścia. 
Przyszedłem w porę, gdy on budził się już po operacji.

Drodzy Moi! Lata pracy wśród ociemniałych, a zwłaszcza długie miesiące 
pracy w szpitalu powstańczym bardzo wiele mnie nauczyły. To więcej niż uniwer-
sytet. To jakieś zrozumienie człowieka, szacunek dla człowieka, którego nabywa 
się wtedy, gdy widzi się człowieka cierpiącym. Nie wtedy, gdy widzi się go w po-
zycji bohaterskiej, ale wtedy, gdy widzi się człowieka w udręce.

Widziałem bohaterskich żołnierzy, którzy nie umieli być bohaterami w łóżku. 
Byli odważni wobec nieprzyjaciela, ale nie wobec cierpienia.

Właśnie dla takich macie dużo do zrobienia. O nich pamiętał Sobór, gdy z ko-
lei wysyłał w świat swoje orędzie do cierpiących. Posłuchajcie tego orędzia:

„Do biednych, chorych i tych, którzy cierpią. Dla Was wszystkich doświadcze-
ni bracia, nawiedzeni przez różnorakie cierpienia, Sobór ma specjalne orędzie…”.

Dzieci Najmilsze, to są słowa, które Kościół pragnie włożyć w wasze usta, 
abyście, tak jak orędzie soborowe, umiały również przemawiać do ludzi cierpiących. 
Sobór miał przed oczyma tych, którymi Wy się opiekujecie. Miał też przed swo-
imi oczyma i Was i chciał Wam w waszym trudzie przyjść z pomocą. Chciał Wam 
dać do ręki ducha, którym sam się rządzi w stosunku do wszystkich cierpiących 
i udręczonych. Ja Wam tego ducha przekazuję, abyście się nim rządziły w stosunku 
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do tych wszystkich, którzy okiem badawczym patrzą na wasze dłonie i z niepokojem 
wpijają się w wasze oczy, aby z nich wyczytać dla siebie nadzieję i pokrzepianie.

Wiecie z osobistego doświadczenia, jak niekiedy jedno dobre słowo, jedna 
mężna, odważna myśl może dużo ulgi i pociechy przynieść cierpiącym.

Z tych samych doświadczeń powstańczych przytoczę zdarzenie o młodym 
chłopcu, który umierał w szpitalu powstańczym w Laskach. Był nieznośny, roz-
pieszczony przez swoją mamę, jedynak. Może pierwszy raz zetknął się z cierpie-
niem. Nikt nie mógł sobie z nim poradzić. Powiedziano mi o tym. Poszedłem 
do niego. Wiedzieliśmy, że nie będzie żył. Wahałem się dość długo, czy mu od-
słonić prawdę, czy jeszcze poczekać. Wreszcie mówię mu: Jerzy, jesteś niezno-
śny, nikt już do ciebie nie chce przyjść. Taki byłeś bohaterski, gdy leżałeś w polu 
pod lotniskiem na Młocinach, a teraz jesteś taki niemożliwy. Umiałeś walczyć ze 
wszystkimi, a nie umiesz walczyć z sobą. A czy wiesz – tu się troszkę zawahałem 
– że ty idziesz do Matki Bożej? – On się uspokoił, spojrzał na mnie i powiedział: 
Nie wiedziałem o tym. Ja się zmienię. – To było na kilka dni przed uroczystością 
8 września. Uspokoił się, rzeczywiście się zmienił. Przez kilka dni nic o nim nie 
słyszałem, zapędzony w opiece nad innymi cierpiącymi. Ale kiedyś na korytarzu 
siostra mówi mi: Jerzy znowu jest nieznośny. – Przychodzę do niego i mówię: 
Jerzy, co to słyszę o tobie? – A proszę księdza, bo ksiądz mi powiedział, że ja idę 
do Matki Bożej, a ja nie zdążę. – Dlaczego nie zdążysz? – Niech ksiądz zobaczy, 
jaki ja jeszcze jestem silny. – Złapał mnie za rękę i mocował się, ale wyczułem, 
że tam siły nie ma. Mówię mu: Jerzy, bądź spokojny, zdążysz, zdążysz. – Uspokoił 
się. Odszedł w ciszy, w spokoju. Zdążył.

To była pociecha dla człowieka, któremu można było powiedzieć prawdę. 
Trudniej było z jego matką, gdy po upadku Powstania przyszła szukać mogiły 
syna. Rozmawialiśmy z nią dość długo, wreszcie, gdy nie można było jej uci-
szyć i utulić w bólu, powiedziałem: Proszę pani, ja wiem, jak Jurek umierał. – 
Opowiedziałem jej. To wystarczyło. Uspokoiła się, jakby ktoś ból odciął nożem. 
Wszystko zrozumiała. Przestała płakać i wiemy, że nie płakała więcej.

Niekiedy trzeba troszkę odwagi, chociaż umiejętnie dozowanej. Niekiedy 
prawda wyzwala, daje więcej mocy ducha chrześcijańskiego aniżeli kamuflaż, 
którym osłaniamy naszą wyrozumiałość dla cierpiących. Trudno jest umiejętnie 
to stosować. Niekiedy trzeba się poważnie zastanowić, czy w stosunku do tego 
człowieka można to już zrobić. Ale są sytuacje, kiedy nie ma innej pociechy, innej 
radości, jak prawda, która wyzwala.

Dzieci Najmilsze! Te kilka myśli zostawiam Wam, a sobie te „Wspomnienia 
pielęgniarek”, które położyłyście mi na stole. W jakimś wymiarze na pewno je 
przeczytam. Postaram się zobaczyć, jakie jest wasze życie, wasza praca, trud, po-
świecenie, czego od Was oczekują i co Wy dajecie.

Dziękując za waszą obecność, życzę Wam, abyście wszystkie poczuły się 
jak najbardziej towarzyszkami najlepszej Pielęgniarki Syna Bożego, Maryi, aby-
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ście przeniknęły się duchem apostolstwa wobec tej wielkiej rzeszy pielęgniarek, 
osiemdziesięciu tysięcy kobiet, powołanych do tak niezwykle trudnej, odpowie-
dzialnej i zaszczytnej pracy. Pielęgniarstwo to nie zawód, to powołanie. Patrzcie 
na swoją pracę jako na niezwykle zaszczytne powołanie. Przez wasze ręce prze-
chodzą prawie wszyscy ludzie idący z tej ziemi do Ojca. Pamiętajcie o tym, że je-
steście tak często pomostem z tej ziemi do nieba. Może wasz uśmiech, wasze dło-
nie będą ostatnim wspomnieniem, które ktoś zabiera z sobą z tej ziemi do ojczyzny 
niebieskiej. A Wy wiecie, że to są ludzie, z którymi kiedyś spotkamy się w radości 
Bożej. Na pewno kiedyś w niebie ludzie, którym tu, na ziemi, usłużyłyście, będą 
całowali wasze dłonie.

Życzę Wam, Najmilsze Dzieci, jak najwięcej radości w waszej pracy. Wołajcie 
innych do waszego grona, aby Was było coraz więcej. Pomyślcie, ile jest kobiet 
oddanych służbie pielęgniarskiej, które bardzo się męczą…6

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Por. Flp 4,4.
2 Antyfona na Wejście z formularza Mszy Świętej IV niedzieli Wielkiego Postu; MszRz 

(1965) – Iz 66,10.
3 Por. Dąbr – Dz. Ap. 5,41.
4 Laura Carta Caprino.
5 Zob. tekst nr 21, przyp. 5.
6 Brak zakończenia.
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„ABY WSZYSCY BYLI JEDNO”
Apel Jasnogórski

Warszawa, Mars1, 25 stycznia 1966
Najlepsza Matko!

Ofiarujemy Ci wszystkie modlitwy i rozważania dnia dzisiejszego poświę-
cone wspólnej trosce Kościoła o jedność świata chrześcijańskiego. Modliliśmy się 
dziś o wypełnienie prośby Twojego Syna, „aby wszyscy byli jednov”, jako Ojciec 
i Syn jedno są.
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Prosimy Cię, Matko, abyś pośredniczyła przed Synem Twoim w modłach 
Ojca Świętego, który tyle wysiłku podejmuje, nie wahając się przyjąć na siebie 
upokorzenia, byleby tylko zapanowała w świecie jedność. Wysyła swoich przed-
stawicieli do braci odłączonych, przekazuje im pozdrowienie w imię Twoje i gorą-
co pragnie, by spełniła się zapowiedź Twojego Syna, aby nastała „jedna owczarnia 
i jeden pasterz”2.

Najlepsza Matko! Ty czuwałaś pod krzyżem, na którym Twój Syn jednał 
ludzkość z Ojcem. Ty byłaś świadkiem wielkiej Ofiary za pojednanie rodziny 
ludzkiej. I teraz czuwaj nad tym, aby świat chrześcijański, który Ciebie miłuje od 
wschodu słońca ku zachodowi, w imię tej miłości, którą ma ku Tobie, był jedno. Ty 
daj natchnienie pasterzom Kościołów. Ty im mów: „Cokolwiek wam, Syn mój, ka-
żev, czyńcie”. Przez tyle wieków przetrwała cześć Twoja w Kościołach rozłączo-
nych. Kościół się rozdzielił, ale przy Tobie trwało chrześcijaństwo. Stąd słusznie 
zwiemy Cię Matką jedności. Tak nazwał Cię w swoich modlitwach Ojciec Święty.

Klękamy przy Tobie, Matko naszych serc, prawdziwa nasza Jedności, i pro-
simy, abyś tak jak nasze serca jednoczysz i przezwyciężasz w nas wszystko, co 
mogłoby nas dzielić, tak też abyś wobec całego świata okazała swoją moc i potęgę, 
przezwyciężając w ludzkich sercach, narodach i Kościołach wszystko, co dzieli. 
Abyś nas wszystkich prowadziła do Serca Syna Twojego, które zostało otwarte 
na krzyżu w Twojej obecności. To Serce ukształtowane było pod Twoim Sercem. 
Te dwa Serca zjednoczone nadal biją w Kościele. Niech One będą wzorem zjed-
noczenia serc wszystkich. O to Cię najpokorniej prosimy w tej godzinie Apelu 
Jasnogórskiego.

Dzień cały poświęciliśmy rozważaniom troski Kościoła powszechnego wy-
powiedzianej w dekrecie soborowym o zjednoczeniu chrześcijaństwa3. Spraw, by-
śmy myśli dziś rozważane nosili w sobie, abyśmy się nimi przejęli, abyśmy naszą 
postawą, pracą i modlitwą realizowali pragnienie Twojego Syna, „aby wszyscy 
byli jedno”.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.

1 Siedziba Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marsa.
2 BWuC 36 – J 10,16.
3 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (21 listopada 1964).
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SŁOWO EKUMENICZNE PRYMASA POLSKI

Warszawa, kościół Świętego Marcina, 27 stycznia 1966

Najmilsze Dzieci Boże!

Już od szeregu lat w Rzymie i w całym świecie chrześcijańskim mają miej-
sce wytrwałe modlitwy, w których w pokorze serca, w pełnym zrozumieniu ta-
jemnicy Bożej w świecie wołamy wraz z Głową rodzaju ludzkiego, Jezusem 
Chrystusem, do Ojca wszelkiej jedności: „Spraw, Ojcze, aby byli jednov”.

Gdy w tej chwili nieudolną myślą wgłębiamy się w przedziwną tajemnicę 
jedności, która jest w Bogu i która istotowo pochodzi z Boga samego – choć 
na chwilę przenieśmy się do Bazyliki Świętego Pawła za Murami w Rzymie. Jest 
dzień 4 grudnia 1965 roku. Sobór dobiega końca. Ojciec Święty zaprasza do bazy-
liki Apostoła Narodów na modlitwę wszystkich Ojców Soborowych, jak również 
przedstawicieli różnych wspólnot religijnych, aby właśnie tam razem z Papieżem 
wołali do Ojca Jedności słowami Chrystusa: „Spraw, Ojcze, aby byli jedno”. To 
był końcowy akcent całej duchowości Soboru. Ma on iść w świat, ma coś światu 
powiedzieć, chociażby w milczeniu, nieraz bardzo wymownym. Modlitwy zano-
szone w Bazylice Świętego Pawła za Murami nie były obfite w treść, jednak sama 
obecność zebranych na modlitwie przedstawicieli wszystkich wspólnot chrześci-
jańskich była tak wymowna i pobudzająca do naśladowania, że wszyscy uczest-
nicy tej uroczystości poczuli, iż jest to jakiś nakaz i potrzeba chwili.

Ten akt końcowy, a zarazem początkowy, był niejako konkluzją całego 
szeregu podobnych aktów. Gdy przygotowywano Sobór, już wtedy pomyśla-
no w Rzymie o zaproszeniu tak zwanych obserwatorów, to jest przedstawicie-
li wszystkich innych wspólnot chrześcijańskich. Od I sesji soborowej byliśmy 
świadkami ich wytrwałej, cierpliwej obecności. Miałem możność towarzyszyć im 
z bliska, albowiem trybuna przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich była w auli 
soborowej umieszczona niedaleko stołu prezydialnego. Miałem też możność spo-
strzec – obserwując ludzi nie tyle przez ciekawość, ile raczej przez dyskretną 
życzliwość – jak wielu z nich słucha modlitwy, jak głębokie przeżycia malują 
się na twarzach tych ludzi, którzy znaleźli się w towarzystwie dwu i pół tysiąca 
biskupów Kościoła rzymskokatolickiego.

Sobór nie miał żadnych tajemnic. Dlatego też wszystko, co przychodziło 
na aulę soborową, co stawało się przedmiotem pracy, myśli, rozważań i wymiany 
poglądów, było dostępne również dla przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich. 
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I chociaż na niejednym schemacie soborowym przedstawionym na plenum było 
napisane: „sub secreto”1, to jednak ten sekret naturalnie nie obwiązywał wobec 
za proszonych przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich.

Od razu więc wytworzyła się na auli soborowej atmosfera wspólnej życzli-
wości i wzajemnego zrozumienia. Może nawet niekiedy krępująca była uprzej-
mość wielu mówców na Soborze, którzy rozpoczynając swe przemówienia zwra-
cali się również i do przedstawicieli zaproszonych wspólnot chrześcijańskich.

Podczas I sesji, gdy się zapoznawaliśmy, pewne dystanse jeszcze się utrzy-
mywały, ale mogliśmy się przekonać, że w miarę jak prace Soboru posuwały się 
z roku na rok, te odległości, raczej natury psychicznej, zanikały. Zakończyliśmy 
nasze prace w pełnym – jak mniemamy – zrozumieniu, że wszyscy obecni oży-
wieni są najlepszymi intencjami i głębokim zrozumieniem potrzeby czasu, odszu-
kania wspólnego języka miłości i pokoju oraz tych wspólnot, które są w człowie-
ku jako Bożym dziecięciu.

A cóż dopiero, gdy ta wspólnota ludzka przyrodzona ubogacona jest du-
chem Chrystusa, który stał się Człowiekiem! Słowov Przedwieczne, przyjąwszy 
z Maryi Dziewicy ciało ludzkie, staje na czele całej rodziny ludzkiej, wszystkich 
dzieci Bożych. Wtedy wspólnota czysto przyrodzona, tak niezwykle doniosła, 
jeszcze się pogłębia. Oto pośrodku nas staje Jezus Chrystus, Jego krzyż, który 
jest nadzieją jedyną i Ewangelia Chrystusowa, w której są zapisane słowa Drogi, 
Prawdy i Życiav. Dochodzą do tego całe wieki wspólnej troski o to, aby słowo 
Boże nie było skrępowane, ale biegło i rozjaśniało się. Dochodzi wielki wysiłek 
wszystkich wspólnot chrześcijańskich, aby coraz lepiej i głębiej rozumieć sens 
interwencji Boga w codzienne życie ludzkie, obecność Boga na ziemi, upodob-
nienie się Boga-Człowieka do ludzi we wszystkim prócz grzechu. Ta wytrwała, 
natarczywa walka o obecność Boga w świecie została jeszcze spotęgowana wo-
łaniem naszych dni o obecność Kościoła w świecie współczesnym. W takiej at-
mosferze powstawał soborowy Dekret o ekumenizmie2, czyli o duchu katolickie-
go ekumenizmu, o drogach, którymi należałoby iść do jedności chrześcijańskiej.

Źródła jedności chrześcijaństwa trzeba szukać w Sercu Bożym, w Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynym. Charakterystyczną właściwością chrześcijaństwa 
jest właśnie wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zgłębianie tej jedności 
jest nie tylko zadaniem myśli teologicznej czy wysiłkiem rozumowania filozo-
ficznego popartego licznymi dowodami z Pisma Świętego, patrystyki, liturgii 
i ascezy chrześcijańskiej. Idzie o coś więcej! Aby zrozumieć tajemnicę jedno-
ści w Bogu Trynitarnym, trzeba jak najbardziej nawiązywać do woli Chrystusa, 
który swoim uczniom mówił: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Zapragnął więc, aby właściwości 
trynitarnej jedności w Bogu zostały przez łaskę sakramentalną chrztu przenie-
sione na nasze życie osobiste w należnej proporcji, jaka istnieje między Bogiem 
a człowiekiem.
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Gdy Bóg odwiecznie widzi potęgę swej mądrości, dobroci i miłości, rodzi się 
w Nim upodobanie, które my naszym nieudolnym umysłem staramy się ogarnąć. 
Bóg jest niejako Ojcem myśli o sobie, o swej Istocie, i to Ojcostwo konkretyzuje 
się przed wiekami w czasie nieokreślonym. Jak potem powie Chrystus, Syn Boży: 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Ojcowa miłość udziela się Synowi, a odpowiada jej 
miłość Synowska w jednym Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca i od Syna.

I oto z woli Ojca Niebieskiego ta wewnętrzna miłość i jedność w istocie Bożej 
ma się przenieść na wszystkie dzieci Boże. Nam również Ojciec się przygląda, 
rozpoznaje na naszych twarzach światło oblicza swojego, widzi w nas Ojcowskie 
stwórcze tchnienie – „spiraculum vitae”3, i ma w nas upodobanie. To upodobanie, 
które Bóg ma ku nam, rodzi w nas – jak pod wpływem promienia słonecznego 
– dążenie do Ojca. Odczuwamy swoje synostwo, udziela nam się miłość Ojca, je-
steśmy zdolni umiłować. Czujemy się czymś więcej niż tylko stworzeniem, czu-
jemy się synami Najlepszego Ojca. Miłość Ojcowa ku nam rodzi w nas miłość 
ku Ojcu. Następuje wymiana miłości Ojcowej ku ludziom i ludzkiej, nieudolnej, 
skromnej miłości ku Ojcu. Duch Miłości sprawia, iż stajemy się jedno.

Jest to bardzo zwięźle i nieudolnie odtworzona tajemnica wszelkiej jedno-
ści: jedności w Bogu, jedności Stwórcy ze stworzeniem przez akty stworzenia, 
jedności w całym stworzeniu i przedziwnej jedności w psychice ludzkiej, która 
w bycie człowieczym jest istotowo ta sama, chociaż uwarunkowana właściwo-
ściami psychofizycznymi indywiduów.

Osobowość ludzka poszukuje kontaktu z innymi osobowościami, bo czło-
wiek jest istotą społeczną. Dzięki tym właściwościom powstaje bogactwo spo-
łecznych form życia i współżycia, niezbędnych dla pełni rozwoju osobowości 
ludzkiej, będących zatem warunkiem wszelkiego postępu na świecie.

Zejdźmy teraz na niższy poziom naszego bytowania i obcowania. Na skutek 
odrębności indywidualnych niewątpliwie mogą powstawać między nami różnice, 
ale zasadniczo zawsze dochodzimy do rozpoznania, że istnieje w osobie ludzkiej 
coś wspólnego dla wszystkich osób ludzkich, w imię czego istota rozumna, wol-
na i miłująca, może się zawsze porozumieć z inną istotą rozumną, wolną i miłują-
cą. Te właściwości, wzięte z naszego Stwórcy, nieustannie ku sobie dążą.

Znamienna rzecz, im więcej w kimś jest miłości, ducha wolności i praw-
dy, tym bardziej przyciąga on innych, staje się ośrodkiem dążenia. Mówiono 
o Chrystusie, że moc wielka wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich, tak 
iż każdy chciał się Go dotknąć. Prawda, duch wolności i miłości udzielały się 
z Chrystusa wszystkim, którzy Go otaczali. Ta moc sprawia, że w naturze ludz-
kiej, uszlachetnionej przez nadprzyrodzoną miłość zbawczą Chrystusa, powstają 
nieprzezwyciężone dążenia do jedności i wspólnoty w prawdzie, pokoju, miłości 
i wolności.

Zapewne właściwości indywidualne osoby ludzkiej mogą stawać na prze-
szkodzie, ale nie trzeba uważać ich za nieszczęście. Niekiedy opory psychiczne, 
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intelektualne czy też wolitywne, jakie w nas się budzą, są warunkiem pogłębienia 
niejednego problemu. A gdy je przezwyciężymy, okazuje się, że w tej „szczęśli-
wej winie” jest ziarno dla jeszcze głębszej prawdy, większej wolności, bardziej 
właściwego pokoju i pełni miłości.

Wydaje mi się, że obecny ruch ekumeniczny – współczesne dążenia do od-
szukania właściwego języka między ludźmi w miłości i pokoju – wyrasta z tego, 
iż ludzkość w swoim rozwoju, przez straszliwe doświadczenia, klęski, męki, bóle, 
zawody i katastrofy, doszła do jednego przekonania, że ratunkiem dla rodziny 
ludzkiej jest jeszcze większe umiłowanie prawdy, abyśmy prawdę czynili w mi-
łości, jeszcze głębsze umiłowanie wolności synów Bożych, którą chcemy usza-
nować w sobie i w innych, i jeszcze głębsze pojmowanie miłości, wypowiada-
nej choćby bez słów, bez deklaracji, ale czynami. „Z owoców ich poznacie je”4. 
„Wiarav bez uczynków martwa jest”. Cóż pomogłoby sto deklaracji i oświad-
czeń, gdyby miłości zabrakło?! Tyle ich już świat wyprodukował i niewiele posu-
nął się naprzód w umiejętności miłowania, w duchu prawdy i wolności.

Prąd ekumeniczny jest niemalże powszechny! Zastanawiamy się nad źró-
dłem, z którego się wywodzi. Na to pytanie odpowiada, przynajmniej w części, 
Dekret soborowy o ekumenizmie. W powszechnym dążeniu do jedności widzi 
on dojście rodziny ludzkiej do jakiejś dojrzałości. Pomimo najrozmaitszych prą-
dów przeciwnych ludzkość ostatecznie dąży do prawdy, wolności i miłości i pra-
gnie tych wartości dla siebie i dla świata.

W samym Kościele Chrystusowym dostrzega się olbrzymi ruch do pogłę-
bienia wszystkich dziedzin myśli Bożej w ujmowaniu ludzkim. Są potężne ruchy 
teologiczne, liturgiczne, egzegetyczne, biblijne, społeczne, socjologiczne, nie-
ustanne dążenia człowieka, aby lepiej wypowiadać myśl Bożą, nieustanne postu-
laty katolików świeckich, aby Kościół nauczający wypowiadał się z głębszą pre-
cyzją i z większą kompetencją. Jest ciągłe wołanie do tych, co stoją na ambonie, 
aby nauczanie było coraz bardziej kompetentne. Pogłębiają się metody nauczania 
katechizmu. Powstał cały szereg szkół katechetycznych, w których studiuje się 
lepsze metody wykładania najprostszych prawd wiary.

To jest chyba dowód, że Kościół przeżywa jakieś wielkie wewnętrzne od-
rodzenie. Te wszystkie tak żywe i głębokie nurty gromadzą olbrzymi materiał 
dla przyszłych pokoleń. Świat może rejestrować różne przejawy odchodzenia od 
Boga, wzrastający indyferentyzm, niewiedzę, obojętność, a nawet ateizację i la-
icyzację. To są zjawiska dające się stwierdzić. Można je omawiać, oceniać ich 
napięcie i znaczenie praktyczne. Ale obok tego wszystkiego również prawdą jest 
napięcie w badaniach teologicznych, szukanie coraz to lepszych metod filozoficz-
nego rozpoznania Boga. Spór o Boga, o Jego obecność, miejsce i znaczenie staje 
się coraz bardziej namiętny i powszechny.

Jeszcze gdzieniegdzie ludzie powołują się na rozdział życia religijnego 
i doczesnego, niemniej jednak w czasie Soboru powszechnie wołano o obecność 
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Kościoła w świecie współczesnym. A nawet gniewano się na nas, biskupów bę-
dących na Soborze, gdy byliśmy nie dość wrażliwi na mękę świata współczes-
nego. Domagano się od nas większego uwrażliwienia na świat współczesny, 
na jego niedolę.

Świadczy o tym historia sławnego schematu XIII, który przez trzy sesje so-
borowe w wytężonej pracy wielu komisji i podkomisji szukał właściwego wy-
razu, aby wypowiedzieć wszystkie męki rodziny ludzkiej, a zarazem wszystkie 
jej nadzieje wiązane z Kościołem Chrystusowym. To było wołanie niemal na-
miętne. Jego wynikiem, po długiej pracy, była Konstytucja pastoralna o obec-
ności Kościoła w świecie współczesnym. Zawiera ona zaledwie część zareje-
strowanych na Soborze niepokojów, mąk, oczekiwań i nadziei rodziny ludzkiej. 
Pierwszy projekt wydał nam się bogaty w treść. Ale gdy Ojcowie Soborowi z ca-
łego świata przywieźli swoje spostrzeżenia o mękach rodziny ludzkiej w różnych 
częściach świata i w różnych narodach, doszliśmy do wniosku, że nasz projekt 
jest skromny. Ten, który uchwalono, już doskonalej przedstawia opis wszystkich 
mąk współczesnego człowieka, jego osobistą udrękę, pomniejszenie społeczne, 
poniżenie jego godności, niedocenę jego nieśmiertelnej wielkości. To wszystko 
jest tam zawarte, a jednak wydaje nam się, że jeszcze za mało powiedzieliśmy 
na Soborze o człowieku, chociaż Sobór był bardziej humanistyczny niż pasto-
ralny. Przecież człowiek jest tym, dla którego Bóg zstąpił z nieba, jak śpiewamy 
w Credo: Chrystus „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał 
się Człowiekiem”. Bez przesady możemy powiedzieć, że Chrystus skierowany 
jest ku człowiekowi, jest niejako homocentryczny, chociaż my, świadomi swej 
skromności, słusznie zajmujemy wobec ogromu Boga postawę teocentryczną. 
W Bogu-Człowieku, w Jezusie Chrystusie, jest wymiana miłości: Bóg-Człowiek 
i synteza teocentryzmu i homocentryzmu. Dopiero w tym zwierciadle Boga- 
-Człowieka, w Jego misji zbawczej wobec rodziny ludzkiej możemy rozpoznać 
wielkość człowieka tej ziemi.

Sobór mówi o człowieku tak dużo, że można mu nadać miano wielkiej karty 
humanizmu chrześcijańskiego. Nic dziwnego, że na zakończenie Soboru zapro-
szono przed tron Papieża autora Humanizmu integralnego, profesora [Jacquesa] 
Maritaine’a5, który obok dwóch innych filozofów, Francuza i Polaka6, odbierał 
niejako zamówienie Kościoła na filozofię chrześcijańską i teologię człowieka 
w świecie współczesnym. Potężne wołanie o obecność Kościoła Chrystusowego 
w świecie współczesnym, zdawałoby się, nie miało granic. Dlatego też chciano 
widzieć obecność Kościoła w rodzinie ludzkiej, w wychowaniu człowieka, w ży-
ciu małżeńskim, w kulturze światowej, w życiu gospodarczym i ekonomicznym, 
a nawet politycznym, międzynarodowym, ponadnarodowym.

To wszystko świadczy o tym, że ludzkość, zmęczona samotną walką, szuka 
z niepokojem pomocy. Obraca swoje oczy wszędzie i obróciła je na aulę soboro-
wą swoim wołaniem o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Może wła-
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śnie to wołanie pobudziło Papieża do tego, że jednego dnia zajął miejsce w sa-
molocie i pośpiesznymi kursami pojechał do Nowego Jorku. Wszedł, jak ongiś 
Paweł do Areopagu, do sali ONZ i przekazał pozdrowienie Ojców Soborowych 
dla zebranych tam przedstawicieli narodów i państw. Nie pytał ich o adres, wy-
znanie, o to, czy wierzą, czy nie wierzą. Przywiózł im braterskie pozdrowienie 
pokoju od dwu i pół tysiąca biskupów całego świata katolickiego7. Był to wy-
mowny akcent odpowiedzi Kościoła na wołanie rodziny ludzkiej o jego obecność 
w świecie współczesnym.

Dobrze więc uczynił Papież, gdy w ostatniej chwili kończącego się Soboru 
wyprowadził wszystkich Ojców Soborowych z Bazyliki Piotrowej na forum 
i tam, przed obliczem całej rodziny ludzkiej, pod opieką Bogurodzicy Dziewicy, 
wysłał swoje soborowe message do całego świata.

Oto duch ekumenizmu wyczuwany w nurtach myśli soborowych! On to 
właśnie sprawił, że powstała wspaniała myśl pojednania Wschodu z Zachodem. 
Gdy mieliśmy już w ręku Dekret o ekumenizmie, Ojciec Święty śmiało wysłał 
swojego przedstawiciela kardynała [Lawrence’a] Shehana do Konstantynopola 
z oświadczeniem, w którym Kościół rzymski odwoływał wszystkie ogranicza-
jące nas bariery, tak zwane ekskomuniki, przez dziewięć wieków ciążące nad 
Kościołem wschodnim. Równocześnie odczytano w auli soborowej dekret 
Papieża, a w Konstantynopolu dekret Patriarchy [Atenagorasa I], które anulo-
wały karne przeszkody administracyjne istniejące między światem wschodnim 
a zachodnim8.

Jest to wspaniały wyraz dobrej woli. Jak przewiduje Dekret o ekumenizmie, 
za tymi aktami muszą pójść czyny, postawa, wewnętrzna przemiana, osobiste 
zmagania się każdego z nas nie z przeciwnikami rzeczywistymi czy urojonymi, 
ale z samym sobą – o jeszcze większą miłość od tej, której doznaliśmy od innych. 
Ten „wyścig serc” ma do tego zmierzać: doznałem wielkiej miłości, muszę za nią 
zapłacić, na ile mnie tylko stać, jeszcze większą miłością. Na razie stajemy więc 
na płaszczyźnie zmagania się serc, wyścigu serc – o większą i lepszą miłość. 
Jeszcze przez jakiś czas nie będziemy tworzyć akademii dla rozważań, sporów, 
dyskusji i polemik. W tej chwili idzie przede wszystkim o postawę serc, jak tego 
dał przykład Jan XXIII, zapraszając do auli soborowej przedstawicieli wspólnot 
chrześcijańskich. Utrzymał tę linię Paweł VI, obejmując przed konfesją Piotrową 
w Bazylice Watykańskiej przedstawiciela Konstantynopola, składając na jego 
czole pocałunek. Było to przyjęte z niebywałym wprost entuzjazmem, odsłania-
jącym zamysły serc ludzkich, które na to czekały.

Będziemy czekali cierpliwie na dalsze akty pogłębiające naszą miłość chrze-
ścijańską wobec naszych braci ze wszystkich wspólnot chrześcijańskich, aby na-
sza miłość doszła, na ile to możliwe, jak najbliżej do ideału miłości, jaki widzimy 
w Jedności Trynitarnej. To nie jest poezja, ale stojąca we drzwiach rzeczywistość, 
której obecność jest warunkiem uratowania rodziny ludzkiej.
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Dlatego też prosimy, aby to, co zda się niemożliwe, stało się możliwe przez 
naszą wzajemną cierpliwość, ducha gorącej miłości w prawdzie, przez mnoże-
nie czynów dobrych i wzrastający szacunek. Ludzie są tak zmęczeni wzajemną 
nienawiścią w rodzinach, w narodach i w życiu międzynarodowym, że poniekąd 
odruchem samoobrony oczekują od wszystkich czego innego. Ten bierze za ser-
ce, ten jest panem przyszłości, kto umie więcej miłować i kto lepiej umiłu-
je. Do tych należy przyszłość, którzy wyjmą serce i podadzą je nam bez zdrady 
na otwartej braterskiej dłoni.

W tym duchu raduję się, że mogę dziś naśladować Ojca Świętego Pawła VI 
w Bazylice Świętego Pawła za Murami i brać udział w tej modlitwie ekumenicz-
nej o jedność chrześcijaństwa razem z przedstawicielami innych wspólnot chrze-
ścijańskich, które braterskim sercem z pokorą witam.

Zakończę słowami dzisiejszej liturgii, tak pięknie przypomnianymi nam 
przez lektora: „Bracia: Proszę was, abyście postępowali w sposób zgodny z po-
wołaniem, do którego wezwani jesteście, ze wszelką pokorą i łagodnością, z cier-
pliwością, znosząc jedni drugich z miłością, starając się zachować jedność ducha, 
złączeni węzłami pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jed-
nej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg 
i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest 
we wszystkich nas”9. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 11 II [19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 W tajemnicy, w sekrecie.
2 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (21 listopada 1964).
3 Tchnienie życia; Vlg (1956) – Gen. 2,7; por. BT IV – Rdz 2,7.
4 Por. BWuC 36 – Mt 7,20.
5 Jacques Maritain, Humanizm integralny, Londyn 1960.
6 Byli to Jean Guitton i Stefan Swieżawski.
7 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
8 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
9 Lekcja z formularza Mszy Świętej wotywnej o jedność Kościoła; MszRz (1965) – Ef 4,1-6.
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[MATKO KOŚCIOŁA I MATKO NASZA]
Apel Jasnogórski

Jasna Góra, 29 stycznia 1966

Matko Kościoła i Matko nasza! Przynosimy Ci w tej godzinie Apelu Jasno-
górskiego wszystkie nasze dzienne sprawy; wszystko, cokolwiek działo się w na-
szym życiu dnia dzisiejszego, w naszych myślach, woli, w naszych uczuciach i pra-
gnieniach. Całe nasze życie Tobie oddajemy, we wszystkich wysiłkach – udanych 
czy też nieudanych – w najlepszych naszych zamiarach, choćby się nie powiodły. 
Przynosimy wszystko Tobie, jako Matce wyrozumiałej, przekonani, że sama od-
mienisz to, co nie jest godne Trójcy Świętej, uzupełnisz wielką macierzyńską do-
brocią i przedstawisz Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

Składamy Ci wielkie, serdeczne podziękowanie za Twoją wytrwałą obec-
ność w misterium Chrystusa i Kościoła. Zawsze jesteś obecna w dziejach nasze-
go Narodu. Byłaś naszym natchnieniem w ciągu czterech lat pracy na Soborze 
i modlitwy za Sobór w tej świątyni. Dziękujemy Ci z to, że pobudzałaś gorliwość 
delegacji diecezjalnych i parafialnych, które tutaj przybywały.

Dziękujemy Ci za to, że dodawałaś siły i mocy pracującym z ludem Bożym 
ojcom i braciom, spowiednikom, przewodnikom grup pielgrzymich delegacji z ca-
łej Polski.

Składamy u stóp Twoich świętych owoce Soboru Watykańskiego II i prosi-
my, abyś pośrednictwem swoim wyjednała wszystkie łaski, potrzebne do urzeczy-
wistnienia prac Soboru.

Szczególnie dziękujmy Ci za to, żeś nas wspierała w ostatnich dniach, doda-
wałaś otuchy i byłaś nam radością. Dziś przeto spokojnie możemy ofiarować Ci 
wszystko, co mogło być bolesne1, a co Ty zamieniłaś na samą radość.

Łączymy się z wszystkimi kapłanami, którzy przybywają tutaj z różnych die-
cezji, aby się modlić za Kościół Boży. Łączymy się szczególnie z tymi kapłana-
mi, którzy przybyli na noc dzisiejszą i będą przystępować do ołtarza Bożego, aby 
Mszę Świętą i swoje modlitwy składać w dłonie Kościoła, by miał on co ofiarować 
Trójcy Świętej.

Wdzięczni jesteśmy za wszystkie radości, które nam wyjednujesz u Boga. 
Pragniemy, Matko pięknej miłości, trwać przy Tobie w pokoju i w takiej radości, 
żeby przez wszystkie myśli nasze i oblicza nasze wszelkie nie przesunął się naj-
mniejszy cień smutku; żebyś we wszystkim widziała naszą radość, spokój, pogodę 
i ufność.
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Składamy Ci te nasze pragnienia i nadzieje, które Ty znasz, napełniasz żywą 
wiarą i urzeczywistniasz. Wołamy do Ciebie: „Pod Twoją obronę uciekamy się...”.

Matko Chrystusowa – módl się za nami!
Matko łaski Bożej – módl się za nami!
Matko najczystsza – módl się za nami!
Matko najśliczniejsza – módl się za nami!
Matko niepokalana – módl się za nami!
Matko nienaruszona – módl się za nami!
Matko najmilsza – módl się za nami!
Matko przedziwna – módl się za nami!
Matko dobrej rady – módl się za nami!
Matko Stworzyciela – módl się za nami!
Matko Zbawiciela – módl się za nami!
Matko jedności – módl się za nami!
Matko nasza – módl się za nami!
Królowo Polski – módl się za nami!
Pani Jasnogórska – módl się za nami!
Dziewico Wspomożycielko – módl się za nami!
Przyczyno naszej radości – módl się za nami!

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.

1 Ksiądz Prymas nawiązuje do krytyki, z jaką spotkało się Orędzie biskupów polskich do bis-
kupów niemieckich.

26

BOŻY ZAPAŚNIK W NARODZIE POLSKIM
Podczas konsekracji biskupa Franciszka Musiela, pierwszego biskupa Tysiąclecia

Jasna Góra, 30 stycznia Roku Milenijnego 1966

Wykonsekrowaliśmy nowego biskupa, Franciszka Musiela. Wielka to rzecz 
i niesłychanie trudna – zostać biskupem. Gdy przed 20 laty, podczas mojej kon-
sekracji, która miała miejsce tu, na Jasnej Górze, włożono mi księgę Ewangelii 
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na ramiona, odczułem mocno jej ciężar. Ale dziś odczuwam go jeszcze mocniej. 
Po 20 latach przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu człowiek docenia 
jej moc. Rozumie, co to znaczy, że żadna litera w Zakonie Pańskim odmieniona 
być nie może, że trzeba odważnie stanąć z Ewangelią przed władcami, królami, 
książętami, mocarzami i wszystkim spokojnie, ale mężnie i bez trwogi przepo-
wiadać Dobrą Nowinę. Gdy sobie to dzisiaj uświadamiamy, rozumiemy wielką 
odpowiedzialność biskupa, ustanowionego mocą Ducha Świętego przez Kościół, 
aby szedł i opowiadał Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

KTO BY ZŁORZECZYŁ BISKUPOWI…

Wczytujemy się w słowa Prefacji konsekracyjnej, które Kościół śpiewa nad 
konsekrowanym biskupem: „Kto by go przeklinał, niech sam będzie przeklęty, 
a kto by go błogosławił, niech będzie napełnion wszelkim błogosławieństwem”1. 
Gdy słuchamy tych słów, niemalże zatrzymujemy dech i z głębi serca prosimy: 
„Ojcze, niech nie będzie przeklęty ten, który by mu przeklinał. Niech nie będą 
przeklęci ci, którzy przeklinają biskupów. Wstrzymaj się”. I chociaż – posłuszni 
Kościołowi – śpiewamy te słowa nad konsekrowanym biskupem, to jednak my, 
słabi ludzie, znający moc przekleństwa Bożego, prosimy: Ojcze, wszystkim którzy 
przeklinają biskupów, „odpuśćv, bo nie wiedzą, co czynią”.

Gdy byłem tu przed laty konsekrowany, w duszy mojej już wtedy zrodziła się 
taka myśl. Dlatego wtedy prosiłem: „Niech się to nie sprawdza na tych, którzy kie-
dykolwiek opieraliby się mojemu biskupiemu posłannictwu”. O to samo – jestem 
przekonany – modliliśmy się przed chwilą wraz z biskupem konsekrowanym, gdy 
posłuszni Kościołowi, śpiewaliśmy te same słowa: „Kto by mu złorzeczył, niech 
będzie przeklęty”. Prosiliśmy: „Ojcze Niebieski, niech nie będzie przeklęty, bo Ty 
jesteś Miłością. Zwyciężasz przez miłość i największą Twoją siłą jest właśnie to, 
że miłujesz. Dlatego nie umierasz, że jesteś Miłością i wszystko miłujesz. I dla-
tego Twój Kościół jest nieśmiertelny, bo jest organizacją miłości. Głosi miłość, 
uczy miłować i w imię miłości posyła wszystkich, aby opowiadali Dobrą Nowinę 
wszelkiemu stworzeniu”.

Wielki jest i nie dający się udźwignąć ramionami człowieka ciężar posłan-
nictwa biskupiego.

DZIEJE NARODU POLSKIEGO – NIGDY BEZ PASTERZY!

Ale gdy dzisiaj wykonsekrowaliśmy pierwszego biskupa nowego tysiąclecia 
Polski katolickiej i gdy o nim myślimy, to zarazem myślimy o wszystkich, któ-
rych Kościół na polskiej ziemi przez lat tysiąc ustanawiał, konsekrował i posyłał 
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do ludu Bożego. I widzimy, że w zmiennych dziejach Narodu polskiego, od chrztu 
Mieszkowego – pierwszego historycznego księcia gnieźnieńsko-poznańskiego – 
przez dzieje królów, zwierzchników i władców polskich, przez biskupów i kapła-
nów, aż do dnia dzisiejszego, Kościół Święty na kolanach służył ludowi Bożemu. 
Podziwiamy wielki wkład Kościoła w dzieje naszego Narodu. Dzisiaj, na progu 
Tysiąclecia chrześcijaństwa Polski i państwowości polskiej, ludzie rzetelni, uczci-
wi, niezastrachani, szanujący wysoką godność nauki i prawdy, umieją ocenić rze-
telny wkład Kościoła w dzieje Narodu polskiego.

Mogły te dzieje być bolesne i tragiczne, mógł Naród być bez króla i bez wodza, 
bez zwierzchników, premierów i ministrów, ale przez tysiąc lat nie był nigdy bez 
pasterzy. Może padali oni, jak Wojciech nad Wybrzeżem Bałtyku, jak Stanisław 
na Skałce, ale byli. A gdy nie mogli zostawać z Narodem jako żywi, zostawali jako 
umarli, jako relikwie. Wojciech spod Gniezna podał dłoń Stanisławowi z Krakowa 
i otoczeni świętymi Pańskimi, których Kościół kształtował w polskiej ziemi, rato-
wali ducha Narodu, jego pragnienie prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju. 
I tak jak kokosz ogarnia kurczęta, aby się nie rozproszyły, tak Kościół zawsze 
obecny w dziesięciowiekowych dziejach Narodu pozostawał nawet wtedy, gdy 
zabrakło zwierzchników państwa. Byli wtedy pasterze.

W OBRONIE PRAWDY, POSTAWIENI NA ZNAK,  
KTÓREMU SPRZECIWIAĆ SIĘ BĘDĄ…

Bo pasterz nigdy nie opuszcza swojej owczarni. Wychodzi na spotkanie wil-
ka, a choćby sam był przez wilka okaleczony, broni do ostatniej chwili ducha 
Narodu, ducha ludu, dzieci Bożych, aby one nie były okaleczone nieprawdą, 
 fałszem, nienawiścią i złością. Takie jest zadanie biskupa katolickiego przy ludzie 
Bożym!

Dzieci Najmilsze! My, wasi pasterze, nie zapomnieliśmy o tym zada-
niu. Pamiętaliśmy o nim przez trudne dzieje w Ojczyźnie naszej, pamiętaliśmy 
na Soborze. Gdy kończył się Sobór, wiedzieliśmy, że musi się zacząć wykony-
wanie konstytucji, dekretów i orędzi soborowych. Pracować nad tym będziemy 
w nowym tysiącleciu Polski katolickiej. Duch Święty obudzi nowych pasterzy, by 
czuwali nad owczarnią. Rzecz jasna, pasterze najpierw sami muszą ucierpieć, bo 
zawsze sprawdza się zapowiedź połączona z „nadzieją”: „Uderzę pasterza i roz-
proszą się owce trzody”2. Nieraz już tego próbowano. Zawsze jednak okazało się, 
że ilekroć uderza się w pasterzy, tylekroć owce jeszcze bardziej skupiają się przy 
nich, a lud polski dobrze rozróżnia, co jest z prawdy, a co – z kłamstwa. Może 
w pewnym momencie jest zaskoczony, ale tak uporczywie i wytrwale dochodzi 
prawdy, aż ją wreszcie rozpozna: wówczas się uspokaja. Wzmacnia się jeszcze 
zaufanie do pasterzy.
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Pamiętajcie, Dzieci Najmilsze, że jak Chrystus był postawiony „na znak, któ-
remu sprzeciwiać się będą” [Łk 2,34], tak i ci, których On powołuje, zawsze są 
postanowieni na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Bo my nie możemy kłamać, 
nie możemy blagować, nie możemy pochwalać zła ani nazywać dobrem tego, co 
jest złe. Tak przecież śpiewaliśmy w Prefacji konsekracyjnej biskupa z prośbą, aby 
zła dobrem nie nazywał, a dobra – złem. To jest obowiązek biskupa! My nie może-
my się płaszczyć przed chwilową racją stanu. Jesteśmy przepowiadaczami Bożej 
Ewangelii i Bożej prawdy. Dlatego też prawda przez nas głoszona, cała otwar-
tość Ewangelii, nie wszystkim może się podobać. Trzeba ją jednak wypowiedzieć, 
od początku do końca, bo biskup nie może odmienić ani jednej litery z Zakonu 
Pańskiego, aż się wszystko spełni. Taką postawę zajmowaliśmy na Soborze, taką 
postawę zajmujemy w Ojczyźnie naszej. Tej postawie pozostaniemy wierni.

POTRZEBA POKOJU I SILNEJ WIARY  
– „MAŁEJ WIARY, CZEMUŚ ZWĄTPIŁ?”

Wasz Arcypasterz3 przed uroczystością konsekracji przypomniał Ewangelię 
dzisiejszą na IV niedzielę po Objawieniu Pańskim [Mt 8,23-27]. Jest ona bardzo 
wymowna i znamienna! Oto burza na morzu. Chrystus spokojnie śpi na dnie łodzi. 
Wie, że Jego uczniowie poruszają wiosłami i prowadzą łódź. Nieraz nam się wy-
daje, że może Chrystus zasnął i w naszej łodzi. – Pytamy, dlaczego? – Bo Chrystus 
ufa swoim pasterzom, których powołał. Chrystus się nigdy nie niepokoi. I od nas 
oczekuje, abyśmy zawsze zachowywali spokój, nawet wtedy, gdy łódź Piotrowa 
jest poruszana wzburzonymi falami. To jest właściwość silnej wiary, jeśli czło-
wiek umie cierpliwie i spokojnie czekać. Tylko ludzie małej wiary łatwo się niepo-
koją i niecierpliwią. Chcieliby już zaraz, na gwałt, uspokoić burzę.

Czasami, Najmilsze Dzieci, trzeba pierwszy szturm burzy, pierwsze uderze-
nie, spokojnie przeczekać. Bo może w sumieniu ludzi, którzy wywołali burzę 
obudzi się wątpliwość. A jednak za dużo nałgaliśmy, za bardzo nakłamaliśmy! 
Trzeba coś z tego wycofać. Trzeba przyznać, że jednak biskupi na szkodę Polski 
nie działali. Tego im zarzucić nie można! Zarówno na Soborze, jak i w listach, 
które pisali do biskupów całego świata, jak i w dziejach tysiącletnich Polski kato-
lickiej, na szkodę Ojczyzny nie działali! – Resztka uczciwości w człowieku, gdy 
za wiele nakłamie, odzywa się jeszcze. Wtedy się mówi: Dajcie spokój, nie prze-
sadzajcie, za wiele nagadaliście i napisaliście kłamstw, trzeba coś z tego wycofać, 
bo inaczej już nam ludzie nigdy nie uwierzą.

Najmilsze Dzieci! Musicie zachować dużo spokoju, jak Chrystus śpiący 
w łodzi miotanej falami. On w swoim czasie wstanie i zacznie działać. Może po-
wie zalęknionym: „Małej wiary, czemuś zwątpił?”4. Wstanie Chrystus i zacznie 
działać, to pewne.
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NIE MAMY WALKI PRZECIW CIAŁU I KRWI,  
ALE PRZECIW MOCARZOM TYCH CIEMNOŚCI

Z dzisiejszym urywkiem ewangelicznym wiąże się drugi [Mt 8,28-34]. Gdy 
Chrystus przeprawił się na drugi brzeg morza, spotkał się tam ze szczególnym 
zjawiskiem owych czasów. Oto człowiek opętany przez złego ducha. Bali się go 
wszyscy i nikt nie mógł mu poradzić. Zwrócili się więc do Chrystusa, a Chrystus 
z człowieka wygnał szatana i pozwolił mu wejść… w stado wieprzów. Bo diabeł 
jest dla wieprzów, a nie dla ludzi. Pamiętajcie o tym – tylko dla wieprzów, nie dla 
Was. Dlatego też Chrystus, broniąc człowieka, wypędził zeń złego ducha i oddał 
tym stworzeniom, którym najbardziej to przystoi.

Nie dopuszczajcie do siebie nigdy, Dzieci Najmilsze, złego ducha – ducha 
niechęci, nienawiści, niepokoju, lęku, bo tam, gdzie jest niepokój, Boga nie ma. 
Boga poznaje się po spokoju. Tam jest Bóg, gdzie jest pokój, równowaga, życzli-
wość i miłość. Kościół przez swoją postawę spokoju przepędza złe duchy i posyła 
je tam, gdzie Chrystus je posłał. Wy, Dzieci Najmilsze, posiadacie zbyt wielką 
godność, abyście mieli być mieszkaniem złego ducha. Jesteście świątynią Boga 
i mieszkaniem Świętego Ducha.

Po to jest ustanowiony dziś i przyozdobiony mitrą nowy biskup, aby był 
mocny w walce z mocami ciemności, z duchem kłamstwa i nienawiści. Po to jest 
ustanowiony – jak mówi Pontyfikał – jako „agonista Boży”, jako zapaśnik Boży, 
w walce z mocami ciemności o zwycięstwo Boga. „Bo my nie mamy walki prze-
ciwko ciału i krwi, ale toczymy walkę przeciwko mocarzom tych ciemności”5, 
aby człowieka wyzwalać od złego ducha i wszystkie złe duchy posyłać w wie-
prze. Życie na tym świecie jest możliwe dzięki temu, że Kościół ciągle wyzwala 
świat od złego ducha i jego nasienia. Nic dziwnego, że ten duch musi walczyć 
z Kościołem Bożym. Ale Wy wszyscy, którzy posiadacie wiarę i miłość, macie 
też obowiązek postępować według wiary i miłości. Musicie zachować, Najmilsze 
Dzieci, spokój i pełne zaufanie do biskupów, którzy pracują w Polsce przez dzie-
sięć wieków, nigdy Narodu nie opuścili i nigdy mu krzywdy nie wyrządzili.

Ufamy, że i ten biskup, którego dziś wykonsekrowaliśmy na progu nowego 
tysiąclecia – pierwszy biskup drugiego tysiąclecia Chrztu, pójdzie po linii szere-
gu tych biskupów, którzy pasterzowali w polskiej ziemi bezpiecznie, umacniając 
w Narodzie wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. 
Tego też, biskupie Franciszku, życzę Ci, abyś współpracując z twoim Bratem 
w biskupstwie, Stefanem, arcypasterzem częstochowskim, był mocny w wierze 
i straszny nieprzyjaciołom Boga, abyś mężnie zwalczał kłamstwo, fałsz i obłudę; 
byś umacniał miłość Bożą i pokój Chrystusowy; byś ufał Chrystusowi. Wziąłeś 
na czoło twej mitry imię Maryi – i dobrześ uczynił. Ona ci będzie Dziewicą 
Wspomożycielką. Gdy z Nią się zwiążesz jak najściślej, będzie Ci Ona miłością, 
radością i pokojem.
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Dzieci Najmilsze miasta Częstochowy i diecezji częstochowskiej! Pozwólcie, 
że skorzystam z tej miłej sposobności, by Wam podziękować za tyle modlitw, któ-
rymi wspieraliście mnie i biskupów polskich w ostatnim okresie ciemności i do-
świadczeń. Dzisiaj już świta słońce. W dziejach Kościoła powtarza się to często: 
ciemność i słońce. Gdy jest ciemno, trzeba być spokojnym i poczekać, aż znowu 
zajaśnieje słońce. Tak postępują ludzie dojrzali, ufni i wierzący. Wy właśnie tak 
zachowywaliście się w okresie próby. Bądźcie błogosławieni w waszej dojrzałości 
katolickiej i w waszej godności Polaków! Bądźcie błogosławieni w tym, że umie-
liście okazać waszą dojrzałość katolicką i narodową. Byliście naprawdę wspa-
niałym znakiem owocności pracy Kościoła w Ojczyźnie naszej, zwłaszcza pracy 
Kościoła w naszych świątyniach. Niech będzie błogosławiona ta wasza modlitwa!

Wdzięcznym sercem Wam wszystkim i całej diecezji wraz z obecnymi tu 
arcypasterzami imieniem Ojca Świętego teraz pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz 
adnotacją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno]–W[arsza]wa, 4 II [19]66, M[aria] O[końska] † S.W. 
Kr[ystyna] Sz[ajer] – proszę odbić 50 × na początek.”.

1 Por. Rdz 27,29.
2 BWuC 56 – Mt 26,31.
3 Ksiądz Prymas mówi o bp. Stefanie Barele.
4 BWuC 36 – Mt 14,31.
5 Por. BWuC 36 – Ef 6,12.
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KRZEW W POLSCE GOREJĄCY

Gniezno, Bazylika Prymasowska, uroczystość Matki Bożej Gromnicznej,  
2 lutego Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Kościół Boży w Graduale Mszy dzisiejszej śpiewał nam przed chwilą słowa: 
„Boże, przyjęliśmy Twoje miłosierdzie w pośrodku świątyni. Jak Imię Twe, Boże, 
tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Jakośmy słyszeli, tak ujrzeliśmy w mie-
ście Boga naszego, na górze Jego świętej”1.
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Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej jest dla nas zbiorem przeżyć i wspo-
mnień, a zarazem niezwykle głębokich treści, którymi Kościół pragnie nas rozra-
dować. Wkłada on nam w dłonie światło, aby radowało nasze oczy, pieściło twarze 
i było wskazaniem drogi w ciemnościach tego świata.

* * *

Jak uczy nas liturgia dzisiejszej uroczystości, Maryja w określonym przez 
prawo Starego Przymierza czasie przyniosła do świątyni Dziecię swoje – Jezusa, 
i okazała Go kapłanom. Biedna to była Matka, dlatego nie mogła popisać się ofiarą 
wspaniałą, którą trzeba było złożyć w świątyni za pierworodnego Syna. Według 
bowiem przepisów Starego Przymierza syn pierworodny należał całkowicie 
do Boga i trzeba go było przez odpowiednią ofiarę wykupić. Maryja poddała się 
temu przepisowi, jakkolwiek pewną było dla Niej rzeczą, że i po tym obrzędzie 
Jej Syn, który jest Synem Bożym, pozostanie nadal własnością Ojca, a z woli Ojca 
– własnością całego rodzaju ludzkiego, wszystkich dzieci Bożych. Jako biedna 
Matka składa symboliczną ofiarę – [parę] gołąbków. Ofiara ta miała niejako umoc-
nić Jej prawo do Syna, którego później odda dobrowolnie Ojcu – na krzyż, za zba-
wienie świata. Miała zarazem oczyścić to, co w człowieku jest słabością, nawet 
wtedy, gdy wypełnia swoje zaszczytne powołanie – macierzyńskie czy ojcowskie.

Z woli Maryi, która poddaje się prawu Bożemu, staje w pośrodku świątyni 
– Jezus. Okazuje się ludziom prostym, którzy mają głęboki zmysł religijny i umie-
ją łatwo wyczuć Boga. Tak przecież wyczuł Boga w Dziecięciu Maryi starzec 
Symeon, który przez Ducha Świętego przyprowadzony był do świątyni i rozpo-
znał w niej: „Światło na oświecanie pogan i chwałę ludu izraelskiego”2. Dlatego 
swymi starczymi dłońmi wziął to Światło – Jezusa – z macierzyńskich dłoni Maryi 
i doznał wielkiej radości. Wszystko osiągnął, może już teraz odejść w pokoju.

Ale nie tylko on miał ten przedziwny zmysł wyczucia Boga. Miała go również 
staruszka imieniem Anna, która od wielu lat nie opuszczała świątyni, służąc Bogu 
w postach i modlitwach. – Bo trzeba mieć, Dzieci Najmilsze, wyczucie Boga! Ona 
je miała, dlatego też przyszła i radowała się oglądaniem Światła, które odtąd będzie 
Światłością świata, na oświecenie każdego człowieka na ten świat przychodzącego.

Ku upamiętnieniu tej chwili, Kościół od dawna poświęcał w świątyniach 
świece, jak to miało miejsce i dzisiaj. W Polsce nazwaliśmy te świece gromnica-
mi. Przez nasze wyczucie religijne, tak właściwe polskim tradycjom narodowym, 
przypisujemy im ochronę przed nieszczęściem i gromami. Tak głęboko wszczepiło 
się to w nasze dusze, iż po dziś dzień ze światłem gromnicy w dłoni Polacy odcho-
dzą do Światłości prawdziwej, która już będzie nam świecić nieskończenie.

Sama nazwa gromnicy kryje w sobie głębokie znaczenie. Grom – nica, to ta, 
która – jak piorunochron – bierze gromy na siebie, a innych przed nimi zasłania. 
Tak czyni Matka Najświętsza łaskawa, gdy zbiera w swych dłoniach i łamie poci-
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ski gniewu Bożego, które przez Jej przyczynę i w Jej rękach stają się promieniami 
łask. Tak czyni Panienka Gromniczna, która – jak mówią polskie legendy ludowe 
– idzie nocą z zapaloną gromnicą przez polskie uśpione sioła i chroni je od nie-
szczęść, napaści i wilków.

Głębokie znaczenie ma uroczystość Matki Bożej Gromnicznej! Wybraliśmy ją 
sobie przed laty siedemnastu na ingres do Prymasowskiej Bazyliki w Gnieźnie, gdy 
z woli Stolicy Świętej mieliśmy zająć tron Prymasów Polski, aby Wam, Najmilsze 
Dzieci, świecić nie własną, ale Chrystusową światłością, którą wniosła do świątyni 
jerozolimskiej, a teraz wnosi do świątyni każdej duszy, Matka Chrystusowa.

„KRZEW GOREJĄCY” W ŚWIECIE – MARYJA

W dzisiejszej liturgii Kościół Boży śpiewa nam przepiękną antyfonę, któ-
rą odnosi do Matki Najświętszej, o krzewie gorejącym3, jaki oglądał Mojżesz 
na puszczy, gdy pasł owce Jetre. Krzew płonął, lecz nie mógł spłonąć. Mojżesz 
zdziwiony tym obrazem, podszedł ku płonącemu krzewowi. Z tego właśnie krzewu 
przemawiał do Mojżesza Bóg i wyznaczał mu posłannictwo, jakie miał wypełnić 
wobec swojego narodu. Kościół mówi nam dzisiaj, że w krzewie płonącym, który 
płonął, a nie mógł spłonąć, widzimy obraz Niepokalanego Poczęcia Maryi i Jej 
dziewiczości, którą Bóg zachował nawet wtedy, gdy została Matką. Dlatego też, 
stwierdzając to, Kościół woła dziś do Niej: „Wstaw się, przyczyń się za nami!”.

Dzieci Najmilsze! Gdy człowiek powołany jest do trudnego zadania, ogląda 
się za światłością i wyprasza sobie światłość. Gdy i mnie przypadło przyjść do tej 
świątyni, oglądałem się również za światłością i myślałem sobie tak, jak mi to 
Kościół podsuwał w dzisiejszej antyfonie: Mojżesz oglądał krzew, który płonął, 
a nie mógł spłonąć. Takim „Krzewem”, który płonie na świecie, a spłonąć nie 
może i nigdy nie spłonie, który jest zawsze światłością, to wspaniałość Dziewicy 
Maryi! Trzeba Jej zaufać, trzeba się przed Nią ukorzyć, trzeba Jej zawierzyć siebie 
i powierzone sobie na puszczy tego świata owce Boże. Dlatego też, Najmilsze 
Dzieci, tę antyfonę śpiewam w duszy mojej do dzisiejszego dnia, zawsze z głębo-
kim przekonaniem, że właśnie „Krzewem”, który płonie i nie spłonie, jest z woli 
Bożej na tym świecie – Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja.

ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA, WYRASTAJĄCA Z KRZEWU GOREJĄCEGO  
– „LUMEN CHRISTI”

Ale ten „Krzew płonący” wydaje z siebie Światłość prawdziwą, która 
oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. To Jezus Chrystus! 
Jak Maryja w życiu ludzkości i w dziejach Kościoła jest Krzewem płonącym – 
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Światłością, który nigdy nie spłonie, tak też z woli Ojca, z Niej właśnie jest na tej 
ziemi Światłość prawdziwa – Jezus Chrystus, Syn Boży. Ten Krzew płonący – 
Maryja, wnosi do świątyni Dziecię, które Symeon, nazywa „Światłem na oświe-
cenie pogan”. Przedziwne to Światło, Jezus Chrystus, Bóg nasz! Zapłonęło ono 
w naszej Ojczyźnie przed tysiącem lat i dotąd nie spłonęło. Owszem, doświadcze-
nie każdego wieku wywołuje w duszy naszej przekonanie, że choćby wszystkie 
światła naszemu Narodowi pogasły, światło Chrystusowe, wyrastające z płonące-
go Krzewu dziewiczego – Maryi, nigdy nam nie zgaśnie.

Przedziwna jest potęga wiary, Najmilsze Dzieci, tajemnica Ognia Bożego! 
Tyle wichrów świata usiłowało zgasić Światło Chrystusa, tymczasem – rzecz zna-
mienna – podmuchy nienawiści wobec Boga jeszcze więcej rozpalały tę Światłość. 
Kiedyż bardziej widoczny był w naszej Ojczyźnie rozpalony płomień Światła 
Chrystusowego, jak nie teraz, po dziewięciu latach Wielkiej Nowenny, na pro-
gu kończącego się tysiąclecia Chrztu Polski, gdy zaczyna się nowe tysiąclecie?! 
Wszyscy to czujemy. Może Bóg dopuszcza niekiedy wichry, aby jeszcze bardziej 
rozpaliły żarzące się węgle naszej wiary, iżby one na nowo ogniem wybuchły.

Oto Światłość prawdziwa, wyrastająca z „Krzewu gorejącego”, który płonie 
i spłonąć nie może – z Dziewiczej Maryi. Bo taka jest wola Boga, by człowieko-
wi przyświecała „Gwiazda śliczna, wspaniała” – „Niewiasta obleczonav w słońce 
i księżyc pod Jej stopami, nad głową Jej korona z gwiazd dwunastu”. Tej świetli-
stej Pani, temu „Krzewowi płonącemu”, oddał Ojciec Niebieski Światłość ze swo-
jej Światłości, Światłość prawdziwą ze Światłości prawdziwej – z Boga samego. 
I pomieścił ich Oboje w Kościele Bożym.

KOŚCIÓŁ ŚWIATŁOŚCIĄ NARODÓW – „LUMEN GENTIUM”

Jest jeszcze jeden „Krzew gorejący” – Kościół Chrystusowy. Gdy Sobór 
ogłaszał swoją Konstytucję dogmatyczną o Kościele, zaczynał ją od słów: „Lumen 
gentium!” – Światło narodów – Kościół! I my, Najmilsze Dzieci, w Ojczyźnie na-
szej szczególnie dziś rozumiemy, że Kościół jest Światłością. Gdy gasną różne świa-
tła, gdy zawodzą różni przewodnicy, którzy nie cofają się przed kłamstwem i dla 
swoich skromnych celów umieją niekiedy w błąd wprowadzić ludzi ufających, 
wtedy okazuje się, że prawdziwy szacunek dla człowieka, który posiada prawo 
do prawdy, choćby gorzkiej, ma tylko Kościół! Tylko on niesie taką Prawdę, która 
nie umiera i która jest zawsze Prawdą – przed dwoma tysiącami lat, przed tysią-
cem lat i dziś!

Zważcie, Najmilsze Dzieci, jak Kościół w Ojczyźnie naszej doniósł nam 
światło Ewangelii do czasów dzisiejszych, pomimo groźnych podmuchów i prze-
śladowań. I tak je Wam wciąż zapala, jak przed chwilą uczynił to diakon śpiewa-
jący Dobrą Nowinę Ewangelii w otoczeniu świateł. Rozpalał on swoimi wargami 
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i żywą wiarą światło Ewangelii, przekazując ją waszym dłoniom, oczom, umy-
słom i sercom. Światło to świeci w Kościele Bożym nieustannie, bo cały Kościół 
jest Chrystusem, a Chrystus jest Światłością nigdy niegasnącą. I Kościół przez 
Chrystusa jest Światłością, która nigdy nie zgaśnie.

„KRZEW GOREJĄCY” NARODU OCHRZCZONEGO

Każdy, kto bierze ze Światłości, staje się światłością. Tak też stało się i z na-
szym Narodem. Naród polski, Naród ochrzczony, Chrystusowy, jest także światło-
ścią. Pewnie w niejednej duszy polskiej zgasło światło. Ale jeśli ciemny przedmiot 
jest otoczony światłem innych, jakieś światło i jemu się udziela. Jeżeli czyjaś du-
sza już zmartwiała, są jeszcze inne, które żyją. I one ogrzeją! Tak bywa właśnie 
w Narodzie. Naród nasz jest społecznością wierzących, wiara Narodu ochrzczone-
go udziela się niejednej martwej duszy. Gdy zmartwiała wiara w niejednej polskiej 
duszy, została w życiu Narodu, a Naród wierzący zdolny jest rozgrzewać martwe 
dusze i ożywiać je swoją żywą wiarą.

Musimy w okresie Tysiąclecia Chrztu Polski, po tysiącu lat światła ewan-
gelicznego, mieć świadomość, co to znaczy: Naród ochrzczony! Jest to potęga 
miłości, potęga pokoju i potęga najlepszej nadziei! To, że jesteście otoczeni naj-
lepszymi przykładami, Najmilsze Dzieci, że w waszym życiu rodzinnym niekiedy 
pobożna babunia szepcąca różańce budzi jeszcze wasze sumienia; to, że niekiedy 
niedola osobistego życia odsłania nam oczy na Boży świat, że małe dziecko szep-
ce do tatusia: uklęknij, tatusiu, zmów ze mną paciorek, pójdź ze mną do Komunii 
Świętej; to, że niejeden dobry przykład rodziny sąsiedniej budzi w Was sumienie, 
to wszystko są przedziwne prawa i dynamika społeczna Narodu ochrzczonego. 
I Naród może się stać światłością, biorąc ją z Chrystusa i Maryi, przez Kościół, 
który jest światłością Narodu.

DZIEŻA CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI – GNIEZNO

Gdy w tej chwili stoimy na Wzgórzu Lecha, w Bazylice Prymasowskiej, staje 
nam przed oczyma olbrzymia dzieża kipiącego ciasta. Tak wygląda Bazylika! Tak 
szczelnie ją dzisiaj wypełniliście, iż procesja obnosząca światło z trudem prze-
szła. Przyszliście do Światła, na uroczystość Światła, na miejsce, gdzie przed wie-
kami zostało zapalone dla naszego Narodu Światło Boże, które płonie do dziś. 
Przyszliście do Światłości, Wy, synowie Światłości, na Wzgórze Lecha.

Gorącym moim pragnieniem było, Najmilsze Dzieci, aby ta świątynia roz-
gorzała. Nieraz rozważam, jak szczęśliwa była myśl, żeby poodsłaniać wszystkie 
prześwity, wyrzucić mury, które zagradzały światła prezbiterium i zasłaniały ołtarz 
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Światłości przed oczyma ludu. Dzięki temu Bazylika Prymasowska rozgorzała nie 
tylko miastu, ale całej Polsce! Taki był sens naszej żmudnej i kosztownej pracy – 
regotyzacji katedry. Może, Najmilsi, ognie, które w 1945 roku rozgorzały na wie-
życach i wyniosłych dachach, były znakiem – chociaż bolesnym – Bożych ogni, 
które płoną dziś z tej Bazyliki dla Polski milenijnej. Szczęśliwa więc wina, która 
pobudziła mojego poprzednika, kardynała prymasa [Augusta] Hlonda i mnie, wraz 
z Kapitułą Prymasowską, aby rozświetlić Bazylikę i przywrócić jej dawną krasę, 
iżby naprawdę stała się światłością, „Miastem światłości, osadzonym na górze”4, 
którego światła nikt zakryć nie zdoła. Wy wszyscy, Najmilsi, uznajecie dzisiaj 
słuszność tej wielkiej pracy, bo ona do Was przemawia oczywistością promienieją-
cego światła, które się Wam wszystkim udziela.

Przed tysiącem lat, tu w podziemiach, na których stoicie, palono inne świa-
tła – bogom pogańskim. Kościół ma taki zwyczaj, że przychodzi, błogosławi ognie 
i nowym duchem je napełnia. Na tym samym miejscu można jeszcze dziś w podzie-
miach oglądać stare paleniska, otoczone popiołami, które starannie zostały odgrze-
bane. Wcześnie tu zapalono światła! Ale Kościół te światła poświęcił i dziś w tym 
samym miejscu chwali Matkę Życia, „Niewiastę obleczoną w słońce”. Prawdziwie, 
miejsce to stało się dzieżą, w którą miłosierny Bóg włożył zaczyn Boży – Światłość 
Syna swojego. Wszystko w Polsce zostało przeniknięte tym „zaczynem”, tak iż sta-
liśmy się chlebem Bożym. Właśnie stąd rozeszło się to „Boże ciasto” na całą Polskę.

Można, oczywiście, toczyć spory historyczne: Gdzie dokonał się chrzest 
Mieszka? – Czy był to pierwszy chrzest Polaka, czy też może już wcześniej od-
bywały się pojedyncze chrzty? Jest jednak rzeczą niewątpliwą, że od chwili, gdy 
Mieszko, książę gnieźnieński i poznański, przyjął chrzest, Polska potężniała coraz 
wspanialej wiarą, światłością, miłością i pokojem. Zapewne, różne wiatry tłumiły 
nieraz tę światłość, płonącą w Polsce, ale ona rozchodziła się stąd. Gniezno stało 
się symbolem światłości chrześcijańskiej dla całego Narodu. Prawdy tej nie da się 
zagasić najbardziej wykrętnymi tłumaczeniami, dialogami i komentarzami do dzie-
jów Polski. Pozostanie faktem, że Światło, które zostało tutaj zapalone i opromie-
nione męczeńską krwią świętego Wojciecha przyciągało odtąd Naród i od tysiąca 
lat płonie nadal. To jest też „krzew gorejący”, który pali się i spłonąć nie może.

Patrzcie, jak rozległe znaczenie ma krótka antyfona nieszporna liturgii dzi-
siejszej, ten „krzew gorejący”, który spłonąć nie może: Maryja, Jej Syn, Kościół 
święty, Naród ochrzczony i miasto Gniezno.

ZASTOSOWANIA

Pozwólcie, Najmilsze Dzieci, na krótkie zastosowania naszych rozważań 
teologicznych, historycznych, narodowych i społecznych. Pierwsze zastosowa-
nie – głęboka wdzięczność za obecność Maryi w Kościele i w dziejach naszego 



176

1966, luty

Narodu; za Jej obecność w życiu naszym religijnym; za Jej przedziwną, cierpliwą 
wytrwałość, z jaką stoi pod krzyżem naszych dziejów, jak ongiś stała pod krzyżem 
Syna na Kalwarii.

Drugie zastosowanie – wdzięczność wobec Chrystusa, który jest Światłością 
narodów i naszą Światłością. Wdzięczność za to, że jest, że stanął w pośrodku nas 
i chociaż ukrzyżowany na Kalwarii i, często w dziejach krzyżowany, nie ustępuje, 
ale ciągle się nam przypomina.

Trzecie zastosowanie – wdzięczność za Kościół Boży, za to, że jesteśmy 
przez łaskę zespoleni z Kościołem, wspólnie z Kościołem. I wdzięczność dla 
Kościoła! Zapewne możemy Kościołowi stawiać coraz to większe wymagania, 
ale pamiętajmy: Kościół – to my! Stawiając Kościołowi wymagania – stawiajmy 
je sobie! Krytykując Kościół – my chrześcijanie, siebie właściwie krytykujemy; 
oczerniając Kościół – siebie oczerniamy; bluźniąc Kościołowi – sobie samym 
bluźnimy. Podobnie, jak wielbiąc Kościół – sobie niejako chwałę przypisujemy, 
gdy żyjemy w Kościele jako dzieci Boże, gdy bierzemy z Kościoła światło do na-
szych dusz i stajemy się światłością dla otoczenia. Raz przez chrzest związani 
z Kościołem, wprowadzeni w Kościół, już zawsze jesteśmy albo uczczeni chwałą 
Kościoła, albo cierpimy cierpieniem i męką Kościoła. To jest wspólna chwała 
i wspólne dzieje. A jednak, Najmilsze Dzieci, jak wielką radością jest być wspól-
nie z Kościołem!

Czwarte zastosowanie – cześć dla dziejów Narodu ochrzczonego! Wielki 
szacunek dla Narodu chrześcijańskiego, który miał przedziwną siłę przetrwania aż 
do czasów dzisiejszych, przez dziesięć, a może i więcej wieków. Tę siłę trwania 
w wielkiej cierpliwości i pokoju spotęgował w duszy Narodu Kościół Chrystusa 
i Maryi. Gdybyśmy chcieli od tej strony badać socjologię Narodu, gdybyśmy chcie-
li odpowiedzieć sobie na pytanie: co sprawiło, że Naród nie zginął, musielibyśmy 
przyznać sprawiedliwie, że wielką mocą jednoczącą, wielkim światłem i potęgą, 
był dla Narodu Kościół Chrystusa i Maryi. A ponieważ światło Chrystusa i Maryi 
nie zgasło, udziela się ono ochrzczonej Polsce. I Polska jest więc światłością, po-
mimo że niejedna dusza polska jest ciemnością. Ale Naród jest światłością!

OBOWIĄZEK CZCI DLA DZIEJÓW NARODU OCHRZCZONEGO

Mówię to dzisiaj dlatego, Dzieci Najmilsze, że w szeregu najrozmaitszych 
pasji, które w ostatnich tygodniach przechodzą przez Polskę, ujawnia się obecnie 
pasja oczerniania dziejów Narodu. Była pasja oczerniania biskupów, których nie-
dawno jeszcze obrzucano wszystkimi oszczerstwami5. Przypomnijcie sobie, jak 
miesiąc temu do Was tu przemawiałem – pierwszego, a nie trzeciego stycznia! 
– Było wtedy bardzo boleśnie, bo zewsząd waliły się na nas same tylko oskarże-
nia i zarzuty. Potem byliśmy rozgrzeszeni i od niektórych zarzutów oczyszczeni, 
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chociaż się o to nie staraliśmy. Patrzcie, ile na krótkiej przestrzeni czasu – historia 
zaledwie jednego miesiąca! – można było nakłamać.

Dzisiaj ta pasja kłamania na konto biskupów troszkę przechodzi, ale zaczy-
na się nowa pasja: kłamania na konto dziejów Narodu. Oto stają przed telewizją 
profesorowie i zbrojni w „naukę” historyczną pastwią się nad Narodem i nad jego 
dziejami. W pismach ukazują się artykuły, które są tak często pluciem we własne 
gniazdo, oczernianiem dziejów Narodu, ośmieszaniem najwspanialszych postaci!

Ostatnio ogłoszono paszkwil na tę, którą my tutaj czcimy, na Dąbrówkę! 
Znaleźli się tacy „mężowie uczeni”, którzy są sami ciemnością i wszystko wi-
dzą w ciemnych światłach. Zapominają, że o umarłych, ino dobrze! Zapominają, 
że o tych, którzy odeszli i bronić się nie mogą, raczej milczeć trzeba! Zapomina 
się o tym, że na życie ludzi sprzed tysiąca lat trzeba patrzeć nie dzisiejszymi oczy-
ma, ale oczyma sprzed tysiąca lat, by móc ich dobrze ocenić. Zapominasz, że gdy 
o twojej zgasłej matce, której zawdzięczasz życie, nie masz nic dobrego do powie-
dzenia, dobrze i szlachetnie czynisz, gdy milczysz. Byle tylko pieniądze wziąć! 
Byleby się nie narazić, byle zarobić od wiersza! Napisze się wszystko, ogłosi się 
wszystko, opluje się wszystko, oczerni się wszystko!

I oto na oczach naszej młodzieży i dziatwy szkolnej urządza się widowi-
sko – rozprawę z dziejami polskimi, z dziejami Polski chrześcijańskiej! Ostrożnie, 
prokuratorzy wieku XX! Po tylu latach pracy Kościoła nie wszyscy zrozumieli 
godność człowieka i z pasją się na nią rzucają. A chcielibyście większej cnoty od 
tych, co żyli tysiąc, dwa tysiące lat temu?! Kto wie, czy niejeden z tych, którego 
dzisiaj oczerniacie, nie jest szlachetniejszy i wspanialszy aniżeli Wy, dziś biorący 
honoraria autorskie za paszkwile i brudy, za ośmieszanie wielkości narodowych.

Trzeba, Najmilsze Dzieci, odważnie stanąć w obronie czci dziejów Narodu! 
Bo doprawdy nie wiemy, czyjego ducha są ci, którzy z taką odwagą śmią na prze-
łomie Tysiąclecia, w Roku Milenijnym, oczerniać i plwać na Naród milenijny! To 
jest straszna niewdzięczność! Czas najwyższy z tym skończyć!

Jako syn tego Narodu zmuszony jestem tu, w Bazylice Prymasowskiej, pro-
testować przeciwko wszystkim, którzy z historii Narodu polskiego czynią sobie 
zabawkę albo też łatwy zarobek, bo „zły to ptak, co własne gniazdo kala!”. I nie 
wiadomo skąd się wywodzi! Ostrożnie z dziejami Narodu! Ostrożnie z przeszło-
ścią! Ostrożnie z tymi, których przyzwyczailiśmy się czcić i szanować! Ostrożnie! 
Na kolana! Bo niejednej postaci, na którą plwacie, nie jesteście godni – Wy, pi-
sarze płatni od wiersza – nóg całować! Oni przeszli i pozostawili trwałe ślady 
swego przejścia przez dzieje Narodu. I nikt nie zdoła zbezcześcić tych, których 
szanujemy!

Tu, ze Wzgórza Lecha, z Bazyliki Prymasowskiej, która stoi na prochach 
przeszłości narodowej i która jest prawdziwym muzeum ducha narodowego i ka-
tolickiego, tutaj właśnie ten głos protestu paść musi! I ja go dziś stąd wysyłam 
na całą Polskę!
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ZAKOŃCZENIE

Mówię z Gniezna, które zaczyna się już przygotowywać na uroczystości 
Tysiąclecia. Za kilka dni duszpasterze miasta Gniezna wezwą Was na święte misje 
milenijne. Chcemy się godnie przygotować na uczczenie wielkiej rocznicy, gdy 
Gniezno zostało zaliczone do miast chrześcijańskich i gdy nad miastem uniósł się 
krzyż Chrystusowy, Światłość prawdziwa, która do dziś oświeca wszelkiego czło-
wieka na ten świat przychodzącego.

Rozpłomieniła się już światłami matka kościołów gnieźnieńskich i całej 
Polski! Czas, aby się rozpłomieniła każda dusza w Gnieźnie! Omyjcie szyby 
waszych dusz! Omyjcie wasze oczy, sumienia i serca. Wypłuczcie usta, abyście 
mówili, jak przystało na obywateli najstarszego miasta i pierwszej stolicy Polski 
chrześcijańskiej! Tego oczekuje od Was, Najmilsze Dzieci, w najbliższych dniach 
i tygodniach Wielkiego Postu biskup miasta Gniezna.

By praca, którą rozpoczniecie niedługo wydała owoc wspaniały, by wszystkie 
serca polskie, żyjące w Gnieźnie, promieniały światłością, w tej chwili Wam i wa-
szym duszpasterzom z serca błogosławię – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa–Przemyśl, 5.02.[19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Antyfona na Wejście z formularza Mszy Świętej w święto Oczyszczenia NMP; MszRz 
(1965) – Ps 47,10-11; por. BT IV – Ps 48(47),10-11.

2 Por. Łk 2,32.
3 Antyfona nieszporna ze święta Oczyszczenia NMP; BrR prior.
4 Por. Mt 5,14.
5 Zob. tekst nr 25, przyp. 1.
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SŁOWO WSTĘPNE [DO „COLLECTANEA THEOLOGICA”]

[Warszawa, 2 lutego 1966]

„Lumen gentium, cum sit Christus1 – Sobór święty, w Duchu Świętym zgro-
madzony, pragnie gorąco oświecić wszystkich ludzi blaskiem jego, jaśniejącym 
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na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele).

Bodajże w tym zdaniu można będzie wyrazić zadanie, które staje przed 
„Collectanea Theologica” na styku Soboru Watykańskiego II i Sacrum Poloniae 
Millennium.

Zarówno Kościół powszechny, jak i milenijny Kościół polski staje na prze-
łomie, na którym mają miejsce samoocena i rachunek sumienia z odbytej drogi. 
Bodaj najbardziej radosnym jest stwierdzenie, że Kościół przetrwał i wypełnił za-
danie czasu swego. Wszelką ocenę Kościoła, optymistyczną czy pesymistyczną, 
trzeba zamknąć tym realnym stwierdzeniem: Kościół trwa i w świecie, i w Polsce 
Tysiąclecia. Skoro trwa, to znaczy, że w jakimś wymiarze wypełnił swoje zadanie, 
bo doniósł do naszych czasów Chrystusa, który jest Lumen Gentium.

Zawsze jednak pozostaje otwarte i pożyteczne dociekanie, czy stan, w ja-
kim Kościół dotrwał do naszych czasów, jest zadawalający, czy jest wystarczający 
na potrzeby współczesne?

Właśnie tę odpowiedź usiłuje dać zarówno soborowy, jak i nasz milenijny 
rachunek sumienia Wielkiej Nowenny.

Nigdy nie zdołamy ocenić pełni czasów w aktualnych dziejach Kościoła oży-
wiającego i uświęcającego.

Nawet tak potężny wysiłek tysięcy błogosławionych oczu i uszu, wierzących 
umysłów i miłujących serc, jaki podziwialiśmy przez cztery lata na auli soborowej, 
zaledwie w czasie zdoła uchwycić tę pełnię czasów Kościoła.

Wydaje mi się, że ta nowa próba najpełniej ujawniła się w trzech dokumen-
tach soborowych: w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w Dekrecie o ekume-
nizmie i w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym. 
Te trzy dokumenty są obrazem rzeczywistości, oliwą pokoju i programem nadziei.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele jest kamieniem węgielnym dalszego 
budowania dla myśli teologicznej, eklezjologicznej, ascetycznej i mistycznej, pa-
storalnej i socjologicznej. W jej świetle w ramach tych ośmiu rozdziałów trze-
ba będzie ocenić cały dotychczasowy wysiłek tej myśli i wskazać nowe zadanie. 
Nowa teologia fundamentalna (eklezjologia) nie jest tylko zestawieniem odręb-
nych traktatów, ale jest powiązaniem organicznym członów żyjącego Kościoła 
Chrystusowego. Dziś już nie wystarczy omówić osobno misterium Kościoła 
pod kątem chrystologicznym czy nauki o Maryi obecnej w misterium Chrystusa 
i Kościoła. Nie idzie tu o dwa odrębne traktaty teologiczne. W nowej eklezjo-
logii trzeba uwydatnić działanie Chrystusa w Kościele i współdziałanie Maryi 
w misterium Chrystusa i Kościoła. Słowem w teologii fundamentalnej muszą być 
ukazane te dwie postacie: Chrystusa, który przyjął postać sługiv Ludu Bożego, 
i Służebnicy Pańskiej. To zadanie olbrzymie dla myśli teologicznej, bo rzutować 
będzie ono na wszystkie człony Mistycznego Ciała Chrystusowego, na lud Boży, 
na hierarchię, na świeckich, na zakony, na cały Kościół pielgrzymujący.
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Nowoczesna teologia fundamentalna musi wypracować realny obraz żyjące-
go Ludu Bożego, w którym działa Chrystus, a z Nim współdziała Maryja. Będzie 
to zarazem teologia, ascetyka, mistyka i socjologia nadprzyrodzonego organizmu 
kościelnego. Zapłodni ten wysiłek inne działy wiedzy kościelnej i wyzwoli nowe 
bodźce badawcze, wypracuje nową systematykę i metodę przedmiotu.

Kościół tak opisany w swej strukturze wewnętrznej jest przywołany przez 
świat współczesny, by wszedł w jego życie i był w nim obecny. Konstytucja 
pastoralna o Kościele w świecie współczesnym jest wnioskiem z pojmowanego 
nowocześnie Kościoła, jest kwiatem wyrosłym na tym organizmie. Stąd olbrzy-
mia wielokierunkowość tematyki tej Konstytucji jako odpowiedź na zamówie-
nie o światowym wymiarze, skierowanym do Kościoła. W ogromnym napięciu 
krzyżujących się nadziei nic bardziej nie uderzało, jak to wołanie o obecność 
Kościoła. Ono to sprawiło, że układ pierwszego projektu (schemat XIII) tak bar-
dzo się rozwinął, że dziś podziwiamy wszechstronność dążeń Kościoła, bo jest 
on przyzywany na pomoc do wszystkich dziedzin życia ludzkiego. Na tle tego 
wołania przesiliły się zeszłowieczne schematy myślenia, w których zaznacza-
ła się indywidualistyczna dążność do oddzielenia religii od spraw doczesnych. 
Dążność nowoczesna raczej wysila się na umiejętność łączenia, zespolenia, 
za przykładem Chrystusa, „qui facit utraque unum”2, przez społeczny charakter 
porządku natury i łaski.

By to nowoczesne dążenie do jednoczenia przebiegało harmonijnie, bez de-
mosu3 jednych elementów społecznych nad drugimi, potrzeba wszystkim nowego 
ducha. Jest nim ekumenizm Kościoła tak wymownie opisany w Dekrecie soboro-
wym o ekumenizmie. Nazwałem go oliwą, która będzie namaszczać spotykające 
się moce Boże – Kościół – i ludzkie w świecie współczesnym.

Tak widzę, w ogólnych zarysach, nową dynamikę myślową Kościoła posobo-
rowego w świecie i w Polsce milenijnej.

Oby „Collectanea Theologica” odpowiedziały temu zamówieniu społeczne-
mu ze strony czytelnika polskiego.

Wysiłkom Redakcji i Jej Współpracownikom, jak również Odbiorcom słowa 
drukowanego, życzę, by każde stało się ciałem lepszego, pogodniejszego, radosne-
go życia z Prawdy Wcielonej.

Z serca błogosławię

Stefan Kardynał Wyszyński

Warszawa, dnia 2 lutego 1966 R[oku] M[ilenijnego].

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis. Odpis Słowa wstępnego do „Collectanea Theologica” sygno-
wany przez Księdza Prymasa.
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1 Ponieważ Chrystus jest światłością narodów; początek Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium (18 listopada 1964).

2 Oboje jedno uczynił; Vlg (1956) – Eph. 2,14; por. BT IV – Ef 2,14.
3 Społeczność wolnych obywateli, stałych mieszkańców z prawem głosu; dotyczy niewielkiej 

grupy ludzi.
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„SPRAWY GORĄCE” KOŚCIOŁA MILENIJNEGO W POLSCE
Przemówienie do księży dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej

Gniezno, 3 lutego Roku Milenijnego 1966
Drodzy Confratres!

Uwagi, które w tej chwili chcę powiedzieć na temat Kościoła w Polsce, pra-
gnąłbym powiązać z tymi, które już tu uczyniłem przed miesiącem, w dniu 1 stycz-
nia. Obecnie omówię kilka punktów. Naprzód tak zwane sprawy gorące, później 
bieżące, milenijne i soborowe.

Najpierw „sprawy gorące”. Na obecnym etapie koncentrują się one wokół 
Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, związanej z tym spra-
wy mojego paszportu do Rzymu, a jako trzecie skrzydło tego tryptyku: mowa 
Władysława Gomułki. Chciałbym te trzy sprawy chociaż krótko naświetlić.

List do biskupów niemieckich jest już znany. Tekst ogłoszony w „Forum”1 
posiadał jednak pewne przeinaczenia i nieścisłości wbrew oświadczeniom prasy, 
„Życia Warszawy” i „Trybuny Ludu”, że jest dokładny. Postaraliśmy się w swoim 
zakresie skonfrontować te teksty. Są różnice w przekładzie, ale wyraźnych znie-
kształceń nie ma, poza jednym, bardzo istotnym, w liście biskupów niemieckich 
do polskich biskupów. Zniekształcenie to bardzo zaważyło na biegu argumentacji, 
jaką posługiwano się w prasie polskiej. W wydawnictwie, które ostatnio ukazało 
się w Warszawie, już to zniekształcenie zostało usunięte, tak że tekst jest auten-
tyczny. Dotyczy ono zdania, w którym biskupi niemieccy omawiają sytuację mło-
dzieży, która wyszła z terenów należących do Polski i przebywa na Zachodzie. 
Zaraz potem Episkopat niemiecki dodaje zdanie: „jednocześnie rodzi się młode 
pokolenie, które ziemie oddane ich ojcom uważa za ziemie ojczyste”. W tym zda-
niu opuszczono wyraz „tam”: „rodzi się tam młode pokolenie”. Wyraźnie mówią 
o tym młodym pokoleniu, które rodzi się w Polsce, na Ziemiach Zachodnich, i któ-
re te ziemie uważa już za ojczyste. Jeżeli opuści się ten wyraz, zdanie jest zupełnie 
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zniekształcone. Wtedy można by przypuszczać, że w tym ujęciu biskupi niemieccy 
sądzą, iż młodzież niemiecka, która rodzi się na Zachodzie, uważa polskie ziemie 
za ojczyste. W rzeczywistości biskupi niemieccy myślą o polskiej młodzieży, ro-
dzącej się na Ziemiach Zachodnich, i dlatego mówią: „rodzi się tam”.

Czy zniekształcenie to było tendencyjne, czy nie, trudno stwierdzić. W każ-
dym razie naprawiono je w tym specjalnym wydaniu, które obecnie jest roz-
prowadzane w kioskach. Przez to samo dano do zrozumienia, że tekst, który 
był w „Forum” nie był dokładny, pomimo zaprzeczeń „Życia Warszawy” czy 
„Trybuny Ludu”.

Jak z tym argumentem, tak i z wieloma innymi argumentacja była raczej 
namiętna i tendencyjna. Za wszelką cenę dążono do tego, aby polskich bisku-
pów postawić w świetle jak najgorszym. Zarzucano im głównie to, że wywoła-
li w Niemczech nową akcję rewindykacyjną, co nie odpowiada rzeczywistości. 
Mamy dość dokładne informacje prasowe. Poza nielicznymi tylko artykułami, któ-
re ustawiają zagadnienie na poziomie dialogu, wszystkie inne tego wrażenia nie 
dają. Natomiast dużo jest listów prywatnych, które można by podzielić na dwie 
grupy. W jednych autorzy piszący do nas z Niemiec wyrażają swoją radość, że bi-
skupi postawili zagadnienie otwarcie i że można nad nim dyskutować. Ale przy-
glądając się tym listom, bardzo często odbieramy wrażenie, że są one raczej pisa-
ne w polskich placówkach dyplomatycznych, a nie przez konkretnych autorów. 
Natomiast jest bardzo dużo listów pisanych przez Niemców, którzy stają na stano-
wisku Episkopatu Polski i dobrze interpretują Orędzie.

Oczywiście, nieraz znajdzie się i taki list, w którym są wyrażane tęsknoty 
do utraconej Ojczyzny, opuszczonego mienia, zagrody, warsztatu pracy i tak dalej. 
Jednakże nie można odnieść wrażenia, jakoby tam, w Niemczech, list Episkopatu 
Polski rzeczywiście wywołał jakąś akcję rewindykacyjną. Jeżeli zna się panujące 
tam nastroje, poza wąskimi kołami skupionymi w tak zwanych ziomkostwach, to 
raczej można powiedzieć, że list Episkopatu Polski do Episkopatu niemieckiego 
był przyjęty pozytywnie, dodatnio i nie usprawiedliwiał tych niepokojów, które 
podnosiła i wyolbrzymiała prasa kierowana w Polsce.

Drugi etap tej sprawy to był paszport do Rzymu. Miałem jechać do Rzymu 
w związku z akademią 13 stycznia2, w której, jak mi było wiadomo, weźmie udział 
Ojciec Święty. Głównie dlatego miałem zamiar jechać. Gdyby nie udział Papieża 
moja obecność tam mogłaby być niepotrzebna. Nadto były inne sprawy, związane 
z pracami posoborowymi. Tak, że cel tej wędrówki był złożony.

Ponieważ w tym okresie napięcie walki i propagandy było bardzo mocne, 
uważano, że wzmocni się ją jeszcze przez odmówienie paszportu. Nie policzono 
się z jednym, z pozycją Kościoła polskiego za granicą, pomimo prowadzonej przez 
PAX całej akcji odbrązawiania, przedstawiania w ujemnym świetle Episkopatu 
Polski, jego pracy na Soborze, polskiej religijności, polskiego duszpasterstwa, 
Millennium, kultu maryjnego. To wszystko przez uczynne agentury katolików po-
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stępowych było stawiane w fałszywym świetle prasy postępowej, zwłaszcza fran-
cuskiej, która ma najszerszy rozrzut i dlatego też wywiera największe wrażenie.

Tymczasem odmowa paszportu zaszokowała zagranicę, a nawet społeczeń-
stwo polskie. Słusznie ktoś napisał w prasie zagranicznej, że ostatecznie można 
było odmówić Prymasowi paszportu, ale po co było to uzasadniać. Wystarczyło po-
dać krótko do wiadomości drogą administracyjną. To uzasadnienie położyło spra-
wę, przechyliło szalę tego ciężaru psychicznego, jaki dotychczas może kształtował 
się różnie. Może nawet stwarzał pewne wrażenie, że coś w tej akcji osiągnięto.

Świadomość prawa do wolności jest dziś w świecie tak olbrzymia, że wszel-
kiego rodzaju represje budzą resentyment. I ta represja wzbudziła pewien resen-
tyment. Co więcej, nawet ludzie, którzy za granicą myśleli, że sytuacja Kościoła 
w Polsce nie jest tak drastyczna, jak to przedstawiają biskupi polscy, zobaczyli, 
że jednak jest ciężka. Wielu ludzi wątpiących za granicą, nawróciło się pod wpły-
wem tego właśnie drugiego rozdziału tej sprawy. Nie chcę tego bliżej omawiać.

Trzecie skrzydło tryptyku to mowa Władysława Gomułki3, również dobrze 
nam znana, chociaż podawana była w różnych redakcjach. Inaczej wypadła w au-
tentyku pierwszym, inaczej w reprodukcjach, inaczej w prasie. Istnieje polityka 
regionalna, nie na wszystkie tereny rzuca się ten sam tekst w jednakowym ukła-
dzie, w jednakowej redakcji. Pod tym względem bardzo ciekawa jest ta siatka geo-
graficzna, bo liczy się z wrażliwością i odbiorczością danego środowiska. Dlatego 
tego, co można wyczytać na przykład w Warszawie, na pewno nie wyczyta się 
z tego samego tekstu w Poznaniu. On jest przeredagowany pod kątem odbiorczo-
ści i wrażliwości Poznania, Krakowa czy Śląska i tak dalej.

Więc i ta mowa miała kilka redakcji. Trzeba w niej uwydatnić dwa elementy. 
Pierwszy: oczyszczenie Episkopatu z zarzutu zdrady głównej, jakoby Episkopat 
podał w wątpliwość granice zachodnie. Jak to zostało przeprowadzone, dobrze 
wiemy. Czy to jest wystarczające, czy nie, mniejsza z tym. W tej chwili nie o to 
idzie. W każdym razie główny zarzut, którym najbardziej mocno posługiwano się 
w propagandzie, został odrzucony, bo wyczuto polityczną słabość takiego zarzutu.

Jeżeli światu będzie się tłumaczyć, że ci, owi czy tamci są przeciwnikami 
granicy na Odrze i Nysie, to chyba nie wzmacnia to pozycji Polski w świecie. 
Roztropniej jest raczej robić w świecie wrażenie, że wszyscy są za tą granicą, aniże-
li tłumaczyć całemu światu, że wszyscy są przeciwko tej granicy, łącznie z biskupa-
mi Polski. Ponadto zarzut był tak paradoksalny i budził tak wielką niewiarę, że wy-
czuto, iż jest on źle ustawiony, że społeczeństwo tego zarzutu na ogół nie czyni.

Drugi człon tej mowy, to rozprawa z orientacją polityczną Prymasa Polski 
ku Zachodowi, podczas gdy powinien być zorientowany ku Wschodowi. To spra-
wa doniosła, ale też podcięta, bo była tam i argumentacja, i kontrargumentacja. 
Jeżeli usiłuje się zwalczać orientację ku Zachodowi, to w takim razie nie trzeba 
mówić, że istotnie tak jest, że dużo wzięliśmy od Zachodu. Zresztą pan [Zenon] 
Kliszko, który obecnie gości, jako delegat PZPR, na zjeździe włoskiej partii komu-
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nistycznej, również uwydatniał powiązania i wpływy, które istnieją między Polską 
a Italią. Szedł więc raczej po linii rozumowania Episkopatu Polski. Bardziej powo-
ływał się na drogę Tysiąclecia niż na drogę dwudziestolecia. Wolno mu to czynić, 
jest wykonawcą zamiarów i intencji pana Władysława Gomułki.

Natomiast polemika z Oskarem Haleckim na tle historii Polski wymaga 
pewnego naświetlenia. Episkopat Polski, redagując komunikat rzymski, stwier-
dził pewną różnicę w ocenie faktów historycznych, zachodzącą między Niemcami 
a Polską. Chcąc pokazać, jak rozumiemy i interpretujemy cały szereg faktów z na-
szych stosunków granicznych, odpowiedzieliśmy, że prześlemy historię Polski 
w opracowaniu Oskara Haleckiego. Mieliśmy tutaj na uwadze dokument, który 
aktualnie jest w druku. Nie idzie bowiem o historię Polski, napisaną przez Oskara 
Haleckiego w czasie wojny dla opinii angielskiej po angielsku, a po wojnie w roku 
1954 przełożoną na język polski przez kogo innego i wydaną przez „Veritas”4. Idzie 
o książkę, którą obecnie drukuje się w Sacrum Poloniae Millennium pod tytułem 
Dzieje Kościoła w Polsce5. Jest to książka dużych rozmiarów, licząca ponad 800 
stron. Książka ta dopiero była w recenzjach redaktorskich. Jest ona, oczywiście, 
mnie znana. Napisana została na nasze zamówienie wtedy, gdy straciliśmy na-
dzieję, że w Polsce zdołamy wydać trzytomowe dzieło zbiorowe Dzieje Kościoła 
w Polsce, opracowane pod redakcją księdza prałata [Zdzisława] Obertyńskiego6. 
Ponieważ wręcz odmówiono nam pozwolenia na drukowanie tej książki, trzeba 
było dość szybko zakrzątnąć się nad tekstem, który mógłby swobodnie wyjść, 
aby w okresie uroczystości milenijnych dysponować jakimś materiałem. Dlatego 
skłoniliśmy profesora Oskara Haleckiego, jako przede wszystkim kompetentne-
go w dziedzinie dziejów Kościoła w Polsce, aby taką książkę napisał. On miał 
ją prawie gotową, dlatego też oddano ją do druku. Nie mogliśmy wręczyć jej od 
razu biskupom niemieckim, bo była dopiero w maszynopisie. Dlatego mówiło się, 
że przyślemy ją później. Gdyby szło o wspomnianą książkę, z którą polemizował 
pan Gomułka, można ją było dać od razu, ponieważ jest w tekście angielskim 
i polskim. A w kraju jest też dość dobrze znana, bo kilka tysięcy egzemplarzy 
tej książki kursuje tutaj. Była ona przerzucana do kraju przez „Veritas” bez żad-
nych trudności i zastrzeżeń. Prawie każdy, kto stamtąd przyjeżdżał, a chciał wziąć 
książki z „Veritasu”, to i tę książkę również dostał. Zastrzeżenie obecnej linii po-
litycznej może budzić chyba tylko to, że ostatni rozdział jest tam niezakończony, 
ponieważ autor jest zdania, że historia się nie kończy.

Natomiast książka, która właśnie jest w druku kończy się na roku 1939. Dalej 
autor nie wchodził, i może szczęśliwie.

To tyle, gdy idzie o sprostowanie i doinformowanie na temat tej zbędnej po-
lemiki, którą podjął pan Władysław Gomułka, a na którą my dotychczas nie odpo-
wiadaliśmy, uważając, że na taką odpowiedź jest jeszcze czas.

Można natomiast zastanawiać się nad rezultatami tej całej akcji, tego trypty-
ku działań: Orędzie, paszport, mowa Władysława Gomułki. Rezultaty, oczywiście, 
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jeszcze trudno jest w tej chwili oceniać, bo nie mamy wszystkich elementów zebra-
nych z kraju i zagranicy. Gdy idzie o rezultaty w Polsce, wydaje mi się, że raczej 
są dodatnie, pomimo że w niektórych kołach, zwłaszcza inteligenckich, jakiś osad 
niewątpliwie pozostał. Jednak wydaje mi się, że ta cała akcja uaktywniła w jakimś 
wymiarze wrażliwość społeczeństwa polskiego na Millennium. Co więcej, ma to 
nawet znaczenie polityczne dla partii, która przypomniała sobie o Millennium i za-
częła na gwałt znowu o nim mówić, oczywiście po swojemu, jak zawsze dotychczas.

Natomiast wrażliwość społeczeństwa katolickiego niewątpliwie wzrosła, za-
interesowanie się ożywiło. W tym momencie trzeba było takiego rachunku sumie-
nia, aby dobrze zobaczyć, na ile nasze społeczeństwo myśli kategoriami Ewangelii 
Chrystusowej. Trudności, które mają ludzie niewierzący, są dla nas zupełnie zro-
zumiałe. Może trudniej jest zrozumieć trudności tych, którzy ciągle odmawiają 
Ojcze nasz.

Jeżeli spojrzy się na całość zagadnienia, to wydaje nam się – pomijając oczy-
wiście problemy polityczne – że raczej trzeba było dążyć do rozładowania na-
pięcia, które zaistniało szczególnie za granicą. Tam był niemal upowszechniony 
pogląd, który można było często wyczytać w prasie włoskiej, szwajcarskiej, fran-
cuskiej i niemieckiej nawet, w publikacjach, które na ten temat się ukazywały: 
Ciągle widziano tam katolicyzm polski jako bardziej nasycony treściami nacjo-
nalistycznymi niż teologicznymi. Na przykład polemika z prasą francuską była 
pod tym względem niesłychanie trudna. Obecnie w „Informations Catholiques 
Internationales”, pan (–)7, o którym kilkakrotnie tu mówiłem, a którego artykuł 
ostatnio czytałem, absolutnie wycofuje się ze wszystkich swoich tez i naświe-
tleń polskiego katolicyzmu. Znamienne jest to wycofanie się z widzenia Kościoła 
polskiego jako bastionu szowinizmu. To załamało się pod wpływem tego tekstu. 
W kołach zagranicznych „odczyścił” się pogląd na Polskę milenijną. Powiedziano, 
że jeżeli biskupi polscy umieją tak myśleć i zajmować taką postawę, bo to jest 
postawa wybitnie chrześcijańska, ewangeliczna, to myśmy ich krzywdzili w oce-
nie katolicyzmu polskiego. – Mam wrażenie więc, że jest to doniosły przyczynek 
do właściwej, rzetelnej oceny katolicyzmu polskiego.

Mniej więcej to samo zanotowano w Rzymie. Rzym, który niezwykle ostroż-
nie się wypowiadał, a nawet wypowiedzi Papieża w dniu 13 stycznia powtórzył 
z pewnym umiarem, również otrzymał właściwe naświetlenie, zwłaszcza na sku-
tek tych dwóch faktów: paszport i mowa o sytuacji Kościoła w Polsce. Tam też 
bardzo często zdawało się, zwłaszcza w sferze dyplomacji, że sytuacja Kościoła 
w Polsce nie jest tak tragiczna. Zapewne, nie jest tak tragiczna, jak w Czechach 
czy na Węgrzech, ale jest trudna, dlatego że Kościół nie korzysta z uprawnień 
wolności społecznej, którymi posługuje się w innych krajach. To właśnie ujrza-
no. Również cały korpus dyplomatyczny, obecny w dniu 13 stycznia na akademii 
rozpoczynającej uroczystości milenijne za granicą, ujrzał sedno sprawy, na czym 
polega trudność sytuacji Kościoła w Polsce.
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Drodzy Moi! Gdy idzie o postawę Stolicy Świętej, to muszę tutaj dać jedno 
sprostowanie. Już kilkakrotnie spotkałem się w Warszawie z odgłosami informa-
cji, podanych przez wydawnictwo niemieckie „[Der] Spiegel”. Mianowicie, napi-
sano tam, że Episkopat Polski wystosował swój list do biskupów niemieckich pod 
naciskiem Papieża, który życzył sobie odprężenia między Polską a Niemcami. Ta 
informacja się przyjęła. Poleciała w obieg świata. Muszę powiedzieć, że nie od-
powiada to absolutnie prawdzie. Stolica Apostolska nigdy nie daje nam żadnych 
instrukcji i żadnych wskazań politycznych. Kilkakrotnie zaświadczałem o tym tu-
taj. Dzisiaj, w siedemnastą rocznicę, że tak powiem, bezpośrednich kontaktów ze 
Stolicą Świętą na stanowisku Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, mogę 
to jak najbardziej uroczyście powtórzyć, że ani Pius XII, Jan XXIII, ani Paweł VI 
nigdy nie usiłowali dawać mi jakichś wskazań, jak Episkopat Polski ma sobie ra-
dzić w obecnej rzeczywistości, jaki stosunek ma zajmować do rządu, partii, komu-
nizmu. Nigdy w tej dziedzinie żadnych informacji ani nacisku nie było. Owszem, 
prywatnie, w kuluarach: „Polonia farà da sè” – Polska sobie sama poradzi. My się 
za Was modlimy i Wam błogosławimy. – I to wszystko. Oczywista, to bardzo dużo, 
ale świadczy to o wysokiej kulturze dyplomacji watykańskiej, która nie chce krę-
pować linii postępowania Episkopatu przez jakieś instrukcje, bo mogłyby one oka-
zać się nie do zastosowania. Stąd też postawa Stolicy Świętej jest bardzo ostrożna.

Ostatnio czytałem wycinek z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” o tym, jak 
moja odpowiedź na mowę pana Gomułki była tuszowana przez nacisk monsignore 
[Agostina] Casarolego, który jakoby przybył do Warszawy i na ten temat ze mną 
konferował. Nie widziałem monsignore Casarolego w Warszawie i nie wiem, czy 
był, chociaż takie pogłoski były. Ja nie mam zwyczaju konsultować się z kimkol-
wiek, gdy idzie o moje przemówienia. Czasami się pomodlę, czasami skorzystam 
z modlitwy innych i sprawa skończona.

Ale to świadczy o tym, jak bardzo „cum grano salis”8 trzeba brać to wszyst-
ko, co podaje prasa.

Natomiast można by dać krótko pewne naświetlenia, jaka jest właściwa po-
stawa Episkopatu niemieckiego, ilekroć on kontaktował się z Episkopatem pol-
skim w ramach Soboru. Sposobności było dużo i to nie tylko między tymi dwoma 
episkopatami. Było ich dużo z tego względu, że Sobór był zainteresowany sytuacją 
Kościoła w Polsce. Sytuacja ta jest jakimś „modus vivendi”9. Świat się interesuje, 
pyta, jak my rozwiązujemy problemy. Jest to ciekawe dla nich, bo może niektórzy 
z nich stoją wobec tej perspektywy i tej sytuacji, w jakiej my żyjemy. Może to 
będzie wskazaniem, jak oni mieliby sobie poradzić. Na to odpowiadamy, że jedna 
sytuacja nie pokrywa się absolutnie z inną i mamy doświadczenie, że nawet meto-
da zwalczania Kościoła jest odmienna w różnych krajach, bo zależy to od środowi-
ska, od [liczby] ludności i jej postawy, religijności, wiary, poziomu religijno-mo-
ralnego i tak dalej. Nie można szukać analogii czy porównań. Nie można szukać 
wzorów czy naświetleń. To, co w Polsce się udało, gdzie indziej może się nie udać.
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Natomiast postawa biskupów niemieckich – ja przynajmniej odnoszę takie 
wrażenie w kontakcie z nimi – jest raczej zażenowana. Oni są zażenowani, bo mają 
sumienie kapłańskie, biskupie. Czują, że stało się coś strasznego, coś groźnego. 
Oni są pod naciskiem tego zła, które wsączyło się w społeczeństwo niemieckie 
na skutek tego, że tylu Niemców czyniło zło. A to bezkarnie nie [mija], bo osta-
tecznie wrócili oni do rodzin, do domów, do pracy i ich dusza, skażona nieszczę-
ściem zła, nadal jest pod naciskiem ogromu dokonanego zła. Takie są jednostki 
i takie jest społeczeństwo. Zapewne, są tam różne prądy i nurty. Nie brak dążeń 
odwetowych, politycznych. Może elementy żołnierskie i inne inaczej to widzą. 
Zwłaszcza wysiedleńcy skupieni w ziomkostwach mają swoje programy. Niekiedy 
mówi im się słowa pociechy, nadziei. To wszystko jest możliwe. Każde społe-
czeństwo jest zróżnicowane, a te nawarstwienia mają różne napięcia ideologiczne, 
polityczne, społeczne. To jest możliwe wszędzie, a więc i tam.

Ja dzielę się wrażeniami, które odbieram z moich kontaktów, głównie z kar-
dynałami [Josephem] Fringsem i [Juliusem] Döpfnerem. Postawa tych ludzi jest 
postawą wychodzącą, ugrzecznioną, postawą gotowości spieszenia z pomocą. 
Trzeba bardzo się wystrzegać, aby nie ujawnić jakiejś naszej potrzeby, bo oni go-
towi są jej natychmiast zaradzać w poczuciu „occulta compensatio”10.

Po wymianie listów oczywiście ujawniła się różnica interpretacyjna, histo-
ryczna. Rozmawialiśmy na ten temat z kardynałem Döpfnerem, który o to specjal-
nie się starał. On tak formułował swój punkt widzenia: Ilekroć posługujecie się 
argumentami historycznymi, pamiętajcie, że my jesteśmy wychowani na historii 
dworskiej. To jest historia państwowa, państwowej racji stanu. Ta szkoła jest tak 
mocna w społeczeństwie niemieckim, że argumenty historyczne, które Wy nam 
możecie dostarczyć, nie chwytają.

Na skutek takich rozmów doszliśmy do wniosku, zwłaszcza ksiądz arcybi-
skup [Bolesław] Kominek i ja, że trzeba biskupom niemieckim dać naszą interpre-
tację historycznych zdarzeń pogranicza polsko-niemieckiego. To zadanie spełniła 
książka profesora Haleckiego w sposób, moim zdaniem, dobry. Oprócz tej książki 
napisał on jeszcze inną, mianowicie historię wczesnych stosunków polsko-nie-
mieckich, jeszcze sprzed czasów Chrobrego, Mieszka i potem wiek X, XI, XII. 
Książka ta, jeszcze niewydrukowana, jest bardzo źródłowa.

A więc argumenty historyczne nie chwytają społeczeństwa niemieckiego. 
– Ale są inne argumenty – mówił dalej kardynał Döpfner, które nas przekonu-
ją. Pierwszy: krzywdy wyrządzone Polsce w czasie dziejów polsko-niemieckich, 
zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Te krzywdy tak bardzo zaciążyły na nas, 
że czujemy się zobowiązani. To nas wiąże wobec Was i to nas przekonuje. Drugi 
argument, to zagadnienie „być albo nie być” państwa polskiego. Wiadoma rzecz, 
że po utraceniu terenów wschodnich, gdybyście obecnie utracili zachodnie, to ist-
nienie państwa polskiego byłoby zagrożone. Ilekroć do nas przemawiacie z pozy-
cji waszego bytu państwowego, to nas to przekonuje.
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„Relata refero”11. Nie chcę tych rzeczy oceniać. Dotychczas z moich bardzo 
licznych kontaktów z kardynałem Döpfnerem nigdy nie miałem podstaw wątpić 
w jego szczerość. Owszem, podziwiałem niekiedy jego odwagę, z jaką oceniał po-
stawę społeczeństwa niemieckiego wobec polskiego. To jest niemal wyjątkowa po-
stawa. Jak na Niemców, to jest bardzo dużo. Dużo też dla nich znaczyło przyznać 
się otwarcie w takim dokumencie, że Naród niemiecki uczynił wiele zła Narodowi 
polskiemu i że w imię Narodu niemieckiego wyrządzono wiele krzywdy Narodowi 
polskiemu. Do tego wyznania skłoniliśmy biskupów niemieckich swoim listem. To 
jest osiągnięcie niewątpliwie doniosłe. Sądzę, że polityka mądra i rozumna mogłaby 
to wykorzystać na swoje dobro. A całe Orędzie Episkopatu do Niemców mogłoby 
być przez rozumną politykę ustawione jako dalszy ciąg Wrocławia. Nic łatwiej-
szego, jak w ten sposób ustawić ten dokument. Ogromnie by to ułatwiło sytuację 
rządowi, ale może dawałoby zbyt wielką pozycję Episkopatowi polskiemu. Dlatego 
też z tego argumentu nie skorzystano, a cała propaganda poszła w kierunku wręcz 
odwrotnym i widzimy, jak szkodliwym dla powagi państwa polskiego i tych, którzy 
w tym państwie obecnie rządzą. Natomiast powadze Episkopatu Polski ani w kraju, 
ani za granicą ujmy to nie przyniosło, a raczej ten autorytet bezwzględnie podniosło.

Można by tutaj, bez zacięcia polemicznego, dotknąć zagadnienia „antemurale 
christianitatis”12. Włożono w moje słowa takie warunkowe mniemanie, co ja bym 
widział za murem. Na to nie jest łatwo odpowiedzieć, bo rzeczywiście chciałbym 
widzieć, co jest za murem, ale nie bardzo wiem. Natomiast wiemy to, że Polska 
katolicka jest dzisiaj otoczona takimi społeczeństwami, które oficjalnie przyjmują 
program ateizacji. Jeżeli nasz rząd w oficjalnych rozmowach z Episkopatem Polski 
odżegnuje się od programu ateizacji, to tym bardziej jesteśmy wyspą, bastionem, 
bo naokoło ten program jest realizowany. Tych programów znamy cały szereg. 
Na razie na ten temat się nie wypowiedziałem. Wydaje mi się jednak, że świado-
mość, iż jesteśmy bastionem milenijnym, otoczonym przez społeczności, które re-
alizują program ateizacji, jest bardzo na miejscu i musimy ją w sobie pielęgnować.

Wybaczcie, Najmilsi, że o sprawach dobrze Wam znanych mówię aż tak 
długo.

* * *

Punkt drugi: sprawy bieżące. Uważam, że na tle tego tryptyku faktów i pro-
pagandy zaznacza się dalszy ciąg tej samej akcji: próba rozbijania zwartej posta-
wy hierarchii i duchowieństwa. Ta próba ma różne przejawy. W pewnym zakresie 
ma ona też swoje osiągnięcia, zwłaszcza gdy idzie o młode duchowieństwo, które 
bardzo często nie rozumie historycznego tła akcji obronnej, którą my, biskupi i du-
chowieństwo, prowadzimy. Dlatego też młodzi księża, którzy może, curiositatis 
causa13, więcej czytają najrozmaitszych wypowiedzi politycznych, w pewnym 
stopniu, tu i ówdzie, poddali się tej argumentacji i niekiedy zajmowali stanowisko 
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odrębne, zwłaszcza wtedy, gdy duchowieństwo w diecezjach i w dekanatach po-
dejmowało uchwały, które przesyłali na moje imię.

Te spostrzeżenia są rzadkie, ale są. Na młode duchowieństwo akcja poszła 
silniej i młodzi okazali, że nie zawsze rozumieją, o co rzecz idzie. Obecnie ta 
akcja personalna z postawy duchowieństwa i biskupów przesuwa się raczej 
na walkę z dziejami Polski. Widzimy to w szeregu artykułów, które pisane są 
z pozycji „wybrzydzania” dziejów Polski i takiego naświetlania, aby stawały one 
w jak najgorszym świetle wobec dzisiejszej młodzieży. A więc nie ma świętości. 
Wszystko ocenia się z pozycji dzisiejszej. Dąbrówkę, Mieszka, Chrobrego, święte-
go Wojciecha, Ottona, wszystkie osoby wchodzące w grę na przełomie pogaństwa 
i chrześcijaństwa usiłuje się ustawić w świetle jak najbardziej niekorzystnym, aby 
podciąć zainteresowanie młodzieży dla Sacrum Poloniae Millennium i aby uspra-
wiedliwić swoją bezprogramowość. Gdy idzie o Millennium Państwa Polskiego, 
brak programu. Więc oczywiście trzeba wszystko, co Kościół wysunął w swoich 
listach, jak najbardziej przysypać popiołem, ośmieszyć i obrzydzić. Wtedy staje 
się zrozumiałe, że biskupi są anachroniczni, zacofani, niedokształceni historycz-
nie lub posługują się interpretacją starych szkół historycznych. Naświetlają fakty 
inaczej niż wygląda rzeczywistość.

Wobec tego wydaje mi się rzeczą ważną, aby właściwie naświetlać początki 
naszego chrześcijaństwa i ratować postacie dla nas cenne, chociażby z tych wzglę-
dów, że one same bronić się nie mogą, a często są oświetlane przez oczy dzisiej-
sze. Różni historycy zarzucają Mieszkowi, wydobywającemu się z pogaństwa ku 
chrześcijaństwu, [posiadanie] niemal „x” żon. Robią to ci sami panowie, którzy 
po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa też tych żon mają nie wiadomo ile i bio-
rąc delegacje do różnych miast, przy tej okazji odwiedzają swoje różne żony. To 
jest tajemnica poliszynela. Dużo zmieniło się ustrojowo, ale obyczaje ludzi się nie 
zmieniły, starym grzechom hołdują młodzi ustrojowcy. Trzeba więc otrzeźwiać 
ludzi, otrzeźwiać młodzież, ostrzegać przed tym, aby nie wchodzili w ten nurt 
wybrzydzania i ośmieszania wszystkiego. Niekiedy młodzi księża mają skłonność 
do tego, do jakiegoś braku higieny ust i odpowiedzialności za słowo. Wszystko się 
ośmiesza, wszystkiemu przypina się łatkę, ale co to daje?

W tej chwili idzie o to, aby dzieje Polski przedstawić w jak najbardziej 
ujemnym świetle, a również o to, aby jak najbardziej osłabić stosunek uczuciowy 
do Polski, wychować postawę internacjonalizmu, która mogłaby być zgubna dla 
Narodu polskiego.

Gdy idzie o punkt trzeci – sprawy milenijne, chciałbym przede wszystkim 
poinformować, że w dniu 20 marca, w dominica Laetare14, będziemy we wszyst-
kich kościołach czytali List Ojca Świętego do Narodu polskiego15. Będzie on 
w swoim czasie doręczony wszystkim kapłanom. Umieszczamy ten List w do-
minica Laetare, na przełomie Jubileuszu posoborowego, a zarazem jako dobre 
przygotowanie do Wielkiej Soboty i do milenijnej Wielkanocy.
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Jednocześnie prawdopodobnie na tę niedzielę, 20 marca, będą w całej Polsce 
zarządzone modlitwy o owocne przeżycie Sacrum Poloniae Millennium. Jest to 
zarazem niedziela oddania mężczyzn Matce Najświętszej w parafiach. Te trzy te-
maty doskonale się łączą.

Punkt czwarty, ostatni – sprawy posoborowe. Przede wszystkim zachęcam 
do tego, aby Jubileusz posoborowy jak najbardziej wiązać z katedrą i to powiąza-
nie wykorzystać dla należytego naświetlenia pozycji i zadania biskupa i katedry 
w diecezji. Taka jest intencja Ojca Świętego. Swoje przemówienie Ojciec Święty 
poświęcił głównie katedrze, jako centralnemu miejscu działania biskupa, gdzie 
biskup naucza. W naszej obecnej sytuacji, po fantastycznym ataku na biskupów, 
w porę przychodzi ta pomoc Ducha Świętego ze Stolicy Apostolskiej, która każe, 
w duchu Konstytucji dogmatycznej o Kościele, mówić właśnie o biskupie naucza-
jącym w diecezji. Będzie to dobra sposobność do właściwego naświetlenia pozycji 
biskupa.

Na tym zakończę, dziękując raz jeszcze za wasze życzenia na to 17-lecie, jak 
również i za te uczucia, którymi kierujecie się do moich współpracowników, do bi-
skupa Lucjana16, któremu przypominają już 40-lecie jego kapłaństwa i 20-lecie 
sakry biskupiej, i do biskupa Jana17, którego siedmiolecie sakry biskupiej właśnie 
wczoraj obchodziliśmy.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis sygnowany przez Księdza Prymasa.

1 Zob. tekst 2 przyp. 2.
2 Zob. tekst nr 16, przyp. 1.
3 Przemówienie Władysława Gomułki na posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Frontu 

Jedności Narodu, 14 stycznia 1966.
4 Oskar Halecki, Historia Polski, tł. Jan Bielatowicz, Zofia Kozarynowa, Londyn 1958.
5 Oskar Halecki, Tysiąclecie Polski katolickiej, Roma 1966.
6 Ks. Zdzisław Obertyński był współautorem czterech części Historii Kościoła w Polsce wy-

dawanej w „Pallotinum” w latach 1974–1979.
7 Georges Hourdin (1899–1999), francuski dziennikarz, pisarz. Zob. teksty nr 35 i 36.
8 Dosł.: z ziarnkiem soli; z odrobiną rezerwy.
9 Sposób życia; ułożenie stosunków między państwami (stronami) na podstawie tymcza-

sowego kompromisu, z pominięciem najbardziej rozbieżnych i zapalnych kwestii, zakładające ich 
późniejsze rozwiązanie.

10 Potajemne wyrównanie.
11 Referuję sprawę przekazaną.
12 Przedmurza chrześcijaństwa.
13 Z osobliwej przyczyny.
14 IV niedziela Wielkiego Postu, tzw. niedziela radości.
15 Zob. DZ XV, aneks IX.
16 Ksiądz Prymas mówi o bp. Lucjanie Bernackim.
17 Ksiądz Prymas mówi o bp. Janie Czerniaku.
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30

MARYJA – NADZIEJA UDRĘCZONEJ RODZINY LUDZKIEJ

Warszawa, kościół Matki Bożej z Lourdes, Księża Marianie,  
11 lutego Roku Milenijnego 1966

Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Pozwólcie, że na wstępie tych myśli, które wspólnie rozważymy, przypo-
mnę Wam raz jeszcze słowa czytane przez kapłana z Księgi Objawienia w czasie 
świętej liturgii. „Ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc u Jej stóp, a na głowie Jej korona z gwiazd dwunastu. I usłyszałem 
głos donośny w niebie, mówiący: Teraz stało się zbawienie i potęga, i królowa-
nie Boga naszego, i władza Jezusa Chrystusa”1. To jest jeden wyjątek z Pisma 
Świętego.

Drugi, z Ewangelii według Łukasza – słowa Anioła Zwiastuna do Maryi: 
„Bądź pozdrowiona, łaskiv pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewia-
stami”. I koniec słów dzisiejszej Ewangelii: „Oto poczniesz w łonie i porodzisz 
Syna, i nadasz Mu imię Jezus”2.

OBJAWIENIA MARYJNE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Te zdarzenia, choć tak odległe od siebie, pokrywają się w swojej treści. 
W dniu Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes Kościół Boży wraca 
myślą do [wielu] objawień, które Bóg na przestrzeni dziejów tak często powtarzał, 
aby w naszej świadomości umocnić obraz Niewiasty.

Niekiedy wydaje nam się, że słowa przypomniane przed chwilą przerasta-
ją ludzkie możliwości. A jednak moc Boża objawia się najwspanialej w ludzkiej 
słabości. Bóg, jak często powtarza Psalmista, nie ma upodobania „w mocnych 
mięśniach męża” ani też „w końskich goleniach”3. Siły, które niekiedy imponu-
ją człowiekowi, mało znaczą w obliczu Bożym. Chociaż Bóg, Dawca życia, jest 
i Dawcą siły, to jednak zwycięża nie przez siłę fizyczną, ale przez miłość, pokorę 
i prawdę. To są wartości godne Boga i godne też Bożych dzieci.

Toteż gdy Bóg postanowił dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego, zaraz 
na początku, jeszcze w raju, utrapionym pierwszym rodzicom pokazał znak nadziei 
– Niewiastę. „Onav zetrze głowę węża”, chociaż on będzie czyhać na stopę Jej.
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Ten wczesny obraz z raju często będzie stawiany przed oczyma wygnańców, 
synów Ewy. Bóg będzie budził nadzieję: „Oto Dziewicav pocznie i porodzi Syna, 
i nazwie imię Jego Emmanuel – Bóg z nami”. Ponowi to w licznych obrazach 
proroczych, aż stanie się to w Nazarecie, gdzie Bóg moc swoją okazuje przez 
Dziewczę nazaretańskie, któremu na imię Maryja. Zapowiedzi z raju: „Niewiasta 
zetrze głowę węża” i „położę nieprzyjaźń między nasieniem twoim – szatanie 
– a Nasieniem Jej”, urzeczywistniają się w Nazarecie. Do cichego Dziewczęcia 
przychodzi Boża moc i opowiada rzeczy tak dziwne, że aż człowiek się zastana-
wia: „Cóż by to było za pozdrowienie”4. Wtedy dowiaduje się: „Duch Święty zstą-
pi na Cię i moc Najwyższego ogarnie Cię, a przeto co się z Ciebie narodzi Święte, 
nazwane będzie Synem Najwyższego”5. Oto Owoc Niewiasty, który ma zetrzeć 
głowę węża, pokonać siłę kosmiczną szatana.

Wreszcie syntetyczny obraz oglądany przez Jana, któremu Chrystus 
na Kalwarii oddał swoją Matkę. W momencie wielkiej udręki Jan, zwykły wię-
zień pracujący w kopalniach miedzi na wyspie Patmos, ogląda wspaniały ob-
raz. Jak gdyby sięgając myślą wstecz do obrazu widzianego przez Adama i Ewę 
w raju, ukazuje nam swoje widzenie apokaliptyczne. Niewiasta obleczona 
w słońce. Księżyc u Jej stóp, a na głowie Jej korona z gwiazd dwunastu. – Jakie 
to kontrasty! Człowiek sponiewierany, biedny więzień, może przywiązany do ta-
czek, kopiący miedź, umęczony, udręczony, ogląda taką wizję. Zda się, niezwy-
kła dysproporcja. Jakże nie przystoi oglądać taki obraz, w takich warunkach 
życia i bytowania!

A dalej ukazuje się moc Boża, donośny głos z nieba, mówiący: „Teraz stało 
się zbawienie i potęga, i królowanie Boga naszego, i władza Chrystusa w niebie”. 
W tym obrazie więzień z Patmos ogląda Maryję, ale głos mówi mu o zwycięstwie 
Chrystusa. Oglądanie Maryi jest zwycięstwem Chrystusa. Ona, według woli 
Wszechmogącego Boga, jest Niewiastą, której Owoc zetrze głowę węża, która 
pocznie, porodzi i nazwie imię Zbawiciela – Jezus. To jest właśnie Ta, obleczo-
na w słońce w wizji proroczej Jana, z którą jednocześnie łączy się zwycięstwo 
Chrystusa, [Syna] Bożego.

Najmilsze Dzieci! Przedziwnie wymowne jest działanie mocy Bożej przez 
Maryję w naszych czasach. Bóg, który ongiś budził nadzieję udręczonej rodziny 
ludzkiej i raz po raz ukazywał jej przyszłą Matkę Boga, Zbawcy świata, i w na-
szych czasach, tak pełnych udręki, ponawia objawienia maryjne. Ujrzeliśmy 
Ją w wizji Soboru Efeskiego6, a potem oglądaliśmy Ją tak często w modlitwie 
Kościoła, w liturgii, w pobożności i religijności maryjnej, we wspaniałych obrzę-
dach i świętach, które Kościół ustanawia.

A gdy świątynie rozbrzmiewały czcią Maryi, gdy ilość świąt ku Jej czci była 
niemal równa ilości świąt ku czci Chrystusa, oto Bóg, chcąc jak gdyby wypro-
wadzić Ją ze świątyń, ukazuje Ją w polach, wśród gór, na przedmieściach i pa-
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stwiskach. Przecież w Lourdes nie brakowało świątyń. W okolicy stały wspaniałe 
i potężne kościoły. Francja była przepełniona niebotycznymi gotyckimi katedra-
mi. Jedna z nich, niemal najstarsza, w Chartres, szczyciła się tym, że od czasów 
pogańskich kapłanów – druidów, czczono tam dziewicę. Do dziś dnia można 
w podziemiach tej wspaniałej katedry maryjnej oglądać ślady pogańskiego kul-
tu dziewicy. Nie brak więc było miejsc na ukazanie we właściwej chwale Matki 
Boga-Człowieka. Ale Bóg, moc zwyciężająca w słabościach, wyprowadza i uka-
zuje Maryję na nowo. Już nie w wizji, jaką oglądał Jan na Patmos, ale w takich po-
kornych wizjach, w jakich oglądała Ją pasterka pod Lourdes, mała dziewczynka, 
Bernadetka7. Oglądała piękną „Panią”, której imienia nie znała. Ale też mogła się 
dziwić, co ta „Pani” robi na śmietniskach pod Lourdes.

Mocny Bóg umie zawstydzać naszą bujną wyobraźnię. Za czasów objawień 
w Lourdes nie brakowało wspaniałych pałaców i możnych księżniczek, któ-
rym można by okazywać takie zjawiska. Podobnie, jak za czasów zwiastowania 
w Nazarecie, nie brakło w ziemi judzkiej i izraelskiej wspaniałych pań na dworach 
Herodowych, które żywiły te same nadzieje, co wszystkie niemal dziewice izrael-
skie onych czasów, że zostaną matką Mesjasza. Ale potężny Bóg znajduje Matkę 
dla Zbawcy w pieczarze małego miasteczka nazaretańskiego. A teraz w Lourdes, 
wyprowadza dziewczątko, Bernadettę, na śmietniki i tam ukazuje widzenie – 
Niewiastę, Panią, która o sobie mówi: „Jam jest Niepokalane Poczęcie”.

Jakże Bóg jest wspaniały! Czy Boga nie stać na wszystko, skoro zadziwił 
mądry świat XIX wieku takim oto objawieniem?

A objawienia te się mnożą. W La Salette małe dzieci w górach, do których 
jeszcze dzisiaj trudno dotrzeć, oglądają znowu Niewiastę, obleczoną nie w słoń-
ce, ale w zwykłe szaty, jakie nosiły kobiety tych okolic. W Fatimie, nie na uli-
cach wspaniałych miast, których nie brak na Półwyspie Iberyjskim, ale niemal 
na pustkowiu, które dziś dopiero zamienia się na sanktuarium, ukazuje się znowu 
Niewiasta, także nie „obleczona w słońce”, ale z pokornym narzędziem swej mocy 
w ręku, z różańcem, którego uporczywie uczy małe dzieci.

Wygląda to niemal na żart, którym Bóg posługuje się dzisiaj wobec świata, 
tak dumnego i ufnego w swoje zdobycze i osiągnięcia. Gdy wszyscy ludzie silą się 
na potęgę, opowiadają o niej, grożą sobie wzajemnie i straszą nią, spędzając sen 
z oczu matek i dzieci, odbierając ojcom energię do pracy, to Bóg – jedynie potężny 
– nadal przemawia do dumnego świata racjonalistów wieku XIX i świata atomów 
wieku XX, przez Dziewczę, które ukazuje nie doktorom filozofii, nie wielkim wo-
dzom, tylko... małym dzieciom.

Można się nie dziwić Bogu, można się nie dziwić małym dzieciom, ale tym 
wizjom poddają się też wielcy i potężni ludzie, licząc się z nimi. Liczy się z nimi 
i Kościół, który, chociaż ostrożnie i nieskwapliwie, jednak kolejno zezwolił na od-
dawanie czci Pani w Lourdes, w La Salette i Fatimie.
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OBJAWIENIE MARYI NA SOBORZE

Wydaje mi się, Dzieci Najmilsze, że w wieku XX, za naszych czasów, do-
konało się jeszcze jedno wielkie objawienie Maryi. Dokonało się ono nie gdzie 
indziej, tylko właśnie na auli soborowej.

Pozwólcie, że krótko przypomnę to, co mówiłem już do Was na ten temat, gdy 
zaczynał się Sobór i zwoływano do Rzymu wszystkich biskupów świata katolic-
kiego, obserwatorów, czyli przedstawicieli innych wspólnot chrześcijańskich, nie-
katolików, biegłych, znawców teologii, filozofii i nauk pokrewnych – cichy i po-
korny proboszcz świata, Jan XXIII, na sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej 
do Soboru oddał to wielkie zebranie mądrych ludzi całego globu Matce Bożej 
Częstochowskiej. Byłem świadkiem tego zdarzenia. A później, Papież wyszukiwał 
starannie uroczystości maryjne, aby wiązać z nimi ważniejsze dokonania Soboru.

Tymi samymi drogami poszedł Paweł VI, przedziwnie wierny programo-
wi i linii postępowania swego pokornego Poprzednika. Prowadząc dalej dzieło 
Soboru, zakończył je nie inaczej, tylko w imię Tej, w imię której Sobór był zaczęty. 
Na zakończenie Soboru, w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanie Poczętej 
Maryi, na tle elewacji Bazyliki Piotrowej powiewał olbrzymi arras przedstawia-
jący Maryję Niepokalaną z Dzieciątkiem [na] ręku, które wyrywa się do ludzi, 
zebranych na placu Świętego Piotra. Jak gdyby chciało już zaraz iść z rąk Matki 
do tych ludzi, którzy przyszli, pełni nadziei i oczekiwań na message soborowe 
Ojców Soboru.

Objawienie, o którym mówię, nie miało wymiarów egzotycznych, nie było 
widzeniem niezwykłym, ale było ukazaniem Maryi w Kościele współczesnym. 
W debatach nad Konstytucją dogmatyczną o Kościele, gdy rozważaliśmy naj-
słodsze misterium Kościoła, Chrystusa, Boga-Człowieka, który jest w Kościele 
Życiem, Świętością, Drogą i Prawdą, wszyscy Ojcowie Soborowi domagali się, 
aby obok Chrystusa ukazać Matkę Boga Wcielonego. I tak się stało.

Konstytucja ta, czyli nauka o ustroju Kościoła katolickiego, mówi, że w mi-
sterium Chrystusa i Kościoła jest obecna Matka Boga-Człowieka, Maryja. Kto 
chce dobrze zrozumieć Kościół, jego wewnętrzne życie i działanie, musi w nim 
widzieć Jezusa i również Jego Matkę, Maryję.

Zapewne, byliśmy przyzwyczajeni do oglądania Maryi w kościołach. Ale 
Kościół obecnie oczekuje od nas, abyśmy oglądali Maryję w wewnętrznej organi-
zacji, w życiu i dynamice wewnętrznej Kościoła działającego. To było „objawie-
nie”, że tak powiem, doktrynalne, naukowe, teologiczne, tutaj byli już nie mała 
Bernadetka, Hiacynta czy inne dzieci, ale biskupi, teologowie, biegli, mędrcy, fi-
lozofowie, teologowie, a nawet przedstawiciele takich wspólnot chrześcijańskich, 
które choć czczą Chrystusa, ale nie zawsze rozumieją Maryję. Im wszystkim Sobór 
odważnie pokazał Maryję obecną w misterium Chrystusa i Kościoła. To jest obja-
wienie na czasy dzisiejsze.
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Sami rozważcie, ile zastrzeżeń podnoszono niekiedy i w naszej Ojczyźnie 
przeciwko rzekomo nadmiernej czci Matki Najświętszej. Ile na ten temat napisano 
rzeczy pysznych i zarozumiałych! Jak usiłowano poprawiać biskupów, którzy rze-
komo nadmiernie rozwinęli kult maryjny w Polsce!

Gdy zewsząd padały te głosy, Sobór dał odpowiedź, że to jednak nie za wiele. 
Istotnie, modliliśmy się do Matki Najświętszej dużo, czciliśmy Ją, jak umieliśmy, 
na miarę naszych możliwości. Ale idzie o co innego! Idzie o to, aby zobaczyć, 
że dzieło uświęcania ludzkości dopełnia się przez współdziałanie z Chrystusem, 
który jest Życiem i Świętością, Jego Matki, którą my nazywamy „Vita, Dulcedo et 
Spesv nostra” – „Życie, Słodycz i Nadzieja nasza”.

To była odpowiedź światu zarozumiałemu, który przechwalał się swoimi si-
łami, który uznawał tylko cnoty męskie, zimne i potężne, a miał niechęć i nieuf-
ność do właściwości łagodnych, delikatnych, do perswazji, ducha przebaczenia, 
wyrozumiałości, życzliwości, uśmiechniętej twarzy, życzliwej dłoni i pogodnych 
oczu. To wszystko uważano za niegodne człowieka wieku XX.

A oto, gdy Sobór myśli nad niedolami rodu ludzkiego w XX wieku, do-
chodzi do wniosku, że trzeba ukazać w Kościele obok Chrystusa, Matkę, któ-
ra jak ongiś stała na Kalwarii, tak i dziś stoi wytrwale w Kościele Bożym pod 
krzyżem Chrystusa, krzyżowanego nieustannie przez mądry świat. Jej zadanie 
nie skończyło się w Kościele wtedy, gdy okrwawione ciało Jej Syna znoszono 
z Kalwarii do grobu. Jej zadanie nadal trwa, bo Chrystus jest ciągle krzyżowany, 
bo nadal umiera w duszach, bo jest wzgardzony. Trzeba więc stać wytrwale, jak 
ongiś pod krzyżem Chrystusa, tak dziś pod krzyżem Kościoła. Trzeba czuwać 
i obecnością macierzyńskiej mocy, z Boga wziętej, budzić nadzieję na zmar-
twychwstanie i życie.

Gdy, zda się, cały świat umarł z Bogiem Życia na Kalwarii, gdy zgasły oczy 
Boże, pozostała jeszcze Matka Życia, Matka Boga, a więc wszelka Nadzieja. To 
tak jakby w rodzinie umarło jedyne, umiłowane dzieciątko. Ale jeszcze jest mat-
ka, w której Bóg połączył moce życia, a więc jeszcze jest nadzieja dla rodziny. 
Tak, gdy umarł Syn Boży, na Kalwarii rodziny ludzkiej pozostała nadzieja. To 
Matka Syna Bożego, Ta, która wierzyła w zmartwychwstanie i ujrzała je. Tak 
też jest w świecie współczesnym, w wieku XX, do którego Kościół doszedł od 
krzyża kalwaryjskiego, niosąc w sobie słodką tajemnicę Boga ożywiającego 
i uświęcającego.

POKORNA SIŁA KOŚCIOŁA WOBEC BEZSIŁY MOCARZY ŚWIATA

Do tego Kościoła Chrystusa i Maryi cały świat w czasie Soboru wołał i do-
magał się jego obecności w świecie współczesnym. Jeżeli mieliście możność 
choć odrobinę śledzić pracę Soboru, to pewnie zauważyliście, że ze wszystkich 
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tematów, którymi Sobór się zajmował, najwięcej zainteresowania budził tak zwa-
ny schemat, czyli projekt, XIII, o obecności Kościoła w świecie współczesnym. 
Tej obecności Kościoła w świecie współczesnym domagali się wszyscy, a więc 
katolicy, chrześcijanie i niechrześcijanie. Na swój sposób liczyli na tę obecność 
ludzie obojętni religijnie, niewierzący, a może nawet i komuniści. Wszyscy niemal 
przysyłali Soborowi swoje zamówienia i oczekiwali, że Sobór rozwiąże wszystkie 
problemy i trudności, których dzisiaj ludzie potężni rozwiązać nie mogą. A tych 
zamówień było tak wiele, że chcąc je tylko wyliczyć, musieliśmy na Soborze kil-
kakrotnie przeredagowywać projekt Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła 
w świecie współczesnym.

Powstawali ze swoich miejsc biskupi europejscy, amerykańscy, afrykańscy, 
azjatyccy, z Oceanii i Australii. Niemal wszyscy oni mówili o oczekiwaniu świa-
ta, o tym, że Sobór wypowie się w sprawie obrony godności człowieka tak spo-
niewieranej, że wypowie się o budowaniu wspólnoty rodziny ludzkiej, w sprawie 
małżeństwa, rodziny, wychowania, kultury ludzkiej, o życiu gospodarczym i eko-
nomicznym, że coś pocieszającego powie o pokoju i znajdzie lekarstwo na zagro-
żenie wojną.

Dlaczego wołano o to do Soboru, do biskupów? Przecież jest ONZ, są pań-
stwa, ministrowie spraw zagranicznych, są bogate organizmy gospodarcze i eko-
nomiczne. Przecież nie kończą się narady, pertraktacje, zjazdy, przecież nigdy tak 
bez końca ministrowie nie jeździli po całym świecie, jak obecnie się to dzieje. A to 
wszystko jest, zda się, bezsilne. Do Soboru wołano o głodnych, których pół mi-
liarda jest na globie ziemskim, jak gdyby nie istniały potężne państwa, posiadające 
olbrzymie magazyny, w których gniją sterty żywności.

Rozmawiałem z biskupami kanadyjskimi. Mówili mi, że tam w Kanadzie, 
„pachnącej żywicą”, jeszcze przed [dwoma] laty leżały pryzmy porośniętej psze-
nicy. Nikt jej nie kupił, nikt jej nie potrzebował, była w nadmiarze. Dzisiaj już tej 
pszenicy tam nie ma, bo ją dla wyżywienia swoich obywateli nabyło za złoto jedno 
z państw, które przechwala się największymi sukcesami gospodarczymi.

Czy to nie znamienne? Pomyślcie, Najmilsi, jak bezradni są ludzie, którzy 
ciągle mówią o sukcesach. I chociaż to do nich należy żywić głodnych, wszyscy 
wołali: Niech Sobór wypowie się o głodzie światowym.

A problem pokoju. Jesteśmy po II wojnie światowej i wszyscy mówimy 
o pokoju. Podpisujemy różne apele pokojowe, raz po raz jesteśmy egzaminowani 
na ten temat, co myślimy o pokoju i jaki jest nasz stosunek do niego. A jednak 
po II wojnie światowej, do dziś dnia było już na globie ponad 40 najrozmaitszych 
wojen, i toczą się one nadal. A przecież są potężne państwa, jest ONZ, są ministro-
wie spraw zagranicznych, którzy nieustannie odbywają konferencje. Uchwalane 
są deklaracje o pokoju, a wojny się toczą. Ci potężni ludzie, postawieni na straży 
pokoju światowego, wołali do Ojców Soborowych, do biskupów, którzy bez broni 
przyjechali do auli soborowej, aby mówić o sprawach Bożych.
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Czy Was, Najmilsze Dzieci, nie zastanawia bezsiła możnych tego świata i ich 
świadomość własnej nieudolności wobec wielkich problemów? Niestety, nie są 
w stanie ich rozwiązać, bo światu zabrakło jakiejś wiary, jakiejś utajonej mocy.

I oto, co dzieje się na tle Soboru. Papież opuszcza aulę soborową, zajmuje 
miejsce w samolocie i jedzie do Nowego Jorku, do ONZ. Tam, zebranych mini-
strów i przedstawicieli wszystkich państw prosi na litość Bożą o pokój dla ludz-
kości8. A obecnie niemal nie ma dnia, w którym Papież nie wygłaszałby jakiegoś 
apelu pokojowego. Pragnie pokoju dla każdej duszy, dla każdej rodziny. Prosi 
o pokój dla każdego narodu, dla każdego państwa, aby umiało u siebie utrzymać 
współżycie obywateli w pokoju. Prosi o pokój między narodami i państwami.

Wszyscy wołają: pokój, a nie ma pokoju! Czy to nie jest dowód bezsiły tych 
mocnych, potężnych, wspaniałych, pewnych siebie mocarzy, rządzących współ-
czesnymi narodami i państwami? Odwołują się ludzie do Kościoła w nadziei, 
że gdy ministrowie i parlamenty nic nie zdołały uczynić, to może biskupi, może 
Sobór coś uczyni.

To są fakty, a nie literatura. Nie bawię się w tej chwili w opowiadanie ba-
jek. To wszystko znacie, o tym słyszycie. Czy nie ma jakiejś bezsiły możnych 
ludzi, potężnych rządów i państw, dumnych ze swoich programów, nowych ustro-
jów, które przewróciły już góry papieru i zadrukowały je manifestami, i które już 
usłały ziemię cmentarzami w obronie i budowie nowego ładu? Ci ludzie woła-
ją do Kościoła, który ma tylko jedną małą książeczkę, Ewangelię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, pokornego Mieszkańca tabernakulum i Jego pogardzaną Matkę, 
Dziewczątko z Nazaretu.

To jest cała siła Kościoła, do którego dzisiaj zewsząd wołają: Ratujcie, bo 
my już nic nie umiemy zrobić! Nie wiemy, jak dać pokój, jak zwalczyć wojnę, 
jak nakarmić, jak wprowadzić ład w życie ludzkie, jak zabezpieczyć szacunek dla 
człowieka, jak obronić prawdę, do której ma człowiek prawo, jak obronić czło-
wieka przed sponiewieraniem, oszczerstwami, brudami, jak zabezpieczyć życie 
rodzinie, jak dać sprawiedliwą zapłatę człowiekowi pracującemu dla utrzymania 
rodziny! Jak sprawić, aby już nareszcie nie było deklamacji, ale aby zaczęło się 
sprawiedliwe urządzanie współżycia ludzkiego! Jakich sił użyć, bo te, którymi 
rozporządzamy, nie wystarczają!

Oto atmosfera współczesnego świata. Nic dziwnego, że świat, zawiedzio-
ny na tylu programach i na wszystkich sukcesach, zwraca resztki nadziei, cza-
jących się w oczach, ku Kościołowi, ku Soborowi, ku biskupom. Daje przez to 
dowód, że absurdem jest „odczyszczanie” świata od Boga, od religii, od Kościoła, 
że absurdem jest tak zwana walka z klerykalizmem. Ten biedny ksiądz w poła-
tanej sutannie potrzebny jest dzisiaj wszystkim, bo to, czego on uczy i co czyta 
z Ewangelii, jest ostatnią deską ratunku dla mocarzy i zarozumialców XX wieku.

Tę wielką rzeszę ludzką, która jest jak owce bez pasterza, a której niekie-
dy chce się odebrać jeszcze ostatnią nadzieję, zaufanie do Boga, trzeba ogarnąć 
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ramionami miłości i wzajemnego szacunku. Trzeba obronić ją przed beznadziej-
nością, przed opuszczeniem rąk, przed bezwolą, jaka – niestety – niekiedy staje 
się udziałem i młodzieży, i pokolenia średniego, we wszystkich niemal krajach 
i na wszystkich kontynentach.

W takim momencie słuszne jest wołanie o obecność Kościoła w świecie 
współczesnym. Jeżeli przed naszymi oczyma stanie znowu Ten, który przyjął po-
stać sługiv, i Służebnica Pańska, to można ufać, że świat zarozumialców, pewnych 
siebie, ludzi bez serc, nareszcie zrozumie, iż przede wszystkim trzeba miłować, 
szanować i służyć. Trzeba wyciągać życzliwe, braterskie dłonie. Trzeba przestać 
wygrażać, oczerniać, trzeba zerwać z tym bezdusznym, bezsilnym aparatem, któ-
ry jest dla współczesnego świata jak zardzewiałe czerepy, pozostałe w rowach 
po ostatniej wojnie światowej. Ludzkości potrzeba nie tyle więcej stali, ile więcej 
serca i miłości! Dlatego też Kościół ukazuje nam dzisiaj swą słodką tajemnicę, 
Chrystusa, który przyjął postać sługi, i Maryję, Służebnicę Pańską.

Pozwólcie, że wrócę do obrazu, który widział więzień w kopalniach 
na Patmos. „Niewiasta obleczona w słońce. Księżyc u Jej stóp, a na głowie Jej 
korona z gwiazd dwunastu”. I oto głos z nieba: „Teraz stało się zbawienie i potę-
ga, i królowanie Boga naszego, i władza Chrystusa”. Kościół po to ukazuje coraz 
bardziej Maryję, aby okazała się słodka i pełna miłosierdzia nad światem władza 
Chrystusa. Po to dzisiaj, w tylu miejscach, w La Salette, w Fatimie, w Lourdes, do-
konuje się objawienie Służebnicy Pańskiej, aby przez Nią znowu okazała się słod-
ka władza Chrystusa, który duszęv swoją daje za braci i uczy nas tego, abyśmy 
się wzajemnie miłowali. Na tym polega aktualność Matki pięknej miłości, że Ona 
spod swojego Serca wydobywa Syna Umiłowania Bożego i daje Go na nowo świa-
tu, abyśmy przez błogosławiony Owoc Jej miłości zdołali zwyciężać przez mi-
łość. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno]–
–W[arszawa], 18.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Lekcja z formularza Mszy Świętej z 11 lutego – Objawienie się w Lourdes NMP Niepokalanie 
Poczętej; MszRz (1965) – Ap 12,1.10.

2 Ewangelia z formularza Mszy Świętej z 11 lutego – Objawienie się w Lourdes NMP 
Niepokalanie Poczętej; MszRz (1965) – Łk 1,28.31.

3 Por. Ps 147(146),10.
4 Dąbr – Łk. 1,29.
5 Por. BWuC 36 – Łk 1,35.
6 Sobór Efeski zwołany w roku 432 w celu zakończenia sporu wywołanego przez Nestoriusza 

przyznał Maryi tytuł Theotokos (Bogarodzica).
7 Św. Bernardetta Soubirous (1844–1879), w roku 1858 osiemnastokrotnie ujrzała Matkę 

Bożą w grocie Massabielle w Lourdes. Maryja przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie i po-
kazała źródło, które do dziś jest miejscem pielgrzymek milionów chorych dających świadectwo 
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duchowego i fizycznego uzdrowienia po kąpieli w nim. Maryja poleciła też, by modliła się na różań-
cu. W 1866 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłości w Nevers. Zmarła na gruźlicę.

8 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
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CHWAŁA PANI JASNOGÓRSKIEJ W OBLICZU ŚWIATA
Na konsekrację ołtarza w kościele Ojców Paulinów

Warszawa, kościół Świętego Ducha, 12 lutego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Radosną sposobnością naszego dzisiejszego spotkania jest odbudowa zgorza-
łego w czasie wojny głównego ołtarza1 i poświęcenie go na większą chwałę Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu. Ołtarz ten staje w świątyni pod wezwaniem Zesłania 
Ducha Świętego. Odtworzony obraz uzupełnia jeszcze witraż, który przedstawia 
nam to radosne zdarzenie w dziejach rodzącego się Kościoła Chrystusowego. 
Oglądamy, jak ognie Boże, ognie miłości Ojcowej spływają na nowy Kościół, któ-
ry jest Kościołem Miłości. Spływają na tych, którzy mają pójść na wszystek świat 
i opowiadać nowe prawo, niełatwe, wymagające bohaterstwa, prawo nieznającej 
granic miłości Boga i bliźnich, nie wyłączając nieprzyjaciół. Aby ta miłość rozgo-
rzała, trzeba potężnych ogni Bożych. Dlatego nowy Kościół Chrystusowy rodzi 
się w Wieczerniku, gdzie Duch Miłości spoczywa na Matce pięknej miłości. Ona 
dała światu błogosławiony Owoc żywota swojego, Syna Umiłowania Ojcowego, 
który ogłosił ludzkości nowe prawo, będące warunkiem jej istnienia i postępu.

Dopełniając w tej chwili poświęcenia ołtarza, odbudowanego przez zapobie-
gliwych ojców paulinów, dzięki waszej nigdy niewyczerpalnej ofiarności, zara-
zem czytamy w dzisiejszej Mszy sobotniej inne słowa. Oto krzyż, a pod krzyżem 
stoi Matka Chrystusowa. Na krzyżu dopełnia się Ofiara, pierwsza, krwawa Msza. 
Sprawuje ją Jezus Chrystus, Głowa ożywianej i uświęcanej rodziny ludzkiej. 
A w tej Mszy Chrystusa towarzyszy Ta, z której Jezus Chrystus wziął ciało i krew, 
niezbędne dla krwawej Ofiary, bez której nie mogłoby być dzieła Odkupienia.

Ten urywek Ewangelii dobrze odpowiada uroczystości poświęcenia ołta-
rza w tym kościele, który zgorzał i w którym zostało złożonych tyle ofiar z ży-
cia obywateli płonącej Warszawy, tak iż ta świątynia jest cała jak gdyby wielkim 
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ołtarzem, na którym miasto niezwyciężone składało obfite, hekatombowe ofiary 
za spodziewaną, oczekiwaną wolność Narodu. Chcieliśmy okupić ją naszą krwią, 
płacąc za nasze winy i zdobywając sobie Boże Miłosierdzie, które dojdzie do gło-
su i da nam według uczynków naszych.

Dzieci Najmilsze! Słusznie powiedział Ojciec Przeor2, że ta świątynia jest 
jak gdyby przedsionkiem Jasnej Góry. Ja też widzę w niej pierwszą stację długiej 
drogi krzyżowej, którą każdego roku odbywa Stolica na Jasną Górę. Wy, Siostry 
i Bracia, wraz z młodzieżą Stolicy i małymi dziećmi, wspierani przez kapłanów 
i ojców, podążacie, aby w waszym pielgrzymim trudzie uzupełniać tę ofiarę, któ-
ra ongiś była tutaj złożona, aby ją odnawiać i przedłużać w obecności Tej, która 
Was prowadzi, i jest na waszej drodze krzyżowej, i stoi wytrwale pod krzyżem 
Chrystusa, pod krzyżem Kościoła i pod waszym codziennym, ofiarnym krzyżem.

KRZYŻ – SZKOŁA PRZEBACZENIA

Gdy tak myślimy i wypowiadamy naszą wiarę, pozwólcie, że na chwilę wró-
cimy na Kalwarię i do Wieczernika Zielonych Świątek. Na Kalwarii odbyła się 
pierwsza Ofiara krwawa, tak jak przed chwilą odbyła się Msza, Ofiara niekrwawa, 
którą Chrystus swoim uczniom w Wieczerniku przykazał odnawiać: „To czyń-
cie na Moją pamiątkęv”, a która nieustannie przypomina nam dzieło Chrystusa 
na Kalwarii. W tym dziele, które jest szczytem miłości, współdziała Jezus i Maryja.

Współczesna teologia nazywa Maryję Towarzyszką męki Chrystusowej. 
I jeszcze odważniej, nazywa Ją Współodkupicielką, bo Ją powołał Ojciec 
Niebieski, aby Chrystusa, Wieczystego Kapłana, wyposażyła w ciało i krew, nie-
zbędne dla Ofiary, którą ma złożyć na krzyżu. Bóg już nie miał upodobań do ofiar 
Starego Przymierza, ale Synowi swojemu ciało sposobił. Odtąd trzeba składać 
ofiarę z własnego serca, z własnego życia, z całej ludzkiej osobowości. Ma to być 
ofiara ludzka, a nie zwierzęca.

Maryja, jako Matka Chrystusa, wyposażyła Słowov Przedwieczne, które 
w Niej ciałem się stało, w te elementy ofiarnicze, które Chrystus swoją własną 
wolą zaniesie wraz z krzyżem na Kalwarię. Dlatego Maryja, od Betlejem przez 
Nazaret, towarzyszy Chrystusowi na Kalwarię. Aby tego dzieła dokonać, trzeba 
było wielkiej miłości Ojca, który daje Syna i miłości Syna, który jest uległy Ojcu. 
Potrzeba też było miłości Matki, która, uległa Ojcu, zapowiada: „Niech mi się sta-
nie według słowa Twego. Oto ja służebnicav Pańska”. Oto miłość Tej, która znając 
wolę Ojca, odda Syna na krzyż.

Kalwaria jest przede wszystkim misterium miłości. Tam sprawuje się prze-
dziwna, bezgraniczna miłość Ojca ku nam wszystkim bez wyjątku. Nie masz ni-
kogo w tej świątyni ani na całym globie ziemskim, kto nie byłby znakiem Ojcowej 
miłości, naczyniem napełnionym Ojcową miłością. Wy wszyscy jesteście, jak stą-
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gwie w Kanie Galilejskiej, napełnieni najlepszym winem – miłością. Istniejecie 
dlatego, że Bóg miłuje, miłujecie dlatego, że On pierwszy Was umiłował. Im bar-
dziej miłość Boża w Was promieniuje, tym bardziej jesteście zdolni do miłowa-
nia. Miara naszej miłości do ludzi zależy od tego, jak my umiłujemy Ojca. Nasza 
miłość wygląda jak kubek zanurzony w nieogarnionej i niewyczerpalnej miłości 
Boga. Stamtąd możemy brać bez miary. Bóg nie stawia granic. Ma całą miłość 
dla każdego z nas. Jesteśmy owocem miłości Ojca, która jest tak wielka, że Syna 
swego dał na krzyż. Na krzyżu wisi Ojcowa Miłość. Chrystus mówił: „Ja i Ojciec 
jednov jesteśmy”. Ojciec jest Miłością i Syn jest Miłością. A wyrazem miłości 
Ojca i Syna jest Duch Miłości, Duch Święty.

Dlatego istotą chrześcijaństwa jest miłość. Na krzyżu jest Znak Ojcowej mi-
łości i miłość Synowska ku Ojcu, Jezus Chrystus. I On nie zna granic dla swej mi-
łości. Misterium, które się tam dopełnia jest najwspanialszym „teatrum” miłości. 
Obok dwaj ludzie nieszczęśliwi, ponoszący słuszną, według ówczesnych zwycza-
jów prawa rzymskiego, karę za swoje czyny. Ale jakże różnie korzystają ci ludzie 
z Miłości, która jest pośrodku nich. Jeden bluźni, drugi błogosławi. Chrystus dla 
obydwu ma miłość, a temu, który błogosławi, odpowiada: „dziś jeszcze ze Mną 
będziesz w raju”3. A więc wszystko zapomniał, wszystko przebaczył.

Najmilsze Dzieci! Krzyż zawsze w dziejach ludzkości będzie znakiem prze-
baczenia. Z krzyża poszło w niebo wołanie do Ojca za tych, którzy krzyżowali: 
„Ojcze! Odpuśćv im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ojciec odpuścił dla miłości swo-
jego Syna. Tam, na Kalwarii, zostało ustanowione prawo przebaczania i to bezwa-
runkowego, które nie zna granic. To prawo ma olbrzymie, ludzkie, humanistyczne 
znaczenie dla kultury, postępu, pokoju, ładu na świecie, dla umożliwienia bytowa-
nia i współżycia ludzkiego. Dzięki niemu możliwa jest na tym świecie nadzieja dla 
wszystkich, bo wszyscy wiedzą, że trzeba przebaczyć. „Miłujcie nieprzyjaciołyv 
wasze, dobrze czyńcie tym, którzy mają was w nienawiści, a módlcie się za prze-
śladujących i potwarzających was”.

Nikt z nas nie jest wolny od jakiejś winy przeciwko bratu. Gdybyśmy nie 
mieli nadziei na to, że nam nasz brat przebaczy, życie nasze byłoby niemożliwe. 
Gdyby na świecie nie istniało chrześcijańskie prawo przebaczenia, postęp zatrzy-
małby się, a glob stałby się piekłem, z którego nie byłoby wyjścia. Wtedy nie tylko 
nad dantejskim piekłem, ale nad całym globem trzeba by napisać słowa: „lasciate 
ogni speranza – porzućcie wszelką nadzieję”. Nadzieja rodzi się tam, gdzie mówi 
się: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Słowa te pochodzą z ust Tego, 
który uczył nas najprostszej modlitwy: „Odpuść nam nasze winyv, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom”.

To jest warunek postępu ludzkości i kultury, nie tylko chrześcijańskiej, ale 
ogólnoludzkiej. Tam, gdzie już nie ma przebaczenia, zapadają straszliwe mury, 
których już nikt nie przebije, ludzkość staje się po prostu zgromadzeniem pie-
kła. Rozwój ludzkości jest zahamowany. Umiera inicjatywa, aby szukać wyjścia 
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z trudnego położenia. Wszystko się kończy. Ludzkość może się rozwijać tylko 
wtedy, gdy jest nieskończoność w miłowaniu, aż do przebaczenia wszystkim, na-
wet nieprzyjaciołom.

Jeżeli chrześcijaństwo przebijało się przez trudne dzieje ludzkości przez dwa 
tysiące lat, a w naszej Ojczyźnie doprowadziło nas do Roku Milenijnego, to dlate-
go, że w chrześcijaństwie jest nadzieja. Nadzieja zawsze się łączy z przecinaniem 
wszystkich węzłów gordyjskich, z możnością znalezienia wyjścia z najtrudniej-
szej, beznadziejnej sytuacji. Tam, gdzie nie ma już innej mowy, jak tylko mowa 
nienawiści, gdzie nie ma już innego środka, jak tylko stal, miecz i bomba atomowa, 
tam nie ma możności postępu. Gdzie nie ma przebaczenia, możności zapomnienia, 
tam kończy się postęp ludzkości. Pozostaje tylko tragizm, beznadziejność, męka, 
która piecze serca i myśli, a przez spiekotę własnego serca i myśli tworzy praw-
dziwie piekielny krąg, gdzie ludzie umieją już tylko wymieniać uczucia nienawiści 
i przekleństwa. To byłoby straszne zjawisko na świecie, gdyby zapanowała taka 
beznadziejność, gdyby któregoś dnia zniknęły z globu krzyże i gdyby nikt Wam 
nie przypominał Chrystusowego: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Krzyż to najwyższa akademia postępu rodziny ludzkiej, bo uczy takiego pra-
wa, które przezwycięża wszystkie niemożliwości na tym świecie.

Apostoł wypowiedział to tragicznie, ale prawdziwie: „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj, bo tak czyniąc węgliv żarzących nagromadzisz 
na głowę przeciwnika”. My wiemy, co to znaczy przebaczyć ludziom, gdy oni 
się tego nie spodziewają. Podać kęs chleba temu, który myśli, że obrzucimy go 
kamieniami, otworzyć serce i wyjąć zeń miłość, a nie skorpiona, zapłacić uśmie-
chem za nienawistne spojrzenie, to jest postęp, to jest zwycięstwo. Od tego zależy 
przyszłość. Kto umie tak uczyć i tak zwyciężać, należy do przyszłości. To jest 
kultura nie tylko osobista, własna, ale zarazem kultura społeczna, ogólnoludzka, 
polityczna, międzynarodowa, dzięki której możliwe jest jeszcze istnienie rodziny 
ludzkiej. Tego uczymy się na krzyżu.

Krzyż nieustannie jest nam przypominany w każdej ofierze Mszy Świętej. 
Odnawia się w niej dzieło Chrystusa, który nie cudzą, ale własną krew oddał 
za braci Ojcu Niebieskiemu.

OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO W WIECZERNIKU KOŚCIOŁA

Ale Chrystus chciał wypowiedzieć miłość również w blaskach radości nie-
krwawych. Dlatego polecił swoim uczniom, aby po Jego wniebowstąpieniu poszli 
do Wieczernika i tam, z Maryją, czekali, aż przyjdzie radosna, świetlana, pogodna 
Miłość. Niewątpliwie, zrodzi się ona w mocach Chrystusowej Krwi, ale jeżeli bę-
dzie coś w niej krwawego, to chyba tylko te ogniste płomyki, które będą gorzały 
w sercach, aż się przejawią na zewnątrz. To jest właśnie zesłanie Ducha Świętego.



203

1966, luty

I tam potrzeba było Matki. Duch Święty posłany od Ojca, który nie ma 
ciała, i od Syna, który od momentu wniebowstąpienia swoje człowieczeństwo 
posadził po prawicy Ojca, miał zstąpić na ludzi. Aby się to dokonało, musiała 
tam być Matka Boga-Człowieka, Matka pięknej miłości. Dlatego mieliśmy Ją 
w Wieczerniku Zielonych Świątek. Ona znała już Ducha Świętego, który ogarnął 
Ją w zwiastowaniu nazaretańskim i zawsze pozostawała w najlepszym współżyciu 
z Najczystszym Duchem Miłości Ojca, który pod Jej Sercem wykształtował bło-
gosławiony Owoc Jej żywota, Syna, Zwiastuna Miłości.

Jak w tym obrazie, gdzie dopełnia się dzieło rozszerzenia Kościoła, tak 
i w Kościele jest Matka pięknej miłości, Oblubienica Ducha Świętego. Dlatego 
widzieliśmy Ją w tym nowoczesnym wieczerniku Kościoła, jakim był Sobór Waty-
kański II. Widzieliśmy Ją od początku do samego końca, gdy w dniu Niepokalanego 
Poczęcia, 8 grudnia ubiegłego roku, Papież zamykał Sobór Watykański II.

4 grudnia roku ubiegłego to był przepiękny dzień w Bazylice soborowej. 
Tego dnia rankiem odprawiłem Mszę Świętą w Grotach Watykańskich, w kapli-
cy Matki Bożej Częstochowskiej, leżącej tuż obok kaplicy, w której spoczywa 
papież Jan XXIII i w pobliżu grobowca świętego Piotra. O godzinie dziewiątej 
w auli soborowej, po Mszy Świętej, odczytane było orędzie Episkopatu Polski 
do wszystkich Ojców Soborowych, które donosiło o tym, że Polska wchodzi 
w swoje Tysiąclecie Chrztu i prosi wszystkich biskupów całego świata katolic-
kiego o modlitwę. A jako znak naszej wspólnoty po orędziu rozdano na auli so-
borowej dar Jasnej Góry i polskich biskupów – wierną kopię obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, wykonaną staraniem obecnego tu Ojca Generała Paulinów4.

W ciągu kilkunastu minut na auli soborowej w dłoniach wszystkich bisku-
pów całego świata katolickiego znalazł się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
W dziejach świata coś podobnego nigdy jeszcze się nie zdarzyło i w dziejach 
wielkiej czci, którą żywimy dla naszej Matki pięknej miłości, coś podobnego ni-
gdy jeszcze miejsca nie miało. A właśnie w Roku Milenijnym wszyscy bisku-
pi świata katolickiego z auli soborowej z radością powieźli do swoich diecezji 
i katedr obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Najzręczniejsza dyplomacja nie 
byłaby zdolna w ciągu kilku minut dokonać aktu tak wielkiego i doniosłego dla 
Kościoła świętego w Polsce, a nawet – powiem coś więcej – dla polskiej racji 
stanu. Królowa Polski, Maryja, znalazła się w dłoniach wszystkich biskupów eu-
ropejskich, amerykańskich, afrykańskich, azjatyckich, australijskich i dziś jest 
wszędzie, na całym globie. To jest wielki, wspaniały czyn. Dokądkolwiek, do któ-
regokolwiek miasta biskupiego dzisiaj się udacie, znajdziecie tam obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej.

Ojciec Święty Paweł VI chciał, aby w tym samym dniu był poświęcony 
w Rzymie kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Matki Bożej Częstochowskiej, ku upamiętnieniu Tysiąclecia Chrztu Polski. Papież 
mnie zlecił to dzieło. Tego samego dnia, 4 grudnia, o godzinie 16 po południu, 
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na przedmieściu rzymskim Borgata di Rustica, poświęciłem kamień węgielny pod 
kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej5. To wszystko 
działo się jednego dnia.

W ten sposób staraliśmy się wsławić Matkę pięknej miłości i ustawialiśmy, 
przez łaskę Bożą, kroki Jej wielkiego pochodu z Jasnej Góry, przez Warszawę, 
gdzie te myśli się rodziły, aż do Rzymu, do auli soborowej, a stąd do wszystkich 
zakątków globu ziemskiego.

Myślę, że gdybyśmy my, polscy biskupi, nic więcej na Soborze nie zrobili, 
to już przez to samo bardzo przyczyniliśmy się do upowszechnienia jak najlepszej 
opinii o Narodzie polskim. Ale nie bawmy się w rejestrację naszych dobrych czy-
nów, sam Bóg kiedyś tego dokona.

Dzieci Najmilsze! Oto jak wygląda wspaniały pochód Oblubienicy Ducha 
Świętego, na cześć której dzisiaj w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego po-
święcamy ten ołtarz. Będzie on pomnikiem milenijnym, znakiem roku Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Rozpalając ognie pogodnej miłości i wychowując Was w tym 
 duchu, wprowadzamy tę pogodną miłość w wasze serca, a przez Was, w serca 
waszych rodzin i w środowiska, w których żyjecie i pracujecie. Przez Matkę pięk-
nej miłości dajemy temu miastu, którego jesteśmy pasterzem, najlepszego Du cha 
Miłości.

Tych kilka myśli rzucam do waszych serc, jak na wyborną glebę, aby wpadły 
tam jak ziarno pszeniczne, przyjęły się i w waszych czynach, myślach i uczuciach 
wydały owoc stokrotny. Tego gorąco od Was oczekuję, bo wiecie, że naszemu mia-
stu, naszemu Narodowi i Ojczyźnie, naszym rodzinom i każdemu sercu potrzeba 
nie stali, nie pięści, nie gniewu, tylko radosnej, bezgranicznej miłości. Za przykła-
dem Chrystusa z Kalwarii uczymy się mówić Bogu o tych, którzy nam wyrządzili 
przykrość: „Odpuść im, Ojcze, bo nie wiedzą co czynią”. Nauczmy się do końca 
Modlitwy Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom”. Wtedy Polska będzie znowu krainą światłości, a Naród nasz Narodem 
promieniującej miłości. My, Polacy, nienawiść zwyciężamy miłością, a uczymy 
się jej od Chrystusa i Matki pięknej miłości.

Trwajcie w szkole Jezusa i Maryi i zdobywajcie w niej najwspanialsze owoce 
wychowania.

Na tę pracę Wam wszystkim błogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis sygnowany przez Księdza Prymasa.

1 Ołtarz i kościół został spalony przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego w 1944.
2 Przeorem klasztoru był wówczas o. Józef Płatek.
3 Por. Łk 23,43.
4 Generałem Zakonu był o. Jerzy Tomziński.
5 Zob. tekst nr 4, przyp. 5.



205

1966, luty

32

MOCE BOŻE W POLITYCE ŚWIATOWEJ

Warszawa, kościół Zbawiciela, 13 lutego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

W liturgii mszalnej na niedzielę zwaną Sześćdziesiątnicą Kościół Boży przy-
pomniał nam wyjątek z Ewangelii o ziarnie, które jest wsiewane przez siewcę 
w rolę1. Różne są dzieje tego ziarna. Jedno pada podle drogi i zostaje podeptane. 
Inne pada na opoczyste2, zaczyna kiełkować, ale nie ma gruntu i usycha; inne 
– między ciernie i wprawdzie wschodzi, ale ciernie zagłuszają je. Jest wreszcie 
i takie, które pada na ziemię dobrą i przynosi owoc wyborny.

Chrystus Pan mówił przypowieści nie tylko w stosunku do swoich bezpo-
średnich słuchaczy, ale w całej nauce ewangelicznej wypowiadał się z głęboką 
perspektywą historyczną. Widział dzieje głoszonych przez siebie prawd, nauk, za-
sad i praw. Widział ich znaczenie na przestrzeni wieków, widział też ich owoce.

Podobnie jest i z tą przypowieścią. Są to dzieje ziarna Bożego, które samo 
w sobie, jako ewangeliczne ziarno prawdy Bożej, ma zawsze tę samą niezmienną 
przedmiotową wartość, podobnie jak ziarno siewcy rzucone w ziemię. Od okolicz-
ności już zależy, czy i jaki owoc przyniesie.

Chrystus, który mówił, że Jego nauka nie będzie odmieniona aż do końca 
świata – „Niebo i ziemia przeminąv, ale słowa moje nie przeminą” – miał zawsze 
na uwadze znaczenie aż do skończenia świata głoszonych przez siebie prawd. 
Dlatego też w czytanej dzisiaj przypowieści mamy zawarte dzieje Ewangelii, 
dzieje rzucanej prawdy Bożej – Bożego ziarna.

Oczywistą jest rzeczą, że Ewangelia ta może być odczytana przez każdego 
z nas indywidualnie. Każdy z nas może dziś odpowiedzieć na pytanie, czy jest 
podle drogi, czy jest opoczystym, krzewem ciernistym czy ziemią wyborną. Ale ten 
urywek z Ewangelii jest zarazem skrótem dziejów Kościoła Świętego, który sie-
je zawsze, choć w różnych warunkach przez dwadzieścia wieków, a w Ojczyźnie 
naszej – przez dziesięć wieków. Urywek ten jest więc nie tylko skrótem naszych 
dziejów osobistych, ale również skrótem dziejów Kościoła Bożego, dziejów praw-
dy Bożej – Ewangelii. Obiektywna wartość prawdy Bożej jest zawsze ta sama, 
nieprzyjęcie jej zależy od tych, którzy są albo „podle drogi”, albo „opoczystym”, 
„krzewem cierni”, albo „ziemią wyborną”.

Idą dzieje, upływają wieki, a Kościół sieje. Nie przestaje wypełniać swojego 
zadania siewcy: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody”. To jest polecenie, które 
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Chrystus dał swoim wybranym uczniom, gdy ich wykonsekrował w Wieczerniku, 
ustanowił biskupami i posłał na wszystek świat.

SOBOROWY I POLSKI, MILENIJNY RACHUNEK SUMIENIA  
Z PRZYJĘCIA SIEWU BOŻEGO

Na naszych oczach w auli soborowej zebrało się prawie trzy tysiące następ-
ców dwunastu Apostołów. Oni również rozważali dzieje siewu Bożego i reje-
strowali wyniki pracy całego Kościoła. Oceniali, ile ziarna pada podle drogi, ile 
na opoczyste, ile między ciernie, a ile na ziemię wyborną.

Sobór był nie tylko programowaniem w przyszłość, ale był zarazem rachun-
kiem sumienia, niejako skrótem dziejów Kościoła, który liczy blisko dwadzieścia 
wieków. Z pracą Soboru zetknęła się na pewnym etapie praca milenijna Kościoła 
Chrystusowego w Polsce. Dzieje Kościoła w Polsce, rachunek z wartości nasze-
go siewu, ocenialiśmy od dziewięciu lat w Wielkiej Nowennie, przygotowawczej 
do Tysiąclecia Chrztu Polski, która była nie tylko programem pracy teologicznej, 
pastoralnej, moralnej, ale też i wielkim rachunkiem sumienia. Pragnęliśmy zdawać 
sobie sprawę z tego, jak siejemy i jaki jest owoc tego siewu Bożego, czy istotnie 
ziarno wydaje owoc stokrotny, jak tego pragnął Chrystus. Szczęśliwa to dla nas 
okoliczność, że Sobór wszedł w piąty rok Wielkiej Nowenny w Polsce i wybitnie 
ubogacił naszą rodzimą problematykę.

Najmilsze Dzieci! Za wcześnie jest wyciągać wnioski z rachunku sumienia. 
Nie jesteśmy na tyle odważni, abyśmy to mogli uczynić. Dopiero na sądzie Bożym 
okaże się istotna wartość naszego Narodu i to, na ile jest on Chrystusowy, chrześci-
jański. Dlatego też powstrzymujemy się od pewnych wniosków czy syntez. Raczej 
podsuwamy Wam nasze spostrzeżenia i myśli oraz prosimy o to, abyście sami od-
powiadali sobie na pytania rachunku sumienia Tysiąclecia Chrztu Polski.

Już dzisiaj jednak możemy sobie powiedzieć przynajmniej tyle, że chociaż 
nie wszyscy Polacy przejęli się Chrystusowym ziarnem, to jednak po dziesięciu 
wiekach pracy można mówić o Narodzie polskim jako o Narodzie chrześcijań-
skim. Można też powiedzieć bez przesady, że Polska na przestrzeni dziesięciu wie-
ków była zasadniczo wierna Chrystusowi, chociaż nie wszyscy Polacy byli wier-
ni Chrystusowi. Można też pozwolić sobie na szlachetny i radosny optymizm, 
że Naród polski, Naród ochrzczony, wejdzie w wiary nowe tysiąclecie wierny 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. To przynajmniej tyle, ale to jest dużo!

Nigdy nie jest rzeczą zdrową zasiewać we własnej duszy, w duszy swoich dzie-
ci, rodziny i narodu ciemny pesymizm i głosić: przepadłeś. Bo są tajemnice miłości 
Bożej. Często tak bywa, że daleko upadnie jabłko od jabłoni, jak w dziejach naszego 
Narodu synowie tych ojców, którzy odeszli od Kościoła w okresie reformacji, powró-
cili do Kościoła. To są Boże tajemnice. Wobec nich możemy tylko głowy skłaniać.
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Przyglądając się naszemu Narodowi na przestrzeni dziewięciu lat rachun-
ku sumienia Wielkiej Nowenny, możemy powiedzieć, że Naród, który miał tak 
trudne dzieje, przeszedł przez nie, jako całość, obronną ręką i wyniósł z tych 
trudnych dziejów największe wartości ojczyste, rodzime, religijne, moralne 
i kulturalne.

Nie gniewajcie się na mnie za ten optymizm. On jest nam bardzo potrzebny. 
Pismo Święte ostrzega rodziców, aby nie zasmucali za bardzo swych dzieci. I ja 
również proszę Was o to, abyście się za bardzo nie zasmucali. Możemy mieć po-
wody do łez, ale niekiedy trzeba się uśmiechnąć przez łzy do przyszłości. Jesteśmy 
Narodem ochrzczonym, wprowadzonym w dzieje Kościoła, o którym mówi się, 
że jest organizacją nadprzyrodzonej miłości. Weszliśmy w dzieje Chrystusa, który 
przyszedł na ten świat jako Znak Ojcowej miłości, zaprosił wszystkich do prawa 
miłości i to miłości posuniętej tak daleko, jak sam dał tego przykład na krzyżu, 
mówiąc: „Ojcze! Odpuśćv im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Z takim szlachetnym optymizmem, który daje wewnętrzną swobodę i wiarę 
w przyszłość, wchodzimy w wiary nowe tysiąclecie. Z takim też optymizmem 
wszedł Kościół soborowy w nowe dzieje posoborowe. Trudno jeszcze dzisiaj mó-
wić o owocach siewu soborowego. Może również i dlatego, że nie mamy dosta-
tecznych informacji o Soborze. Tylko biskupi polscy, którzy mieli udział w pra-
cach Soboru, mogą jako tako o nim mówić. A wszyscy, którzy czas Soboru spędzili 
w kraju i nie mieli dostępu do należytej informacji o Soborze, właściwie dobrze 
go nie znają. A my nie mieliśmy do dziś możności poinformować Was należycie, 
bo konstytucje, dekrety i deklaracje soborowe trzeba przekładać na język polski 
i publikować je‚ co nie zawsze jest dziś dla nas możliwe.

Bardzo często katolicy w Polsce wołają: mówcie nam o Soborze, dajcie nam 
uchwały soborowe. – My chcemy mówić o Soborze i dać Wam do ręki uchwały so-
borowe. Ale Kościół katolicki w Ojczyźnie naszej nie ma pełnej swobody publika-
cji i kształtowania opinii katolików. Nie może ich należycie informować, bo nasze 
wydawnictwa są przeważnie zamknięte. A niewielka ilość, która została, z roku 
na rok ma coraz bardziej ograniczane możliwości wydawnicze. Do wielu innych 
wydawnictw, które niekiedy ogłaszały treści soborowe i informowały o Soborze, 
miałbym poważne zastrzeżenia. Trzeba się więc zdobyć na wielką cierpliwość, aż 
będziemy mogli w naszych przemówieniach i kazaniach dotrzeć do Was ze szcze-
gółową nauką o Soborze.

Ojciec Święty, wyczuwając związane z tym trudności, ogłosił na cały świat 
tak zwany Jubileusz posoborowy. Umiejscowił go w katedrach biskupich, a nie 
w Rzymie, właśnie dlatego, aby biskupi i ustanowieni przez nich kapłani mogli 
pouczać wiernych o Soborze3. Może w innych krajach nie jest to tak doniosłe, 
jak u nas. Poczynając więc od Popielca, we wszystkich niemal katedrach bisku-
pich będą głoszone konferencje o Soborze. W naszej Bazylice Archikatedralnej 
Świętego Jana będziemy czynili to samo.
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NURT TEOLOGICZNY SOBORU

Najmilsze Dzieci! Już dzisiaj można mówić o pewnych nurtach myśli sobo-
rowych. Są to, oczywiście, uwagi bardzo ogólne, niewystarczające. Można więc 
mówić o nurcie teologicznym Soboru, mimo że Sobór nie był tym razem zwołany 
po to, aby rozstrzygać wielkie problemy teologiczne. Jan XXIII z góry założył, 
że Sobór będzie miał raczej charakter duszpasterski, praktyczny, a nie doktrynalny, 
teologiczny. Niemniej jednak niektóre konstytucje mają wybitne znaczenie i pod 
względem teologicznym.

Na [czele] tych dokumentów postawiłbym soborową Konstytucję dogma-
tyczną o Kościele. Odsłania nam ona wewnętrzną strukturę Kościoła, tak jak ją 
dzisiaj widzą Ojcowie Soborowi. Na przestrzeni wieków, zwłaszcza po Soborze 
Trydenckim, przyzwyczailiśmy się patrzeć na Kościół bardziej pod kątem jury-
dycznym, jako na strukturę widzialną, na społeczność prawnie doskonałą. To nie 
przestaje być prawdą, niemniej jednak nie jest to cała prawda o Kościele. Kościół 
w okresie potrydenckim potrzebował zwartej struktury prawnej, aby zachować 
swą jedność wobec sił rozkładowych. Ale dziś, po wiekach pracy, gdy Kościół 
ustrojowo i organizacyjnie jest zwarty, potrzeba nam raczej wejrzeć w wewnętrz-
ną strukturę jego budowania. I tu na czoło wysuwa się nauka świętego Pawła, 
której urywek dzisiaj czytaliśmy. Za świętym Pawłem idzie wspaniały jego komen-
tator święty Jan Chryzostom, dalej święty Augustyn i święty Tomasz z Akwinu, 
którzy starali się odsłonić i przedstawić nam wewnętrzną strukturę Kościoła. A oto 
dominanta tej nauki: „Wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami z członka”4. 
Jesteście braćmi jedni drugich.

Mówi nam o tym Konstytucja dogmatyczna o Kościele, przedstawiając słod-
kie, radosne misterium Kościoła. To Chrystus żyjący w Kościele, w Głowie 
i w członkach, w papieżu, w biskupach, w kapłanach, w całym ludzie Bożym, 
w każdym z Was, w ojcach i matkach, w małżonkach, młodzieży i dziatwie. Ten 
jeden Chrystus tworzy w ogromnej wielości milionów dzieci Bożych jedno 
Mistyczne Chrystusowe Ciało.

Najmilsze Dzieci! Dzisiaj jak najbardziej trzeba widzieć Kościół oczyma 
Pawłowymi, a więc jako Wielkiego Chrystusa. My wszyscy jesteśmy Wielkim 
Chrystusem, który nas wiąże przez swą prawdę, wiarę, miłość, przez chrzest, łaskę 
uświęcającą, Eucharystię, liturgię, nauczanie, przez biskupów i kapłanów, przez 
łaski sakramentalne, które są dane szczególnie małżonkom do wypełnienia ich 
zadań w rodzinie. To jest wielkie Ciało Chrystusowe. Od momentu gdy Chrystus 
umierał na krzyżu, do czasów dzisiejszych, rozrosło się ono jak ziarno pszeniczne, 
które wpadło w wyborną ziemię i obumarłszy, wydało owoc stokrotny.

Święty Paweł mówił w dziwny sposób, że wszyscy mamy pracować nad tym, 
czego nie dostawa męce Chrystusowej5. A przecież wiemy, że męka Chrystusowa do-
konała integralnego Odkupienia, i zdawałoby się, że nic jej nie braknie. Tymczasem 
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okazuje się, że braknie naszej miłości, wiary, modlitwy, naszego cierpienia i tru-
du życia. Przez to wszystko rośnie Chrystus. Ten z Krzyża kalwaryjskiego stanie 
się Wielkim Chrystusem XX wieku, sześciusetmilionowym Chrystusem, żyjącym 
w Głowie i w członkach. Sobór właśnie każe nam to zobaczyć.

Ukazuje nam zarazem w Kościele – misterium Matki Słowa Wcielonego, 
Maryi, przedziwnie obecnej w misterium Chrystusa i Kościoła. Kościół współcze-
sny pragnie, abyśmy wszyscy widzieli w nim Głowę Kościoła, Boga-Człowieka, 
który przyjął postać sługiv, obok Niego – Matkę Chrystusową, Służebnicę Pańską, 
Dziewicę Wspomożycielkę. My wszyscy, zapatrzeni w Tych Dwoje, mamy czer-
pać z nich moce, które reprezentuje Chrystus i które wkłada w życie rodziny ludz-
kiej Maryja. Mamy wnosić je do życia rodzinnego, domowego, aby wszędzie, 
za przykładem Chrystusa i Maryi, dwoje wypełniło zadanie Boże: „Czyńcie sobie 
ziemięv poddaną”.

Chrystus i Maryja obejmują i ogarniają Lud Boży, o którym pięknie mówi 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lud Boży to my wszyscy – papież, biskupi, 
kapłani, zakony, rodzice, młodzież, dziatwa, niemowlęta i wszystkie maleństwa 
ochrzczone. Od papieża, siedzącego na tronie, do ubogiego żebraka, siedzącego 
pod drzwiami świątyni, wszystko to jest Lud Boży. Ci ludzie, których nieustannie 
spotykamy na naszych drogach, którzy tłoczą się na nas, nie pozwalając spokojnie 
stać, którzy za chwilę wychodzić będą gromadnie ze świątyni i będą nas potrącać, 
to Lud Boży. Ludzie, którzy może zajmą moje miejsce w tramwaju czy autobusie, 
którzy będą patrzeć mi ciekawie w oczy, co w nich się ujawnia, czy ich dostrzegę, 
czy się do nich uśmiechnę, czy ich uszanuję, czy im pomogę, to Lud Boży! Ci po-
trącani codziennie, poniewierani, oczerniani – to wszystko Lud Boży.

Takimi oczyma, pełnymi prawdy teologicznej, socjologicznej i społecznej, 
każe nam Kościół soborowy patrzeć dzisiaj na siebie. To są elementy teologiczne.

ELEMENTY EKUMENICZNE SOBORU

Można też mówić o elementach ekumenicznych Soboru. Są w Kościele dą-
żenia dawne. Szczególnie w Polsce zawsze mieliśmy dążności ekumeniczne. Jak 
ongiś uczył Chrystus: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, tak Kościół jest 
Kościołem wszystkich narodów, jest międzynarodowy i ponadnarodowy. Kościół 
nie zna różnicy między „Żydem a Grekiem” [Rz 10,12], jest zawsze Piotrowy 
i Pawłowy zarazem, otwarty nie tylko na Europę, ale na Ameryki, Afrykę i Azję. 
Widzieliśmy to w auli soborowej, gdzie Ojcowie Soborowi o różnych barwach 
skóry mówili wszystkimi językami.

Nie od dziś więc Kościół jest ekumeniczny. Ale dziś dokładniej sobie uświa-
domił, jak bardzo trzeba przezwyciężać wszystko, co może stanowić przegrodę 
między jednym a drugim człowiekiem, narodem, warstwą społeczną, grupą.
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Sobór poszedł odważnie po tej linii: chciejmy widzieć to, co nas wiąże i ze-
spala, a przymknąć oczy na to, co nas różni i dzieli. Nauczmy się mówić jed-
nocząco. Nauczmy się języka komunikatywnego, który byłby łatwo zrozumiany. 
Wyrzućmy z naszego życia słownictwo nieprzyjemne, a szukajmy słów i znaków 
wymownych.

I oto, gdy Sobór uchwalił Dekret o ekumenizmie, Papież podjął wymowne 
znaki. Już przedtem widzieliśmy na auli soborowej przedstawicieli innych wspól-
not chrześcijańskich, a nawet niechrześcijańskich. Oswoiliśmy się z nimi, a oni 
z nami. Zrozumieliśmy, że choć nie należą do Kościoła katolickiego, ale wyznają 
Chrystusa, znają Jego Ewangelię, znaczą się znakiem krzyża świętego i mają na-
dzieję w Panu. Chcieliśmy znaleźć z nimi wspólny język.

Zakończyło się to wspaniałym akcentem, który miał miejsce w dniu 7 grud-
nia roku ubiegłego, gdy Papież wysłał do Konstantynopola swojego wysłannika 
z Prezydium Soboru, kardynała [Lawrence’a Josepha] Shehana, a sam przyjął 
w auli soborowej wysłannika Kościoła wschodniego. W jednym czasie, w Rzymie 
przy konfesji świętego Piotra i w Konstantynopolu, ogłoszono dekrety znoszące 
bariery administracyjno-karne, zwane ekskomunikami, które od dziewięciu wie-
ków ciążyły wzajemnie na Kościele wschodnim i na Kościele zachodnim6. Był 
to krok śmiały. Nie oznacza on jeszcze pełnej jedności Kościoła zachodniego 
i wschodniego, ale jest braterskim, życzliwym uśmiechem dzieci Chrystusa i wią-
że się z nadzieją, że za tym pójdą później rozeznania. Między Kościołem łacińskim 
a wschodnim prawie nie ma różnic dogmatycznych. Różne posunięcia, bardziej 
polityczne niż religijne, zaostrzyły ten dystans. Może polityka władców za bar-
dzo zaciążyła nad kapłanami i biskupami. Wskutek tego znaleźli się oni niekiedy 
w niewoli władców i mocarzy i nie mieli koniecznej swobody, aby mówić pełną, 
odważną prawdę o Chrystusie, Bracie naszym, który po to przyszedł z nieba, aby 
z wszystkich uczynić jedno.

Nurt ekumeniczny powiązał Zachód ze Wschodem na razie akcentami ze-
wnętrznymi. Jest on jednak potężnym krokiem naprzód, który może mieć znacze-
nie nie tylko religijne, ale również psychologiczne dla wszystkich innych kontak-
tów ludzi, narodów czy państw.

HUMANIZM SOBORU

Bardzo znamiennym w całej pracy Soboru jest nurt, który ja nazywam „nur-
tem humanistycznym”. Mogą o nim świadczyć dwa dokumenty soborowe: Dekret 
o wolności religijnej i Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym. Obydwa te dokumenty mają olbrzymie znaczenie. Zawarta w nich 
nauka nie jest nowością. Możemy ją znaleźć w wielu dokumentach papieskich, 
zwłaszcza Leona XIII, Piusa X czy Piusa XI. Ale naukę zawartą w tych encykli-
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kach papieskich Sobór uznał za swoją. Dlatego mocno postawił sprawę obrony 
godności osoby ludzkiej. Te decyzje Soboru uprzedził Jan XXIII w głośnej ency-
klice Pacem in terris, gdzie dokładnie wyłożył prawa osoby ludzkiej. Posiada je 
ona z nadania samego Stwórcy, który kształtuje człowieka w jego wysokiej god-
ności istoty rozumnej, wolnej i miłującej. Osoba tak pojęta ma swoje zasadnicze 
i podstawowe prawa: prawo do wolności, do prawdy, do szacunku, do miłości 
i do sprawiedliwości, z których dadzą się wydedukować inne, pochodne. Z nich 
też współcześnie coraz częściej wynikają różne dokumenty, nie wyłączając wyda-
nych przez ONZ.

Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym na-
wiązała do tradycyjnej nauki Kościoła o człowieku i jego wysokiej godności. 
Rozdział I i II części pierwszej obszernie nam wykłada, kim jest człowiek.

Nad tym pytaniem ludzie zastanawiają się ciągle. Niedawno, może prowoka-
cyjnie, odpowiadali: „Człowiek – istota nieznana”7. Inni zaś mówili pesymistycz-
nie: człowiek to mierzwa8 pod piecami krematoryjnymi. Trzeba było na Soborze 
dużo mówić o człowieku i jego wysokiej godności, aby to potworne, Ezechielowe 
widowisko ostatniej wojny nie zaciążyło na psychice ludzkiej i na polityce współ-
czesnej; aby nie podjęto na nowo prób, które już wydały gorzkie owoce i aby zno-
wu człowiek nie był mierzwiony nie tylko w piecach krematoryjnych, ale w całym 
życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. To jest niekiedy jeszcze groź-
niejsze aniżeli tragedia pieca krematoryjnego! Co innego jest rozpalone żelastwo, 
w którym ginie człowiek, a co innego ustrój, w którym giną całe narody. To jest 
dopiero „piec krematoryjny”, gdzie poniewiera się człowieka!

Trzeba odważnie mówić współczesnemu światu: na kolana przed człowie-
kiem! Trzeba przypomnieć Chrystusa z Wieczernika, który umywał nogi uczniów 
ku zdumieniu tych – z Piotrem na czele – którzy mieli później odmienić oblicze 
ziemi. „Nie będziesz mi, Panie, nóg umywał na wieki. – Jeśli ci nóg nie umyję, 
nie będziesz miał cząstki ze mną”9. Szło o tę cząstkę człowieka z Bogiem. Ustąpił 
więc Piotr.

I dzisiaj muszą ustąpić wszyscy, aby zrozumieć, że człowiek z człowiekiem 
i ludzie z Bogiem muszą mieć swą wspaniałą „cząstkę” – uczestnictwo człowieka 
w Bóstwie, tak jak jest uczestnictwo Boga w człowieczeństwie. To jest nie tylko 
teologia, ale socjologia i kultura, a również i polityka na czasy dzisiejsze. Ktoś 
musi mocno i odważnie powiedzieć współczesnym władcom i mocarzom: na kola-
na przed człowiekiem, bo – jak uczy Kościół – władać to znaczy służyć! Minister, 
po łacinie, to znaczy „ten, który służy”. Do dziś dnia jeszcze używa się tego miana. 
A nawet „ministri sacri”10, ci, którzy chodzą przy ołtarzach, to też wasi... służący!

Dlatego też do dziś dnia w Wielki Czwartek w katedrach odbywa się nie 
widowisko, ale wykład, prelekcja, nauka dla świata współczesnego, gdy biskup 
klęka przed ubogim człowiekiem, nogi mu umywa i całuje je. To nie jest teatr! I to 
niełatwo jest zrobić. Łatwiej jest zrobić teatr, niż to zrobić dobrze, z przekonaniem 
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i ze zrozumieniem. Dlatego też nauka ta jest nadal aktualna, choć jeszcze niezre-
alizowana w pełni.

Najmilsi! Poprzez te głody społeczne i polityczne wszyscy wypowiadamy 
„rerum novarum cupiditas”11. Nie idzie o dokument historyczny, ale o cały prąd. 
Wszyscy dążymy do tego, aby nareszcie: „władać” znaczyło „służyć”.

Gdy czytamy dokładnie encyklikę Jana XXIII – Pacem in terris, widzimy, 
jak odważnie Papież zmaga się z tą myślą. Rozważając stosunek człowieka rzą-
dzącego i rządzonego, domaga się, aby między nimi nie było „demosu”12, aby 
człowiek rządzony nie czuł się sponiewierany. Papież odważnie proponuje, aby 
człowiekowi sprawującemu władzę tłumaczyć, że jest w państwie takim samym 
człowiekiem, jak inni i nie ma prawa do poniewierania nikogo.

Oto główne nurty myślowe wynikające z wielkiego dokumentu soborowego, 
z Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym.

Gdy Sobór pracował, wtedy katolicy, chrześcijanie, ludzie wierzący w Boga 
czy też niewierzący, nie wyłączając komunistów tak z całego świata, jak również 
i z Polski – wszyscy wołali o obecność Kościoła w świecie współczesnym.

Zdawałoby się, że w czasach, w których głosi się rozdział Kościoła i państwa, 
w których laicyzacja jest programem politycznym, nie powinno się do biskupów, 
siedzących w auli soborowej, wołać o obecność Kościoła, to znaczy o obecność 
jego nauki, Ewangelii, Krzyża i jego pasterzy – w świecie współczesnym. A jed-
nak wołano! Gorszono się nawet z nas, że może niedostatecznie rozumiemy pro-
blematykę i męki świata współczesnego.

Znamienne były nasze kilkuletnie rozważania, nie tylko w Komisji Centralnej 
Przygotowawczej, ale w licznych podkomisjach i na specjalnych zebraniach, re-
jestrujące tę potężną i rozległą problematykę męki człowieka współczesnego. 
Pierwszy i drugi projekt przyszłej Konstytucji o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym wydał nam się blady. Nawet ten, który został ogłoszony w czasie 
IV sesji, jeszcze nie rejestruje wszystkich mąk ludzkich. Ludzie wołają o obec-
ność Kościoła, który by obronił godność osoby ludzkiej; o obecność Kościoła 
w rodzinie, w wychowaniu, w życiu małżeńskim, we współżyciu dwojga, bo tam 
też czuje się jakąś mękę; wołają o obecność Kościoła w życiu społecznym, co wię-
cej – w życiu ekonomicznym, chociaż Ojcowie Soborowi zebrani na auli soboro-
wej to przede wszystkim teologowie i filozofowie, a nie ekonomiści. Na to Sobór 
również odpowiedział, bo rozdział III części drugiej Konstytucji poświęcony jest 
obecności Kościoła w życiu społecznym i ekonomicznym. Prasa warszawska pisa-
ła, że to ja wprowadzam tę tematykę na Sobór. Ja tylko o niej mówiłem z ramienia 
Episkopatu Polski, a wprowadził ją na Sobór sam Papież.

Z tym łączyły się wołania do Ojców Soborowych o głodzie miliardów ludzi. 
Dlaczego skierowane były one do nas? Przecież my nie prowadzimy i nie organi-
zujemy życia gospodarczego, nie mamy do tego środków. Pewnie, świat nie doma-
gał się od Ojców Soborowych nauk ekonomicznych, ale domagał się od nas takich 
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zasad moralnych, aby dzięki nim życie ludzkie w dziedzinie gospodarczej stało się 
możliwe, aby dzięki zasadom chrześcijańskiej równości ludzie, którzy posiadają, 
umieli chętnie dawać. To jest sprawa należąca zasadniczo do ONZ, a jednak od 
nas domagano się użycia autorytetu i nauki chrześcijańskiej, aby znikła klęska 
narodów zagłodzonych.

A oto inny problem: pokój–wojna. Wydawałoby się, że od tego są państwa, 
premierzy, ministrowie spraw zagranicznych, konferencje pokojowe, instytucje 
międzynarodowe, jak ONZ i inne. A jednak cała prasa szturmowała biskupów ze-
branych u Świętego Piotra, aby zabierali głos w sprawie pokoju, wojny, bomby ta-
kiej czy innej, w sprawie zbrojeń czy rozbrojeń. Wydawałoby się, że nie do nas to 
należy. Pewnie, merytorycznie nie do nas to należy. Ale my mamy – jak zapewniał 
Chrystus – pokój, którego świat dać nie może.

To skłoniło Pawła VI do tego, że pewnego dnia opuścił Watykan, zajął miej-
sce w samolocie i pojechał do Nowego Jorku. Wszedł odważnie do sali posiedzeń 
ONZ, jak przed wiekami Paweł do Areopagu, i wygłosił swoją modlitwę do po-
tentatów tego świata, aby chcieli dać światu pokój13. I wrócił! Stało się to w cią-
gu 36 godzin. Gdy wrócił, miałem radość, jako członek Prezydium Soborowego, 
witać go na progu Bazyliki Świętego Piotra. Powitał mnie wtedy, jak zazwyczaj, 
słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Po polsku! Takie było na-
sze spotkanie po wyprawie Pawła VI do ONZ. I oto jakby na ironię! – bo przecież 
spotkał się człowiek, który jeździł do ONZ, z człowiekiem, któremu nie wolno 
prowadzić polityki. Ale zostawmy to...

Najmilsze Dzieci! Istotne jest to, że współczesny świat, tak potężny, mocarny 
i ufny w swoje siły, jest bezsilny jak niemowlę. Do tego Kościoła, który liczy sobie 
dwa tysiące lat, który podobno się przeżył i zestarzał, woła, jak Wy tutaj, na pro-
gu: „Ratuj! Ratuj!”. – Zapewne, dzieje się tak dlatego, że naszą mocą jest krzyż 
i Ewangelia pokoju, a nie magazyny broni, których nie posiadamy i nie chcemy 
posiadać. Znamienne jest, że w dzisiejszych czasach, wobec tak powszechnych 
wołań, jeszcze niekiedy mówi się o rozdziale między życiem religijnym a życiem 
politycznym. I oto wszystkie problemy polityczne są niezałatwione na skutek bez-
siły ludzi najlepszej woli. Życie to zostało bowiem wyprane z największych war-
tości, w imię których można by jeszcze przemawiać do człowieka współczesnego, 
zdobywać jego serce dla brata, serce narodu dla innego narodu i sercem obdzielać 
narody, aby sobie nie pokazywały zębów.

Ja godzę się z tym wołaniem wszystkich, nie wyłączając polskich postę-
powców katolickich, że Kościół musi być obecny w świecie współczesnym. 
A więc musi mówić o wszystkich bolesnych sprawach, nierozwiązanych w życiu 
osobistym, rodzinnym, w szkole, w wychowaniu, w życiu społecznym, gospo-
darczym, politycznym, międzynarodowym. Kościół musi mówić, musi wydobyć 
z Ewangelii swoje moce i obdzielać nimi zalęknione, zatrwożone umysły i ściśnię-
te serca, aby dłonie się wyprostowały, aby opuściła nas zawziętość, aby wypadły 
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nam z rąk czerepy rdzewiejące, którymi obdzielamy ludzi, zamiast obdzielać ich 
żywym, braterskim sercem.

Tak więc można nazwać Sobór humanistycznym. Podobnie, jak ongiś 
Chrystus, o którym śpiewaliście przed chwilą w Credo: „dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba”, tak i Kościół dla nas ludzi, dla naszego zbawienia i dla 
zbawienie świata, musi zstąpić w życie ludzkie i pomóc mu.

GDY BISKUPI POLSCY WRÓCILI DO OJCZYZNY…

Oto tło dla tych naszych rozważań i przeżyć milenijnych. Nic dziwnego, 
że przeniknięci atmosferą soborową, widząc perspektywicznie dzieje wsiewanego 
ziarna, i „podle drogi”, i „na opoczyste”, i „między ciernie” – zapragnęliśmy, aby 
ziarno padło na „wyborną glebę” i wydało owoc stokrotny.

Z tym wróciliśmy do naszej Ojczyzny, do Polski Tysiąclecia, która przez dzie-
sięć wieków była wierna Krzyżowi, Ewangelii, Chrystusowi, Kościołowi i jego 
pasterzom. Jak wiele, wobec tego przeżycia dziesięciu wieków, trzeba nam trzeź-
wości, pokoju, dojrzałości, zaufania! Kościół, obecny tu przez dziesięć wieków, 
nigdy nie opuścił Narodu, chociaż niekiedy Naród ten nie miał własnego państwa, 
królów i prezydentów, premierów, ministrów. Jeszcze gdzieś po świątyniach i ka-
tedrach czaili się biskupi i kapłani i oni to byli jedyną nadzieją. Zabazowani o kul-
turę rodzimą Narodu uchrześcijanionego, dodawali mu otuchy i ufności i przepro-
wadzili przez ciężkie dzieje do czasów dzisiejszych.

W oparciu o historyczne doświadczenie Narodu i my mamy prawo do odro-
biny zaufania. Mamy prawo do waszej dojrzałości, zwłaszcza do dojrzałości 
inteligencji, aby łatwo orientowała się w trudnych problemach, a może w zwy-
kłych politycznych chwytach; aby dobrze umiała rozróżnić, co kryje się w zaka-
markach myśli ludzkiej, tak iżby po kilku tygodniach nie trzeba było się wstydzić 
nie potrzebnych wyskoków, namiętnych powiedzeń, przedwczesnych zgorszeń, 
o które tak łatwo.

W ubiegłą niedzielę byłem w Przemyślu, gdzie konsekrowałem Biskupa 
Przemyskiego14. Wychodząc z domu biskupiego zauważyłem po jednej i po drugiej 
stronie napisane czarną farbą: Zdrajca. Dwa tygodnie temu byłem w Częstochowie, 
gdzie konsekrowałem Biskupa Sufragana15. Na bastionie Jasnej Góry napis mniej 
więcej podobny. To jest namiętność, brak dojrzałości, a może nawet zrozumienia, 
na czym polega polska racja stanu. Mądra polityka nie wmawia wszystkim naokoło, 
że ten jest wrogiem, i ten, i ten, że wszyscy są wrogami. Jeżeli macie aż tylu wrogów, 
to może Wy jesteście winni? Mądra polityka nigdy nie mnoży wrogów i nie wma-
wia ludziom „par force”16, że są wrogami. Taka polityka nie jest dojrzała, nie jest 
na miarę racji stanu. Mądry polityk zawsze umie dostrzec dobro, choćby skromne, 
które jeszcze może wykorzystać. Tak, jak nasz List można było dobrze wykorzystać 
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i powiedzieć, że to jest dalszy ciąg Wrocławia, Olsztyna i wszystkich wypowiedzi 
biskupów polskich, których było tyle w obronie obecnej granicy polskiej.

Kiedyś zarzucano mi, że nie wypowiadam się w tej sprawie. Nie wiem, 
dlaczego usłużna Agencja Zachodnia17 przysłała mi jakiś zeszyt, w którym było 
umieszczonych kilkanaście moich wypowiedzi na temat Ziem Zachodnich, w róż-
nych językach. Sam nawet nie wiedziałem, że tyle razy na ten temat się wypo-
wiadałem. Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie odniosłem, czytając kiedyś stertę 
korespondencji, w której przytoczono moje kazanie dość śmiałe, wygłoszone jesz-
cze bodaj w 1950 czy 1951 roku we Wrocławiu, gdy mówiłem, że obecna granica 
Polski na zachodzie to nie tylko problem praw historycznych, ale też ostrzeżenie 
dla narodów krwawych. Ten nieprzyjemny „passus”, dokładnie przetłumaczony 
na język niemiecki, obiegł całą ówczesną prasę. O takich rzeczach łatwo się zapo-
mina, zwłaszcza gdy się chce zapomnieć.

Rzeczywiście, polityka musi być prawem ludzi dojrzałych, aby ratować god-
ność Narodu i aby ją zachować. To musi być praca ludzi dojrzałych, spokojnych, 
opanowanych. Ona wymaga też jakiegoś pionu moralnego i cnót chrześcijańskich. 
Dlatego też trudno znaleźć dobrych polityków, zwłaszcza gdy nie chcą być sługa-
mi Chrystusa. W polityce współczesnej potrzeba przede wszystkim miłości, goto-
wości do służenia i wielkiego szacunku dla człowieka.

Oto, Najmilsze Dzieci, dodatkowe elementy dla naszego egzaminu narodo-
wego. Czy i na ile, po dziesięciu wiekach, jesteśmy chrześcijańscy? Czy naprawdę 
umiemy całe Ojcze nasz? Czy nie poprzestajemy na postulatach ekonomicznych 
Ojcze nasz na własny rachunek? Czy nie zapominamy o szerokim sercu człowieka, 
któremu służy Bóg-Człowiek i przez to jeszcze bardziej je rozszerza?

Chciejmy aż tak daleko patrzeć w przyszłość. Jesteśmy Narodem, który po-
winien uczyć się tej sztuki. Im więcej mamy w sobie ducha Bożego, tym bardziej 
możemy mieć gwarancję naszej trwałości. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
Chrystusowe, moce i miłość Chrystusa, nie przeminą.

Do naszego rachunku sumienia dziewięciu lat Wielkiej Nowenny potrze-
ba więc jeszcze tego opatrznościowego dodatku: czy umiemy miłować, jak 
Chrystus, bo to jest warunek naszej godności i naszego postępu.

Trzeba polską ziemię obsiać wybornym ziarnem i prosić Siewcę, aby wszyst-
ko ziarno ewangeliczne padło nie podle drogi, nie na opoczyste, nie między cier-
nie, tylko na ziemię wyborną polskich serc, żeby wydało owoc stokrotny.

Pozwólcie, Drogie Dzieci, że na ten owoc stokrotny, którego tak wszyscy 
pragniemy dla Ojczyzny milenijnej, teraz, imieniem Ojca Świętego, udzielę Wam 
błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany 21.02.[19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.



216

1966, luty

1 Ewangelia z formularza Mszy Świętej na niedzielę Sześćdziesiątnicy; MszRz (1965) – 
Łk 8,4-15.

2 Opoczyste – podłoże skaliste, kamieniste.
3 Zob. tekst nr 15, przyp. 8.
4 BWuC 36 – 1 Kor 12,27.
5 Por. Kol 1,24.
6 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
7 Zob. tekst nr 12, przyp. 5.
8 Mierzwa – słoma używana na ściółkę dla bydła, nawóz, obornik.
9 Por. BWuC 36 – J 13,8.

10 Ci, którzy służą przy świętych czynnościach.
11 Żądanie nowości, pożądanie nowości. Wyrażenie nawiązujące do encykliki Leona XIII, 

Rerum novarum (15 maja 1891).
12 Lud – w Grecji klasycznej mała grupa obywateli mających prawa i przywileje.
13 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
14 Bp. Ignacego Tokarczuka.
15 Bp. Franciszka Musiela.
16 Na siłę.
17 Prawdopodobnie chodzi o Zachodnią Agencję Prasową (ZAP).
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W ŚWIATŁACH SOBORU I TYSIĄCLECIA

Warszawa-Służew, kościół Świętej Katarzyny,  
13 lutego Roku Milenijnego 1966

Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

W liturgii dzisiejszej niedzieli, zwanej Sześćdziesiątnicą, Kościół Boży 
przedstawia nam dwa obrazy. W Lekcji mszalnej widzimy obraz Apostoła zma-
gającego się o Królestwo Boże na tej ziemi, o chwałę Chrystusa, o Jego prawdę, 
drogę i życie. W barwnym opisie Apostoł podaje nam swoją biografię1. Byłaby ona 
tragiczna, gdyby nie to, że Apostołowie od początku umieli się radować, ilekroć 
„danym im było dla imienia Chrystusowego zelżywości ucierpieć”2.

Zapewne, jest to droga wyjątkowa, nie dla wszystkich, nie każdy może ją na-
śladować. Trzeba mieć do takiej drogi szczególne powołanie, które daje Chrystus. 
Do powołanych przez siebie Apostołów powiedział: „Jeśli mnie prześladowali, 
i was prześladować będą… Ale ufajcie, jam zwyciężył świat”3.
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BOŻY SIEW W DUSZY CZŁOWIEKA,  
W NARODZIE, W KOŚCIELE

W drugim obrazie, w przypowieści o dobrym siewcy4, widzimy dzieje każde-
go z nas, może również dzieje narodów, a na pewno dzieje Kościoła powszechne-
go. Chrystus Pan miał upodobanie do wyjaśniania trudnej nauki o Kościele z po-
mocą różnych przypowieści. Dzisiejsza przypowieść ukazuje nam siewcę, który 
sieje swoje ziarno. A gdy sieje, są ziarenka, które padają podle drogi, inne na opo-
czyste, na grunt twardy, kamienisty, a inne między ciernie. Ale też są i takie ziarna, 
które padają na glebę wyborną, a gdy się przyjmą, wydają owoc stokrotny.

To są dzieje niemal każdej duszy. Wiele ziaren pada na nasze dusze, a wiemy, 
że nie wszystkie wydają owoc stokrotny. Niekiedy ponosi nas pierwszy zapał, ta 
dobra strona, która jest niemal w każdym człowieku, i gotowi jesteśmy przyjąć 
ziarno, ale różne okoliczności, trudności życia, te „ptaki niebieskie” wydziobują 
Boże ziarno w naszej duszy. Gorzej jest, gdy ziarno padnie na opoczyste naszej du-
szy. Są takie stany w życiu człowieka, gdy nam dusza przedziwnie twardnieje, sta-
je się niedostępna, niewrażliwa, jak gdyby skamieniała, i wtedy najlepsze ziarno, 
najbardziej zbawienne nauki, nie przyjmują się, a jeśli nawet tak, to na moment. 
Często bywa, że dajemy się opanować różnym złym skłonnościom, upodobaniom, 
lękom, niepokojom, nadmiernym troskom życiowym o to, co byśmy jedli, co by-
śmy pili, czym byśmy się odziewali. Wtedy te wszystkie udręki, jak ciernie, wyra-
stają w naszej duszy i sprawiają, że ziarno schnie.

Ale też wiemy, jak często Boże ziarno pada na duszę użyźnioną, uprawioną 
przez łaskę, ożywioną przez miłość. Wtedy wydaje ono w każdym czło wieku, w doj-
rzałym, w maluczkim i w dziecięciu, owoc stokrotny. To są dzieje dusz ludzkich.

Podobnie jest niekiedy z całymi rodzinami, a nawet narodami czy państwami. 
Dobrze wiemy, jak to nieraz bywało w dziejach naszego Narodu. Kościół przez 
dziesięć wieków wytrwale siał, ale nie wszystko ziarno wsiane w dusze Narodu 
polskiego wydało owoc stokrotny. Wiele zostało podziobanych przez „ptaki nie-
bieskie”, przez życie, trudności, kłopoty, przez ludzi, którzy przychodzili do nas 
– niekiedy jak wilki w owczej skórze – a może przez zmienne nastroje, błędne 
doktryny, modne porywy czy rozkrzyczane opinie. To wszystko mogło sprawić, 
że niekiedy i w duszy Narodu ziarno wyschło. Na szczęście, o całym naszym 
Narodzie, który po dziesięciu wiekach dochodzi do Tysiąclecia swego Chrztu, 
możemy powiedzieć, że jednak dochował wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
Chrystusowej i Kościołowi. I chociaż niejeden z Polaków zapomniał o Bogu, 
zagubił wiarę, przestał ufać Krzyżowi, nie rozumie Ewangelii, to jednak Naród 
jako taki jest Narodem katolickim, Chrystusowym, jest Narodem ochrzczonym. 
Chrzest wydał błogosławione owoce nie tylko w duszach milionów Polaków, 
ale i w duszy naszego Narodu. Stąd możemy mówić o Polsce jako o Narodzie 
katolickim.
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Przyznają to niemal wszyscy. Nawet ludzie, którzy nie wierzą w Boga i nie 
słuchają Kościoła, nie są w stanie zaprzeczyć, że Polska jest Narodem katolickim. 
Taką opinię mamy też w całym świecie.

Przypowieść, o której mówimy, odnosi się nie tylko do dziejów duszy, do dzie-
jów jednej rodziny czy całego narodu, ale może również odnosić się i do Kościoła 
Bożego.

Ten Kościół Boży, który sieje ziarno Chrystusowe przez swoich papieży, bi-
skupów, kapłanów, przez rodziców katolickich i przez świeckich apostołów żyją-
cych duchem wiary dochodzi do swego drugiego tysiąclecia. W takim to okresie 
papież Jan XXIII zwołał biskupów katolickich całego globu do Rzymu na Sobór 
Watykański II. Wiecie o nim, bo przecież w waszej historycznej świątyni wiele 
mówiono Wam o Soborze, a Wy tyle modlitw zanosiliście za Sobór. Co więcej, 
chętnie udawaliście się na Jasną Górę, aby przed Matką Najświętszą, Dziewicą 
Wspomożycielką i Matką Kościoła wypraszać Soborowi potrzebne pomoce. 
Wasze dzieci często wysyłały listy do Rzymu, powiadamiając mnie o modlitwach. 
Byłem za nie wdzięczny i moją wdzięczność Wam, Rodzice i Małe Dzieci, pona-
wiam. Wiedzieliście więc o pracach Soboru.

Sobór był też rachunkiem sumienia z dwu tysięcy lat. Zastanawiał się nad 
tym, jak owocowało ziarno Ewangelii rzucane przez papieży, biskupów, kapłanów 
i cały lud Boży w ziemię Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Oglądaliśmy 
niemal wszystkie dziedziny życia katolickiego. Jak wierzymy, czy żyjemy z wia-
ry, czy umiejętnie się modlimy, jaki jest nasz stosunek do siebie wzajemnie? Czy 
mamy poczucie wspólnoty, czy mamy ducha jedności ze wszystkimi, którzy Boga 
miłują, czy mamy usposobienie apostolskie? Czy jesteśmy gotowi żyć po Bożemu, 
nie tylko wierzyć Bogu, ale też słuchać Boga w codziennym życiu? Czy do końca 
jesteśmy konsekwentnie chrześcijańscy, czy też tylko od czasu do czasu, w chwi-
lach i sprawach dla nas wygodniejszych? A może w innych nie tyle naśladujemy 
Chrystusa, ile kierujemy się naszymi upodobaniami i złymi skłonnościami?

Sobór zastanawiał się nad tym i w swojej pracy dochodził do wniosków, któ-
re przez biskupów i kapłanów będzie kolejno, cierpliwie i spokojnie, przez wiele 
lat przedstawiał nam, abyśmy je wspólnie rozważyli, abyśmy doszli do pełniejszej 
jeszcze miłości, której Bóg ciągle od nas się domaga.

OBRAZ KOŚCIOŁA UKAZANY PRZEZ SOBÓR

Sobór przede wszystkim oczekuje od nas jeszcze większej i ściślejszej nad-
przyrodzonej wspólnoty w Kościele Chrystusowym. Dlatego pokazał nam, czym 
właściwie jest Kościół. Czy to tylko biskupi i kapłani? A może my wszyscy? Na te 
pytania Sobór odpowiedział w soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele. 
Jest to najważniejsza Konstytucja ze wszystkich ogłoszonych na Soborze. Ma naj-
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więcej treści i znaczenia na przyszłość dla całej pracy wszystkich dzieci Bożych, 
będących Kościołem Chrystusowym.

Kościół pragnie, abyśmy mówili nie tyle: należę do Kościoła, ale jestem 
Kościołem. Dlatego mówi nam, że my wszyscy jesteśmy Ludem Bożym. Papież, 
biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, młodzież, dzie-
ci i ochrzczone niemowlęta, ci wszyscy przez chrzest stają się Ludem Bożym. 
Mieszka w nas miłość Boża, czyli łaska, która czyni z nas wszystkich jedno. Jako 
Lud Boży jesteśmy wszyscy członkami Chrystusowymi, a w Chrystusie jesteśmy 
wzajemnie członkami jedni drugich. Na skutek tej właśnie jedności i wspólnoty, 
mówił Apostoł, że jeżeli cierpi jeden z członków, współcierpią wszystkie, a jeżeli 
w czymkolwiek uraduje się jeden, współradują się wszystkie5. Taka jest przedziw-
na wspólnota w Chrystusie Jezusie.

Sobór chce nas nauczyć odczucia tej wspólnoty i dlatego nazywa nas 
wszystkich Ludem Bożym. Ten Lud Boży posiada w sobie słodką tajemnicę, 
przedziwne misterium. Zjednoczeni przez jedną wiarę, jeden chrzest, modli-
twę i sakramenty święte wszyscy uczestniczymy w życiu Kościoła Chrystusa. 
Chrystus wszczepia się w życie Kościoła, a przez Kościół w nasze osobiste ży-
cie. Jak ongiś Chrystus, z woli Ojca Niebieskiego, przez Ducha Świętego za-
mieszkał w Maryi, w której Słowov Przedwieczne ciałem się stało, tak obecnie 
Chrystus mieszka w Kościele, wszczepił się w Kościół, jest Kościołem i pracuje 
w nas, w naszych umysłach, woli i sercach. Odmienia nasze dusze i nasze cia-
ła przez swą naukę, sakramenty święte, modlitwę i wspólnotę nadprzyrodzoną 
w tym organizmie nadprzyrodzonej miłości, jaką jest Kościół.Nauczmy się teraz 
mówić, że jesteśmy Kościołem, świątynią Boga, mieszkaniem Boga, bo Duch 
Boży mieszka w nas. On nas ożywia i jednoczy. Stajemy się przedziwną wspól-
notą, nieustannie zespalaną i jednoczoną przez żyjącego w Kościele, czyli w nas, 
w Głowie i w członkach, Chrystusa.

Z woli Ojca Niebieskiego, w misterium Chrystusa i Kościoła jest obecna Ta, 
która nosiła świata Zbawienie, która Słowu Przedwiecznemu dała ciało i przygoto-
wała Go w Betlejem i w Nazarecie do spełnienia najważniejszego zadania, do dzie-
ła Odkupienia. To Maryja, Matka Chrystusowa, Matka Kościoła i Matka nasza. 
Kościół nieustannie czci Maryję, ale w tej chwili, w czasie Soboru, zobaczyliśmy, 
że Maryja w Kościele jest nie tylko po to, aby była czczona. Ona tam jest i działa jako 
Służebnica Pańska, Dziewica Wspomożycielka, Współodkupicielka i Pośredniczka 
łask wszelkich, aby zawsze obecna przy swoim Synu, Bogu Wcielonym, jako 
Matka służyła Chrystusowi w dziele ożywiania i uświęcania rodziny ludzkiej.

Sobór poucza nas, że Kościół jest Chrystusowy i Maryjny. Kościół jest in-
stytucją Chrystusa, Boga-Człowieka, a zarazem jest społecznością Matki Boga- 
-Człowieka, Matki Kościoła. Odtąd musimy tak patrzeć na Jej obecność, aby-
śmy nie tylko umieli do Niej się modlić, ale abyśmy wyczuwali Jej błogosła-
wiony wpływ na nasze życie osobiste, na życie rodziny, na współżycie dwojga, 
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męża i żony, aby oboje rodzice w rodzinie byli dla dzieci, tak jak w Kościele i dla 
Kościoła jest Jezus i Maryja.

Taka jest wola Boża od początku. Jeszcze w raju, gdy Stworzyciel powołał 
do życia pierwszych rodziców, powiedział do nich obojga: „Czyńcie sobie ziemięv 
poddaną”. I dziś w Kościele Bożym Oni oboje, Jezus i Maryja, mają wypełnić to 
zadanie, „czynić sobie ziemię poddaną” i stać się dla Was, Matki i Ojcowie, do-
skonałym wzorem umiejętności współżycia, niezwykłej miłości, sztuki zespalania 
wartości męskich i kobiecych, abyście wypełnili zadanie w rodzinie, w Ojczyźnie, 
w Narodzie, a może i w państwie, zgodnie z pierwszym przykazaniem, które czło-
wiek na tej ziemi otrzymał w raju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.

Sobór przedstawił nam i przypomniał, że Maryja to nie zabytek historyczny, 
który spełnił swoje zadanie i odszedł do przeszłości. Ona przez Chrystusa, umie-
rającego na krzyżu, została na nowo – że tak powiem – uaktywniona. Umierający 
Syn na Kalwarii mówił do Niej, wskazując na Jana: „Oto synv Twój”, a Janowi, 
ukazując Maryję: „Oto Matkav twoja”. Nie skończyło się więc zadanie Maryi, gdy 
umierał Jej Syn. Maryja dobrze to zrozumiała, bo oto widzimy Ją czuwającą nad 
zmartwychwstaniem Chrystusa, widzimy Ją na Górze Oliwnej Wniebowstąpienia, 
a po Wniebowstąpieniu, w Wieczerniku Zielonych Świątek, gdy wraz z Apostołami 
oczekuje Ducha Świętego, Ducha Miłości, który ma odtąd rządzić Kościołem, 
nadprzyrodzoną organizacją miłości.

Oto aktywna w Kościele Bożym Matka i Służebnica Pańska, powołana przez 
samego Boga, aby współdziałała ze swoim Synem, który przyjął postać sługiv 
i stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia.

Mając przed oczyma tę prawdę, wszyscy w Kościele powołani jesteśmy 
do świętości i przez apostolstwo świeckich katolików do współdziałania z ostatecz-
nymi celami Kościoła, które Kościół nieustannie spełnia na tej ziemi po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Kościół nieprędko zakończy swoje zadanie na tej 
ziemi. Będzie pracował długo, będzie przez całe wieki siał swoje ziarno.

CO TO ZNACZY: KOŚCIÓŁ OBECNY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Ojcowie obecni na Soborze zdawali sobie z tego sprawę, wiedział o tym rów-
nież Papież. W dniu 8 grudnia Ojciec Święty wyprowadził wszystkich biskupów 
z auli soborowej na ogromny plac przed Bazyliką i tam, w obliczu setek tysięcy lu-
dzi, zamykał Sobór. Wtedy na elewacji Bazyliki Piotrowej powiewał olbrzymi ar-
ras przedstawiający Niepokalaną Dziewicę z Dzieciątkiem na ręku, które wyrywa-
ło się w świat. Ojciec Święty chciał przez to powiedzieć, że w czasie Soboru cały 
świat wołał do biskupów o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Wyjście 
z auli soborowej na plac Świętego Piotra było jak gdyby wyjściem w świat, aby 
świat wiedział, że Kościół chce być w nim obecny.
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Kościół niewątpliwie w nim był i jest, bo Kościół to żyjący Chrystus, a wiemy, 
że od zmartwychwstania Chrystus więcej nie umiera, śmierć nad Nim więcej mocy 
nie ma. Dzięki temu, że w Kościele żyje Chrystus, Kościół jest obecny w świecie, 
Kościół nie umiera i świadom jest tego, że Chrystus jest w nim po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata. Kościół na tej ziemi jest niezniszczalny, bo ludzie nie mogą 
ponownie zabić Chrystusa. Nie mogą Mu więcej życia odebrać, nie mają tej siły. Od 
chwili, gdy Chrystus przez śmierć nas odkupił i swą mocą zmartwychwstał, świat 
już nad Nim mocy nie ma. „Daremną jest rzeczą – powiedział Chrystus do Pawła 
pod murami Damaszku – wierzgać przeciwko ościeniowi”6.

Jest rzeczą znamienną, jak ludzie ciągle przywołują Chrystusa. Kilka razy 
w czasie kazań, głoszonych w Warszawie po powrocie z Soboru, mówiłem o tym 
przedziwnym zdarzeniu, które miało miejsce w okresie Bożego Narodzenia. W pi-
śmie ateistycznym „Argumenty” jeden z filozofów ateistycznych ogłosił duży ar-
tykuł o Chrystusie7. Chociaż w tym artykule nie brak nieścisłości i niedokładno-
ści, zwłaszcza biblijnych, to jednak ten filozof, myśliciel ateistyczny wyprowadził 
wnioski, że Chrystus tak wrósł w życie tej ziemi, że jej życia już nie można sobie 
wyobrazić bez Chrystusa. Przytoczył na to cały szereg racji. Filozof ateista mówi 
tak, jak i my nieustannie mówimy.

Właśnie dlatego cały świat, katolicy i inni chrześcijanie do Kościoła niena-
leżący, niewierzący w Boga, a nawet komuniści, domagali się od biskupów, aby 
Kościół uwrażliwił się na sprawy tej ziemi, na wszystkie jej boleści i udręki, któ-
rych tak dużo jest po latach ciężkiej wojny. Nie brak było szlachetnych porywów, 
ambicji i nadziei, że ludzie z tej strasznej wojny czegoś się nauczą i zapragną żyć 
w pokoju i miłości. A tymczasem, chociaż wszyscy boją się wojny, nie umieją 
zabezpieczyć pokoju. I chociaż wszyscy wiedzą, do czego doprowadziła nas nie-
nawiść, nie są skorzy wyzbywać się nienawiści, nie umieją przebaczać. Gorszą 
się z tego, że biskupi, którzy przecież są od tego, aby mówić o miłości i wzywać 
do przebaczenia, powiedzieli innym biskupom: przebaczamy.

Ile więc jest jeszcze braków, które widzimy oczyma Soboru i oczyma naszego 
Tysiąclecia Polski chrześcijańskiej. W takiej sytuacji ludziom wołającym o obec-
ność Kościoła w świecie współczesnym trzeba powiedzieć: Kościół obecny w świe-
cie współczesnym to znaczy obecny Chrystus i Jego Matka, obecna Ewangelia i jej 
promienie, które mają prześwietlić każdą duszę, każdą rodzinę, każdy naród i każde 
państwo. Kościół obecny w świecie współczesnym to znaczy Kościół promieniujący 
na człowieka i odsłaniający jego wysoką godność wszystkim, którzy człowiekiem 
rządzą i sprawują nad nim władzę, by zrozumieli, że to dziecię Boże. To nie tylko 
dowód osobisty, statystyka, cyfra, jedna z trzydziestu dwu milionów, ale to osoba, 
istota rozumna, wolna i miłująca. To dziecię Boże, mające nadane mu przez Boga 
wielkie prawa, a więc do prawdy, do wolności, sprawiedliwości, szacunku i miło-
ści. To nie są prawa nadane przez narody czy państwa, ale wszczepione przez same-
go Boga w naturę człowieka, istoty rozumnej, wolnej, nieśmiertelnej i miłującej.
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Ale to nie wszystko. Kościół obecny w świecie współczesnym to Kościół 
promieniujący na współżycie ludzi, na wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, zawodo-
we, narodowe, międzynarodowe czy polityczne, które ludzie tworzą dzięki swym 
właściwościom istot społecznych. Kościół, przez światła i moce swej miłości, pra-
gnie tym wspólnotom dawać ducha pokoju i miłości.

Kościół, o którego obecność woła się w świecie współczesnym, to zna-
czy Kościół obecny w życiu rodzinnym, aby było ono Boże, aby rodzina była 
„Bogiem silna”; to znaczy – zasady Ewangelii obecne i czynne w wychowa-
niu młodzieży, aby była wierna Chrystusowi wszędzie, a zwłaszcza w Polsce, 
na progu Tysiąclecia Chrztu. Coś nawet więcej – jak poucza Konstytucja pa-
storalna o Kościele obecnym w świecie współczesnym – Kościół promienia-
mi swoich świateł, swej czystości i nieskazitelności musi wejść w życie kultu-
ralne, w literaturę, sztukę, poezję, rzeźbę, architekturę, malarstwo, kino, radio 
i prasę. Nie idzie tylko o to, aby tam był od święta, na Boże Narodzenie czy 
na Wielkanoc, ale aby duch Chrystusowy promieniował na wszystkie dziedziny 
twórczości ludzkiej.

Jak poucza III rozdział części drugiej Konstytucji pastoralnej, Kościół ma być 
obecny w życiu społecznym i ekonomicznym, aby wtedy, gdy materia wychodzi 
z procesu gospodarczego uszlachetniona, człowiek nie stawał się gorszym, upod-
lonym, aby było wiadomo, iż godzien jest pracownik zapłaty swojej8. Człowiek 
rodzinny musi mieć prawo do takiego wynagrodzenia, aby mógł zaspokoić po-
trzeby nie tylko swoje osobiste, ale i własnej rodziny, a na starość nie żył w nędzy 
i niedostatku z lichej i niesprawiedliwej renty.

A my wiemy, jak jest w rzeczywistości w wielu narodach. Pracy jest coraz 
więcej i jest ona coraz cięższa, coraz więcej fabryk, produkcja coraz wyższa, osią-
gnięcia coraz wspanialsze, a jednocześnie, zewsząd można wyczytać, że jest coraz 
więcej głodujących, że są całe narody niedożywione, zagłodzone.

Jeśli Kościół ma być obecny w świecie współczesnym, to ma prawo powie-
dzieć: Tak gospodarujcie, aby najważniejszym celem waszego gospodarowania 
było przede wszystkim zaspokojenie potrzeb człowieka pracującego i jego rodzi-
ny. Nie twórzcie zapasów na zbrojenia, nie podejmujcie eksperymentów i kosz-
townych zabawek, które latają w powietrze. To jest pożyteczne i dobre, ale nie wte-
dy, gdy niekiedy w rodzinach brak najbardziej prymitywnych środków pierwszej 
potrzeby, i to w tylu narodach całego globu ziemskiego. – Trzeba mieć ciągle przed 
oczyma nie tyle ambicje ekonomiczne i gospodarcze, nie tyle podboje świata, ile 
przede wszystkim zaspokojenie pierwszej potrzeby ludzi pracujących, bo tego wy-
maga ład w miłowaniu. Wymaga on tego, aby człowiek pracujący mógł pierwszy 
korzystać z owoców swej pracy.

Dawne powiedzenie Starego Przymierza mówiło: „Nie zawiążesz gęby wo-
łowi młócącemu”9. Tak humanitarny był przepis prawa Mojżeszowego nawet dla 
zwierząt, a cóż dopiero, gdy idzie o ludzi. Dlatego w każdym systemie gospodar-
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czym, jeśli jest sprawiedliwy i słuszny, musi na czoło wybijać się człowiek i jego 
słuszne, sprawiedliwe potrzeby, aby mógł żyć po ludzku, gdy pracuje i gdy już 
pracować nie będzie mógł.

To nie jest moja nauka, ale nauka Soboru. Gdy będziemy mogli dostarczyć 
Wam dokumenty soborowe, których dziś jeszcze nie możemy wydrukować, zoba-
czycie, że Kościół tak rozumie swoją obecność w świecie współczesnym.

Wołano też do Ojców Soborowych, aby nauka Chrystusowa i Jego pokój 
był obecny w stosunkach międzynarodowych. Domagano się potępienia wojny, 
szczególnie potępienia broni masowej zagłady, zwłaszcza nuklearnej. W czasie 
Soboru papież Paweł VI pojechał do ONZ, do Nowego Jorku10. Tam wygłosił apel 
do przedstawicieli wszystkich narodów, błagając ich niemal, aby mieli litość nad 
narodami, aby dali im pokój, aby przedstawiciele narodów, reprezentujący wielkie 
mocarstwa, wielkie siły ekonomiczne i potęgi militarne, użyli ich dla dobra ludz-
kości, nie po to, aby uderzać i ranić, ale aby leczyć rany i łzy ocierać.

Papież do dziś dnia śle odważnie apel po apelu do najrozmaitszych rządów. 
Nie zna granic, nie dzieli na kategorie, przemawia do wszystkich, błagając o pokój 
zagrożony dla świata. Tak Papież i Sobór rozumieją obecność światła i pokoju 
Chrystusowego w świecie współczesnym.

Aby dać przykład, jak należy się jednać, zapominać o najbardziej zadawnio-
nych boleściach, Ojciec Święty wysłał swojego wysłannika do Konstantynopola, 
aby tam powiedział: Bracia, od dziewięciu i pół wieku Kościół rzymski i Kościół 
wschodni jest rozdzielony. Zapomnijmy o tym, podajmy sobie ręce. Niech pójdą 
w niepamięć spory, różnice, które narosły przez całe wieki. Ogłaszamy jako nieist-
niejące wszystkie ekskomuniki, które nas dzieliły. Patriarcha Konstantynopolitański 
[Atenagoras I], głowa Kościoła wschodniego, odpowiedział na ten apel, przysyła-
jąc swojego wysłannika do auli soborowej11.

Gdy jednocześnie w Rzymie i w Konstantynopolu czytane były te wielkie 
dokumenty pokoju i pojednania, Ojciec Święty na oczach całego Soboru ucałował 
przedstawiciela Patriarchy Konstantynopolitańskiego. Potężna burza oklasków, 
która się zerwała, była wyrazem potrzeb współczesnego człowieka. Trzeba raczej 
zapomnieć, przebaczyć, nawet upokarzając się osobiście, przyznać się do niejed-
nego błędu, byleby tylko zapanował pokój, bo lepszy jest pokój niż wojna, lepsza 
miłość niż nienawiść, lepiej ucierpieć niż zadać cierpienie, lepiej być znieważo-
nym aniżeli znieważać. To są zwycięstwa.

Przez to świat dochodzi do pojednania. Rusza się ze skostniałego miej-
sca nienawiści. Zaczyna się postęp. Ludzie przestają być zatwardziałymi, zago-
rzałymi drapieżnikami. Chowają swoje pazury, wyciągają serca i zaczyna się 
dziać lepiej, inaczej. Jest nadzieja, że można się porozumieć, można wyciągnąć 
rękę do brata.

Dzieci Najmilsze! To jest odwaga! Od niej zależy ratunek i przyszłość świa-
ta. Tak Kościół rozumie swoją obecność, a więc obecność Chrystusa, obecność 
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Krzyża, na którym Chrystus Pan przebaczał i wołał: „Ojcze, odpuśćv im, bo nie 
wiedzą, co czynią”, obecność Ewangelii, pokoju i miłości w świecie współcze-
snym. Kościół ma tę odwagę.

W duchu takiej odwagi Papież wyruszył do ONZ i dzisiaj wytrwale przema-
wia do wszystkich rządzących państwami o miłosierdzie i litość nad narodami, 
o pokój Boży dla każdej duszy, serca, dla każdej rodziny, każdego narodu, dla 
całego świata. To jest postęp, wszystko inne jest wstecznictwem. Zapiekanie się 
w złości, zamykanie oczu na największe niebezpieczeństwa jest wstecznictwem! 
Chrystus, Ojciecv przyszłego wieku, mówi odważnie „Miłujcie nieprzyjaciołyv 
wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści! Módlcie się za prześla-
dujących i potwarzających was”. – To jest chrześcijaństwo!

NAJTRUDNIEJSZA PRÓBA NASZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA:  
CZY UMIEMY PRZEBACZAĆ?

To zostało w porę przypomniane całemu światu i nam na progu nowego ty-
siąclecia Chrztu Polski. Przez dziewięć lat, w czasie Wielkiej Nowenny, urządzili-
śmy sobie rachunek sumienia, który Kościół powszechny czynił przez lata Soboru. 
Zastanawialiśmy się nad tym, czy już jesteśmy w pełni chrześcijanami. Wydało 
się, że na wszystkie pytania, które postawiliśmy sobie jako Naród, odpowiedzieli-
śmy: Tak, jeszcze jesteśmy chrześcijanami.

Ale przyszła największa, najtrudniejsza dla nas próba, której lekceważyć 
nie można, próba najwyższej miary, którą Chrystus zwycięsko przeszedł na krzy-
żu, mówiąc o tych, co Go krzyżowali: „Ojcze, odpuść im, bo nie widzą, co czy-
nią”. Przedtem uczył nas Modlitwy Pańskiej, uczył nas prosić o chleb powszedni, 
o spełnianie woli Bożej i o to, aby Ojciec przebaczył nam nasze winy, „jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. Tak często to powtarzamy.

Te słowa jednoczą męża i żonę, często zwyciężają niechęć syna do ojca, nie-
kiedy sprawiają, że godzą się rodziny, że jednają się wioski, że przebaczają so-
bie sąsiedzi: „Odpuść, jako i my odpuszczamy”. A niekiedy, w imię Modlitwy 
Pańskiej, odpuszczają sobie i narody. A myśmy się zawahali, gdy biskupi polscy, 
jak przystało na biskupów Chrystusa, który uczył przebaczać, powiedzieli bisku-
pom narodu nieprzyjaznego: Odpuszczamy.

Nie wszyscy nasi bracia, którzy co dzień mówią Ojcze nasz, zrozumieli bi-
skupów. Niektórzy się zgorszyli, niektórzy obrzucili zarzutami i podejrzeniami, 
a nawet użyli słowo: zdrada. Później się z tego wycofano. Gdy pierwsza namięt-
ność minęła, zrozumiano, że zdrady nie ma. Gdy zaczęto czytać List biskupów, nie 
ten zniekształcony, ale ten autentyczny, zrozumiano, że tam jest chrześcijaństwo, 
które rozumie prawa własnego Narodu do bytu. Z wyżyn autorytetów politycznych 
powiedziano: nie można biskupom zarzucać zdrady. Trzeba się było wycofać.
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Ale, Najmilsi, trzeba też przepatrzyć swoje sumienie. Dlaczego tak pochopnie 
i łatwo padło takie bolesne słowo. Może na moment zapomnieliśmy, że największą 
szlachetnością, umiejętnością, warunkiem postępu, kultury, chrześcijaństwa i na-
dziei na przyszłość jest właśnie: „Odpuść, jako i my odpuszczamy”.

Może ta próba była konieczna, właśnie na progu Tysiąclecia Chrztu Polski, aby-
śmy zrozumieli, w czym nasze chrześcijaństwo niecałkowicie jest dojrzałe. Dlatego 
też trzeba za tę próbę dziękować Bogu, że się nam wszystkim oczy otworzyły.

* * *

Przedłużam swoje przemówienie, ale tyle razy zapraszaliście mnie, a wasz 
gorliwy Duszpasterz12 nieraz czynił mi wymówki, że zapominam o parafii Świętej 
Katarzyny. Ja nie zapominam, ale Wy wiecie, co to znaczy Sobór i prace z nim 
związane. Całe miesiące byłem poza domem. Wiele pracy nagromadziło się po po-
wrocie, trzeba jej sprostać. A nadto, u Was byłem już kilka razy. Są takie parafie 
w diecezji, w których nie byłem ani razu. Muszę być sprawiedliwy.

Jestem wśród Was, Najmilsze Dzieci, aby Wam podziękować za waszą mo-
dlitwę, wierność, listy, za kwiaty, które mi panie tak często z tej parafii przynoszą 
do domu i za wasze najlepsze uczucia, którymi mnie obdarzacie i których mi nigdy 
nie odmawiacie.

Jako szczególne podziękowanie, przynoszę Wam pozdrowienie Ojca Świę-
tego i jego błogosławieństwo, którego Wam, Małe Dziateczki, Młodzieży, Rodzice, 
Księże Prałacie, Młodzi Kapłani i cała parafio, z serca, imieniem Ojca Świętego, 
teraz udzielę.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. J[asna] Góra, 27 III [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Lekcja z formularza Mszy Świętej na niedzielę Sześćdziesiątnicy; MszRz (1965) – 2 Kor 
11,19-12,9.

2 Por. BWuC 36 – Dz 5,41.
3 Por. BWuC 36 – J 15,20; 16,33.
4 Ewangelia z formularza Mszy Świętej na niedzielę Sześćdziesiątnicy; MszRz (1965) – Łk 8,4-15.
5 Por. 1 Kor 12,26.
6 Por. Dz 26,14.
7 Zob. tekst nr 1, przyp. 5.
8 Por. Łk 10,7.
9 Por. Pwt 25,4.

10 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
11 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
12 Duszpasterzem parafii był wówczas ks. Antoni Czarnecki (1906–1989), kapłan, który 

w czasie II wojny światowej w getcie warszawskim objął duchową opieką katolików pochodzenia 
żydowskiego.
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34

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW SOBOROWYCH
Do księży archidiecezji warszawskiej

Warszawa, Miodowa, 14 lutego 1966

Pragnąłbym naprzód mówić o samym Soborze. Wiele rzeczy powiedział już 
ksiądz biskup [Jerzy] Modzelewski. Proszę mi to wybaczyć, jeżeli będę mówić 
o rzeczach już znanych. W drugim punkcie tego wywodu chciałbym dotknąć za-
plecza, zakulisów, na ile to możliwe, sprawy wiążącej się z Soborem i kształtującej 
się na Soborze, mianowicie listu Episkopatu Polski do biskupów świata. A w trze-
cim pokażemy zdjęcia fotograficzne z okazji Soboru.

Chciałbym na wstępie dotknąć, przynajmniej krótko, samego dorobku sobo-
rowego. W jednym z ostatnich zeszytów „Argumentów” był na ten temat artykuł, 
w którym autor napisał: „góra urodziła mysz”. Przedstawił społeczną oprawę Soboru, 
olbrzymi aparat ludzi pracujących w Soborze i później 16 dokumentów, które są 
konkretnym, realnym owocem samego Soboru. Jednak później zaczął się poprawiać 
w swoich wnioskach. Powiedział, że wygląda to znacznie lepiej, bo chociaż doku-
mentów jest tylko 16, ich znaczenie jest tego rodzaju, że Kościół i społeczeństwo 
katolickie i chrześcijańskie będą musiały tym materiałem zajmować się dość długo1.

To spostrzeżenie możemy jeszcze spotęgować. Istotnie bowiem Sobór nie 
pracował dla najbliższych tygodni czy lat posoborowych. On pracuje dla szeregu 
dziesiątek lat. Nie tylko do III Soboru Watykańskiego, ale i później. Pewne nurty, 
które Sobór wyznaczył, będą nurtami trwałymi w Kościele i będą wymagały sys-
tematycznej, ciągłej pracy wielu dziesiątek lat.

Wyliczę szereg tych dokumentów, które są dorobkiem Soboru. A więc cztery 
konstytucje: pierwsza o liturgii, druga o Kościele, trzecia o Objawieniu, czwarta – 
pastoralna o Kościele w świecie współczesnym. Niemal każda sesja kończyła się 
jakąś konstytucją. Nadto dziewięć dekretów: o społecznych środkach przekazywa-
nia myśli – 1963, o ekumenizmie, o wschodnich Kościołach katolickich – 1964, 
o zadaniach pasterskich biskupów, o przystosowanej odnowie życia zakonnego, 
o seminariach, o apostolstwie świeckich, o działalności misyjnej Kościoła, o po-
słudze i życiu kapłańskim – z 1965 roku. Wreszcie trzy deklaracje: o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich, o wychowaniu chrześcijańskim, o wolno-
ści religii. Wszystkie trzy z roku 1965.

Można by powiedzieć, że Sobór bardzo nierównomiernie ogłaszał swoje do-
kumenty. Jednak praca nad nimi była bardzo długa i najwięcej dokumentów, ogło-
szonych w roku 1965, pochodzi z pracy już I i II sesji soborowej.
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Jednak gdy się mówi o osiągnięciach Soboru, trzeba mieć na uwadze nie 
tylko konkretne dokumenty, które bierze się do ręki. Wczytując się w nie, można 
ocenić ich wartość dla późniejszej pracy Kościoła. Wydaje mi się, że to, co było 
najważniejsze na Soborze, obok dorobku teoretycznego, to były wzajemne stosun-
ki, przenikania się, kontakty, rozmowy, wymiana myśli, poglądów i spostrzeżeń 
episkopatów całego świata katolickiego. Bądź co bądź trzy miesiące każdego roku, 
przez cztery lata, doprowadziło do tego, że nie tylko poszczególne zespoły epi-
skopatów, ale biskupi wzajemnie między sobą się poznali. Każdy, komu warunki 
i czas na to pozwalały, zwłaszcza kto nie był zajęty w jakichś specjalnych dzia-
łach pracy soborowej, miał możność na auli soborowej, na sesjach poszczególnych 
Konferencji Episkopatów, na sesjach Episkopatu europejskiego, amerykańskich, 
afrykańskich czy też przez poszczególne relacje między pojedynczymi episkopa-
tami, zaznajomić się z mnóstwem ludzi. Te znajomości, chociaż osobiste, miały 
jednak doniosłe znaczenie dla orientacji w całokształcie życia i stylu pracy oraz 
problematyki Kościoła powszechnego. Myślę, że te kontakty dały bardzo dużo 
poszczególnym biskupom i episkopatom.

Chociaż Episkopat Polski na Soborze nie był w komplecie, to jednak nasze 
kontakty były bardzo ożywione i liczne. Może właśnie dlatego, że było nas zale-
dwie trzydziestu pięciu czy trzydziestu siedmiu, nigdy więcej ponad czterdziestu, 
nasza praca była bardzo trudna. Udział bowiem biskupów w sesjach generalnych, 
w komisjach specjalnych, a zwłaszcza w konferencjach porozumiewawczych mię-
dzy poszczególnymi episkopatami był bardzo liczny. Stąd na poszczególnych bi-
skupów takich kontaktów przypadało więcej niż wśród biskupów liczniejszych 
zespołów innych krajów. Ale może dzięki temu i więcej skorzystaliśmy.

Wydaje mi się, że w tym gronie, które jest zorientowane w tematyce i w pra-
cy Soboru, nie trzeba na razie schodzić do szczegółów. Można tylko raczej zachę-
cić, aby wszyscy Confratres, w miarę jak te dokumenty będą dostępne, uczynili je 
przedmiotem własnej lektury, osobistych trudów, a nawet rozważań. Nadają się 
one i do czytania duchownego, i do rozmyślania. Dlatego jeżeli ktoś sobie umie-
jętnie rozłoży ten materiał, to w krótkim czasie, w ciągu roku czy też dwóch, może 
dobrze zaznajomić się osobiście z tematyką tam poruszoną.

Pragnąłbym dotknąć tylko niektórych myśli, które są bardziej aktualne i będą 
od nas wymagały dużego i bardzo wnikliwego wysiłku. Jako przedmiot naszej 
szczególnej uwagi wziąłbym trzy dokumenty: pierwszy – Konstytucja dogmatycz-
na o Kościele, drugi – Dekret o ekumenizmie, i trzeci – Konstytucja pastoralna 
o Kościele w świecie współczesnym. Są to odrębne dokumenty, stanowią jednak 
pewną całość. Jest między nimi pewna ciągłość. Będą też one wymagały od nas 
wnikliwości. Aby z tych dokumentów wynieść korzyść, trzeba będzie zaangażo-
wać w to własną inteligencję wnikliwą, wyrozumiałą i cierpliwą. Ludzie wieku 
XX, przyzwyczajeni do przeglądania druków, książek i wydawnictw, może mie-
liby skłonność ulec temu zwyczajowi i też przeglądać te dokumenty. Tymczasem 
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tych dokumentów przeglądać się nie da. Trzeba je przeczytać, przemyśleć, prze-
studiować i osobistym wysiłkiem własnej inteligencji pogłębić, aby zrozumieć ich 
dalekosiężny nurt myślowy.

Wydaje mi się, że najważniejszą sprawą, którą my, duszpasterze, musimy 
sobie dobrze uświadomić, to soborowe widzenie Ludu Bożego, jak o tym mówi 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele w rozdziale II. Jest to sprawa dla nas bardzo 
niebezpieczna, bo możemy sobie powiedzieć, że my ten Lud Boży ciągle widzimy. 
A tymczasem nie idzie o widzenie tego Ludu w jakimś wymiarze anatomiczno-so-
matycznym, ale jako organizmu nadprzyrodzonego, do którego my też należymy, 
a który powstaje przez chrzest, tworzy wspólnotę nadprzyrodzoną, jest Ciałem 
Mistycznym Chrystusa i dopełnia się w nim szczególny proces, dokonywany przez 
Chrystusa ożywiającego i uświęcającego Lud Boży.

Tu oprócz znajomości przedmiotu, tak jak on da się ująć teologicznie, trzeba 
nadprzyrodzonej wyobraźni, może z pomocą konkretnych, realnych porównań, ja-
kimi posłużył się święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, rozdział XIII, 
gdy porównał Kościół do organizmu ludzkiego2. Będzie to dużo, ale nie wszyst-
ko. Dlatego, że święty Paweł widział mniej, a my widzimy znacznie więcej. My 
widzimy a posteriori3, przez doświadczenie historyczne, przez pracę dwudziestu 
wieków Kościoła. Dla nas Lud Boży jest bardziej konkretny, bardziej, że się tak 
wyrażę, nabrzmiały treścią przeżyć religijnych. On jest dla nas dodatkowym ar-
gumentem, bo jest konkretem, rzeczywistością, a współczesny człowiek XX wie-
ku lubi konkrety. Nie powiem apologetycznie, ale eklezjologicznie jest to jeden 
z najpotężniejszych bodaj dla nas argumentów, któremu nie da się zaprzeczyć. Jest 
społecznością widzialną, dotykalną. Chrystus Wcielony, jak ongiś był dotykalny 
w ramionach Maryi, tak dzisiaj jest dotykalny w tym swoim dziejowym, historycz-
nym Wcieleniu. To jest konkret istniejący w świecie współczesnym. Ale on ma 
powiązania nie zawsze dotykalne. Jak nie można dotknąć narodu, choć się doty-
ka poszczególnych jego członków, jak jeszcze mniej można dotknąć w konkrecie 
państwo, chociaż dotyka się obywateli, tak a fortiori4, tym bardziej, nie da się 
dotknąć Kościoła, bo jego istotą są powiązania wewnętrzne przez łaskę, miłość, 
wiarę, sakramenty święte. Te więzi wiążą, tworzą prawdziwe życie, prawdziwy 
organizm, prawdziwą społeczność. Trzeba to jak najbardziej realnie zobaczyć. To 
znaczy, skonkretyzować swoją postawę duszpasterską i widzieć, że te wszystkie 
indywidua, osobowości, tworzą Lud Boży, którym jesteśmy my wszyscy.

Wprawdzie Konstytucja w rozdziale III mówi o hierarchii, ale ona pod pew-
nym kątem, chociaż jest traktowana osobno, też jest Ludem Bożym, łącznie z pa-
pieżem, biskupami i kapłanami.

W rozdziale IV mówi się osobno o zakonach, ale to też jest Lud Boży, po-
dobnie jak mówi się o świeckich. Można mówić pod pewnym kątem o Tym, któ-
ry jest „Primogenitus omnis creaturae”5, że też, jako Człowiek, jest związany 
z Ludem Bożym i stoi na jego czele, chociaż jako Bóg staje ponad Ludem Bożym. 
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Mówić też można o Maryi, o której mówi rozdział VIII, że Ona też jest z Ludu 
Bożego. Słowem, ta wielka, potężna wspólnota rozrastającego się, potężnieją-
cego Chrystusa, staje przed nami jako Lud Boży i rodzi w nas postawę wspól-
noty. My wtedy czujemy, że jesteśmy tym Ludem Bożym i tę postawę musimy 
w sobie wypracować i wyrobić. My też jesteśmy Ludem Bożym i mamy z nim 
wspólnotę, tak iż co cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie, czym raduje 
się jeden, współradują się wszystkie. I nasze losy, chociaż z luduv wziętych i dla 
ludu postanowionych, związane są z tą olbrzymią masą odkupioną, uświęconą 
i uświęcającą się wspólnie przez działającego w nas Chrystusa, który nas oży-
wia i uświęca. Na Soborze, imieniem Episkopatu Polski, domagaliśmy się, aby 
mówić o Kościele nie tyle Ecclesia militans, ale raczej – Ecclesia vivificans et 
sanctificans6. Są to elementy istotne, zawsze aktualne i aktywne w tym nadprzy-
rodzonym organizmie.

Tu potrzeba i pracy teologicznej. Tę pracę swego czasu zainicjował święty 
Paweł, który z upodobaniem mówił o Ludzie Bożym. A w naszych czasach wróciła 
do tego teologia niemiecka, która stworzyła olbrzymią literaturę na ten temat. Sobór 
owoce tej pracy teologicznej przyswoił, zaktualizował i uruchomił w nowoczesnej 
eklezjologii. W tym Ludzie Bożym działa słodka tajemnica, misterium Kościoła, 
to jest Chrystus, Bóg-Człowiek, i obecna w misterium Chrystusa i Kościoła Matka 
Boga Wcielonego, Maryja. Tu wyrasta nowe zagadnienie, nowy rozdział i pro-
blem, który będzie wymagał olbrzymiej pracy myśli teologicznej na wszystkich 
niemal szczeblach: zobaczyć Tych Dwoje, Chrystusa ożywiającego i uświęcające-
go – Tego, który przyjął postać sługiv, i współdziałającą z Nim Służebnicę Pańską, 
Maryję. To jest rzecz niewątpliwie trudna, bo przyzwyczailiśmy się traktować te 
zjawiska w Kościele rozłącznie i jeszcze do ostatniej chwili usiłowano na Soborze 
traktować te [Osoby] według rozdziałów teologii, a więc chrystologia i mario-
logia. Prezydent Akademii Mariologicznej, ojciec [Carlo] Balić, wraz ze swoją 
Akademią przygotował odrębny schemat na Sobór, który był w 1962 roku przyję-
ty przez Komisję Centralną Przygotowawczą i wysłany do Papieża. Ojciec Balić 
do ostatniej chwili, kierując się tym motywem, aby na Soborze nie zubożyć nauki 
o Matce Najświętszej, zabiegał o to, aby to był odrębny schemat.

Rozegrała się niesłychanie ciekawa, pokojowa batalia o to, aby Maryja weszła 
do nowoczesnej eklezjologii jako jeden z czynników działających obok Chrystusa. 
Ogromnie trudno było wielu Ojcom Soborowym zrozumieć kształtujący się pro-
blem współdziałania Tych Dwojga. Myśmy uważali za postawę jakiejś wyższości 
być chrystocentrycznymi. Nieraz mówiliśmy, że jesteśmy chrystocentrykami, jak 
gdyby to było patentem na pewną wyższość teologiczną. Wiele razy się to słysza-
ło. W rzeczywistości był to chrystocentryzm niemal wyzwolony z pojęcia inkar-
nacji, której nie ma bez aktywnego działania Służebnicy Pańskiej. Bóg wprawdzie 
za Jej zgodą, ale niemal imperatywnie Ją ustawił: poczniesz, porodzisz, nazwiesz, 
tak że chrystocentryzm nie da się właściwie pojąć bez konkretnej świadomości 
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Maryi7. Będzie się więc powtarzać ten schemat z księgi Genezis: Adam i Ewa, 
Jezus i Maryja, i to w Nazaret, w Betlejem, na Kalwarii i w dziejach Kościoła, 
w cyklu świąt liturgicznych, aż przyjdzie na Sobór do Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele, do tej nowoczesnej teologii fundamentalnej.

Jest to problem zakreślony, postawiony, ale jeszcze niemający w naszej 
wyobraźni, a zwłaszcza w naszej pracy, należycie określonych wymiarów. To 
stworzy nowoczesna eklezjologia, czyli teologia fundamentalna, która musi być 
eklezjologią Tych Dwojga. To stworzy teologia dogmatyczna i w pewnym wy-
miarze teologia moralna, która dla swojej problematyki, dla naświetlenia jej od 
strony kerygmatycznej musi umieć powiązać Tych Dwoje w Ich konkretnym dzia-
łaniu. W naszej formacji moralnej ludzi ochrzczonych musi to stworzyć nowo-
czesna ascetyka, która nie będzie traktowała osobno nabożeństwa do Chrystusa 
i do Maryi, tylko musi to nabożeństwo połączyć, jak umiejętnie czyni to liturgia. 
Tak samo musi wypowiedzieć się w nowoczesnej teologii pastoralnej, która ele-
menty męskie i kobiece musi kształtować na każdym poziomie pod działaniem 
elementów Męża Doskonałego i Matki Bolesnej, wziętych z konkretnej obecności 
Tych Dwojga w Kościele. Przejdzie to więc do ascetyki i mistyki, a nawet jeszcze 
dalej, bo pójdzie do socjologii, do pojęć społecznych, do wychowania społecz-
nego i nie wiemy jeszcze, gdzie będą granice dla tej penetracji konkretnej pracy 
działającego Chrystusa i współdziałającej Jego Matki. To jest olbrzymi problem. 
Potrzeba wysiłku i dobrej woli oraz wyzwolenia z pewnych uprzedzeń, z zasta-
rzałych schematów, w które wrośliśmy przez dotychczasowe wychowanie i nie-
łatwo się z nimi rozstajemy. Trzeba pracy fakultetów teologicznych, seminariów 
duchownych i naszej własnej pracy i doświadczeń pastoralnych, które będziemy 
musieli zarejestrować, aby ten problem dobrze uchwycić.

Widzimy, że Konstytucja dogmatyczna o Kościele nie jest właściwie czymś 
doskonałym sama w sobie, ale jest ona jak gdyby ogniskiem, które podpala myśl 
ludzką i zmusza ją do przepracowania całej tej wielkiej dziedziny, wyrażonej 
w światłach i w wymiarach tych skromnych ośmiu rozdziałów.

A oto dalsze zagadnienie: zakony. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, 
że w Kościele jest papież, są biskupi, kapłani i są też zakony. Był to zazwyczaj roz-
dział odrębny. Może najczęściej spotykaliśmy się z nim w prawie kanonicznym. 
A tymczasem idzie o coś więcej. Konstytucja wprowadza zakony w strukturę, 
w organizację Kościoła, w eklezjologię, teologię fundamentalną. I to, co dotych-
czas widzieliśmy zazwyczaj pod kątem prawa kanonicznego, teraz musimy ujrzeć 
pod kątem teologii fundamentalnej. Duch Święty powołuje w każdym czasokresie 
bytowania Kościoła zakony jako narzędzie specjalne. Są one faktem, jak faktem 
jest w życiu Kościoła tyle innych instytucji. Ale są faktem koniecznym, stwier-
dzonym przez samego Chrystusa, rozwiniętym pod wpływem działania Ducha 
Świętego, z określeniem ich miejsca i zadań. O tym mówi specjalnie rozdział IV 
Konstytucji dogmatycznej.
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Znowu trzeba będzie to zrozumieć, z tym się pogodzić i ułożyć współdziała-
nie. Z jednej strony trzeba zrozumieć funkcje życia zakonnego w Kościele, w teo-
logii fundamentalnej, a z drugiej strony współdziałanie tych własnych funkcji 
zakonu z organizacją hierarchiczną Kościoła dla wspólnego dobra. To jest nowy 
problem, który musimy rozpatrzyć nie tyle pod kątem prawa kanonicznego, ile 
pod kątem własnej funkcji życia zakonnego, nie gdzie indziej, tylko w organizmie 
nadprzyrodzonym Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. Słowem, życie za-
konne w Kościele, które dotychczas mogło mieć wymiary ascetyczne i kanonicz-
ne, nabiera wymiarów teologicznych bardziej aniżeli kiedykolwiek dotychczas.

Jeszcze inny problem: świeccy katolicy. Jako Lud Boży są wyrównani w obli-
czu Chrystusa działającego w Kościele, ale pod innym kątem – jako lud Boży nie-
konsekrowany, niewyświęcony na kapłanów hierarchicznych, mają swoje specjalne 
funkcje i zadania, do których nawiązuje osobno Dekret o apostolstwie świeckich 
i w dalszej konsekwencji cała Konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współ-
czesnym. Jest ona wnioskiem z Konstytucji dogmatycznej o Kościele i niejako 
własnym polem działania świeckich apostołów. To jest również problem niemalże 
krzyżowy dla nas, duszpasterzy, kapłanów, którzy dotychczas w Kościele czuliśmy 
się tak, jak we własnym pokoju. A tu naraz musimy zrozumieć i uznać ich miejsce, 
pogodzić się z tym i stwierdzić, że są oni koniecznymi faktorami w funkcjonowa-
niu tego nadprzyrodzonego organizmu. O tych sprawach bardzo wyraziście mówił 
jeden z teologów jezuickich w swojej książce o Kościele jako Mistycznym Ciele 
Chrystusa, niedokończonej na skutek wojny. Padł on ofiarą wojny, ale jego notat-
ki, rozrzucone w jakimś rowie przydrożnym, gdzie zginął, spowiadając rannego 
żołnierza, zebrano i wydano w sposób bardzo niekompletny8. Ale widzimy tam do-
skonale, jak funkcjonują ci świeccy katolicy, czy to związani sakramentem małżeń-
stwa, bierzmowania, czy innym sakramentem. To „regale sacerdotium”9, w którym 
wszystkie łaski sakramentalne funkcjonują w sposób istotny, żywy i konieczny dla 
normalnego funkcjonowania nadprzyrodzonego organizmu. To jest wielki problem.

Tu właśnie jest zagadnienie tak zwanego klerykalizmu, który spotyka się dzi-
siaj z reakcją społeczną tak zwanego laikatu, nawet laikatu katolickiego, w swoisty 
sposób antyklerykalnego, chociaż katolickiego i walczącego o swoje miejsce i pra-
wa w Kościele. Na razie czynią to w sposób bardzo niedoskonały, bo często poj-
mują swoje prawa, które sobie uświadomili, przez zawziętą krytykę tego wszyst-
kiego, co robi hierarchia i wszyscy kapłani. Ale jest nadzieja, że zrozumieją, iż ich 
postawa, miejsce i zadanie nie polega na roli widzów w teatrze, krytykujących 
artystów na scenie, tylko na aktywnym współdziałaniu.

Przed chwilą miałem rozmowę z zarządami Klubów Inteligencji Katolickiej, 
które przyszły do mnie ze swoimi sprawozdaniami. Im też to powiedziałem, 
że trzeba we właściwy sposób zacząć widzenie swego miejsca w Kościele, które 
sobie uświadomili. Nie o to idzie, aby oni byli naszymi prokuratorami i sędziami. 
Oni są naszymi współpracownikami, współodpowiedzialnymi za Kościół Boży. 
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Najwyższym ideałem nie jest, jak oni często myślą, pełna niezależność od hierar-
chii, tylko właśnie współdziałanie z hierarchią we właściwych wymiarach. To jest 
dojrzałość dalszego etapu. Ta pierwsza, uświadomienie sobie swojej pozycji, które 
wyraża się przez krytykę, to jest ten [poziom] „powstań ludu”, to jeszcze poziom 
przedszkola katolickiego. A trzeba przez wszystkie stopnie szkolenia wejść na co-
raz wyższy poziom, aby to wszystko zrozumieć. Będzie to dla nas olbrzymi pro-
blem przebudowy naszej postawy własnej, abyśmy to sobie uświadomili i uznali, 
abyśmy od tej pory nie uważali, że ksiądz jest „alfą i omegą” w parafii i nie czuje 
potrzeby kontaktowania z nikim, nawet z wikariuszem, bo czuje się dyktatorem 
absolutnym i bezwzględnym panem życia i śmierci wszystkich w parafii. To jest 
problem, który na razie może być pokwitowany takim plasterkiem oklasków. Ale 
nie idzie o plasterki, idzie o ujrzenie problemu w tych wymiarach struktury teolo-
gicznej Kościoła oglądanego oczyma Soboru.

Ale to jeszcze nie wszystkie problemy. Ja tylko je szkicuję. Jest jeszcze wiel-
ki problem, który bardzo często, w rozpędzie naszej pracy duszpasterskiej, zu-
pełnie zanika. To są rozdziały VI i VII Konstytucji, a więc o powszechnym po-
wołaniu do świętości i o współrealizacji ostatecznych, eschatologicznych celów 
Kościoła. To jest znowu olbrzymi problem, który bardzo często, w pośpiechu na-
szej pracy, przemyka nam przez palce. Bardzo często ustawiamy go pod kątem 
takich czy innych obowiązków, które katolik ma pełnić w parafii, w Kościele. Ale 
jak się kształtuje jego powołanie do świętości, to bardzo często jakoś zaciera się 
w naszym widzeniu. Tak jak im, świeckim katolikom i w ogóle całemu Ludowi 
Bożemu, zaciera się wrażliwość na odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy od 
Nazaretu, zwiastowania aż po ostateczne dni sądu, gdzie będzie, że tak powiem, 
bilans i jednocześnie przepustka do Kościoła triumfującego, gdzie będą dalsze 
dzieje Mistycznego Ciała Chrystusowego. Ludzie tego nie widzą i bardzo często 
są niecierpliwi. Wydaje mi się, że to, co jest w myśli, w intencji Chrystusa, ten 
„finis primus in intentione” już musi być dzisiaj „in exsecutione” 10 i to całkowicie. 
Tymczasem jest on „ultimus in exsecutione”11 i trzeba się będzie jeszcze długo 
namęczyć, aby osiągnąć pełnię doskonałości Kościoła.

Często czytamy w brewiarzu, że Bóg „Ecclesiam suam humilitate vult cre-
scere et ad futurum regnum humilitate pervenire”12. A więc, jest to maluczkie, 
powolne, ciągłe działanie, jak drzewo, które rośnie przez wieki. Jak ten dąb, który 
tam, na Warmii, liczy tysiąc lat i dalej jeszcze czuje się młodym, rośnie i jeszcze 
nadal rodzi żołędzie, chociaż już jest taki stary. Tak jest i z Kościołem. Właśnie 
na tym polega nasza niecierpliwość, że my już dziś, w tej chwili, całą Ewangelię 
Chrystusową chcemy absolutnie zrealizować, podczas gdy ona się realizuje eta-
pami. Kościół zawsze jest młody. Wy ciągle chrzcicie młody Kościół i zawsze 
zaczynacie od początku. Każdego dnia, każdej niedzieli parafia, która liczy sobie 
tyle wieków, musi zacząć od początku, bo Duch Święty przysłał jej nowych oby-
wateli, właśnie takich małych, którzy nic nie wiedzą ani o świętym Augustynie, 
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ani o świętym Tomaszu, ani o scholastyce czy neoscholastyce, ani o wszystkich 
innych mądrościach, których my jesteśmy pełni, wtedy gdy pochylamy się nad 
tym maleństwem, które drze się wszystkimi mocami.

Drodzy Moi! To są problemy, które wydobywamy. Ale każdy z nich wymaga 
pracy i własnej myśli.

Zanim przejdę do tak zwanego schematu XIII, o obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym, jako powiązanie przynajmniej krótko omówię Dekret o eku-
menizmie, będący jakąś rewolucją w myśleniu katolickim, i to taką, którą świat 
oglądał niekiedy nieco zgorszonymi oczyma. Ja sam czułem się dość niewyraźnie, 
gdy czekając na przyjęcie u Papieża, naraz zobaczyłem, że od Papieża wychodzi 
Metropolita Leningradzki13 z okazałą brodą. Zanim się zorientowałem, już znala-
złem się w tej brodzie. Tak był uradowany swoim kontaktem z Papieżem, że uwa-
żał, iż musi to wypowiedzieć nawet Polakowi, który czekał na przyjęcie u Papieża. 
Ci „ultimi” byli w tym wypadku „primi”14 u Papieża.

To jest na razie coś bardzo szokującego. Był też szokującym, chociaż przy-
jętym z entuzjazmem, widok wysłannika Konstantynopola, jak na oczach całe-
go Soboru całował się z Papieżem. To było szokujące dla wielu ludzi, zwłaszcza 
dla katolików starego obrządku15. A tymczasem dzieje się w Kościele coś, co za-
chowując wszystkie wartości, jednak otwiera przed Kościołem nowe możliwo-
ści. Kościół zaczyna dzisiaj mówić nie tylko o tych wszystkich i ich wspólnocie 
w Mistycznym Ciele Chrystusa, którzy są pod przewodem Papieża rzymskiego, 
ale i o tych wszystkich, którzy nie są w zgodzie z Papieżem, ale ufają Jezusowi 
Chrystusowi i znaczą się Jego krzyżem. O tych wszystkich, którzy o Chrystusie 
nic nie wiedzą, ale mają jakiś obraz, pojęcie, wyczucie Boga, albo też o tych, któ-
rzy Go zaledwie wyczuwają, szukają, wątpią albo może nawet z Nim walczą, i to 
zawzięcie, nie wiedząc, że ta walka z Bogiem jest też jakąś swoistą potrzebą Boga, 
szukaniem Go, a może nawet i miłowaniem Go na swój sposób. Doszukiwanie 
się tych wszystkich powiązań, tych niedostrzegalnych wspólnot, jest chyba istotą 
prądów ekumenicznych, które ożywiają świat współczesny. To jest ta atmosfe-
ra, którą tworzy współczesny Kościół, a której my jeszcze na razie nie rozumie-
my. Nie umiemy jej jeszcze ująć w paragrafy, w regulaminy. Na razie tworzy się 
po prostu styl obcowania, odmienny sposób patrzenia, jakaś próba dogadania się, 
znalezienia nowego, wspólnego języka, co sprowadza nas niekiedy aż do poziomu 
najbardziej podstawowego: „homo sum et nihil humani a me alienum esse puto”16. 
Od tego najniższego poziomu następuje dopiero wspinanie się coraz wyżej, aż 
do tej wolności zaszczyconych i uprzywilejowanych synów Bożych, jakimi my 
w Kościele rzymskokatolickim jesteśmy bez naszej zasługi.

Gdy nieraz na auli soborowej patrzyliśmy na zasiadających na trybunie ob-
serwatorów, czyli przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich, to odbierali-
śmy wrażenie, że może oni nawet lepiej się modlą aniżeli my, którzy zasiadaliśmy 
przy stole prezydialnym.
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Otwiera się więc ogromny problem psychologiczny, duszpasterski i moralny, 
którego od razu nie rozwiążemy. Nie znajdziemy dla tego problemu gotowych 
recept, musimy je wypracować przez obcowanie z tymi ludźmi i przez rozmowy 
z nimi. Na przykład ci, którzy w tej chwili w Warszawie tworzą oficjalny ruch 
ekumeniczny, jeszcze nie rozumieją tego problemu, chociaż zależą od Światowej 
Rady Ekumenicznej. Piszą do niej wielkie memoriały o tym, jak Kościół w Polsce 
prześladuje wszystkie wyznania i – według recepty Urzędu do Spraw Wyznań 
– ogłaszają do swoich wiernych listy, które są wyklinaniem na Kościół rzym-
skokatolicki w Polsce. Oni jeszcze tego nie rozumieją. Ale zdaje się, że oprócz 
tych oficjalnych przedstawicieli, jeszcze przez długi czas nie doczekamy się cze-
goś innego. Musimy, tak jak robi się to u nas, w ośrodku ekumenicznym przy 
Kurii Metropolitalnej, w którym pracuje z ramienia Episkopatu Polski biskup 
Modzelewski, zacząć od drobnych prac, kontaktów, od wspólnej modlitwy, jak to 
uczynił Paweł VI w Bazylice Świętego Pawła za Murami, gdy 4 grudnia zapro-
sił wszystkich przedstawicieli i cały Sobór na wspólną modlitwę. Na razie szło 
o wspólną modlitwę i zdaje się, że o nic więcej.

Można powiedzieć, że atmosfera ekumeniczna w pewien sposób wią-
że Konstytucję dogmatyczną o Kościele z Konstytucją pastoralną o obecno-
ści Kościoła w świecie współczesnym. Naszym świeckim katolikom z Klubów 
Inteligencji Katolickiej, ze Znaku, Więzi czy też może z PAX-u i innych ugru-
powań polityczno-katolickich wydaje się, że najważniejszą rzeczą jest Kościół 
obecny w świecie współczesnym. Krzyczą i domagają się od nas, abyśmy byli 
w świecie współczesnym. A tymczasem, aby dobrze rozumieć tę Konstytucję, trze-
ba przede wszystkim dobrze zrozumieć Konstytucję dogmatyczną o Kościele.

To bardzo powszechne i bardzo wszechstronne wołanie o obecność Kościoła 
w świecie współczesnym świadczy o tym, że nastąpił jakiś radykalny przełom 
na temat rozdziału Kościoła i państwa, Kościoła i świata, Kościoła i życia docze-
snego. To naraz okazało się współczesnemu światu wielkim absurdem. Jak nie 
można podzielić, rozparcelować człowieka, bo on jest jednością psychofizyczną, 
tak też i świata złożonego z ludzi, który nie da się podzielić na świat teologiczny, 
wierzący, deistyczny i świat ateistyczny, polityczny, ekonomiczny. Takie grupy, 
poza systematyką naukową, są jakimiś psychologicznymi absurdami.

Nadto, doświadczenie świata współczesnego, jego indolencja wobec wielu 
problemów współczesnych również jest dowodem absurdalności takiego rozpar-
celowania psychiki ludzkiej i wspólnoty rodziny ludzkiej. Dlatego też hasło: 
rozdział Kościoła i państwa, jest najbardziej uwstecznionym i absurdalnym pro-
bierzem na czasy dzisiejsze, gdy powszechnie woła się o obecność w świecie 
współczesnym Kościoła, a więc Chrystusa, Jego Krzyża, Ewangelii, Jego zbaw-
czego dzieła, mocy duchowych i nadprzyrodzonych, zasad moralnych Kościoła; to 
chyba tak Kościół ma być obecny w świecie współczesnym ze wszystkimi swymi 
wartościami, z bogatymi treściami, które niesie światu. Gdy bierzemy pod uwagę 
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treść Konstytucji pastoralnej, to od razu widzimy wielkie „korytarze” problemów, 
w które miałby wejść Kościół w świecie współczesnym. To jest olbrzymia dzie-
dzina humanizmu chrześcijańskiego – człowiek w jego wysokiej godności, to jest 
problem wspólnoty, to wielka dziedzina rodziny, małżeństwa, wychowania, kul-
tury ludzkiej, życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, międzynarodo-
wego, ogólnoludzkiego, to problem pokoju i wojny. Takie są treści zawarte w tej 
Konstytucji pastoralnej.

Jeżeli wszyscy nasi katolicy o to wołają, to wobec tego jest rzeczą absurdal-
ną, jakimś anachronizmem, jednoczesne stawianie Kościołowi jakichś granic, jak 
było to w oświadczeniu PAX-u, ogłoszonym w „Słowie [Powszechnym]” i po-
dobnie w oświadczeniu Znaku, ogłoszonym w „Tygodniku Powszechnym”17. To 
powszechne wołanie jest zupełnie uzasadnione, bo w tych wszystkich dziedzi-
nach, które wylicza Konstytucja pastoralna, współczesna ludzkość zlaicyzowana, 
„odczyszczona” od problematyki religijnej, absolutnie radzić sobie nie może. Nie 
umie rozwiązać ani jednego problemu. Nie umie rozwiązać problemu obrony god-
ności ludzkiej, bo przecież były obozy koncentracyjne, piece krematoryjne, bo 
są totalizmy z ich brutalnością, pogwałceniem praw osoby ludzkiej. To wszystko 
dzieje się nieustannie na naszych oczach. Państwa współczesne, łącznie z ONZ, 
nie umieją rozwiązać tego problemu. Tak jak nie umieją rozwiązać problemu 
wspólnot i ciągle jeszcze świat balansuje między indywidualizmem filozoficznym 
i socjologicznym a totalizmem. W jednym i w drugim krańcu jest jakieś gwałcenie 
i niszczenie życia społecznego, jako normalnych funkcji człowieka działającego 
w sposób rozumny i wolny. Widzimy ciągłą walkę totalizmów i państw z natural-
nymi przejawami osobowości człowieka jako istoty społecznej.

To samo, gdy idzie o życie ekonomiczne, któremu uwagę swoją poświęcił 
Sobór w III rozdziale Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie 
współczesnym. Do mnie należało imieniem Episkopatu Polski przemawiać w auli 
soborowej o życiu ekonomiczno-społecznym współczesnego świata. Jakiś tytuł 
do tego miałem, jako dawny profesor nauk społeczno-ekonomicznych. Zresztą 
musiałem słuchać Konferencji Episkopatu Polski, więc mówiłem.

W prasie warszawskiej zarzucono mi, że wbrew Pawłowi VI, ja wprowadzam 
problemy ekonomiczno-społeczne na Sobór18. Widocznie autor tego artykułu pan 
[Kazimierz] Morawski nie przeczytał nawet dobrze projektu schematu XIII, skoro 
tak ustawił problem. Oczywiście, to temat odrębny i nie pora tutaj o nim mówić. 
Ale z tego widzimy, jak olbrzymie jest to zagadnienie. Ile ono, Drodzy Moi, wy-
maga waszej osobistej pracy, inteligencji, wysiłku i uwagi, abyście sami to ujrzeli 
i umieli właściwie pokierować, i katolików świeckich, którzy bardzo często te 
zagadnienia traktują rozłącznie.

To jest atmosfera, która w dalszej pracy wytworzyła nowe nurty dla Kościoła 
Bożego. Aby je realizować, Sobór powołał do życia cały szereg różnych organi-
zmów, między innymi: Komisja dla reformy prawa kanonicznego, Sekretariat dla 
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jedności chrześcijan, Komisja papieska dla społecznych środków przekazywania 
myśli, Sekretariat dla niechrześcijan, Sekretariat dla niewierzących, Rada apo-
stolstwa świeckich czy też Synod Biskupów. To są organizmy posoborowe, które 
obecnie powstały i rozpoczynają pracę wykonawczą dla Soboru.

W tak nakreślonej atmosferze soborowej można było wyczuć postawę bi-
skupów polskich. Biskupi polscy mieli na Soborze niejako dwa zadania: pierw-
sze – prowadzić pracę soborową wraz z innymi biskupami, i drugie – pamiętać 
o Millennium. Tym więcej, że zarówno na spotkaniach z episkopatami, jak i w po-
szczególnych rozmowach domagano się od nas informacji, co to jest Millennium.

Kiedyś jeden z biskupów Afryki, Murzyn, zapytał mnie, co to jest Sacrum 
Poloniae Millennium? Gdy mu wytłumaczyłem, odpowiedział: W moim kraju taka 
uroczystość będzie dopiero za 950 lat.

Otóż, Drodzy Moi, musieliśmy szukać sposobu, w jaki by krótko i zwięźle 
poinformować tych dwa i pół tysiąca biskupów o Sacrum Poloniae Millennium. 
Znaleźliśmy na to dwa sposoby. Jeden – wysłanie 56 listów, według odrębnych 
redakcji, skierowanych do najrozmaitszych Konferencji Episkopatów, w których 
poinformowaliśmy o Sacrum Poloniae Millennium. Była to olbrzymia praca, któ-
rą prowadziły najrozmaitsze komisje, powstałe przy Konferencji Polskich Ojców 
Soborowych w Rzymie. Taka Konferencja funkcjonowała i skupiała najrozma-
itsze komisje i podkomisje do redagowania tekstów, które później, imieniem 
Episkopatu Polski, wygłaszane były na auli soborowej. Powstał olbrzymi aparat 
dodatkowej pracy, prócz tej na sesjach generalnych czy też na sesjach komisyj-
nych. Współpracował z nami cały szereg ludzi, wielu historyków, którzy wydoby-
wali wątki historyczne wiążące katolicki Naród polski z innymi narodami. W ten 
sposób powstały listy o zupełnie odrębnej redakcji, tak iż jeden do drugiego jest 
niemal niepodobny, prócz ogólnego schematu: Millennium, „co nas łączy” i „pro-
simy o modlitwę”, a niekiedy, ale to już rzadziej, „może nas odwiedzicie”.

I właśnie w szeregu listów, które związały nas z odpowiednim episkopatami 
był również i głośny list Episkopatu Polski do biskupów niemieckich. Nie chciał-
bym w tej chwili wchodzić w meritum sprawy, nie oczekujecie tego. Naprzód po-
znaliście ten list z „Forum”19. Nie do mnie należało dawać ten list komukolwiek, 
chociaż domagano się tego. Stałem na stanowisku, że jako nadawca listu imieniem 
Episkopatu Polski piszę do konkretnego adresata, a nie do wszystkich na całym 
świecie. Sądzę, że niejeden ksiądz archidiecezji warszawskiej zgorszyłby się, gdy-
bym list napisany do niego, w jego sprawach, rozesłał do jego kolegów czy przy-
jaciół. Na pewno nie byłby zadowolony.

To samo prawo ogólne, ludzkie obowiązywało i tutaj nadawcę listu wobec 
odbiorców listu. Stąd postulat, który wysuwano w prasie, że nie powiadomiliśmy 
rządu, był postulatem zupełnie nieusprawiedliwionym, bo jeżeli ten list, to w ta-
kim razie wszystkie inne też, to znaczy całą korespondencję Prymasa Polski i bi-
skupów należy wysyłać przedtem do rządu i uzgadniać z rządem albo też, jak się 
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domagano tego na KIK-ach, uzgadniać i z KIK-ami. Kilka dni temu oni mówili: 
byli nasi przedstawiciele w Rzymie i biskupi wcale nas się nie radzili, gdy pisali 
swoje listy do biskupów niemieckich. No cóż, jesteśmy, bądź co bądź, ludźmi 
dojrzałymi.

Więc ten list poznaliście później, gdy musieliśmy sprostować, że tekst ogło-
szony w „Forum” nie jest dokładny, ścisły, i że chochliki drukarskie ułatwiły póź-
niej argumentację przy zwalczaniu postawy Episkopatu. Mniejsza z tym. W każ-
dym razie na skutek tych tekstów niedokładnych trzeba było podać do wiadomości 
teksty dokładne. Były one czytane w wielu kościołach Warszawy.

Wiemy, że nie od razu prasa ruszyła do ataku. Przedtem już w prasie ko-
munistycznej włoskiej i francuskiej czytaliśmy wielkie pochwały na rzecz tego 
dokumentu. Uważano go nawet – jak włoska „Unità”, pismo partii komunistycz-
nej – za dokument najważniejszy, jaki ukazał się w ostatnich latach. Ocena więc 
była niesłychanie pozytywna i to niemal wszechstronnie. Dopiero później coś się 
zaczęło psuć. Nie wchodzę w szczegóły, w drobiazgi, bo nie warto. Wiemy tylko, 
że biskupów polskich spotykały zarzuty najgorszego rzędu.

W ubiegłą niedzielę byłem w Przemyślu na konsekracji biskupa20. Na od-
rzwiach jego domu od góry do dołu, po jednej i drugiej stronie czytałem napis: 
Zdrajca. – I ja też dostawałem takie listy: Zdrajca. To najcięższy zarzut, który 
może spotkać uczciwego człowieka.

Później się okazało, że znowu taki zdrajca nie jestem. Odpowiednie autory-
tety partyjne uważały, że trzeba to troszkę sprostować i nie można biskupom pol-
skim zarzucać jakoby dopuścili się zdrady, jakoby wszczęli jakąś akcję szkodliwą 
dla polskiego stanu posiadania. My byliśmy zdania, że raczej ktoś inny prowadzi 
pracę szkodliwą. Jeżeli bowiem całemu światu tłumaczy się w rozgłośnej propa-
gandzie, że biskupi też są przeciwnikami granicy zachodniej, to w takim razie kto 
jest jej zwolennikiem? To był duży błąd polityczny, o wielkim wymiarze między-
narodowym. Ale był on nie naszym błędem, tylko błędem źle ustawionej propa-
gandy, namiętnej akcji, która prawdopodobnie miała inne cele. Prawdopodobnie 
nie szło wcale o problem granic, nie szło i o problem listu, tylko po prostu o szu-
kanie za wszelką cenę zaczepek. Ale nie chcę się gubić w domysłach, bo to zawsze 
jest rzecz niezdrowa.

W każdym razie główne zarzuty, a zwłaszcza zarzut zdrady został odwołany. 
Natomiast został utrzymany zarzut, że Episkopat Polski chce skierować Polskę 
na Zachód, podczas gdy ona jest skierowana na Wschód. Ten zarzut można przy-
jąć. Nie jest on ani ujmujący, ani przykry, Polski nie trzeba skierowywać nigdzie, 
bo ona od tysiąca lat jest skierowana. A to, co przez tysiąc lat jest skierowane, 
ma swoje określone miejsce i nie da się tak łatwo skierować w innym kierunku. 
Nie twierdźmy absolutnie i bezwzględnie, że Polska ma być skierowana tylko ku 
Zachodowi, bo jest ona w swoim określonym miejscu. Ale Polska nie jest Eurazją, 
Polska jest Europą i to Europą o kulturze łacińsko-rzymskiej. To zresztą przyznają 
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wszyscy, nawet nasi dyskutanci. Zdaje się, że i tutaj problem, i główny zarzut, nie 
leży w tym.

Natomiast biskupi polscy zdawali sobie sprawę, że należy poinformować 
biskupów niemieckich o naszych zastrzeżeniach wobec tych przeżyć, których 
sprawcami na terenie Polski byli Niemcy, i to nie tylko w czasie ostatniej wojny, 
ale na przestrzeni całego tysiąclecia.

Stąd tak bogaty wątek historyczny, który znalazł się w naszym liście. 
Oczywista, nie pisaliśmy rozprawy historycznej, nie mieliśmy obowiązku przy-
taczać wszystkich faktów, to do nas nie należało. Charakter dokumentu był inny. 
Jednak między nami toczone były rozmowy na temat wątku historycznego. 
Pamiętam szereg takich rozmów, które i sam osobiście toczyłem z kardynałem 
[Juliusem] Döpfnerem, raczej od strony jak najbardziej prywatnej, towarzyskiej.

A więc, gdy idzie o kardynała Döpfnera. Mam z nim kontakty od bardzo 
dawna, ale że tak powiem, nie ja zacząłem. To on zaczął. A zaczął w ten sposób, 
że jako biskup Berlina szukał mnie gwałtownie w Rzymie i znalazł mnie nie gdzie 
indziej, tylko w mojej bazylice na Zatybrzu, przy epitafium kardynała Stanisława 
Hozjusza, który tam jest pochowany. Arcybiskup [Józef] Gawlina, który wszyst-
ko tłumaczył politycznie, mówił, że to spotkanie miało większe znaczenie ani-
żeli Grunwald. No, mogliśmy mieć na ten temat odmienne poglądy. W każdym 
razie przy epitafium kardynała Stanisława Hozjusza, przewodniczącego Soboru 
Trydenckiego, spotkaliśmy się, biskup polski i biskup niemiecki. Od tej pory roz-
poczęliśmy ze sobą częstsze rozmowy i do niego to należało odsłaniać psychikę, 
mentalność i postawę nowych Niemiec, które – relata refero21 – są mocno zażeno-
wane (może nie w całości, ale w każdym razie wśród myślących Niemców) tym, 
co się w Polsce stało, zwłaszcza w czasie ostatnich lat okupacji niemieckiej.

Jako biskup Berlina kardynał Döpfner wygłosił słynne kazanie w katedrze 
Świętej Jadwigi w Berlinie, w którym podkreślił te wysiłki, jakie należy podejmo-
wać, aby na przyszłość stosunek między narodem niemieckim i polskim ułożyć 
inaczej niż dotychczas.

I pamiętam jeszcze taką rzecz. W roku 1957 czy 1958, dokładnie nie pamię-
tam, zgłosił się do mnie kardynał Döpfner i to nie w swoim imieniu. Powiedział 
tak: Czynnikom miarodajnym w Niemczech Zachodnich bardzo zależy na tym, aby 
Prymas Polski to wiedział. Otóż rząd Bonn uważa, że nie jest jego problemem rewi-
zja granic, tylko inne ułożenie na przyszłość stosunku Niemiec i Polski. Przyjąłem 
to oświadczenie, jako Polak, z rezerwą, ostrożnie. Mój rozmówca, człowiek in-
teligentny, wyczuł moją rezerwę i powiedział: Nie dziwię się, że Polak przyjmu-
je takie oświadczenie z rezerwą, bez entuzjazmu, ale ja spełniam swoje zadanie. 
Rządowi Bonn zależy na tym, aby Prymas Polski to wiedział. – Podziękowałem 
i więcej na ten temat z nim nie rozmawiałem.

Później rozmowy te się powtarzały. Rzeczywiście było to niekiedy bardzo 
żenujące, gdy w tych rozmowach biskupi niemieccy podkreślali swoją winę wo-
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bec Polski. Takim znamiennym uwydatnieniem tej winy była nasza rozmowa, gdy 
z inicjatywy biskupów niemieckich powstawał list do Ojca Świętego o beatyfika-
cję ojca Maksymiliana Kolbego. Prowadząc tę sprawę, obawialiśmy się bardzo, 
że może Niemcy, urażeni w swych ambicjach, będą przeszkadzali w beatyfika-
cji. Tymczasem biskupi niemieccy wystąpili z propozycją: Chcemy Wam pomóc, 
chcemy odsunąć wasze wątpliwości i dlatego proponujemy wspólny list, wspólną 
prośbę do Ojca Świętego o beatyfikację. – Przyjąłem tę propozycję i wtedy po-
wstała Komisja, która układała ten list wspólny do Ojca Świętego.

Gdy później przedstawiono mi jego tekst, byłem zdania, że wszystkie dra-
styczne momenty z czasów wojny były tam za ostro przedstawione. Dlatego też 
prosiłem: zostawmy to na boku, prośmy o beatyfikację i nic więcej.

Kardynał Döpfner był innego zdania. Powiedział: My traktujemy to jako ek-
spiację wobec Narodu polskiego. Potrzebne jest nam świadectwo naszej postawy 
ekspiacyjnej. Chcemy więc prosić, żeby w naszej wspólnej petycji były akcenty 
ekspiacyjne. Po dłuższej dyskusji złagodziliśmy prokuratorski dla Niemiec ton 
tego listu i list poszedł już w łagodniejszej formie.

Znamienna też była postawa kardynała Döpfnera już po wymianie listów. Nie 
jest prawdą, jakoby nasz list był pisany do spółki z Niemcami. Istniała odrębna 
komisja polska, która konsultowała się z historykami polskimi na terenie Rzymu. 
Nie było komisji wspólnej polsko-niemieckiej dla redakcji tych listów. Ale póź-
niej, gdy listy te zostały już wymienione, kardynał Döpfner kiedyś, w rozmowie 
w Instytucie na Pietro Cavallini22, powiedział tak: list Episkopatu Polski jest na-
brzmiały treścią historyczną. Chciałbym powiedzieć, że argumenty historyczne 
na Niemców na ogół nie działają, choćby dlatego, że my, Niemcy, jesteśmy wy-
chowani w historycznej szkole dworskiej „ad usum Delphini”23. U nas od wieków 
pisze się historię pod kątem politycznym, a nie naukowym. Dlatego też możecie 
mówić najsłuszniejsze rzeczy, ale to nas nie przekonuje. Natomiast, jeżeli chcecie 
nas przekonać, to wysuwajcie dwa argumenty. Pierwszy argument, że Polska do-
znała od Niemiec krzywdy i to straszliwej. Ilekroć Wy mówicie: krzywda, tylekroć 
my opuszczamy oczy. – Mogę to potwierdzić z osobistych kontaktów, i nie tylko 
ja, ale i inni biskupi polscy, że biskupi niemieccy w rozmowie z nami wstydzą się, 
po prostu, za swój naród, jak mali chłopcy, których przyłapano na gorącym uczyn-
ku. Pewnie, nie przesądzamy o winie, zwłaszcza indywidualnej, ale odbiera się 
takie wrażenie. – Mówił dalej Kardynał: To na nas działa. Gdy tak argumentujecie, 
nie mamy nic do powiedzenia i musimy przyznać rację.

A drugi argument, który na nas działa, to problem waszego „być albo nie być” 
jako państwa. Rzecz wiadoma, że ziemi na Wschodzie nie odzyskacie. A gdybyście 
utracili Ziemie Zachodnie, wtedy dla państwa polskiego byłoby to zagadnieniem 
bytu. Gdy tym bytowym argumentem do nas przemawiacie, to nas przekonuje.

Nie myślę, aby miał powody do mówienia nieszczerego. Zresztą, po tylu la-
tach naszych rozmów, mam raczej przekonanie, że mówił szczerze. Potwierdza 
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to jego postawa i postawa kardynała [Josepha] Fringsa, staruszka ociemniałego, 
który nic nie widzi, a mówi i przemawia z pamięci, i innych biskupów.

To wszystko, oczywiście, to zaplecze tej sprawy. Jednakże ten fakt, 
że na Niemców nie działa argument historyczny, skłonił nas do tego, aby dostar-
czyć im argumentu historycznego w naszym rozumieniu. Dlatego w komunikacie 
rzymskim mowa była o dostarczeniu im historii Polski.

Muszę wyjaśnić, że nie szło o książkę, która doczekała się takich cięgów 
w sławnej „mowie”24. Ta książka jest dobrze znana i jest jej w Polsce około dwu 
tysięcy egzemplarzy. A napisana była w roku bodaj 1941 po angielsku, przez pro-
fesora [Oskara] Haleckiego dla konkretnych politycznych celów, a mianowicie 
dla opinii angielskiej, aby poinformować ją o Polsce. Anglicy w ogóle nie znają 
Polski, ani geografii, ani historii. Szło o to, aby w wypadku, gdyby mieli decydo-
wać o Polsce po wojnie, coś o niej wiedzieli. Koła polityczne londyńskie posta-
rały się o tę książkę, została ona napisana i wydana po angielsku. Dopiero kilka 
lat po wojnie ktoś tę książkę przełożył na język polski i z dodatkiem skromne-
go niedokończonego rozdziału, który zaktualizował sytuację, wydano tę książkę 
w „Veritasie”25.

Oczywiście, nie mogliśmy takiej książki proponować Niemcom, bo ona 
o tych sprawach nie mówiła. Chcieliśmy im zaofiarować inną książkę, która ak-
tualnie dopiero drukuje się w Rzymie. Jest to historia Kościoła w Polsce, wiel-
kie dzieło liczące ponad osiemset stron maszynopisu, drukowane w tej chwili 
w kolekcji pod tytułem Sacrum Poloniae Millennium, jako tom XIII tego zbioru. 
Mieliśmy nadzieję, że tu w Polsce wydrukujemy trzytomową pracę zbiorową pod 
redakcją księdza prałata [Zdzisława] Obertyńskiego, pod tytułem Dzieje Kościoła 
w Polsce. Niestety, powiedziano nam, że tej książki się nie wydrukuje. Wobec tego 
poczyniliśmy starania, aby na Millennium jakaś historia Kościoła w Polsce mogła 
się ukazać. Właśnie profesor Halecki [przygotował] taką książkę. Jest w niej do-
kładnie omówiona historia chrzczenia Polski, początków chrześcijaństwa, pierw-
szych stosunków z Niemcami, ponadto dzieje Śląska polskiego i stosunki między 
Kościołem polskim a Kościołem niemieckim. O tę książkę szło. Więc niektórzy 
historycy, którzy tę książkę tutaj komentowali, troszkę pomylili się. – Ale nie cie-
szymy się z tego powodu.

Dzisiaj, Drodzy Moi, sprawa jest „tryptykiem”, na który składa się obraz 
pierwszy: list biskupów polskich do biskupów niemieckich, drugi – paszport 
do Rzymu i trzeci – sławetna mowa. Po tym tryptyku rzecz, jak wiemy, już wy-
gląda inaczej. I nawet najbardziej namiętni przeciwnicy Episkopatu Polski troszkę 
przycichli.

Wydaje mi się, że cała ta sprawa ma swoje znaczenie i można ją nazwać „fe-
lix culpa”26. Nie przesądzam w tym wypadku, czyja, ale możemy ją tak nazwać, 
bo cała ta sprawa miała olbrzymie znaczenie dla Sacrum Poloniae Millennium. Już 
nasze listy powiedziały światu o Millennium. Później nasz message, odczytany 
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4 grudnia w auli soborowej i rozdanie wszystkim biskupom kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej było drugim aktem naszego mówienia o Millennium. 
Jednak najskuteczniejszym sposobem uświadamiania całego świata o Sacrum 
Poloniae Millennium był właśnie ten „tryptyk”. A więc, możemy sobie powin-
szować trafności politycznej taktyki. I chociaż nie wszyscy są zgodni w ocenie 
naszych zdolności politycznych, to na przykład ja osobiście niczego nie żałuję. 
Jestem z tego zadowolony do tego stopnia, że gdy z początku miałem zamiar odpi-
sywać na każdą rezolucję, których kilkaset leży u mnie na podłodze, to po trzecim 
rozdziale „tryptyku” już tego zaniechałem. Już nie odpisuję, bo po co? Natomiast 
odpisuję tym małym i dużym dzieciom, które piszą listy do biskupów polskich, 
aby się nie martwili, bo „my z wami trzymamy”.

Drodzy Moi! Wydaje mi się, że konieczny był taki akcent. Przez dziewięć 
lat robiliśmy rachunek sumienia. A może przeoczyliśmy w nim nasz najważniej-
szy grzech i mankament, ten z Ojcze nasz – „odpuść nam nasze winyv, jako i my 
odpuszczamy”. To przecież należy do składowych elementów kultury polskiej. 
Umiemy to robić w życiu osobistym, prywatnym i społecznym. I naraz zauważy-
liśmy, że kręcimy się w małym getto politycznym. Zasugerowało nas ono do tego 
stopnia, że wydawało nam się, że możemy tę modlitwę odmawiać tylko do poło-
wy. A tymczasem trzeba ją mówić całą.

To odkrycie jest błogosławione dla nas, nie tylko tutaj w Polsce. Jest ono 
błogosławione również i w wymiarze światowym, zwłaszcza w opinii francu-
skiej, która dotąd uważana jest za kierowniczą w ustawianiu ocen, w kwalifiko-
waniu, że tak powiem, utrwalaniu poglądów. A Francuzi mieli osobliwy pogląd 
na nasz katolicyzm, może umacniany przez katolików usługowych, którzy tam 
jeżdżą. Przekonywali oni Francuzów, że najbardziej uwstecznionym episkopatem 
jest Episkopat Polski, że najbardziej zacofana religijność, to polska, bo masowa. 
Co oni daliby za to, aby ich religijność była masowa! Gorszyli się naszą masową 
religijnością, bo oni jej nie mają. Mają wszystko „masowe”: druki, pisma, gazety, 
sale, kina, telewizje, wszystko jest masowe, tylko religijność jest indywidualna. 
Już my wolimy swoją masową religijność.

Ale takie właśnie zarzuty stawiano tam bez końca. Postawiono też zarzut 
mocny, że religijność polska jest szowinistyczna, nacjonalistyczna, że nie wiado-
mo, czy Polacy są bardziej katolikami czy nacjonalistami. Powtarzali bez końca 
za PAX-em: Polak-katolik. To wszystko przewijało się przez prasę francuską. Ci 
wszyscy panowie, gdy przeczytali list Episkopatu Polski, zdumieli się, że to tak 
wygląda. A jeżeli tak, to znaczy, że się mylili. I nawrócili się.

Dostałem bardzo ciekawe listy między innymi od pana Hansjakoba Stehle27, 
który jest moim „osobistym korespondentem” na całą zagranicę i robi mi sławę 
nie lada. Otóż ten człowiek przysłał mi list jeszcze do Rzymu z podziękowaniem: 
Otworzyły mi się oczy – pisał. – Zrozumieliśmy poziom polskiego katolicyzmu. 
Wy umiecie przebaczać, jesteście naprawdę chrześcijanami. Myśmy was skrzyw-
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dzili, uważając, że wasz katolicyzm to tylko szowinizm nacjonalistyczny. To 
wszystko jest nieprawda. – Przewróciło się do góry nogami to wszystko, co tak 
pracowicie i szkodliwie dla opinii o Kościele polskim ustawiano z pomocą PAX-u, 
akcji pana [Jana] Frankowskiego28 i tych wszystkich panów, którzy objeżdżali 
cierpliwie te tereny i szkalowali Kościół Polski.

Ostatnio w prasie mówiono jeszcze, że list powstał pod naciskiem Stolicy 
Świętej, a zwłaszcza Sekretariatu Stanu. Stolicy Apostolskiej zależało na odpręże-
niu światowym, więc „nacisnęli” na biskupów polskich i biskupi polscy napisali 
list ku odprężeniu. Tak pisze „Der Spiegel” i to powtarzają nieraz nasi inteligenci 
w Warszawie.

Mogę oświadczyć, że ani w tym wypadku, ani w żadnym innym, papieże 
Pius XII, Jan XXIII czy Paweł VI nigdy nie dyktowali nam, co mamy w Polsce 
robić. Kiedyś pan Franciszek Mazur na jednej z rozmów ze mną w Wilanowie, 
w 1953 roku powiedział mi: Ja wiem, że Ksiądz Prymas przywiózł instrukcje 
z Watykanu, jak należy z planu pięcioletniego wyrywać robotniko-dni przez uro-
czystości, zjazdy i manifestacje. – Śmialiśmy się wtedy obydwaj. Powiedziałem 
mu: na ten temat Papież nigdy się nie wypowiadał. Zaszokowało go to bardzo.

Są nieraz takie poglądy. Tymczasem prawdą jest, że nigdy nie próbowano 
na ten temat z nami rozmawiać, tym bardziej w tym wypadku.

Tak jak nie jest prawdą to, co tenże Hansjakob Stehle napisał ostatnio 
w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że moje kazanie na Chłodnej było stono-
wane dlatego, że przedtem przyjechał monsignore [Agostino] Casaroli i wpływał 
na mnie, abym przemawiał łagodniej. To są dziennikarskie plotki, za które naprzód 
płacą od wiersza, a potem rugają.

Wszystko to świadczy o tym, jak trzeba być ostrożnym w przyjmowaniu ta-
kich ocen, gotowych recept, jak trzeba samodzielnie myśleć, aby nie ułatwiać wbi-
jania klina między społeczeństwo katolickie, z jednej strony, a biskupów i kapła-
nów z drugiej strony. Oto, Drodzy Moi, co można powiedzieć krótko na ten temat.

Niewątpliwie, na naszą korespondencję z całym światem wpłynęła atmosfera 
ekumeniczna Soboru, ale wpłynęła też i nasza potrzeba, aby światu jak najwięcej 
powiedzieć o Polsce katolickiej. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy ten cel, bo zak-
tualizowaliśmy Polskę i przekonaliśmy cały świat, że Kościół w Polsce istnieje, 
żyje, pracuje i działa. Więc uczyniliśmy to, na czym tak bardzo zależy rządowi, 
aby wszyscy wiedzieli, że Kościół w Polsce cieszy się pełną wolnością. Za to na-
leży nam się co najmniej order pracy. Na razie dostaliśmy inny.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis sygnowany przez Księdza Prymasa.

1 Czy góra urodziła mysz? Tytuł nagłówka w artykule Tadeusza Jaroszewskiego Vaticanum II 
– próba bilansu. Antynomie kościelnego uniwersalizmu, „Argumenty” 1966, nr 5, s. 1,10.

2 Por. 1 Kor 12,12-13.27.
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3 Po fakcie, w następstwie faktu.
4 Z pozycji silniejszego.
5 Pierworodny wszelkiego stworzenia; Vlg (1956) – Col. 1,15; por. BT IV – Kol 1,15.
6 Kościół wojujący (…) Kościół ożywiający i uświęcający.
7 Zob. KK, rozdz. 8, nr 61.
8 O. Emil Mersch (1890–1940), jezuita; teolog belgijski. Zajmował się głównie nauką 

o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa. Książka, o której mówi Ksiądz Prymas, ukazała się 
drukiem w Leuven w 1946.

9 Królewskie kapłaństwo; Vlg (1956) – I Petr. 2,9; por. BT IV – 1 P 2,9.
10 Cel pierwszy w zamiarze (…) w spełnieniu.
11 Ostatni w spełnieniu.
12 Chce wzrostu swojego Kościoła w pokorze i chce przywieźć go pokorą do przyszłego 

Królestwa.
13 Nikodem, Boris Gieorgijewicz Rotow (1929–1978), metropolita leningradzki i nowo-

grodzki Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1963–1978.
14 Ostatni (…) pierwszymi.
15 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
16 Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce – słynne zdanie Terencjusza, które 

legło u podstaw renesansu.
17 Obie gazety włączyły się w rządową kampanię potępienia Orędzia biskupów polskich 

do biskupów niemieckich pod hasłem mieszania się Kościoła w sprawy państwa i szkodzenia pol-
skiej racji stanu, np. „Tygodnik Powszechny”, numer świąteczny, grudzień 1965, s. 4.

18 Artykuł ukazał się w gazecie „Za i Przeciw”, dla której pracował Kazimierz Morawski, 
jako korespondent przy Soborze Watykańskim II.

19 Zob. tekst nr 2, przyp. 2.
20 Bp. Ignacego Tokarczuka.
21 Powtarzam, co mi powiedziano; referuję sprawę przekazaną.
22 Polski Papieski Instytut Kościelny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzymie mieszczą-

cy się przy ul. Pietro Cavallini.
23 Dosł. „na użytek Delfina”. Wydania dzieł starożytnych klasyków dla syna Ludwika XIV, 

w których pewne treści cenzurowano.
24 Zob. tekst nr 29, przyp. 3.
25 Zob. tekst nr 29, przyp. 4.
26 Szczęśliwą winą.
27 Hansjakob Stehle (1928–2015), niemiecki publicysta katolicki, historyk i watykani-

sta. W latach 1956–1963 był pierwszym korespondentem niemieckiego dziennika „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” w Polsce. 

28 Jan Frankowski (1912–1976), prawnik, publicysta, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz 
na Sejm PRL. W latach 1952–1956 należał do Stowarzyszenia PAX; założyciel i redaktor naczelny 
„Za i Przeciw”, założyciel i do 1968 prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego.
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35

NA PROGU WIELKIEGO „TE DEUM” NARODU
Do księży archidiecezji warszawskiej podczas kursu duszpasterskiego

Warszawa, seminarium duchowne, 16 lutego 1966

Właściwie nie spodziewałem się tego zamówienia społecznego ze strony 
Księdza Biskupa [Jerzego Modzelewskiego]. Nie miałem zamiaru przemawiać, 
raczej chciałem się trochę nauczyć, zwłaszcza z tych referatów, które były wygło-
szone poza znanymi mi ścisłymi programami pracy duszpasterskiej Millennium.

Pozwolę sobie naprzód bardzo krótko i zwięźle dotknąć sprawy pierwszej: 
programu roku 1966. Jest to jeszcze rok naszej wspólnej bardzo ciężkiej pracy 
w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnego. Wprawdzie za kilka tygodni kończy 
się Wielka Nowenna i jej programy, ale jest program dodatkowy, program wiel-
kiego „Te Deum” Narodu. On, oczywiście, ma charakter raczej uroczystości niż 
systematycznego duszpasterskiego oddziaływania. Jest w swoim charakterze, jak 
wskazuje sam tytuł: „Te Deum” Narodu, dziękczynieniem Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, przez Maryję Wspomożycielkę, za tysiąc lat łaski.

Z tym łączy się jednak pewna aktywność duszpasterska, głównie w dziedzi-
nie liturgicznej i organizowanych nabożeństw. Widać to z programu ogólnopol-
skiego na szlaku milenijnym, jak również z programu diecezjalnego.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że jak zazwyczaj w każdym roku Wielkiej 
Nowenny, tak i obecnie można już w prasie wyczytać kontrprogram. Biskupi 
polscy przez swój list do Niemców oddali wielką przysługę Frontowi Jedności 
Narodowej, bo go obudzili. Ten Front, który wcale nie miał zamiaru urządzać 
większych uroczystości, nagle się uaktywnił i zaczął wiele mówić o Millennium 
i to raczej o jednym, niż o dwóch. Za późno jest w tej chwili mówić o połącze-
niu tych dwóch obchodów milenijnych, zwłaszcza że prawdopodobnie gdybyśmy 
włączyli się do Frontu Jedności Narodowej, to nie moglibyśmy mówić o chrzcie 
ani o innych sakramentach świętych, które stanowią istotę naszych religijnych 
obchodów.

Jednak nawet katolicy – widzę to z listów – zwracają uwagę na programy 
uaktywniania się w terenie. Oczywiście, te prace o charakterze biurokratycz-
no-urzędowym nie będą dla nas większym niebezpieczeństwem. Jednak katoli-
cy szczególnie podkreślają konieczność aktywności w dziedzinie nabożeństw, 
w dziedzinie uroczystych obchodów milenijnych na terenie swych diecezji, deka-
natu czy parafii. My zaprogramowaliśmy program stosunkowo ogólny, a przecież 
można mówić w wielu parafiach na terenie diecezji o niemal tysiącleciu istnienia 



245

1966, luty

niejednej świątyni albo o jakichś bardzo zadawnionych śladach kultu religijnego. 
Takich parafii na terenie naszej diecezji jest wiele.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na misje parafialne, aby w sposób nadprzy-
rodzony lepiej przygotować się do wielkiego „Te Deum” Narodu.

Drodzy Confratres! Jesteśmy szczególnie wdzięczni za organizowaną modli-
twę. Gdy ona się powiodła, pragniemy, jak o tym mówiono, w dominica Laetare, 
20 marca, zorganizować modlitwę o owocne Sacrum Poloniae Millennium.

Gdy Jan XXIII otwierał Sobór, to aby wyprosić dla Soboru odpowiednie ła-
ski, udał się do Loreto. Wydaje mi się, że i my, aby zebrać należyte owoce z ob-
chodów 1966 roku, chciejmy jak najwięcej docenić znaczenie modlitwy, tym 
więcej, że to uwydatnia nasz własny, katolicki charakter obchodów milenijnych. 
Nie chcemy w tych obchodach nikomu się przeciwstawiać. Chcemy tylko, w spo-
sób jak najbardziej godny, wypowiedzieć razem z ludem Bożym nasze uczucia 
wdzięczności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Dlatego też chciejmy zwrócić 
uwagę szczególnie na tę datę, 20 marca, dominica Laetare, kiedy będzie czytany 
List Ojca Świętego do Narodu polskiego.

Jeżeli z tą modlitwą w dominica Laetare połączą się prośby do Trójcy Świętej 
przez Maryję o to, aby spełniły się nasze gorące pragnienia, aby Polska mogła wi-
dzieć Ojca Świętego na Jasnej Górze, to sądzę, że takie modlitwy grzechem nie będą.

W związku z punktem trzecim też niewiele chciałbym mówić. Wysłuchałem 
z wielkim zainteresowaniem i osobistą korzyścią odczytu ojca [Leona] Mońko1. 
Jest to problem ogromny. My go właściwie otwieramy. Powstała przy Konferencji 
Episkopatu specjalna podkomisja duszpasterstwa rodzin, obecnie zamieniona 
na komisję z uwagi na doniosłość sprawy. Uderzyło mnie tutaj jedno sformułowa-
nie prelegenta, mianowicie termin: filozofia pary małżeńskiej. Ja bym tę sprawę 
oparł na szerszym podłożu teologicznym. W soborowej Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Sobór uwydatnia nam w planie Bożym tą szczególną parę, która ma jak 
gdyby swój bieg historyczny, począwszy od pary w raju, Adama i Ewy, z wspól-
nym dla nich planem: „Czyńcie sobie ziemięv poddaną”, i tej, którą Duch Święty 
utworzył w Nazarecie, gdy powołał Maryję jako Służebnicę Pańską do służby 
Chrystusowi, który przyjął postać sługiv. Zostało to wspaniale powiązane w nowo-
czesnej teologii fundamentalnej, której zarys widzimy w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele. Jest tam mowa o misterium Kościoła – Chrystus żyjący i uświęcający 
Kościół, i o misterium Maryi, obecnej w misterium Chrystusa i Kościoła. A więc 
jak gdyby znowu Tych Dwoje, nowa Para, z której możemy zaczerpnąć wszystkie 
właściwości do kształtowania par małżeńskich w naszych rodzinach.

Wydaje mi się, że zestawienie Chrystusa i Maryi w tej Konstytucji, w teologii 
fundamentalnej i współczesnej eklezjologii ma olbrzymie znaczenie duszpaster-
skie. Nieraz o tym mówimy i bardzo często nadal wracać będziemy do tych spraw. 
Będzie to olbrzymia pomoc i dla Was w ustawianiu tego delikatnego problemu, 
tego działu pracy, który bardzo często jeszcze uważamy nie za swój.
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Wreszcie trzecia uwaga dotycząca duszpasterstwa posoborowego. Szczególnie 
w tym roku na terenie Polski krzyżować się będą Sobór i Millennium. Sobór, ze 
swoją bogatą tematyką, ubogacił również Wielką Nowennę, dzięki czemu zostały 
rzucone nowe, pogłębiające światła na nasze obchody milenijne.

Nie chciałbym za dużo mówić, ale atmosfera Soboru w dużym stopniu zawa-
żyła dodatnio na pogłębieniu się atmosfery Wielkiej Nowenny w ostatnich czterech 
latach. Duchowieństwo całej Polski, jak i naszej diecezji, wiele dobrego dokonało 
przez aktualizowanie haseł Wielkiej Nowenny z pomocą modlitwy za Sobór, tak 
iż wyszliśmy z tego ogromnie ubogaceni.

W tym wszystkim brakło nam pewnych elementów, jak ostatnio się okazało 
w trudnym, ale wcale nie smutnym, problemie listu biskupów polskich do epi-
skopatów całego świata. Wysłano tych listów 56. To są oczywiście jeszcze nie 
wszystkie. Niektóre są jeszcze nadal w redakcji, bo niełatwo było to zrobić w cza-
sie pracy posoborowej. Wysłane listy bardzo nas powiązały z całym światem ka-
tolickim. Zarówno nasze message, które ogłosiliśmy w auli soborowej, 4 grudnia 
ubiegłego roku, rozdając obraz Matki Bożej, jak i te 56 listów uaktywniły Kościół 
polski w świadomości całego świata katolickiego. W tej świadomości bowiem 
przeważa wrażenie, jakoby był to Kościół już tylko milczący. Dla nich niezwykłe 
są te odkrycia, których dokonujemy, pokazując im, że jest to Kościół wybitnie 
żywotny i aktywny.

Ojciec Święty sam to bardzo mocno podkreślał w swoich przemówieniach, 
zwłaszcza do biskupów polskich na październikowej audiencji, że jest to Kościół 
wybitnie aktywny.

Ponadto, zwłaszcza we Francji, w literaturze i w publicystyce francuskiej był 
ukształtowany krzywdzący obraz Kościoła w Polsce. Może stało się to pod wpły-
wem naświetleń katolików usługowych, którzy się tam nieustannie kręcą i umiesz-
czają w prasie francuskiej swoje artykuły, naświetlające w krzywdzący sposób 
religijność polską jako religijność bardziej szowinistyczną, nacjonalistyczną, pa-
triotyczną niż teologiczną. Taki pogląd w dużym stopniu się przyjął.

Oczywiście, naświetlenia te rzutowały na duchowieństwo i na biskupów 
polskich, których usiłowano przedstawić w najgorszym świetle. Jasna rzecz, 
że z przedstawionym w takim świetle duchowieństwem i Episkopatem nikt tutaj 
w Polsce nie może się porozumieć. Na całym świecie, na Węgrzech i w Czechach, 
można łatwo porozumieć się z hierarchią i z duchowieństwem, tylko w Polsce 
absolutnie nie można.

Aby to jakoś usprawiedliwić, trzeba było dopracować sobie tło. Tak właśnie 
dopracowano je z pomocą wojaży, artykułów i wywiadów, które dawali tak zwani 
katolicy usługowi. Głównie mam na myśli PAX i grupę [Jana] Frankowskiego2, 
którzy wyrządzili najwięcej krzywdy w kształtowaniu opinii o Kościele polskim. 
To jest rzecz niewątpliwa. Mówimy to z podkładką, z dokumentami w ręku, 
z ogromnymi materiałami, zebranymi w tamtejszej prasie.
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To bardzo mocne nasilenie osłabło w ostatnich zwłaszcza czasach, gdy nie-
którzy z tych publicystów po prostu się tam skompromitowali i poderwali sobie 
zaufanie u odpowiednich czynników.

Wystąpienie biskupów polskich z listami, a zwłaszcza ich praca na Soborze, 
z konieczności zmuszała do poprawy sądów o naszym Episkopacie i duchowień-
stwie. Nasze wypowiedzi na ten temat, nasze rozmowy z episkopatami innych 
krajów, nasze kontakty z przewodniczącymi Konferencji innych Episkopatów, 
w dużym stopniu zmusiły katolików za granicą do poprawy opinii o katolicyzmie 
polskim, o Episkopacie i duchowieństwie polskim. A nasze listy, zwłaszcza gło-
śny dziś list do biskupów niemieckich otworzył oczy całego świata i tu dopiero 
zaczęły się wielkie nawrócenia: A więc, Wy tak myślicie! Stać Was na to! W ta-
kim razie jesteście teologami, myślicie teologicznie, po katolicku. A nawet my-
ślicie mistycznie. Stać Was na wzloty mistyczne, na wielkie przebaczenia. Więc 
to tak wygląda katolicyzm polski! – I nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy, 
ludzie urobieni, jak taki pan (–)3 z „Informations Catholiques Internationales”, 
bodaj pierwszy, obok Hansajakoba Stehle4 napisał do mnie gorący list z przepro-
szeniem za te wszystkie krzywdy i błędne naświetlenia, które dotychczas czynio-
no w ich prasie.

Tak że obecnie, po tym liście, jak i po innych, bo za inne, jak widzimy z dzi-
siejszej „Trybuny Ludu”, też się powoli biorą, roboty będzie na cały wielki rok 
„Te Deum” Narodu polskiego. Wydaje mi się, że ten list, i inne, miał olbrzymie 
znaczenie dla podniesienia autorytetu Episkopatu polskiego, Kościoła polskie-
go, duchowieństwa polskiego, a jednocześnie pokazał – jak bardzo tego pragnie 
rząd – że Kościół w Polsce jest. Wydaje mi się więc, że oddaliśmy ogromną 
przysługę i tym planom, aby sytuację Kościoła w Polsce przedstawić jak naj-
bardziej różowo. Tym większa zasługa nasza, że nie wzięliśmy za to pieniędzy, 
podczas gdy innym trzeba byłoby za to mocno zapłacić. Dlatego też zupełnie nie 
trzeba boleć nad tym, co się stało. Owszem, trzeba uważać, że została dokonana 
robota dobra i rzetelna. To bardzo uaktywniło opinię światową we właściwych 
ocenach ka tolicyzmu polskiego. Dlatego też i nadal będziemy bardzo spokojnie 
przyjmowali tę całą akcję, która jest prowadzona, tym bardziej że „obiectum circa 
quod”5 bardzo się zmienia i właściwie już nie wiadomo, czemu my jesteśmy win-
ni. Z początku była „zdrada”, później otrzymaliśmy absolucję od najwyższego 
„penitencjarza”. Więc już nie jesteśmy winni zdrady, tylko tego, że chcemy nakie-
rować Polskę na Zachód, podczas gdy ona od 20 lat skierowana jest na Wschód. 
Jesteśmy zdania, że tego, co od tysiąca lat jest obecnie na Zachodzie, to tak bar-
dzo nakierowywać nie potrzeba, bo fakty są niezaprzeczalne. Nie potrzebujemy 
się nad tym trudzić. Zdajemy sobie sprawę, że Polska nie jest w Eurazji. Ale 
wiemy też, że siedzi w samym centrum Europy i zawsze krzyżowały się przez 
nią różne prądy, ale swój [pion] jako Naród, pozycję polityczną, niewątpliwie za-
wdzięcza temu, że związana była z rzymskim, łacińskim Kościołem. To jest histo-
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rycznie niewątpliwe. A co będzie później? To, co Pan Bóg da. Uważam, że po ty-
siącu lat Kościół katolicki w Polsce poradzi sobie z tym wszystkim, co może być 
w przyszłości.

Drodzy Moi! Prowadzenie w dalszym ciągu akcji wytwarzania napięć jest 
przeciwne całej duchowości dzisiejszego świata, postawie ONZ, które nie chce 
wojny i postawie Papieża, który pojechał do ONZ6. I my nie chcemy wojny i dla-
tego musimy szukać wspólnego języka i jakiegoś porozumienia. Nie my pierwsi, 
ale właśnie biskupi niemieccy zaczęli. Oni zwracali się do nas od dawna, zwłasz-
cza kardynał [Julius] Döpfner od wielu lat prowadził ze mną rozmowy. Nie jest 
prawdą, że razem pisaliśmy te listy, czy nasz, czy ich. Każdy pisał na własną rękę. 
Ale później były na ten temat rozmowy i oni życzliwie nam mówili: jeżeli chcecie 
przemawiać do nas, to nie przemawiajcie argumentami historycznymi, bo one nas 
nie przekonują. Mamy swoją historię dworską, jesteśmy w niej wychowani. To 
jest historia państwowa i my jesteśmy nią tak opanowani, że gdy Wy przytoczycie 
sto dat, my przytoczymy sto innych i będziemy kłócili się w nieskończoność. Nas 
przekonuje to, gdy Wy nam otwarcie i jasno mówicie, że wyrządziliśmy Wam 
krzywdę. My się tego wstydzimy i do tego się przyznajemy.

Rzeczywiście, nasze rozmowy z biskupami niemieckimi wyglądają tak, jak 
rozmowy karcącego profesora z chłopaczkiem, który przeskrobał. Oni czują się 
zażenowani, zawstydzeni. I to – jak mówią – ich przekonuje.

Pamiętam znamienny fragment naszej rozmowy z kardynałem Döpfnerem, 
gdy układaliśmy przed dwoma laty, na ich propozycję, wspólny list do Ojca 
Świętego o beatyfikację ojca [Maksymiliana] Kolbego. Oni wystąpili z ini-
cjatywą poparcia naszych starań o beatyfikację. Nam zależało na tym, aby oni 
nas poparli, bo lękaliśmy się, że mogą wysunąć jakieś swoje racje, które tę spra-
wę opóźnią. Dlatego też przyjęliśmy inicjatywę biskupów niemieckich. Oni 
zaprojektowali list, pełen samooskarżenia i samobiczowania. Gdy zwracałem 
uwagę Kardynałowi, że nie chcę takiego angażu, odpowiedział: To będzie spo-
sobność, aby dać świadectwo krzywdy, którą naród niemiecki Wam wyrządził. – 
Powiedziałem: Będą inne sposobności, tej nie chcę. – I wykreśliliśmy z projektu 
listu to wszystko, co miało być jakąś formą oskarżania narodu niemieckiego. Przy 
beatyfikacji ojca Kolbego takich satysfakcji zbierać nie chcę. To tylko świadczy 
o ich postawie. List ten zredagowaliśmy spokojnie, obiektywnie, podpisały go 
obydwa episkopaty, polski i niemiecki, i oddaliśmy go Ojcu Świętemu.

W wypadku obecnego listu, oczywista rzecz, redakcje pracowały zupełnie 
niezależnie. My musieliśmy powiedzieć pewne momenty historyczne, motywy, 
które są dla nas doniosłe. Natomiast oni mówią, że na nich działają argumenty 
wyrządzonej nam krzywdy i drugi, że dla nas obecna sytuacja to jest „być albo 
nie być”. To mówią oni: Przecież ziemi na Wschodzie Wam nie oddadzą, a gdy-
byście stracili Ziemie Zachodnie to Polska, jako państwo, właściwie egzystować 
nie może. Gdy tym argumentem na nas działacie, to nas przekonuje.
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Mówiono mi to kilkakrotnie, więc powtarzam. Wydaje mi się, że biskupi nie-
mieccy mogliby nie podsuwać nam takich argumentów. Skoro podsuwają, to chy-
ba kierują się jakimś realizmem. Zresztą, powiedział mi kiedyś kardynał Döpfner, 
że dla nich, tam, na Zachodzie, najważniejszą rzeczą jest nie tyle rewizja granic, ile 
raczej inne, lepsze ułożenie na przyszłość stosunków obydwu narodów, polskiego 
i niemieckiego.

Atmosfera ekumeniczna, soborowa, była w dużej mierze tym duchem, któ-
rym są przeniknięte listy. Sądzę, Najmilsi, że w tym okresie, gdy już problem ma 
swoje trzy skrzydła: list biskupów, odmówienie paszportu i „mowa historyczna”7 
rozgrzeszająca, którą słyszeliśmy, te trzy fragmenty właściwie zamknęły to koło 
problemów. A teraz tylko prasa wysila się nad tematami, bo idzie o „wierszówki”, 
o dochody. Jestem starym redaktorem, więc wiem, jak się nadrabia wierszówki, 
gdy chce się więcej zarobić od honorarium autorskiego. Takie więc wysilanie się, 
wypisywanie się, większego wrażenia na nas robić nie będzie. Jednak biskupi pol-
scy postanowili, tak jak zapowiedzieliśmy, że dadzą naszemu społeczeństwu nieco 
szersze wyjaśnienie, choć nie za wielkie, do całego tego problemu.

Nawiasem mówiąc, muszę stanąć w obronie profesora [Oskara] Haleckiego. 
Nie szło o jego książkę pod tytułem Dzieje Polski, która była przez niego napisana 
w języku angielskim w czasie wojny dla doinformowania opinii angielskiej, ale 
o książkę, którą mieliśmy przekazać biskupom niemieckim, gdy zostanie wydruko-
wana. To „Sacrum Poloniae Millennium”, ogromne dzieło, liczące osiem tomów, 
pierwsza bodaj autentyczna historia Kościoła w Polsce. Prosiliśmy, aby ją napisał 
wtedy, gdy nie mieliśmy nadziei, że trzytomowe dzieło opracowane tutaj w kra-
ju będzie mogło być wydrukowane, gdyż odmówiono nam druku. Postaraliśmy 
się więc o tę książkę. Wyjaśnia ona stosunki kościelne polsko-niemieckie bardzo 
wyczerpująco i jest naszą historyczną interpretacją, która nie pokrywa się z inter-
pretacją niemiecką. O niej to mówiliśmy biskupom niemieckim w komunikacie 
rzymskim. Biedny pan profesor Halecki padł ofiarą złej interpretacji.

Więcej na ten temat nie będę mówił, bo przedłuża się czas. Jeszcze jedna 
moja prośba, taka zewnętrzna. Chodzi o świątynię, jej widoczność, tablice infor-
macyjne i, zwłaszcza w miastach, o oświetlenie elewacji kościołów. Nieraz, gdy 
późno wracam z jakiegoś kazania, widzę o godzinie dziewiątej, dziewiątej i pół, 
że jest zupełnie ciemno. Można kościół zamknąć, jak potrzeba, ale można też 
gdzieś na zewnątrz zostawić lampy na chwałę Bożą. Pan Bóg zwróci koszta prądu, 
a niech świątynie przynajmniej w okresie roku Tysiąclecia jednak mówią, że „Lux 
in tenebris lucet”8.

Poza tym, bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi za pracę i Wam 
za cierpliwość, której oczywiste, budujące dowody podziwiałem.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.
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1 O. Leon Mońko (1911–1980), jezuita. Studiował filozofię, biologię, teologię. Opiekun 
Duszpasterstwa Rodzin z ramienia Episkopatu Polski.

2 Zob. tekst poprzedni, przyp. 28.
3 Zob. tekst nr 29, przyp. 7.
4 Zob. tekst poprzedni, przyp. 27.
5 Dosł. „przedmiotu, wokół którego”, o którym mowa.
6 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
7 Zob. tekst nr 29, przyp. 2.
8 Światłość w ciemności świeci; Vlg (1956) – Ioan. 1,5; por. BT IV – J 1,5.
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O SOBORZE

Warszawa, seminarium metropolitalne, 17 lutego 1966

… Zaczniemy od rzeczy trudnych, przejdziemy do pogodnych, zakończymy 
na wesołych.

Zadaniem moim jest przedstawienie najbardziej zasadniczych problemów, 
które zostały postawione albo też rozwiązane w czasie Soboru Watykańskiego II. 
Na taki referat można by wybrać jeden z dokumentów soborowych i poświęcić mu 
uwagę w sposób możliwie wyczerpujący. Wydaje mi się jednak, że jest jeszcze 
za wcześnie przejść do analizy tych dokumentów, z uwagi na to, że nie są one 
jeszcze w Polsce znane. Nadto, każdy z tych dokumentów coraz bardziej wchodzi 
w zakres wykładów normalnych, prowadzonych przez profesorów w uczelniach 
duchownych. Do nich to należy uwydatniać te zagadnienia, które Sobór postawił, 
rozwinął, rozstrzygnął albo też pozostawił przyszłym pokoleniom.

Żaden z soborów nie załatwi wszystkich spraw, które się wyłaniają. Podobnie 
i ten Sobór. Komisja Centralna Przygotowawcza do Soboru w roku 1962 na sesji 
lutowej zarejestrowała około 70 najrozmaitszych projektów, zwanych schemata-
mi, które należałoby przedstawić Soborowi. Jednak pod koniec prac tejże Komisji 
wysłano na Sobór zaledwie 32 lub też 33 schematy, zależy, jak się je będzie łączyć. 
One to stały się przedmiotem pracy czterech sesji soborowych. Ale dokumentów 
Sobór wydał zaledwie 16, podczas gdy wiele innych spraw uznano za przedwcze-
sne albo za niedostatecznie jeszcze wypracowane.

Sobór stał na stanowisku, że nie będzie wchodził w problemy sporne. Raczej 
będzie rozpatrywał takie zagadnienia, które w nauce teologicznej, na fakultetach, 
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wydziałach, seminariach, wśród wybitnych teologów, mają mniej więcej opinię wy-
równaną. Natomiast to, co miało być przedmiotem głębszych sporów, pozostawio-
no profesorom i specjalistom, niech dalej się spierają i pogłębiają problem.

W ten sposób Kościół daje wielką swobodę myśli ludzkiej. W Kościele kato-
lickim zawsze jest wielki szacunek dla rzetelnej pracy nauki teologicznej, Kościół 
tego się nie lęka. Tym więcej, że mając przed sobą teologów i filozofów katolic-
kich, ma zaufanie do ich wiary, z jaką oni przystępują do rozpatrywania różnych 
zagadnień teologicznych, do ich głębokiego szacunku dla „obiectum circa quod”1 
ich pracy, i ma zaufanie do działania Ducha Świętego, który w różnym wymiarze 
każdemu daje, jako chce. Swoich świateł i pomocy nie odmawia nawet ludziom 
pracującym indywidualnie, o ile kierują się dobrą wolą, rzetelnością, miłością, 
wiarą i innymi cnotami, na ile każdego stać.

Z tego też względu i Sobór Watykański II, pomimo niecierpliwości ludzkiej, 
z góry sobie założył, że wiele spraw, zgłoszonych na Sobór trzeba będzie odłożyć 
na później. Rezultaty pracy Soboru można obecnie już ocenić, jakkolwiek wydaje 
mi się to ciągle przedwczesne.

W jednym z ostatnich artykułów, ogłoszonych bodajże w „Argumentach” – 
w tej chwili dokładnie nie pamiętam – był wielki wywód na temat Soboru, który 
miał motto: „góra urodziła mysz” 2. Ale później autor z tego wycofywał się, bo 
jakkolwiek za „mysz” uważał 16 dokumentów soborowych, to jednak widział nie 
tylko materiał zawarty w 16 dokumentach soborowych. Widział coś więcej, mia-
nowicie poruszenie myśli teologicznej, która została skłoniona do pewnych badań 
i do szukania rozwiązań. To jest owoc Soboru, bodaj bardziej doniosły aniżeli 
konkretne dokumenty.

Gdy idzie o ogólną atmosferę soborową, to mam wrażenie, że bardzo donio-
słym dla Kościoła jest wielkie zbliżenie się biskupów całego świata katolickiego. 
Dzisiaj biskupi, którzy wrócili z Soboru, mają nadal przed oczyma tę olbrzymią 
bazylikę, w której na trybunach zasiada dwa i pół tysiąca biskupów, na blisko trzy 
tysiące obowiązanych do udziału w Soborze. Nie mogli być wszyscy. Niektórzy 
są chorzy, inni mieli inne przeszkody. Ale mniej więcej dwa i pół tysiąca odli-
czało się w czasie Sesji Publicznych, a w czasie sesji generalnych trochę mniej. 
Sesje generalne były zwykłymi sesjami roboczymi z udziałem wszystkich Ojców 
Soborowych, a publiczne, mające charakter uroczysty, zwoływane były zazwyczaj 
po to, aby dokonać ogłoszenia przyjętych już i opracowanych dokumentów, które 
przekazywano Papieżowi. Papież z kolei wnosił je na Sesję Publiczną, gdzie miało 
miejsce głosowanie.

Stąd też spotkanie tej gromady biskupów miało dla nich znaczenie ze wzglę-
du na osobiste poznanie się, ale miało też znaczenie ze względu na przysłuchanie 
się najrozmaitszym naświetleniom sytuacji, pracy, trudności i nadziei Kościoła 
na całym globie.
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Z OSIĄGNIĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH I SOCJOLOGICZNYCH SOBORU

Można dla przykładu przytoczyć dyskusję nad dwoma dokumentami: nad 
projektem konstytucji soborowej o liturgii i nad schematem XIII o Kościele 
w świecie współczesnym.

Ciekawy był sposób powstania obu tych dokumentów. Pierwszy był poddany 
długim dyskusjom podczas I sesji, trwającym prawie pięć tygodni, na temat refor-
my liturgii. Zdawałoby się, że taka dyskusja jest kosztownym używaniem czasu 
gromady ludzi. Proszę pomnożyć dwa i pół tysiąca przez trzy godziny dziennie 
na przestrzeni pięciu tygodni, a nadto doliczyć do tego pracę wielkiej Komisji 
Liturgicznej, która pracowała niemal na przestrzeni trzech sesji, trzy razy w tygo-
dniu po kilka godzin po południu. Takim męczennikiem z naszej strony byt biskup 
opolski Franciszek Jop, który przesiedział na tych sesjach prawie że cztery dodat-
kowe sesje soborowe.

Ta praca, chociaż bardzo powolna, rejestrowała poglądy i opinie na życie li-
turgiczne Kościoła oraz postulaty wysuwane przez duszpasterzy.

Ale bodaj ważniejsze znaczenie miało to, że przysłuchując się wypowie-
dziom biskupów z całego świata, poznawało się ich. Była to świetna sposobność 
do poznania tych biskupów, ich sposobu myślenia, jak oni widzą problem dusz-
pasterski liturgii w świecie. Nadto, miało to również znaczenie i dla centralnego 
zarządu Kościołem Bożym, bo okazało się, że właściwie nie można już centralnie 
regulować spraw liturgicznych w Kościele powszechnym, chyba tylko końcowe 
fazy przez autorytatywne nadanie im mocy obowiązującej. Natomiast trzeba bar-
dzo starannie wejść w teren, na sam dół, zdać sobie sprawę z warunków, w jakich 
życie liturgiczne tam się kształtuje, rozwija, jakie są potrzeby i jak im może zara-
dzić odpowiednia reforma liturgii.

Ujrzano więc konieczność pewnej umiarkowanej decentralizacji. Jedna 
Kongregacja Rytów już sobie z tym nie poradzi, bo Kościół się rozrósł. Kościół 
śródziemnomorski, łaciński, stosunkowo bardzo się skurczył, gdy Kościół opano-
wał obie Ameryki, Czarny Ląd, Oceanię i częściowo Azję. Wraz z tym uwydatniły 
się tak olbrzymie problemy życia liturgicznego, że odgórne centralne regulowanie 
i rozstrzyganie tych problemów jest niemożliwe.

Chociażby sprawa języka w liturgii czy zagadnienie szat liturgicznych, to 
są sprawy bardzo trudne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Kościele rzymskim 
liturgia jest rzymska. Tymczasem okazuje się, że liturgii w Kościele jest kilkadzie-
siąt. Wołano o znacjonalizowanie, unarodowienie liturgii w różnych krajach i to 
budziło pewien opór. W czasie sesji mogliśmy się przekonać, że niektóre kraje 
odprawiają Mszę rzymską według obrządku łacińskiego w swoim języku narodo-
wym już od kilkudziesięciu lat. Tak jest w Jugosławii, w jednym z krajów chor-
wackich, gdzie odprawia się Mszę, którą my znamy [jako] łacińską, ale w swoim 
języku, i to cały tekst, nie wyłączając Kanonu. Tego rodzaju wyjątki wskazywały 
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na to, że są możliwe bardzo daleko posunięte reformy w kierunku znacjonalizowa-
nia liturgii Kościoła łacińskiego.

Ale okazało się też, że wprowadzenie języków narodowych do liturgii nie jest 
rzeczą łatwą. Na przykład w Afryce trzeba by przekładać teksty liturgiczne na nie-
skończoną ilość języków. To samo w Indiach, gdzie nie jest możliwą rzeczą wybrać 
jeden język literacki, którym można by posłużyć się w liturgii, bo tych języków 
literackich jest kilkanaście. Podobnie zresztą wszędzie tam, gdzie życie w pań-
stwie jest właściwie kierowaniem społecznością wielojęzyczną, jak na przykład 
w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Widać to dzisiaj, gdy rozszerzono już tam, 
stosunkowo szybko, zakres języka angielskiego w liturgii rzymskiej. Okazało się, 
że na terenie różnych parafii bardzo często jest kilka grup językowych i wszystkie 
one mają prawo być obsłużonymi w liturgii znacjonalizowanej, według własnej 
grupy narodowej czy językowej. Przez to życie parafialne rozkłada się na różne 
grupy narodowościowe i duszpasterstwo staje się niesłychanie trudne.

U nas to zagadnienie nie istnieje, z uwagi na zwartość etniczną i narodową 
Polski. Mniejszości narodowościowe są u nas obecnie bardzo skromne.

To jest nauka ex post3. Niemniej jednak przedłużająca się dyskusja była bardzo 
instruktywna dla wszystkich Ojców Soborowych i dla pracy trzech następnych sesji.

Inny przykład dotyczący schematu [XIII], a dziś już Konstytucji pastoralnej 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Ten przykład jest o tyle ciekawy, 
że pierwszy projekt tego schematu spotkał się z poważnymi zastrzeżeniami teore-
tycznymi. Po dyskusji okazał się projektem nie do przyjęcia, dlatego że problema-
tyka, którą należałoby w nim zarejestrować jest o wiele bogatsza, aniżeli wynikało 
to z projektu. Dyskusja nad projektem pierwszym w głosach Ojców Soborowych 
z różnych części globu naniosła takie mnóstwo zagadnień, że trzeba było dla tej 
problematyki znaleźć miejsce w schemacie.

Przez kilka tygodni, w czasie sesji II, pracowano nad nowym sformułowa-
niem tego schematu. I to nie tylko pod wpływem dyskusji na auli, ale na skutek 
pracy w Komisji. A gdy schemat znalazł się na obradach III sesji, przekonano 
się, że wszyscy biskupi mówiący z pozycji Europy czy z krajów ogarniętych blo-
kiem komunistycznym, czy z pozycji krajów anglosaskich, z obu Ameryk, czy 
z Czarnego Lądu uwydatniają nowe problemy, które wprawdzie były wymienione, 
ale w dyskusji okazały się olbrzymimi problemami, dotyczącymi mnóstwa ludzi.

Weźmy zagadnienie głodu czy zagadnienie pokoju i wojny. Okazało się, 
że wszystkie wysiłki współczesnych państw reprezentowanych w ONZ są właści-
wie beznadziejnie nieskuteczne, że nadzieję trzeba wiązać z Kościołem, pomimo 
że przedstawiciele wielu państw zasiadających w ONZ stoją na stanowisku pań-
stwa świeckiego, laickiego, czy też rozdziału Kościoła i państwa. Problematyka 
schematu XIII pod wpływem dyskusji nabrzmiała i wołanie w prasie ze wszystkich 
obozów, oczywiście z różnych motywów, o obecność Kościoła w świecie współ-
czesnym stało się głosem niemal powszechnym. Wtedy Papież pojechał do ONZ 
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na świadectwo, że Sobór jest wrażliwy na wołanie całego świata o zaangażowa-
nie się Kościoła na rzecz walki o pokój światowy, bo państwa nowoczesne i cała 
Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może sobie z tym problemem skutecz-
nie poradzić4.

W tym punkcie jak gdyby zawaliło się zagadnienie laicyzacji, rozdziału po-
rządku politycznego i porządku religijnego, bo porządek polityczny, izolujący się 
pod wpływem różnych motywów od porządku religijnego, staje się bezsilny wo-
bec olbrzymiego problemu. To jest widoczne wszędzie, gdzie ludzie mają swobo-
dę myślenia obywatelskiego i społecznego na ten temat.

Te przykłady wskazują na to, że chociaż metoda pracy na Soborze była 
skomplikowana, trudna i nie przyspieszała owoców, to jednak merytorycznie była 
korzystna. Może to miał na uwadze autor artykułu, który rzuciwszy gładkie po-
wiedzenie: „góra urodziła mysz”, potem jednak musiał zobaczyć psychologiczne 
i socjologiczne osiągnięcia Soboru, które były donioślejsze aniżeli same dokumen-
ty, które powstały.

STRONA DOKUMENTARYCZNA PRAC SOBORU

Osiągnięciem, że się tak wyrażę, materiałowym Soboru jest 16 dokumentów. 
Wśród nich są cztery konstytucje. Pierwsza: o liturgii – rok 1963, druga: o Kościele 
– rok 1964 i dwie z roku 1965: o Objawieniu i Konstytucja o Kościele w świecie 
współczesnym. Nadto dziewięć dekretów: o społecznych środkach przekazywania 
myśli – rok 1963, o ekumenizmie i o wschodnich Kościołach katolickich – z roku 
1964, dekret o zadaniach pasterskich biskupów, o przystosowanej odnowie ży-
cia zakonnego, o seminariach, o apostolstwie świeckich, o działalności misyjnej 
Kościoła, o posłudze i życiu kapłańskim – wszystkie z roku 1965. Do tego trzy 
deklaracje: o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, o wychowaniu 
chrześcijańskim i o wolności religii – wszystkie z roku ubiegłego. To jest ta strona 
materialna, dokumentaryczna prac Soboru. Materiał ten będzie w najbliższym cza-
sie ogłoszony w jednym tomie. Już jest w druku i w naszych bibliotekach pewnie 
będzie dostępny dla wszystkich w tekście łacińskim, oficjalnym.

U nas w Polsce toczy się praca nad przełożeniem tych dokumentów na język 
polski. Już w tej chwili Konferencja Episkopatu, która tę pracę zleciła archidie-
cezji krakowskiej, mogła zatwierdzić i upoważnić do rozprowadzania w Polsce 
cały szereg dokumentów przełożonych na język polski. Ponieważ idzie nam 
o tekst możliwie jednolity, na razie nie pozwalamy na przekłady indywidualne, 
a zwłaszcza na publikację tych przekładów. Trzymamy się przekładów, które są 
zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu. Tylko te przekłady można drukować 
i posługiwać się nimi w nauczaniu publicznym, w kościele czy na katedrach pro-
fesorskich w seminariach, na wydziałach i tak dalej.
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Oczywista, każdy w swoim zakresie może dla własnych studiów dokonywać 
przekładów tekstów autentycznych, łacińskich.

Pragnąłbym zwrócić uwagę na centralny punkt myślenia soborowego, z któ-
rym będą się wiązać dalsze prace naukowe naszych polskich teologów lub tych, 
którzy pracują nad myślą religijną. Centralnym ośrodkiem tego nurtu myślowego 
są trzy dokumenty: pierwszy – Konstytucja dogmatyczna soborowa o Kościele, 
drugi – Dekret o ekumenizmie, i trzeci – Konstytucja pastoralna o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym. Do tych trzech dokumentów chciałbym na ra-
zie się ograniczyć, uwydatniając te zagadnienia, które wymagają skoncentrowanej 
uwagi wszystkich w Kościele Bożym. Dokumenty te będą wymagały i od nas oso-
biście pewnej pracy dla naszego dobra, dla pogłębienia naszej myśli teologicznej, 
dla modlitwy, dla rozważań i osobistej kultury nie tylko intelektualnej, ale asce-
tycznej, dla naszego życia wewnętrznego.

Wiążę te dokumenty razem, chociaż można mieć na ten temat inne zdanie. 
Osobiście, po pracach czterech lat, wydaje mi się, że najbardziej istotną, fun-
damentalną, niemal „lapis angularis”5 dla myśli i pracy Kościoła jest soborowa 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele.

Wnioskiem z niej jest Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym. Podkreślam, że to będzie wniosek, chociażby dlatego, że pocią-
gający temat mógłby skłonić do odwrócenia porządku. Na przykład nasi katolicy, 
szczególnie świeccy, mają skłonność do odwracania tego porządku. Interesują się 
przede wszystkim Konstytucją pastoralną o obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, czym właściwie jest Kościół. 
Wyprowadzają stąd wnioski, niekiedy nieścisłe, co później rzutuje na ich pracę 
i na nadzieje, które rozbudowują jak gdyby poza Kościołem. Mówią tak: Kościół 
jest obecny w świecie współczesnym, postawił różne zagadnienia w tym rozle-
głym dokumencie. Wobec tego zajmujmy się tymi zagadnieniami.

Tymczasem dobre rozumienie tego dokumentu nie jest możliwe bez dosko-
nałego przyswojenia sobie całej struktury myślowej zawartej w Konstytucji dog-
matycznej o Kościele.

Wyliczyłem też Dekret o ekumenizmie, bo wydaje mi się, że jest on jak 
oliwa nalana między dwa wielkie zębate koła, z których jedno porusza drugie. 
Wielkie koło to Konstytucja dogmatyczna o Kościele, a drugie, poruszane przez 
pierwsze, to Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym. Ale trzeba troszkę 
oliwy, jak wszędzie, we wszystkich trybach dobrze pracującej maszyny. Taką 
oliwą jest Dekret o ekumenizmie, czyli pewna atmosfera, która została stworzo-
na na Soborze i która musi ożywiać Kościół widziany oczyma Ojców Soboru 
i obecny w świecie współczesnym. Ta atmosfera jest niezbędnym warunkiem 
normalnego funkcjonowania Kościoła, który liczy sobie dwadzieścia wieków, 
a na Soborze wyzwolił wielkie energie myślowe i obudził olbrzymie nadzieje 
w świecie. Już to samo, że jest potrzebny ludzkości wtedy, gdy ona doznaje tylu 
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najrozmaitszych zawodów, świadczy o jego zdolności życiowej w wieku XXI, 
i następnych.

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE

Chciałbym, przynajmniej w kilku myślach, bo nie sposób tego rozwijać, 
wskazać te elementy, które zostały uruchomione przez Sobór w Konstytucji dog-
matycznej o Kościele. To nie znaczy, że one przedtem nie były uruchomione. 
Wtedy Kościół nie doszedłby do naszych czasów. Podobnie, jak nie trzeba prze-
sadnie myśleć o obecności Kościoła w świecie współczesnym, jak gdyby on do-
piero po Soborze zaczął być obecny. Tak niekiedy czyta się w prasie tak zwanej 
katolickiej, szczególnie w tej, która jest „zdalnie kierowana”. Ma ona za zadanie 
pokazywać, że Kościół jak gdyby zaczyna się dopiero po 20 latach naszej ery 
współczesnej. Dopiero teraz, na Soborze, „puer natus est nobis”6, pomimo że wie-
lu biskupów, zwłaszcza konserwatystów, z biskupami polskimi oczywista na czele, 
bardzo temu przeszkadzało.

Kościół nie mógłby być dziś obecny w świecie współczesnym, gdyby przed 
Soborem nie istniał. On był i jest. Raczej idzie o to, że obecnie wielu ludzi uświa-
domiło sobie lepiej, iż trzeba bardziej aktywnie widzieć obecność tego Kościoła, 
i to wszędzie, na wszystkich odcinkach życia współczesnego, na których albo 
Kościoła nie dostrzegano, albo też nie uznawano jego skutecznego wpływu.

Te elementy, które Sobór, że tak powiem, „uruchomił”, to przede wszyst-
kim Lud Boży, Populus Dei. W nauce Ewangelii, zwłaszcza u świętego Pawła 
jest mowa o Ludzie Bożym. Świadomość ta więc istniała. Święty Paweł, wspa-
niale wykomentowany przez świętego Jana Chryzostoma, ukazał Kościół jako 
Lud Boży. To samo pogłębiał święty Bazyli, święty Augustyn, Tomasz z Akwinu, 
Antonin Florencki i inni teologowie, zwłaszcza potomistyczni, a za naszych cza-
sów Pius XII w encyklice de Corpore Christi Mystico7. W czasach dzisiejszych 
ogromne zasługi ma w tym niewątpliwie teologia niemiecka, która dużo mówiła 
o Ludzie Bożym. To jest teoretycznie jasne, ale niekiedy może zatrzeć się wrażli-
wość na to, że ten Lud Boży jest konkretem, realnością w Kościele Bożym. Tym 
pojęciem ogarniamy wszystkich: papieża, biskupów, kapłanów – oczywiście kle-
ryków też – zakony, rodziców, młodzież, dzieci, niemowlęta nowo ochrzczone. To 
wszystko jest Lud Boży.

To jest problem nadprzyrodzonej socjologii, którą trzeba uruchomić, aby 
swojej wyobraźni dopomóc i widzieć nie tyle parafian, diecezjan czy katolików, 
tylko widzieć wszystkich ochrzczonych jako wprowadzonych do wielkiego nad-
przyrodzonego organizmu Chrystusowego, którym się mówi: „Wy wszyscy je-
steście Ciałem Chrystusowym i członkami z członków. Jesteście członkami jedni 
drugich”8. Realizm Pawłowy, ilustrujący tę prawdę niemal w sensie anatomicz-
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no-somatycznym, na przykładzie ciała ludzkiego, nabiera tutaj olbrzymich, kon-
kretnych wymiarów. Wtedy następuje ścisłe powiązanie teologii dogmatycznej 
i moralnej z koniecznością zastosowania, czyli uruchomienia, praw i obowiązków 
człowieka ochrzczonego i wierzącego. To będzie ascetyka, mistyka i socjologia 
Ludu Bożego, tej wspólnoty nadprzyrodzonej.

Ten wielki temat ma dzisiaj swoją olbrzymią literaturę, ale musi być odświe-
żony w bardzo realnym widzeniu Ludu Bożego.

Lud Boży jako Kościół ma swoje misterium. Mówi o tym Sobór w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele w rozdziale pierwszym. Misterium Kościoła to Chrystus, 
żyjący w Kościele, uświęcający i ożywiający go. Ta właściwość jest bardziej re-
alna aniżeli, powiedzmy, Kościół walczący – Ecclesia militans. To jest prawda, 
niewątpliwie. Ale bardziej istotnym dla wewnętrznej dynamiki życiowej jest to, 
że Kościół jest nieustannie ożywiający. Chrystus działający, który więcej nie umie-
ra, sprawia, że Kościół jest obecny w świecie, a więc i we współczesnym. Chrystus 
jako taki nie narodził się na Soborze, ale jest od początku w Kościele Bożym.

Widzenie Chrystusa w Kościele współczesnym, a więc widzenie misterium 
Kościoła, to również prawda, której jesteśmy świadomi habitualnie. Idzie o to, 
abyśmy byli jej świadomi aktualnie, abyśmy mieli wrażliwość, że Kościół to 
Chrystus, w Głowie i w członkach.

Sobór, mówiąc o misterium Kościoła, widział je nie tylko w Chrystusie, ale 
i w Jego Matce. Rozdział VIII mówi o obecności Maryi w misterium Chrystusa 
i Kościoła. Sobór chciał powiązania tych dwóch postaci, z których jedna jest aż 
Bogiem, chociaż i Człowiekiem, a druga jest tylko człowiekiem, ale aż Matką 
Boga, i to z woli Ojca Niebieskiego, której poddał się Chrystus i przyjął postać 
sługiv, i której poddała się Maryja jako Służebnica Pańska. To jest znamienne 
dla współczesnej myśli teologicznej, dla eklezjologii, którą coraz częściej na-
zywają teologią fundamentalną. Jest to teologia „kamienia węgielnego”, kamie-
nia wszelkiego budowania, w której działa Tych Dwoje: Bóg-Człowiek i Matka 
Boga-Człowieka.

Na początku, w komisjach, Sobór stawiał sprawę nieco inaczej. Jeszcze 
na sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej bardzo zabiegano o to, aby całą ma-
riologię wnieść na Sobór w odrębnym schemacie. Miedzy innymi zabiegał o to 
prezydent Akademii Mariologicznej w Rzymie ojciec [Carlo] Balić, Chorwat. 
Za tą sugestią poszła Komisja Centralna Przygotowawcza. Natomiast Sobór, gdy 
rozpoczął rozważania nad schematem o Kościele, od razu w licznych głosach 
przywołał mariologię do eklezjologii. Domagał się włączenia całej mariologii, nie 
jako jeszcze jednego rozdziału, tylko jako mocy działającej aktualnie w Kościele. 
Maryja jest nie tylko rozdziałem w teologii, nie tylko jakąś pozycją historyczną, 
która wypełniła swoje zadanie i przeszła do archiwum, ale jest aktualnie czynna. 
Określić dobrze charakter Jej aktualnej działalności to wysiłek dla myśli teologicz-
nej i zamówienie soborowe dla teologów czasów późniejszych.
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Ale w tej chwili widzi się jako konieczność, że nie można mówić o Kościele 
Boga Wcielonego, przemilczając o Matce Boga Wcielonego. To był postulat z auli 
soborowej tak natarczywy, że musiano zarządzić głosowanie orientacyjne, w ja-
kim kierunku redagować temat o Matce Bożej. Powołano dwóch referentów, z któ-
rych jeden miał przedstawić wszystkie argumenty przemawiające za włączeniem 
tematu o Maryi do schematu o Kościele, a inny, przemawiające za tym, aby temat 
ten opracować odrębnie. Pierwsze zadanie miał kardynał [Franz] König, drugie 
kardynał Rufino Santos z Filipin9.

Ludzie niezorientowani dopatrzyli się w tym walki dwóch obozów: konserwa-
tywnego i postępowego. Oczywiście, na czele tego postępowego postawili kardynała 
Königa, chociaż on rejestrował wszystkie racje, które przemawiały za połączeniem 
nie tylko tematycznym, ale funkcjonalnym mariologii z eklezjologią. Zasadniczo, 
według dawnych tez, powinien być właśnie konserwatystą, wstecznikiem, bo uak-
tywnił Maryję, a przecież „dość tej mariologii” – jak można było wyczytać w war-
szawskiej prasie postępowej, w „Słowie Powszechnym”, w „Znaku” i „Więzi”.

Natomiast kardynał z Filipin miał zadanie niewdzięczne, bo musiał przedsta-
wić racje, które przemawiały za opracowaniem jako temat odrębny. Jemu nadano 
nazwę konserwatysty, chociaż zasadniczo robił zupełnie co innego. Widać, że za-
gadnienie zakwalifikowania jest bardzo skomplikowane. Raz jest się konserwaty-
stą, drugi raz postępowcem, zależnie od zamówienia politycznego.

[Biskupi w] głosowaniu po tych dwóch referatach wypowiedzieli się za tym, 
aby ustawić Maryję w nadprzyrodzonym organizmie Kościoła i to w sensie funk-
cjonalnym. Miał to być wtedy rozdział VI. Dopiero później, gdy Komisja pracowa-
ła nad tematem, włączono jeszcze dwa inne rozdziały, tak że Konstytucja ostatecz-
nie jest ośmiorozdziałowa. Zawiera ona wszystkie zagadnienia całej współczesnej 
budowy Kościoła. Rozdział I: Misterium Kościoła – Chrystus. Rozdział II: Lud 
Boży. Rozdział III: Hierarchia. Wielki problem kolegialności w Kościele. Tego 
w tej chwili nie będę dotykał. Rozdział IV: Świeccy. Są oni właściwie Ludem 
Bożym, ale tu zostały uwydatnione specjalne zadania świeckich. Rozdział V: 
Zakony. Jest znamienne, że do tej nadprzyrodzonej struktury zostały wprowadzo-
ne zakony jako element współczesnej eklezjologii. Obecnie zakony w Kościele to 
już nie tylko jakiś rozdział z Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale to już jest teologia 
i to fundamentalna. Jest to zagadnienie niemal świeże. Teraz trzeba wydeduko-
wać teologiczne racje włączenia zakonów, jako organu, w normalne funkcjonowa-
nie Kościoła. Rozdział VI: O powszechnym powołaniu wszystkich do świętości. 
Rozdział VII: O realizacji eschatologicznych, czyli ostatecznych, celów Kościoła. 
Rozdział VIII: Maryja obecna w misterium Chrystusa i Kościoła. To jest materiał, 
który ustawiamy tylko schematycznie, jako pomoc dla wyobraźni. Będzie on teraz 
wymagał od wszystkich pracowników pióra i katedry profesorskiej, aby mówiąc 
o Kościele, mówili o jego strukturze od strony dogmatycznej, egzegetycznej, mo-
ralnej, liturgicznej, ascetycznej, mistycznej, socjologicznej, kulturalnej i tak dalej.
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Słowem, w tym układzie schematycznym zarysowuje się obecnie spis rzeczy 
dla wszystkich podręczników, które dostaną się kiedyś do rąk studentów teologii 
czy też innych, interesujących się religijną myślą teologiczną. To jest praca ol-
brzymia, ale już dzisiaj musi ona przesiąkać, i to mocno, do tradycyjnych tematów 
podręczników.

WOŁANIE O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Wnioskiem z takiej struktury Kościoła jest cała Konstytucja pastoralna 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym. To jest wniosek olbrzymi. Gdy się 
weźmie pod uwagę tylko same rozdziały części I, która jest bardziej zasadnicza, 
i II, która jest bardziej podzielona na wyodrębniające się tematy, to widać, jak 
szeroko pojmuje się widzenie Kościoła w świecie współczesnym. W części I jest 
to może mniej widoczne. Jest tam mowa przede wszystkim o człowieku, o osobie 
ludzkiej – jako „individuum, persona”10 – o jej duchowej strukturze, o aspekcie 
socjologicznym i płynących stąd jej prawach i obowiązkach. To temat olbrzymi 
i bardzo aktualny. Kościół ostatnio bardzo często do niego wracał, zwłaszcza 
Jan XXIII w encyklikach Pacem in terris, Mater et Magistra11. Jest to temat tak 
rozległy, że zajmują się nim wszystkie instytucje międzynarodowe, które znają 
cierpienia ludzi z czasów zwłaszcza ostatniej wojny i tym bardziej zastanawiają 
się nad tym, czym właściwie jest człowiek, szczególnie w oczach polityków i co 
oni są zdolni z człowieka zrobić.

Dlatego rozdział I ma olbrzymie znaczenie. Nadaje on Soborowi szczegól-
ny charakter obrony praw osoby ludzkiej, tak że właściwie można powiedzieć 
o Soborze, że jest Soborem humanistycznym, że staje w obronie człowieka. Pod 
tym względem rozdział ten ma olbrzymie znaczenie dla całej nauki o człowieku. 
Uaktywnia jeszcze bardziej cały traktat „De homine”12, ubogaca go swą tematyką 
i dzisiaj, ilekroć mówi się w teologii „de homine”, trzeba wprowadzić tam cały ten 
materiał.

To samo, gdy idzie o wspólnotę ludzką, o czym jest mowa zaraz w następ-
nych rozdziałach. Wspólnota ludzka to rzeczywistość wyrastająca z właściwości 
społecznych osoby ludzkiej. Homo – ens sociale, persona sociale13. To znowu 
jest zagadnienie olbrzymie i bardzo aktualne, z uwagi na to, że ciągle żyjemy 
na przełomie indywidualizmu i socjologizmu. Indywidualizm niemal nie dostrze-
ga w człowieku osoby, traktuje go jednostkowo. Cała współczesna ekonomia ma-
terialistyczna, marksistowska, wyrasta z indywidualizmu, z indywidualistycznego 
patrzenia na osobę ludzką lub też z socjologizmu, który znowu, nie dostrzegając 
w człowieku indywiduum, tak wprowadza osobę ludzką w kręgi różnych form 
życia społecznego, że właściwie tworzy z osób jakąś „massa damnata”14 i nawet 
niezbyt „redempta”15.
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Widzimy więc, jak do współczesnej myśli teologicznej, zwłaszcza do teolo-
gii ascetycznej i mistycznej, musi wejść ten rozdział I i II.

Bardziej wyraziste ukierunkowanie Konstytucji pastoralnej widać w czę-
ści II. Jest tam mowa o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, o kulturze i twór-
czości kulturalnej, o życiu społeczno-ekonomicznym i życiu międzynarodowym, 
politycznym.

Nie będę tego teraz omawiał, bo są to tematy za rozległe, tylko wskazuję na to. 
Wszyscy wołali o obecność Kościoła w świecie współczesnym i Sobór to wołanie 
pojął na serio. Chcemy być, jako Kościół, w świecie współczesnym, to znaczy 
w zagadnieniach małżeństwa, rodziny i wychowania. A ponieważ i w Warszawie 
o to wołano, więc mamy się na co powołać. Katolicy postępowi i komuniści, wszy-
scy nam wymyślali, że nie jesteśmy w świecie współczesnym. Więc wróciliśmy 
do Warszawy i jesteśmy w świecie współczesnym. Teraz chcemy, aby nas wpuścili 
do szkoły, do wychowania. Rzeczywiście, verbum nobile16.

To samo, jeśli idzie o ogromną dziedzinę twórczości kulturalnej, a więc pra-
sa, literatura, książka, teatr, kino, radio, telewizja. W porządku, jesteśmy gotowi 
włączyć się!

W III rozdziale drugiej części jest mowa „de vita oeconomica sociale”17. Jest 
to ujęte trochę materialistycznie. Zasadniczo, naprzód jest życie społeczne, które 
wyraża się w różnych formach, między innymi i w życiu ekonomicznym. A nie 
może być tak, jak uczy materializm, że naprzód jest życie ekonomiczne, jakaś rze-
czywistość ekonomiczna, z której dopiero wyrasta między innymi takie czy inne 
życie społeczne. Ale zostawmy to na boku. W każdym razie na Soborze na serio 
potraktowano wołanie: Kościół w życiu ekonomiczno-społecznym! Więc jesteśmy 
i chcemy na ten temat coś mówić.

Do mnie należało na Soborze, imieniem polskich Ojców Soborowych, zająć 
stanowisko wobec projektu rozdziału III. Powiedziałem to na swój sposób, z czego 
w Warszawie nie za bardzo byli zadowoleni, chociaż ja chciałem „być” w świecie 
współczesnym.

Ostatni problem: ukierunkowanie na życie międzynarodowe, a więc politycz-
ne. Krótko mówiąc: pokój – wojna, narody niedorozwinięte, zagłodzone, wszyst-
kie bolesne sprawy, formy obrony, broń nuklearna czy inna. To wszystko tam się 
znalazło. Znowu odpowiadamy na zamówienie światowe: Kościół jest potrzebny, 
nie możemy sobie dać rady, przychodźcie do nas i pomagajcie! – No, więc przy-
szliśmy. Z tego, jak wiecie, też nie wszędzie są zadowoleni […]18.

O ATMOSFERZE EKUMENIZMU SOBOROWEGO

Nie sposób mówić o wszystkim bardzo szczegółowo. Powiedziałem, że te 
dwie konstytucje to są jak gdyby dwa olbrzymie koła, zazębiające się, z których 
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pierwsze nadaje energię ruchową drugiemu, ale trzeba oliwy, trzeba atmosfery. 
Tą atmosferę wyraża Dekret o ekumenizmie, czyli o takiej postawie chrześcija-
nina, człowieka wierzącego, katolika, aby on raczej widział, uwrażliwiał się na to 
wszystko, co nas łączy z chrześcijanami nienależącymi do Kościoła katolickiego, 
z ludźmi wierzącymi czy szukającymi Boga, z poganami, z ludźmi niewierzącymi 
czy zwalczającymi wiarę w Boga, a więc z ateistami wojującymi. Według naszego 
przekonania mają oni bodaj najlepszy obraz Boga, stawiają Mu tak wysokie kwa-
lifikacje. Aż nie chce się uwierzyć w to, że taki Bóg może istnieć. Ciągle stawiają 
Mu duże wymagania, a patrząc na nas, mówią: gdyby naprawdę istniał taki Bóg, 
jak o Nim mówicie, to Wy, którzy w Niego wierzycie, bylibyście lepsi. No i mają 
rację. W stosunku do tych wszystkich ludzi wyszukać to, co jeszcze nas łączy, to 
sprawa niesłychanie trudna.

Jako przykład przytoczę własne doświadczenie. Kiedyś, jako biskup lubelski, 
poszedłem w święto Bożego Narodzenia do szpitala. Chodziłem po salach. W jed-
nej sali leżał jakiś poparzony człowiek. Poszedłem do niego, a od do mnie: O, 
biskup przyszedł! Myślałem, że biskup dziś jest w gościach, a biskup po szpitalu 
łazi. – Pogódź się bracie z tym. – Poszedłem do innego, a jego towarzysze mówią: 
Ten pan sobie nie życzy, aby ksiądz biskup wchodził. – Ja mówię: Jak to będzie 
wyglądało? Wszyscy się dowiedzą, że nie byłem u niego. W każdym razie po-
zwólcie, że wejdę. – Wszedłem. Człowiek wymęczony, wynędzniały, podniósł się 
na łóżku i zaczął krzyczeć: Do mnie nie. Nas nic nie łączy. – Nie zraziłem się tym, 
podszedłem do niego: Pan wybaczy, przyszedłem tylko życzyć zdrowia. Łączy 
nas przynajmniej wspólne człowieczeństwo, w imię którego do pana przyszedłem. 
Zaraz sobie idę. – Uspokoił się, złożyłem mu życzenia i poszedłem dalej. – Trzeba 
mieć postawę wyszukiwania tego, co łączy. Nie mówić wszystkim naokoło: Idź 
precz, nie mam z tobą nic wspólnego! Tylko: poszukajmy, może znajdziemy 
wspólny język. – To jest postawa ekumeniczna, która zresztą nie jest w Kościele 
czymś świeżym i nowym. Wiemy to dobrze z całej pracy i dziejów Kościoła.

To tyle, gdy idzie o tę atmosferę, która rzutuje w daleką przyszłość Kościoła.

SPRAWY POLSKI TYSIĄCLECIA NA SOBORZE

To właściwie powinno wystarczyć. Ale trzeba powiedzieć, przynajmniej 
krótko, że w takiej atmosferze soborowej rodziły się inicjatywy polskich bisku-
pów, którzy mieli świadomość, że Polska stoi w bramach Tysiąclecia. Prawie 
wszystkie episkopaty dopytywały się, co to jest polskie Tysiąclecie, Sacrum 
Poloniae Millennium, i jak Polska będzie je święcić. Chcieliśmy na to odpowie-
dzieć. Naprzód odpowiedzieliśmy przez szereg konferencji, które odbywaliśmy 
z różnymi episkopatami. Później, przez listy biskupów polskich do episkopatów 
całego świata, a raczej do konferencji episkopatów w różnych częściach świata. 
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Dotychczas wysłano 56 listów. Wreszcie, przez deklarację, którą w dniu 4 grudnia 
ogłosiliśmy na auli soborowej, zapraszając wszystkich Ojców Soborowych do mo-
dlitwy w intencji Polski Tysiąclecia. Jednocześnie „in signum unitatis et pacis”19 
rozdaliśmy wtedy dobrą kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która w cią-
gu kilkunastu minut znalazła się w rękach wszystkich biskupów całego świata 
katolickiego. Taka była atmosfera, która, jak byliśmy przekonani, w jakiś sposób 
ustawiała Polskę przez biskupów. I tu jest „peccatum orginale”20. W obliczu całe-
go świata, że tak powiem, uaktywniliśmy Kościół polski i chociaż tam mówi się 
krótko „Kościół milczący”, to jednak przekonywaliśmy, że to nie jest tak bardzo 
„Kościół milczący”, co powinno się w Warszawie podobać. Oczywista, nie szło 
nam tutaj o budzenie takich upodobań w kimkolwiek. Działaliśmy obiektywnie.

Zainteresowanie Polską jest za granicą olbrzymie. Trudno to nawet wypo-
wiedzieć. Nasza inicjatywa jeszcze bardziej ożywiła to zainteresowanie, chociaż 
Polska już przedtem, w czasie I, II i III sesji, umiała znaleźć formę zainteresowa-
nia sobą biskupów świata, zwłaszcza przez modlitwy, czuwania soborowe, przez 
„Soborowy czyn dobroci” i tak dalej. Ojcowie Soborowi całego świata wiedzieli, 
że Polskę stać na inicjatywę religijną, niespotykaną w innych krajach katolickich, 
która świadczy o żywotności Kościoła polskiego. Może za dużo powiedzieliśmy 
o tej aktywności Kościoła w Polsce, bo przez to, chociaż tego nie zamierzaliśmy, 
dowiedliśmy, ż pomimo wszystko Kościół ten dotychczas nie dał się zwalczyć i za-
chował swą wartość. Podczas gdy PAX i inne instytucje usługowe już przekonały 
cały świat, że Kościół ten, chociaż ma „pełną” wolność, ale właściwie znaczenia 
nie ma, i że jest wsteczny, zacofany, raczej nacjonalistyczny niż teologiczny, że to 
jest szowinizm religijny. To wszystko można było wyczytać w prasie, zwłaszcza 
francuskiej, częściowo niemieckiej, a niekiedy belgijskiej, nawet szwajcarskiej 
czy włoskiej i tak dalej.

Nasza inicjatywa, a zwłaszcza treść listów, pokazała, że Kościół polski nie 
jest tak bardzo uwsteczniony, że ma zdrową aktywność religijną. To Kościół teo-
logiczny, który umie myśleć kategoriami teologicznymi i wyciągać wnioski dla 
konkretnego życia i konkretnych postaw. Umie wznieść się na wysoki poziom 
ascetyczny, a nawet mistyczny. Umie przebaczać. A więc, nie jest szowinistyczny, 
nacjonalistyczny, jak ciągle w nas wmawiano i jak nas przedstawiano. Tak olbrzy-
mie znaczenie więc miały te dokumenty, a zwłaszcza ten najbardziej sporny. To 
znaczy ten, który zrobiono spornym, bo z początku prasa komunistyczna przyjęła 
nasz list do Niemców21 z wielkim entuzjazmem, a dopiero potem ten entuzjazm 
się zmienił. Sam czytałem we włoskim piśmie komunistycznym „L’Unità” tak za-
chwycający artykuł na temat naszego listu do biskupów niemieckich, że nie wiem, 
czy mógłbym napisać lepszy.

Nadto, wielu naszych nieprzyjaciół zawodowych, to znaczy opłaconych, bo 
zawód zawsze łączy się a posteriori22 z zapłatą, jak na przykład Hansjakob Stehle23, 
następnie pan [Georges] Hourdin24 z wydawnictwa „Informations Catholiques 
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Internationales”, nawróciło się od jednego zamachu i przesłało na moje ręce entu-
zjastyczne listy jeszcze do Rzymu.

Z tego wynika, że ten list „chwycił” i że wszystkie pracowicie ustawiane za-
rzuty przeciwko Kościołowi polskiemu właściwie upadły. Zmarnowały się wielkie 
pieniądze, które wydano katolikom usługowym, aby taką opinię tworzyli. A jak się 
zapłaci i nic z tego nie wyjdzie, to ludzie ekonomiczni są źli. Rozpoczęła się, ze 
znacznym opóźnieniem, złość – myślę, że też na zamówienie – i ta złość, jak wie-
cie, trwa do tej pory. Ta złość ma swoje trzy etapy, jak gdyby trzy obrazy tryptyku: 
sam list, paszport i mowa historyczna25. Ona już w dużym stopniu wyjaśniła sytu-
ację, ale ponieważ listów jest 56, więc uciechy będziemy mieli jeszcze dość długo.

Ponieważ tutaj wśród Was na pewno nie brak historyków, dla ich informacji 
chcę powiedzieć, iż wysyłając list do biskupów niemieckich, wiedzieliśmy, że ich 
historyczne poglądy na dzieje polsko-niemieckie na tym pograniczu od czasu 
Mieszka, Bolesława Chrobrego, zjazdu [w roku tysięcznym], Ottona III i tak dalej 
różnią się od naszych, dlatego też postanowiliśmy dać biskupom niemieckim po-
moc interpretacyjną i pokazać, jak my oceniamy te dzieje.

Stąd zaofiarowaliśmy książkę, która drukuje się w „Sacrum Poloniae 
Millennium”, jako pierwsza bodaj autentyczna polska historia Kościoła rzymsko-
katolickiego w Polsce, autorstwa rzeczywiście profesora [Oskara] Haleckiego. 
Jednak to nie jest książka omawiana szeroko przez naszych historyków. Książka, 
którą omawiano, to są Dzieje Polski, napisane w czasie wojny dla doinformowa-
nia Anglików. Książka ta została napisana po angielsku i wydana po angielsku 
w czasie wojny. Dopiero około 1954 roku została przełożona na język polski. 
Wydawnictwo „Veritas” wydało ją w Londynie26. W Polsce książka ta jest znana. 
Myślę, że jest tu więcej niż 18 egzemplarzy, co najmniej 2000. Ale nie o to idzie.

Idzie o to, że myśmy ofiarowali biskupom niemieckim nie tę książkę, tylko tę, 
która właśnie się drukuje, a którą chcieliśmy wydać wcześniej. Mieliśmy nadzieję, 
że tu w Polsce wydamy 3-tomowe dzieło zbiorowe pod redakcją księdza prałata 
[Zdzisława] Obertyńskiego. Jednak powiedziano nam, że dopiero, jak się skończy 
Millennium. Na gwałt więc musieliśmy się starać o książkę, która teraz się drukuje 
i na jesieni będzie wydana w Rzymie. Wtedy okażą się różnice interpretacyjne.

Sami Niemcy, a raczej biskupi niemieccy, rozmawiając na te tematy z nami, 
prosili, abyśmy nie powoływali się na argumenty historyczne, bo to ich nie prze-
konuje. Oni są wychowani w historycznej szkole dworskiej. Jest to raczej historia 
państwowa, „ad usum Delphini”27. Na każdy fakt, na każde historyczne zdarze-
nie mają swoją interpretację państwową. Natomiast mówią tak: na nas działają 
dwa argumenty, które zawsze dobrze jest stawiać. Pierwszy argument: Niemcy 
wyrządziły Narodowi polskiemu wielką krzywdę i tego bardzo się wstydzimy. – 
Oni się tego wstydzą. Nie trzeba myśleć, że wszyscy są takimi, jak ci, co czytają 
„Soldatenzeitung”. Dużo jest innych ludzi. Gdyby otworzono granice, to tłumy 
młodzieży niemieckiej przyjechałyby do Polski z pielgrzymką zadośćczyniącą. To 
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jest ruch ogromnie silny w tej chwili w Niemczech. Biskupi, księża przyjechaliby 
do Oświęcimia, na Majdanek, do Treblinki w tym duchu. Oni tego chcą. Ten ruch 
jest bardzo silny i bardzo wychowawczy, moim zdaniem.

A drugi argument ten, że obecna sytuacja Polski tego po prostu wymaga. To 
jest postulat „być albo nie być” państwa polskiego. Po utraceniu ziem wschodnich, 
których – jak oni mówią, nie ja – Wam nie oddadzą, gdybyśmy teraz jeszcze ode-
brali Ziemie Zachodnie, to Polska właściwie jako państwo nie mogłaby istnieć. 
– Ten argument bytowy na nich działa.

Oczywiście, można tak czy inaczej przyjmować to oświadczenie. Ja powta-
rzam je dlatego, że usłyszałem je ze zbyt poważnych ust – od kardynała [Juliusa] 
Döpfnera i kardynała [Josepha] Fringsa z Kolonii, którzy wielokrotnie mi to po-
wtarzali i nie tylko w swoim imieniu.

Tak więc, Drodzy Moi, myślę, że cokolwiek wypadnie ucierpieć dla tej spra-
wy, to warto, bo autorytet Kościoła polskiego ogromnie się podniósł w całym świe-
cie. Wszystkie knowania, zmierzające do tego, aby katolicyzm polski przedstawić 
w ciemnych barwach, zawaliły się. Dopiero trzeba było sztucznie budować coś 
nowego. A że nam może być troszkę przykro, nieprzyjemnie, to raczej mała szkoda 
w porównaniu z wielkimi korzyściami, które osiągnęliśmy. Do tego dodajmy jesz-
cze korzyść chrześcijańską, wspaniały dodatek do rachunku sumienia dziewięciu 
lat Wielkiej Nowenny, że jeszcze nie bardzo umiemy kochać nieprzyjaciół, cho-
ciaż to jest najlepsze „rzucanie węgliv rozżarzonych na głowę”. Taka wiadomość 
też się przyda, aby Polacy odmawiali słowa „odpuść nam nasze winyv...” do koń-
ca, a nie zatrzymywali się w połowie. To dla Was, jako przyszłych kapłanów, może 
mieć znaczenie wychowawcze.

Drodzy Moi, to była druga część mojego wywodu, tak zwana pogodna.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Dosł. „przedmiotu, wokół którego”, o którym mowa.
2 Zob. tekst nr 34, przyp. 1.
3 Po fakcie.
4 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
5 Kamień węgielny.
6 Dziecię nam się narodziło; por. Vlg (1956) – Is. 9,6; por. BT IV – Iz 9,5.
7 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi (29 czerwca 1943).
8 Por. 1 Kor 12,12-13.27.
9 Kard. Rufino Jiao Santos (1908–1973); arcybiskup Manili. Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1931; sakrę biskupią przyjął w 1947; w 1960 kreowany kardynałem. Ojciec Soboru Watykańskiego II.
10 [Jako] osobie niepodzielnej.
11 Jan XXIII, Encykliki Pacem in terris (11 kwietnia 1963); Mater et Magistra (15 maja 

1961).
12 O człowieku.
13 Człowiek – byt społeczny, osoba społeczna.
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14 Masę potępioną.
15 Odkupioną.
16 Słowo szlacheckie.
17 O życiu ekonomiczno-społecznym.
18 Przerwa w nagraniu na taśmie magnetofonowej.
19 W znaku jedności i pokoju.
20 Grzech pierworodny.
21 Ksiądz Prymas mówi o Orędziu biskupów polskich do ich niemieckich Braci 

w Chrystusowym urzędzie pasterskim z 18 listopada 1965.
22 Po fakcie, w następstwie faktu.
23 Zob. tekst nr 34, przyp. 27.
24 Zob. tekst nr 29, przyp. 7.
25 Por. tekst nr 29, przyp. 3.
26 Oskar Halecki, Historia Polski, tł. Jan Bielatowicz, Zofia Kozarynowa, Londyn 1958.
27 Zob. tekst nr 34, przyp. 23.

37

SZKOŁA MIŁOŚCI BEZ GRANIC…
Do niewidomych w dniu ich święta

Warszawa, kościół Świętego Marcina, 20 lutego 1966

Najmilsze Dzieci Moje!

Przed chwilą kapłan odczytał nam wyjątek z Lekcji według Pierwszego Listu 
świętego Pawła do Koryntian1 i urywek z Ewangelii2. Niedziela dzisiejsza zwana 
jest niedzielą Pięćdziesiątnicy. Za kilka dni Kościół Boży posypie popiołem nasze 
pochylone głowy i rozpocznie się wielkie misterium zdobywania dzieci Bożych 
przez Syna Ojcu Niebieskiemu. Będzie okazywać się wielka miłość, którą Bóg ma 
do swoich dzieci. W szczególny sposób Kościół będzie przypominał nowy porzą-
dek na świecie Bożym, porządek miłości.

Wspaniały jest urywek z Pierwszego Listu świętego Pawła do Koryntian. 
Odsłania nam takie szczyty miłości, która ma w nas działać, iż niekiedy wydaje 
się nam, że przekracza to nasze możliwości. Niewątpliwie, by posiąść tak wielką 
miłość, trzeba mieć wiele mocy Bożych. Właściwie każdy z nas osobno nie jest 
w stanie wypełnić przykazania miłości bez reszty. Jest to i działanie własne czło-
wieka wspieranego łaską, ale też działanie wspólne, społeczne. Gdy wspieramy 
jedni drugich, gdy prawdziwie miłujemy społecznie, wtedy rozmaite właściwości 
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tej potęgi, jaką jest miłość, ujawniają się jak w barwnej mozaice najrozmaitszymi 
odcieniami i promieniami.

Możemy niekiedy wątpić, czy taka miłość jest dla tej ziemi. Dlatego potrzeba 
nam przykładu. Musimy mieć obraz tej miłości, aby uwierzyć w możliwość jej 
urzeczywistnienia. I oto sam Chrystus Pan, który powiedział: „Nie masz większej 
miłości nad tę, gdy ktoś duszęv daje za braci”, taką największą miłość nam okaże. 
Stąd zapowiedź Jego męki. „Potrzeba, aby Chrystus był pojmany, oplwany, wy-
dany poganom, ubiczowany, na śmierć skazany i aby umarł, ale trzeciegov dnia 
zmartwychwstanie”.

Rozumiemy w tym Chrystusa. Nie wystarczy mówić o miłości, trzeba poka-
zać, jak ma być ona wykonywana. Słowa są skromne, słabe, mało pojemne, jest 
przedziwna nieudolność słów. Czasem zdobywamy się na słowa pełne miłości, ale 
wiemy, jak niewiele można zaczerpnąć drobnymi, maleńkimi słowami, jak łyżecz-
kami, z morza nieogarnionej miłości.

Światu bardzo potrzeba miłości. Świat musi mieć ciągle przed oczyma wzór 
nieogarnionej miłości, nie tylko słowem, ale czynem. Dlatego Słowo Żywota, 
Jezus Chrystus, Bóg, który stał się Człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego 
zbawienia, pokazuje się nam nie tylko jako Słowo głoszące miłość, ale pokazuje 
też czyn pochodzący z miłości. Szczytowym czynem miłości jest Jego obecność 
na krzyżu i gotowość do oddania swojego życia za braci. To jest potężna, wspania-
ła lekcja dla ludu Bożego, dla dzieci Kościoła Chrystusowego, dla świata chrze-
ścijańskiego, który całej rodzinie ludzkiej musi pokazać, że miłujemy nie tylko 
słowem, ale uczynkiem i prawdą.

Może nas, przesadnie wyestetyzowanych ludzi wieku XX, razi realizm krzy-
ża, na którym zwisa udręczone ciało Boga-Człowieka, które, zda się, zanika, za-
traca swą przedmiotową jakość, jak gdyby spala się w miłości, jak ten konturowy 
wizerunek krzyża przed nami3. Ale taki obraz bardzo potrzebny jest współczesne-
mu światu. Jesteśmy oswojeni z pojęciem, ze słowem „miłość”. Wszyscy o tym 
mówimy, wszyscy się o nią upominamy. Ale chcielibyśmy tylko sami z niej korzy-
stać. Nie zawsze radzibyśmy dopuścić do udziału w miłości innych. Szczególniej 
brak nam umiejętności czynienia z siebie narzędzia ofiary dla innych, wyrzeczenia 
się siebie.

Kościół katolicki wysoko wyniósł znak krzyża. Pomimo że esteci ostrzegają 
nas przed realizmem krzyża w świątyniach, uważamy, jest to znak najbardziej ak-
tualny na wiek XX, gdy człowiek jest pogrążony sam w sobie, ma w sobie pełne 
upodobanie, działa tylko dla własnego dobra i nie chce nic z siebie dać innym. 
Wszystko konsumuje we własnym zakresie, tak że uczynki miłosierne niemalże 
zanikają. Lubimy płacić tylko w drodze kontraktu: Do ut des – daję, abyś dał, 
i sprawa skończona. Natomiast jest w zaniku działanie bezinteresowne, dobrowol-
ne wyrzekanie się siebie, posiadanych przez nas dóbr czy też środków wartości, 
które mogłyby służyć innym.
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Rzecz znamienna, że w miarę jak nasze życie się uspołecznia, zanika wrażli-
wość na potrzebę okazywania miłości innym. Jesteśmy uspołecznieni i uspołecz-
niani, ale niejako przez przymus i zbyt jednostronnie rozumiemy zadanie uspołecz-
niania. Chcielibyśmy, aby wszyscy uspołecznili się na nasze dobro. Nie myślimy 
o uspołecznieniu samych siebie na dobro innych. Dlatego musi stać w XX wieku 
w świątyniach i przed oczyma ludzi uspołecznionych, a jednak zmaterializowa-
nych, znak krzyża, aby pobudził nas do współcierpienia z ludźmi, do współczucia 
wobec nich, do uspołeczniania się duchem, do mobilizowania wszystkich najlep-
szych mocy człowieka na rzecz innych. Wtedy dopiero urzeczywistni się obraz 
przedstawiony w Pierwszym Liście świętego Pawła do Koryntian, w rozdziale 
trzynastym.

Zważcie, jakich wielkich duchowych właściwości potrzeba, abyśmy umie-
li dobrze miłować. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, 
nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie szuka swego, nie wpada 
w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli 
się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzie-
ję, wszystko wytrzyma”.

To jest recepta, według której przepracowujemy własne serce i według której 
mamy uspołecznić się, wyjść z siebie, wydobyć się z opoki naszego egoizmu, sa-
molubstwa, upodobania w sobie. Musimy umieć służyć innym nie tylko groszem, 
który niecierpliwie wydobywamy z kieszeni i rzucamy nieumiejętnie, ale idzie też 
o uspołecznienie wszystkich wartości, które człowiek nazbierał we własnej duszy, 
a więc duchowych i intelektualnych, wartości woli, serca, zasobów wiedzy, naby-
tych sprawności, zdolności wrodzonych lub rozwiniętych i zasobów ducha, na-
szych cnót. To są też dobra społeczne. Człowiek zawsze jest istotą społeczną, nie 
tylko w stosunku do tego, co posiada w kieszeni i w spichlerzu, ale i w stosunku 
do tego, co posiada w umyśle, woli i sercu.

Niekiedy zbyt jednostronnie pojmujemy uspołecznienie własności, bo widzi-
my w niej dobra raczej materialne. Trzeba to pojęcie rozszerzyć. Uspołecznienie 
własności dotyczy i naszych własności duchowych, zasobów intelektualnych, war-
tości ducha, naszych cnót, wszystkiego, co jest jakimś dobrem w osobie ludzkiej, 
co jest nam dane lub też przez nas nabyte.

Gdy umiera człowiek wspaniały, mądry, wielki naukowiec, odkrywca, pisarz, 
wiemy, że zabiera z sobą wszystko. Nie może zapisać w dziedzictwie najbardziej 
umiłowanym dzieciom ani swoich talentów, ani zebranej wiedzy, ani konceptów 
na nowe pomysły, książki czy odkrycia. To wszystko przepada. Wtedy bolejemy 
podwójnie, że umarł człowiek i że umarł taki człowiek, który zabrał z sobą tyle 
wartości, niedostatecznie wykorzystanych. Gdy o tym pamiętamy, tym bardziej 
mamy obowiązek sumienia służyć tymi dobrami, dopóki życie na to pozwala. Tym 
więcej musimy pamiętać, że wszystkie wartości przez nas zdobyte, nie tylko mate-
rialne, ale przede wszystkim duchowe, muszą służyć innym.
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Przypomina nam to Chrystus, który umiał duszę swą dać za braci. To jest 
nazwane na świecie największą miłością.

Jak więc aktualny jest krzyż! Jak on jest dzisiaj potrzebny! Musi stać przed 
oczyma ludzi jako najwspanialsza szkoła uspołecznienia człowieka. Jak aktualna 
jest Ewangelia i praca Kościoła w czasach dzisiejszych, gdy tyle jest deklamacji 
o życiu społecznym i, zda się, wszystko jest uspołecznione w dziedzinie material-
nej, ale w dziedzinie ducha człowiek został samolubem, egoistą, egocentrykiem, 
kręcącym się wokół siebie i myślącym tylko o sobie.

Najmilsze Dzieci! Wy wszyscy, obecni w tej świątyni z racji dorocznego święta 
niewidomych, zapewne macie w waszej świadomości to, jak ludzie Boży umieją 
z przykładów Chrystusa czerpać miłość i służyć nią innym. Dzieło Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi ze swoją centralą w Laskach, całe dzieło matki Czackiej4, 
łącznie z powołaniem przez nią do życia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
[Służebnic] Krzyża, jest wzięte z tajemnicy krzyża Chrystusowego i z woli służenia 
najlepszymi wartościami ducha cierpiącym, o których się często zapomina, których 
się nie dostrzega, dla których często nie ma pełnego zrozumienia. Trzeba wczuć się 
dobrze w to dzieło, powstałe z pełnej miłości do ludzi, którzy są Bożymi dziećmi, 
którym należy się miłość, okazana przez Chrystusa na krzyżu całej rodzinie ludzkiej.

W tej chwili, czcząc pamięć wszystkich, którzy poświęcają się dziełu opie-
ki nad ociemniałymi, rozumiemy, że w ich duszach wszystko pochodzi z gorącej 
miłości ku ludziom, z ducha apostolskiego, a ma swoje źródło w obrazie krzyża 
Chrystusa, który nas nauczył największej miłości: duszę swą dać za braci.

Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy na naszych oczach wzięli 
z krzyża Chrystusowego i dali nam przykład, jak trzeba swoją duszę, wszystkie 
wartości i moce, oddać za braci.

Należę do tej gromadki ludzi, która blisko 40 lat patrzy na dzieło matki 
Elżbiety Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W naj-
rozmaitszych sytuacjach współpracowaliśmy z sobą, a najbardziej w trudnym mo-
mencie Powstania Warszawskiego, kiedy człowiek wyzwalał się z siebie bardziej 
niż w innych okolicznościach i lepiej pokazywał, kim jest. W takich sytuacjach 
miałem możność patrzeć na Założycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek cierpiących pod krzyżem. Widziałem, jak 
życie tej kobiety całkowicie, bez reszty skierowanie było ku tym najbiedniej-
szym. W czasie Powstania Warszawskiego, gdy Zakład był zagrożony, gdy zza 
Wisły leciały pociski artyleryjskie na rejon Izabelina, Wawrzyszewa, Lasek, Wólki 
Węglowej i innych, wtedy matka Czacka troszczyła się przede wszystkim o ociem-
niałych, o zabezpieczenie małych dzieci i niewidomych staruszek, dbała o to, aby 
przede wszystkim im służyć, niepomna na swoje osobiste bezpieczeństwo. Myśląc 
o bezpieczeństwie innych, nie chciała opuścić dzieła, w które włożyła lata swej 
pracy. I wytrwała tam do końca, chcąc jak najbardziej czuwać nad tym, aby nie 
zniszczało dzieło jej życia, dzieło miłości, wyrosłe z natchnień krzyża.
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Bóg był miłosierny, był wtedy bodaj bliżej niż kiedykolwiek indziej i nie 
odmawiał swojej opieki. Zakład ocalał. Powoli wrócili ci, których ubezpiecza-
no poza Zakładem. I dziś, dzięki Bogu, Zakład żyje, nadal czerpie natchnienie 
z krzyża i służy największą miłością, na jaką można się zdobyć, aby duszę swą 
dać za braci.

Gdy patrzymy na bohaterską pracę dnia każdego sióstr franciszkanek służą-
cych niewidomym, na pracę personelu wychowawczego i opiekuńczego w zakła-
dach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czy w innych instytucjach, 
wiemy, że gorliwość, troskliwość, uczynność, bliskość, serdeczność, delikatność, 
brane są z umiejętności miłowania, którą wysławiał słowami święty Paweł, a któ-
rej najdoskonalszy przykład dał Pan nasz, Jezus Chrystus. Toteż dziękujmy dziś 
Bogu, w święto niewidomych, mając przed oczyma obraz Chrystusa, który swo-
im: „chcę, abyś przejrzał”5, wlał otuchę i nadzieję w człowieka cierpiącego spod 
Jerycha. Zachowajmy w sobie ten obraz, aby był dla nas wszystkich otuchą, aby 
był dowodem, że miłość na tym świecie nie wygasła, i zachętą, aby jeszcze bar-
dziej ją rozwijać.

A my wszyscy, jedni drugich brzemiona nosząc, starajmy się, aby nasza mi-
łość, choć w części, była podobna do tego obrazu, który tak cudownie odmalował 
nam Apostoł Narodów.

Składam Wam, w dniu święta niewidomych, swoje najlepsze uczucia i życze-
nie, abyście w swej drodze pogodnie szli ku prawdziwej Światłości, która oświeca 
wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. Jednocześnie wypowiadam 
nadzieję, że nie zabraknie Wam miłości.

A teraz Wam, tu obecnym, i wszystkim, którzy Wam będą świadczyć dobro, 
udzielę błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa

1 Lekcja z formularza Mszy Świętej w niedzielę Pięćdziesiątnicy; MszRz (1965) – 1 Kor 13,1-13.
2 Ewangelia z formularza Mszy Świętej w niedzielę Pięćdziesiątnicy; MszRz (1965) – 

Łk 18,31-43.
3 Ksiądz Prymas mówi o figurze Chrystusa wiszącej na bocznej ścianie kościoła, spalonej 

częściowo w czasie Powstania Warszawskiego,.
4 Róża Elżbieta Czacka (1876–1961), założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 

Służebnic Krzyża obejmującego opieką osoby niewidome. W czasie Powstania Warszawskiego zor-
ganizowała w Laskach szpital powstańczy, w którym kapelanem był ks. Stefan Wyszyński.

5 Por. Mk 10,46-52.
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38

W WARSZAWSKIM LORETO  
– O POTRZEBIE MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA

Niedziela Pięćdziesiątnicy

Warszawa-Leszno, 20 lutego 1966
Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Liturgia niedzieli zwanej Pięćdziesiątnicą w dwóch tekstach Pisma Świętego 
przedstawia nam istotną duchowość chrześcijaństwa. W tekście Lekcji mszalnej1 
Kościół posłużył się słowami świętego Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian, 
rozdział trzynasty, i tam przedstawił nam wspaniałość najważniejszego prawa, 
największej mocy, istotnej wartości, która tworzy wszystko, która pochodząc od 
Boga, spływa na ludzi, w nich się objawia i napełnia świat. To miłość.

Ale Pawłowe hymny na cześć miłości są słowami, chociaż Apostoł poparł 
je swoimi czynami. Jednak światu potrzeba takiego wzoru miłości, który stale 
byłby przed oczyma ludzkimi. O takim wzorze mówi nam Ewangelia według 
świętego Łukasza, przeznaczona na dzisiejszą niedzielę2. Oto Chrystus mówi 
do swoich uczniów: „Idziemy do Jerozolimy i wypełni się wszystko, co jest na-
pisane przez proroków o Synu Człowieczym. Będzie wydany poganom, wyśmia-
ny, ubiczowany, oplwany, a po ubiczowaniu zabiją go i dnia trzeciegov zmar-
twychwstanie”. Dodaje dziejopis Boży, że słuchacze Chrystusowi nic z tych 
słów nie zrozumieli. Chrystus jednak od początku mówił: Potrzeba, aby się to 
stało. Musi bowiem pozostać dla całej ludzkości wzór potężny i wymowny, który 
by stanął przed oczyma wszystkich. „Nie masz bowiem większej miłości nad tę, 
gdy ktoś duszęv swą daje za braci”. „Pożyteczną jest rzeczą, aby jeden umarł 
za braci, a nie cały naród zginął”3. To są Chrystusowe zapowiedzi. Chrystus Pan 
przyszedł na świat z wyraźnym zadaniem, aby „dać duszę za braci”, aby ustano-
wić wymowny wzór, aby ustawić przed narodami znak, któremu będą one ufać, 
znak krzyża świętego.

Wypowiedzi Chrystusa nie były gołosłowne. Na każdym kroku dawał On 
przykłady głębokiej wrażliwości na człowieka. Oto zaraz po tych bolesnych sło-
wach, gdy zbliżano się do Jerycha, okazała się niedola ludzka. Podszedł ociem-
niały. Cóż może być bardziej bolesnego? Woła on, ufa, ma nadzieję, to jedyna 
dla niego sposobność: „Jezusie, [synu] Dawidów, zmiłuj się”4. Uciszają go, jak 
mogą, ale nikt nie zdoła zagłuszyć tego wołania nadziei, gdy nieszczęsny czło-
wiek szuka dla siebie ostatniej deski ratunku, jedynej sposobności. Chrystus za-
trzymał się i spełnił jego prośbę. Nieszczęśliwy człowiek przejrzał.
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Wszystko to jest pełne Bożych tajemnic, które do nas przemawiają. Przemawia 
do nas ten człowiek wołający, jak cała ociemniała ludzkość, która w swej niedoli 
też woła o to, aby nareszcie mogła przejrzeć i ujrzeć światłość prawdziwą, która 
oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.

Niewidomy człowiek spod Jerycha, tak natarczywy i nieustępliwy, może być 
wyrazem nadziei całej rodziny ludzkiej, która zawsze woła, nigdy nienasycona i cią-
gle pełna pragnień, czegoś lepszego. A choćby posiadła wszystką miłość, jeszcze jej 
to nie wystarcza, bo jak mówi Apostoł: „Ja jeszcze wyższą miłość wam pokażę”5.

Przykłady miłości, podane w dzisiejszym urywku Lekcji mszalnej, są potęż-
ne i wspaniałe, a jednak nie wystarczą. „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca. Gdybym miał dary pro-
roctwa, znał wszystkie tajemnice, posiadł wszystką wiedzę, a wiarę miałbym taką, 
iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym jestem. I gdybym na żywie-
nie ubogich rozdał wszystką majętność swoją, a ciało swoje wydał na spalenie, 
a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże”6.

Te słowa świętego Pawła, pisane przed dziewiętnastoma wiekami, można 
przenieść na czasy wieku XX. Przecież współczesny człowiek mówi językami lu-
dzi i niemalże aniołów, a jednak te mowy ludzkie są jako miedź dźwięcząca, jako 
cymbał brzmiący, bo brak im jednego – miłości. Współczesny człowiek zna nie-
mal wszystko. Posiadł wszystkie tajemnice, wszelką wiedzę, porywa się na rzeczy 
niemożliwe. Można powiedzieć, że ma taką wiarę w swoją potęgę, iż niemal góry 
przenosi, tak jak przeniesiono tę świątynię7, ale gdyby miłości nie miał, niczym 
jest. I dziś nie brak ludzi ożywionych najlepszymi intencjami, mnożących czyny 
dobre, rozdających wszelką swoją majętność, zda się, rozdzierających swoje ciało, 
aby nim obdzielić innych. Ale może jednego im brak, miłości, i dlatego to wszyst-
ko nic nie pomoże.

Czy te tragedie, wypowiadane językiem dawnym, Pawłowym czy Łuka-
szowym, nie są tak bardzo współczesne, tak bardzo osadzone w niedoli wieku XX?

JEZUS I MARYJA UKAZANI PRZEZ SOBÓR DZISIEJSZEMU ŚWIATU

Niedawno zakończył się Sobór Watykański II. W dniu 8 grudnia ubiegłego 
roku, po czterech latach pracy w Bazylice Świętego Piotra, papież Paweł VI wy-
prowadził dwa i pół tysiąca biskupów katolickich na wielki plac przed Bazyliką 
Piotrową. [Na] ich oczach posyłał do całego świata współczesnego swoje message. 
Grupy kardynałów, po trzech, w towarzystwie świeckich katolików stawały na po-
dium i przemawiały imieniem Soboru do różnych grup ludzkich. Przemawiali 
do tych, co rządzą państwami, do ministrów, premierów, królów, zapraszając 
wszystkie narody do pokoju Bożego na tej ziemi; przemawiali do uczonych, na-
ukowców, myślicieli, aby prawdę czynili w miłości; do inżynierów, architektów, 
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do całej twórczej inteligencji specjalistycznej, aby dzieła swoje sprawowali w mi-
łości; przemawiali do wychowawców i nauczycieli, do tych, co formują duszę na-
rodu, aby młodym pokoleniom pokazywali Drogę, Prawdę i Życiev; przemawiali 
do nieszczęsnych i cierpiących.

W tej ostatniej grupie kardynałów znalazłem się i ja. Tuż obok mnie stał nie-
szczęsny człowiek ociemniały, którego prowadził jego przyjaciel, wierny pies. 
Po naszym message ociemniały, prowadzony przez psa, poszedł do tronu papie-
skiego. Papież wstał i przywiązał na szyi przyjaciela człowieka, na wstążce, brązo-
wy medal. Przyglądaliśmy się tej scenie z wielkim wzruszeniem. Nawet psie serce 
zasługuje na uznanie, jeżeli w nim wyczuje się wierność i takie uczucie, na które 
stać zwierzę, a które jest potrzebne od zwierzęcia człowiekowi.

Te message poszły w świat. Na placu stała rzesza ponad pięćdziesięciu tysię-
cy ludzi. Tuż obok biskupów i kardynałów na trybunach zasiadały przedstawiciel-
stwa i misje specjalne niemal wszystkich państw całego świata, które były żywo 
zainteresowane tym, co działo się na Soborze i tym, co działo się w dniu 8 grudnia, 
na forum Sancti Petri8, gdy Sobór się kończył.

Niestety, przedstawicielstwa mojej Ojczyzny, choć jest katolicką, jeszcze tam 
nie było.

Temu niezwykłemu widowisku, które obserwował cały świat, patronowała 
Matka Najświętsza, jak w tej chwili nam tu patronuje słodka Pani z Leszna. Z ele-
wacji Bazyliki Piotrowej spływał wielki arras, na którym Maryja niosła Dziecię 
na swoich macierzyńskich ramionach. To Dziecię wyrywało się z Jej rąk do bisku-
pów, do misji wszystkich państw, do najrozmaitszych delegacji, do ludu stojącego 
na placu Świętego Piotra. Maryja Je powstrzymywała, ale nie zatrzymywała, bo 
Matka pięknej miłości jest po to, aby światu dać Zbawiciela, który jest Miłością.

Pozwólcie, że w tej świątyni maryjnej rzucę ku rozważaniu kilka myśli na te-
mat, jak szczególną pozycję zajęła z woli Bożej Maryja na Soborze. Na Soborze 
nic się nie działo bez woli Bożej. Sobór nie był zebraniem polityków. To nie był 
parlament, ale zebranie ludzi wierzących i miłujących, którzy przez wiarę i miłość 
wydzierali ze swoich serc, co najlepsze, aby współczesnemu głodnemu światu dać 
to, czego on łaknął.

Sobór był przede wszystkim religijnym zgromadzeniem ludzi wierzą-
cych. Takiemu Soborowi od początku patronowała Maryja. Nie zapomnę nigdy, 
gdy w roku 1962 przyjechałem do Rzymu na posiedzenie Komisji Centralnej 
Przygotowawczej do Soboru, której byłem członkiem. Prezydował jej papież 
Jan XXIII. W czasie posiedzenia, modląc się, oddał Sobór i jego prace pod opie-
kę Matki Bożej Częstochowskiej, o której powiedział: „Madonna Nera mihi 
carissima…” – to znaczy „Czarna Madonna jest mi najdroższa, od dziecięcych lat”. 
Był jeszcze chłopcem, gdy w jego domu bardzo żywo podtrzymywane były trady-
cje miłości ku Narodowi polskiemu. Sam nieraz opowiadał, ile razy ze wzrusze-
niem czytał Sienkiewicza. Zapamiętał sobie wiele nazw, nazwisk, scen i zdarzeń 
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z Trylogii i bardzo często wracał do nich myślą. Może właśnie pod wpływem tego, 
jeszcze jako arcybiskup, legat papieski na Bałkanach, przybył do Częstochowy 
i modlił się na Jasnej Górze.

Na Jasnej Górze był Pius XI, jako nuncjusz papieski w Warszawie; był 
Jan XXIII, ówczesny arcybiskup legat papieski na Bałkanach; był również i obec-
ny papież Paweł VI, jako pracownik nuncjatury warszawskiej. Trzech papieży na-
wiedzało Jasną Górę jako ludzie służący Kościołowi. Czarna Madonna tak bardzo 
utkwiła w duszach tych ludzi, że nie zapomnieli o Niej później, gdy stanęli na cze-
le Kościoła Chrystusowego. Pamiętał o Niej i Jan XXIII, wygłaszając wtedy swo-
je płomienne przemówienie na Jej cześć i wszystkie nadzieje, które ku Niej żywił.

Również tym uczuciem kierowany powiększył kaplicę prywatną w Castel 
Gandolfo pod Rzymem, gdzie już Pius XI umieścił obraz Matki Bożej Często-
chowskiej. My ze swej strony darowaliśmy Janowi XXIII obraz Matki Bożej, 
wierną kopię Obrazu Jasnogórskiego. Przed Jej obliczem umarł Jan XXIII, jak 
przedtem, w najbliższym sąsiedztwie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej w Castel 
Gandolfo, umarł Pius XII.

Paweł VI, gdy po śmierci Jana XXIII miał dalej prowadzić Sobór, ze szczegól-
nym nabożeństwem wybierał święta maryjne na bardziej doniosłe akty soborowe. 
Dlatego też zakończył Sobór w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny.

Dla nas, polskich biskupów, sesja III i IV miały szczególnie doniosłe zna-
czenie. Na sesji III, na wniosek biskupów polskich, Ojciec Święty ogłosił Maryję 
Matką Kościoła, a w czasie IV sesji, w dniu 4 grudnia, w auli soborowej bisku-
pi polscy ogłosili wszystkim Ojcom Soborowym, że zbliża się w Polsce wielkie 
święto, „Te Deum” Narodu, Święte Millennium, Tysiąclecie Chrztu Polski. Ta 
wiadomość, odczytywana na auli soborowej, była przyjęta przez wszystkich bi-
skupów całego świata z takim wzruszeniem, że nasz message kilkakrotnie przery-
wano burzliwymi oklaskami, jak to jest tam w zwyczaju.

Ze swej strony, my, polscy biskupi, chcąc jeszcze mocniej zaakcentować słowa 
naszego massage, rozdaliśmy wszystkim biskupom ponad dwa i pół tysiąca obra-
zów Matki Bożej Częstochowskiej, wiernych kopii Obrazu Jasnogórskiego. Trzeba 
było widzieć wielką radość, która napełniła biskupów całego świata, gdy w ich dło-
ni znalazł się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Otrzymałem później wiele za-
pewnień, że umieszczą ten obraz w najgodniejszym miejscu w swoich diecezjach. 
Dzisiaj możemy być pewni, że nie ma na całym globie ziemskim ani jednej katedry 
biskupiej, w której nie byłby znany i czczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Te wspomnienia snuję razem z Wami, którzy tu, na Lesznie, słyniecie z głę-
bokiego przywiązania do waszej Panienki. Ona tu czuwa i jest prawdziwie Wieżą 
Dawidową. Taką miłość zjednała ku sobie, że nawet wtedy, gdy trzeba było 
w Polsce otworzyć szerokie drogi w świat i nieco przesunąć tę świątynię, Ona nie 
ustąpiła. Była przedziwną mocą i na pewno dodawała miłości wszystkim architek-
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tom, inżynierom, majstrom i pracownikom tego doniosłego dzieła, które ku chwa-
le Polski zostało w tym miejscu dokonane. To prawdziwe warszawskie Loreto nie 
anielskimi, ale ludzkimi dłońmi, natchnionymi miłością, zostało tak przeniesione, 
aby polskie życie bez przeszkody mogło iść naprzód w świat, błogosławione przez 
wspaniałą waszą Wspomożycielkę.

Gdy o tym mówimy, pragnę jeszcze wyakcentować inne doniosłe zdarzenie 
na Soborze. W czasie I i II sesji Sobór rozważał sprawę Kościoła Bożego.

Zapewne, Kościół, który obecnie w świecie dochodzi do dwudziestu wieków, 
a w Ojczyźnie naszej kończy dziesięć wieków, jest dziś istotowo taki sam, jak wy-
szedł z myśli Bożej, gdy rodził się z Krwi Chrystusa na Kalwarii. Pięknie mówią 
nam o tym starzy pisarze kościelni, że Chrystus dał nam nową Matkę, Kościół, 
którą wyprowadził ze swojego otwartego boku na krzyżu, jak ongiś Bóg w raju 
wyprowadził towarzyszkę życia z boku uśpionego Adama.

Sobór zastanawiał się nad istotą Kościoła i chciał ją przedstawić zgodnie 
z wrażliwością świata współczesnego. Człowiek współczesny jest niezwykle 
wrażliwy na duchowe, wewnętrzne powiązania, jakie istnieją we wspólnotach 
ludzkich. Człowiek jako istota społeczna tworzy wspólnotę rodzinną, zawodową, 
sąsiedzką, narodową i polityczną. Tworzy też wspólnotę religijną, którą Bóg uszla-
chetnia i uświęca przez więzi nadprzyrodzone, jakie daje Kościołowi. Kościół jest 
nadprzyrodzoną organizacją miłości. I nie tyle więzy zewnętrzne, prawne, które 
są istotne dla społeczności politycznej, ale nadprzyrodzone więzy ducha, serca 
i miłości tworzą Kościół Boży.

Widzimy, jak nietrwałe są wszystkie społeczności, które opierają się tylko 
na przymusie prawnym. Wiemy, że nawet w rodzinie, chociaż małżeństwo jest nie-
rozerwalne, gdy zabraknie miłości, ludzie sami są zdolni porwać wszystkie więzy. 
Więzy prawne muszą być umocnione przez miłość.

Podobnie, jeżeli w najpotężniejszym państwie, najściślej zorganizowanym, 
powiązanym przez ustawy, rozporządzenia i góry praw, zabraknie miłości, to 
wszystkie te prawa mogą być użyte przeciwko niemu. Państwo, jeśli nie posia-
da miłości do obywateli, jeśli nie rządzi się miłością, to z prawa może utworzyć 
największą udrękę, jak o tym już ostrzega Psalmista, który karci tych, co „udrękę 
tworzą pod pozorem prawa”9. Wszędzie potrzeba miłości.

Chrystus przez miłość, przez to, że był pojmany, ubiczowany, oplwany, 
na śmierć skazany, że umarł na krzyżu, stworzył organizację miłości. A po zmar-
twychwstaniu sam zamieszkał w Kościele. Sobór mówi nam o słodkim misterium 
Kościoła. To obecny, żyjący w Kościele Chrystus, który Kościół swój nieustannie 
ożywia i uświęca, oraz zawsze obecna w misterium Chrystusa i Kościoła Matka 
Boga-Człowieka, Maryja.

I my, Najmilsze Dzieci, jeżeli chcemy dobrze pojmować Kościół dzisiejszy, 
musimy patrzeć na niego jako na społeczność, w której żyje Bóg-Człowiek, a to-
warzyszy Mu nieustannie, jak pod krzyżem na Kalwarii, Jego Matka, Maryja.



275

1966, luty

My już od dawna wiedzieliśmy, że to prawda. Ale może patrzyliśmy na Matkę 
Najświętszą zbyt kapliczkowo. Może wydawało się nam, że mariologia to jeszcze 
jeden rozdział w teologii, to jest jeszcze jedna kaplica. Nie, to za mało. Maryja 
w Kościele jest obecna i czynna. Ona nie przeszła do historii. Gdy Chrystus umarł 
na krzyżu, Maryja pozostała pod krzyżem i czekała. Wiedziała, że Chrystus zmar-
twychwstanie. Mogli o tym zapomnieć uczniowie, chociaż Chrystus im wyraźnie 
mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ból, cierpienie, męka, zwątpienie 
i słabość ludzka mogły sprawić, że zapomnieli. Ale Matka Boga Wcielonego, któ-
rą nazywamy Życie, Słodkość i Nadziejav nasza, nie zapomniała.

Wy, Drogie Matki, które tutaj jesteście, również niekiedy przeżywacie po-
dobne uczucia. Choć lekarze zwątpią i opuszczą wasze dzieci, to Wy jeszcze ma-
cie nadzieję, jeszcze nie wątpicie, bo to jest owoc waszego żywota. Czyż Maryja 
mogła uczynić inaczej? Nie, pozostała spokojnie pod krzyżem. Podobnie jak każda 
z Was, Matek, jest nieustępliwa, czuwa.

Takiej Matki potrzeba Kościołowi na czasy dzisiejsze. Może i dzisiaj wyda-
ją wyroki na Kościół. Może niekiedy powstają całe programy, procesy, wywody, 
mówiące o tym, że Kościół umarł, że się przeżył, zestarzał, że współczesnemu 
wiekowi nic nie ma do powiedzenia. Właśnie wśród tego zadania ożywia się jak 
najbardziej potrzeba Matki i wołanie o Matkę.

Gdy imieniem biskupów polskich ogłaszałem na auli soborowej, że polscy 
biskupi wnieśli do Papieża Memoriał, aby ogłosił Maryję Matką Kościoła, za-
panowała cisza. Gdy Papież pod koniec III sesji ogłosił Maryję Matką Kościoła, 
zerwała się burza radości, śpiewy i niezwykły entuzjazm. To było wyczucie płyną-
ce z dołu, a które biskupi i lud Boży noszą w swoim sercu. Nam potrzeba Matki. 
Może w niejednej duszy umrze Chrystus, ale jeżeli tam jeszcze czuwa Ucieczka 
grzesznych i Pocieszycielka strapionych, Chrystus może w niejednej duszy ożyć 
w godzinie śmierci. Największe cuda życia działy się na Kalwarii, gdy nawracali 
się ci, których świat miał w pogardzie, których odrzucił, skazał na ukrzyżowanie. 
Pod tchnieniem Pośredniczki łask wszelkich „dziś jeszcze” – wraz z Chrystusem 
– znaleźli się w raju10.

Współczesnemu światu, tak zatrwożonemu, niepewnemu swoich losów, peł-
nemu ambitnych, szlachetnych planów, a jednak tak nieudolnemu, też potrzeba po-
stawić przed oczy Tych Dwoje, Jezusa i Maryję, jak to uczynił Sobór Watykański II 
w omawianej Konstytucji dogmatycznej o Kościele.

WOŁANIE ŚWIATA O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA

W okresie Soboru cały świat wołał do dwu i pół tysiąca biskupów o obecność 
Kościoła w świecie współczesnym. Zdawałoby się, że świat współczesny może 
sobie poradzić bez Kościoła. Przecież są tak potężne i mądre państwa, tak wspa-
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niałe tu i ówdzie rządy, od ministrów trzęsie się świat, ich podróże się nie kończą, 
ciągle odbywają konferencje i narady [na] wszystkich krańcach świata. Przecież 
są tak potężne organizmy gospodarcze. Zdawałoby się, że dobrobyt powinien nie 
tylko zapanować, ale po prostu wyjść nam gardłem od nadmiaru, bo przecież prze-
chwalamy się nieustannie sukcesami, nie tylko my, w Warszawie. Podczas Soboru 
cały świat wołał nie do ministrów, tylko do biskupów o to, aby zagwarantowali 
pokój, aby potępili wojnę, broń nuklearną. Pokazywał miliardy głodujących, nie-
dożywionych ludzi na świecie i mówił: wy im dajcie jeść.

A my, biedni biskupi, myśleliśmy sobie, od czego są potężne państwa, dumne 
programy gospodarcze. Od czego są olbrzymie magazyny złota, od czego hałdy 
pszenicy porośnięte zielenią, jak o tym opowiadali biskupi kanadyjscy. Przecież 
do nas należy przepowiadanie Ewangelii, a do Was, Ministrowie i Rządcy, należy 
służenie stołom. Apostołowie musieli się wyrzec tej funkcji, jeszcze w pierwszych 
dziejach apostolskich. Ustanowili diakonów, aby służyli stołom, a sobie zastrzegli 
modlitwę i przepowiadanie Ewangelii. I to czyniliśmy na Soborze.

A jednak świat oczekiwał od Soboru nie tylko modlitwy i przepowiadania 
Ewangelii, nie tylko słów miłości, ale żywych przykładów miłości. Może pod 
wpływem tego, tak uporczywego, wołania pewnego dnia papież Paweł VI opuścił 
Watykan i udał się samolotem do ONZ11, do Nowego Jorku – i jak ongiś Paweł 
do Areopagu – odważnie wszedł do sali, gdzie zgromadziły się przedstawicielstwa 
wszystkich narodów i państw, nie wyłączając przedstawiciela państwa polskiego. 
Tam, wobec nich, wygłosił swoje soborowe posłannictwo o pokoju, którego świat 
dać nie może. Po zakończeniu II wojny światowej o pokoju radzą nieustannie 
wszyscy ministrowie spraw zagranicznych, wszystkie światowe konferencje, pod-
czas gdy wojny nie ustają. [Od] zakończenia II wojny światowej do tej pory mia-
ło miejsce w różnych krańcach świata ponad 40 najrozmaitszych wojen, a i w tej 
chwili one się toczą i leje się krew dzieci Bożych.

Widzimy więc, że świat jest bezsilny, choć ma dobre pragnienia, których nie 
można odmówić ani ONZ, ani ministrom, ani rządom państw i narodów. Ale nie 
umieją tego zrobić, czegoś im brak. Nie jest to brak praw, przepisów, umów, trak-
tatów, zobowiązań, to wszystko jest. Ale bardzo często jest to tylko martwa litera 
prawa, a brak tam miłości. Można by powiedzieć za Apostołem: „Gdybym miał dar 
proroctwa, znał wszystkie tajemnice, posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, 
iżbym przenosił góry, a miłości był nie miał, niczym jestem”. – To się sprawdza.

A oto inna sprawa. Często słyszycie o narodach głodujących. Gdy Paweł VI 
pojechał na Kongres Eucharystyczny do Indii12, to fotoreporterzy prasowi całego 
świata fotografowali nie tylko uroczystości kongresowe, ale i nędzarzy śpiących 
na ulicach pod luksusowymi hotelami, mających za poduszkę kawał kamienia. 
Fotografowali całe grupy ludzi, którzy nie mieli dachu nad głową. A to nie jest 
jeden kraj, takich krajów jest mnóstwo. A przecież cały świat pracuje! Powstają 
coraz to potężniejsze fabryki, całe kombinaty. Plany gospodarcze są niezwykle 
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ambitne, pełne żywej wiary. Ile trudu, męki, wysiłku wkładają ludzie w to, aby jak 
najwięcej produkować! Pracują niemal dzień i noc, w świątek i piątek. Ludzie są 
ciągle roznamiętniani do coraz większego wysiłku i pracują, aż im język niemal 
do pasa wystaje z wysiłku, a oczy wychodzą na wierzch, a ciągle mówi się o gło-
dzie, nędzy, niedostatku, o braku. Do biskupów woła się: Wy im dajcie jeść! A my 
pytamy: Od czego jesteście Wy, Panowie Ministrowie, Rządcy państw, którzyście 
posiedli wszystkie dobra? Zabraliście wszystko, nawet te dobra, które Kościół po-
siadał dla ubogich i jeszcze Wam mało, jeszcze nie umiecie spełnić swojego zada-
nia. To Wy jesteście od tego. – Tak nie tylko my tu mówimy, ale i gdzie indziej tak 
mówią. A jednak nie ustaje krzyk, wołanie o obecność Kościoła w świecie współ-
czesnym, to znaczy w świecie ludzi zatrwożonych, zalęknionych, zagłodzonych 
i wynędzniałych. To jest znamienne.

Znowu przytoczę słowa [świętego] Pawła: „Gdybym na żywienie ubogich 
rozdał wszystką majętność swoją, a ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym 
nie miał, nic mi nie pomoże”. – Nawet w to bogate królestwo maszyn, fabryk, 
kombinatów, magazynów, w tę skomplikowaną machinerię gospodarczą trzeba 
wlać ewangelicznego ducha miłości. Wtedy się okaże, że nie brak niczego, że pra-
ca jest wydajna. Wtedy wejdzie duch ochotnego dzielenia się z braćmi, jak zachęca 
do tego Pismo Święte, mówiąc, że „lepiej jest dawać, aniżeli brać”13. Wtedy też, 
gdy miłość przeniknie ludzi pracujących, gospodarujących, będzie mniej kradzie-
ży i nadużyć, a więcej czynów dobroci, czynów odpowiedzialności za braci, za ich 
prawo do chleba powszedniego, do uczciwej zapłaty, do tego, aby z pracy mogli 
spokojnie wyżywić siebie i rodzinę, aby mieli możność odpowiednio przygotować 
młode pokolenie do przyszłych zadań życiowych.

To wszystko świadczy o tym, że bogaty współczesny świat nie może sobie 
poradzić bez ducha Ewangelii. Dlatego też wyrządza się i narodowi, i państwu 
największą krzywdę, odzierając je z ducha Ewangelii, z mocy Chrystusowych, 
z potężnego, zwycięskiego znaku krzyża. Wtedy pogłębia się nędza, nienawiść, 
złość, nieprawość i wojna wszystkich ze wszystkimi.

Wołanie całego świata o obecność Kościoła w świecie współczesnym 
wskazu je na to, że z dobrą wolą ludzi musi połączyć się miłość Boża, łaska i bło-
gosławieństwo Boże. „Jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie trudzą się ci, którzy 
go budują”14.

Oto, Najmilsze Dzieci, jak bardzo potrzeba dzisiaj światu współczesnemu, 
aby w każdej dziedzinie życia ludzkiego zapanowało Serce Boga-Człowieka i ma-
cierzyńskie Serce Maryi. Ongiś, w raju, Stworzyciel ludzi powiedział do Adama 
i Ewy: „Wy oboje, mężczyzna i kobieta, czyńcie sobie ziemięv poddaną”. Macie 
równe, wspólne zadanie. I dzisiaj Kościół, pokazując Chrystusa i Maryję, mówi to 
samo. Prosi pokornie, aby Tych Dwoje, Mąż Boleści, który przyjął postać sługiv, 
i Matka Bolesna, Służebnica Pańska, uczyniło sobie poddaną ziemię, każdą duszę, 
serce, myśl i wolę, każdą rodzinę i dom, każdą dziedzinę życia ludzkiego.
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To jest bardzo doniosłe dla nas, na progu drugiego tysiąclecia Chrztu Polski. 
Po rachunku sumienia dziewięciu lat Wielkiej Nowenny przeszliśmy przez tragicz-
ny egzamin miłości, który w części zdaliśmy. Przekonaliśmy się wtedy, że jesz-
cze w pełni nie dostaje nam miłości, że niedokładnie odmawiamy Ojcze nasz. 
Zatrzymujemy się w połowie, gdy po: „odpuść nam nasze winy”, trzeba dodać: 
„jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Jest tajemnica, od której zależy postęp świata. Jeżeli świat dostanie sklerozy 
serca, nie wyciągnie odważnie swoich dłoni i nie przekroczy samego siebie w męż-
nym przebaczaniu, wtedy zapiecze się w nienawiści. Wtedy też skończy się postęp 
ludzkości, który zależy od miłowania i umiejętności przebaczania wszystkim, na-
wet nieprzyjaciołom. Chrystus ustanowił swoje największe prawo: „Miłujcie nie-
przyjaciółv waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módl cie 
się za prześladujących i potwarzających was”. To jest odpowiedź chrześcijańska. 
Ale od niej zależy też postęp świata, wydobycie się świata z tych więzów, które 
hamują ręce i nogi, a serca zamieniają na żelazobeton, podczas gdy nie kamienne, 
ale „mięsne” wrażliwe serce musi mieć człowiek, jak zapowiadał to prorok. Nie ma 
postępu bez serca, które zawsze jest gotowe miłować jeszcze więcej.

Tak pięknie przedstawia nam to Apostoł: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie szuka 
swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
ale współweseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma”15.

Najmilsze Dzieci! Chciejmy uruchomić nasze serca, aby pielęgnować w nich 
uczucia jak najbardziej przyjazne, a wyplenić uczucia nieżyczliwe. Pielęgnujmy 
miłość w naszych rodzinach. Niech się odmieni język codzienny w progach nasze-
go domu. Niech mąż przemawia innym językiem do żony, a żona niech też nie pła-
ci mu pięknym za nadobne. Niech język rodziców szlachetnie dźwięczy w uszach 
i sercach dzieci, które, gdy już w domu rodzinnym nauczą się języka ludzkiego, 
będą się nim posługiwały w swoim późniejszym życiu obywatelskim na każdym 
odcinku pracy, na którym ich życie postawi. Od progów rodzinnych będzie odmie-
niać się oblicze naszej polskiej ziemi, która obecnie wchodzi w Tysiąclecie Chrztu.

Niech powszechna opinia, która panuje w świecie o Narodzie polskim, że jest 
to Naród katolicki, będzie poparta nie tylko słowami, ale niech odpowiadają jej 
wasze czyny. Wszystko wasze niech się dzieje z miłości.

Tego Wam życzę, a jednocześnie pragnę Was przeprosić, że tak długo i daw-
no tutaj nie byłem. Uważam to za swoją winę, może w części usprawiedliwioną 
tym, że obowiązki i prace soborowe utrzymywały nas całymi miesiącami poza 
Polską. Może Bóg pozwoli, że swoje zaniedbanie naprawię nieco później.

Dzieci Najmilsze! Całym sercem Wam dziękuję za serdeczne powitanie, któ-
re zgotowaliście swojemu biskupowi, szczególnie Wam, Małe Dziateczki, które 
przybiegłyście do mnie ze swoimi kwiatkami i serduszkami, ze swoimi dziecięcy-
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mi, szczerymi oczyma. Całym sercem dziękuję również Przedstawicielowi parafii, 
który witał mnie na progu świątyni i Młodzieży, która jest młodzieżą drugiego 
tysiąclecia Chrztu, za waszą ufność, którą okazaliście.

A Wam wszystkim, Najmilsze Dzieci, jako wyraz szczególnej łaski Ojca 
Świętego pragnę, w jego imieniu, udzielić błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.
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MIŁOŚĆ SŁOWEM I CZYNEM

Warszawa-Saska Kępa, 20 lutego 1966

Chrystus dał nam przykład jak trzeba miłować. „Nie ma większej miłości 
nad tę, gdy ktoś duszęv swoją daje za braci”. I oto zapowiedź Chrystusa, którą 
tak trudno było zrozumieć Jego uczniom. Udadzą się do Jerozolimy, a tam Syn 
Człowieczy będzie pojmany, oplwany, na śmierć skazany i ukrzyżowany. Ale trze-
ciegov dnia zmartwychwstanie.
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Najmilsze Dzieci! Zawsze zmagają się w nas dwie moce: miłość słowa i mi-
łość czynu. Na to zmaganie się mamy odpowiedź: Nie miłujcie słowem, ale uczyn-
kiem i prawdą! Niewątpliwie, wzniosłe prawo miłości, tak odpowiadające naturze 
ludzkiej, choćby była zniekształcona przez grzech, zawsze nas pociąga, jest suge-
stywne. Człowiek może upajać się samymi słowami o miłości. Wiemy, że tak jest. 
Cała twórczość literacka, najcudniejsza poezja, najwspanialsze pomniki literatury 
są upajaniem się miłością słowa, są niekończącą się słowną analizą miłowania. 
Natomiast Chrystus Pan powiedział, że to nie wystarczy, że trzeba czegoś więcej. 
„Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś duszę swoją daje za braci”. Od dwu 
tysięcy lat głoszone jest na świecie przez Kościół Chrystusowe prawo miłości. 
Chociaż niewątpliwie, na przestrzeni dwu tysięcy lat, miłość wydała wspaniałe 
owoce, można jednak powiedzieć, że tej miłości, która duszę swoją daje za braci, 
świat jeszcze nie zrozumiał. Tak jak nie zrozumiał Chrystusa.

W naszej Ojczyźnie prawo miłości Boga i ludzi, miłości ludzi po Bożemu, 
głoszone jest od dziesięciu wieków. A jednak, chociaż pod wpływem tego prawa 
uczyniono w naszej Ojczyźnie bardzo wiele – Naród polski wsławił się w swoim 
życiu wieloma czynami, pochodzącymi z miłości i wielu Polaków oddało duszę 
za braci – to jednak jeszcze tej miłości do końca nie rozumiemy. Tak więc dobrze 
się stało, że nasz dziewięcioletni rachunek sumienia przed Tysiącleciem Chrztu 
Polski został dodatkowo uzupełniony nie lada próbą: Czy umiemy miłować bra-
ci? Czy umiemy przebaczać? Czy umiemy do końca wypowiadać nie tylko sło-
wami, ale czynami: „odpuść nam nasze winyv, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”.

DĄŻENIE SOBORU – MIŁOŚĆ SŁOWA ZAMIENIAĆ NA MIŁOŚĆ CZYNU

Szczytnym prawem miłości i czynami, które mają rodzić się z miłości, tak 
wybitnie zajął się w naszych czasach Sobór Watykański II. Gdybyśmy dzisiaj 
chcieli rozważać nurty myślowe Soboru, dostrzeglibyśmy w jego pracy jakąś 
próbę przejścia od miłowania słowami do miłowania czynem. Szczególnie po do-
świadczeniach, jakie rodzina ludzka przeżyła w wieku XX, po dwóch potwornych 
wojnach i tych dalszych, właściwie niekończących się, których w ostatnim dwu-
dziestoleciu było już ponad 40, człowiek musi zastanawiać się nad tym, czy świat 
chrześcijański zdołał już dostatecznie przemienić miłość słowa na miłość czynną.

Zapewne, gdybyśmy sprawiedliwie, uczciwie rozsądzali dzieje chrześcijań-
stwa w świecie czy w Polsce, moglibyśmy przytoczyć bardzo wiele wspaniałych 
przykładów miłości słownej zamienianej na miłość czynu. Każdy obiektywny 
badacz dziejów chrześcijaństwa i dziejów Kościoła w Polsce musi to przyznać. 
Jednak to wszystko jest mało! Wydaje się nam, że obecnie stanęliśmy na takim 
zakręcie dziejowym, iż trzeba za Apostołem powiedzieć: nie wystarczy wiedza 
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głęboka i żywa wiara, tak iż góry przenosilibyśmy, nie wystarczy miłosierdzie, 
a nawet wydawanie ubogim ciała własnego. Jeśli to wszystko było bez miłości, to 
nie pomoże ani nam, ani światu.

Stąd nieudolność współczesnego świata, który ma wspaniałe zamiary i po-
tężne plany. Ileż to cudownych artykułów napisano przeciwko wojnie! Ileż pięk-
nych słów wypowiedziano na rzecz narodów głodujących! Ileż nadziei obudzono 
na przebudowę niejednego państwa czy narodu w duchu głębszej sprawiedliwości! 
A jednak, to wszystko jakoś nam nie wychodzi.

Na takim tle niepowodzeń ludzkich, pomimo nieraz najlepszej woli, rozpo-
czął swą pracę Sobór Watykański II. Zapowiedział z góry, że nie będzie Soborem 
doktrynalnym, ale skierowanym raczej ku problemom moralnym, mającym 
na uwadze postawę duszpasterską. Pragnie pomóc rodzinie ludzkiej nie tyle przez 
teoretyczne i intelektualne rozważania, ile raczej przez czynną postawę miłości.

Rzeczywiście, ostatni Sobór nie był wywołany potrzebami doktrynalnymi 
w Kościele. Kościół w chwili obecnej nie miał jakichś problemów, które wy-
magałyby wyjaśnień teologicznych. Natomiast wszędzie wyczuwaliśmy rozbież-
ność pomiędzy niekiedy żywą, głęboką wiarą, a naszymi czynami, które do niej 
nie dorastały. Dlatego Sobór postawił sobie jako zadanie odsłonić „jeszcze więk-
szą miłość”.

Chcąc krótko scharakteryzować Sobór, wystarczy z 16 dokumentów sobo-
rowych przytoczyć trzy: pierwszy – Konstytucja dogmatyczna o Kościele, drugi 
– Dekret o ekumenizmie i trzeci – Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła 
w świecie współczesnym. Te trzy dokumenty stanowią pewną całość.

Dokumentem zasadniczym, jak gdyby kamieniem węgielnym wszelkiego 
budowania, jest Konstytucja dogmatyczna o Kościele, ogłoszona podczas III se-
sji soborowej.

Moglibyśmy zapytać, dlaczego tak pilną rzeczą było rozważać Kościół sam 
w sobie? Przecież mniej więcej wiemy, czym właściwie jest Kościół jako spo-
łeczność; przecież w świecie i w naszym Narodzie doświadczalnie pokazuje, kim 
on jest. To prawda, ale Kościół jest taką społecznością, która ma swój adres aż 
do skończenia świata. Na przestrzeni tej drogi Kościół Chrystusowy żyje w coraz 
to nowych warunkach. Każdy przyzna, że rok 1966 bardzo różni się od roku 966, 
a czasy dzisiejsze od czasów Mieszka, Dąbrówki i Chrobrego. W odmiennych wa-
runkach Kościół pracuje dziś, i inaczej, niż wtedy, gdy zaczynał swą drogę, czy też 
gdy Naród nasz chylił czoła przed źródłami chrztu.

Tak dzieje się ciągle. Kościół stale wchodzi młodymi pokoleniami w nowe 
warunki i w nową rzeczywistość. Jak im poradzi? Co ma im do powiedzenia? Co 
im przyniesie? Czy będzie dla nich prawdziwie Drogą, Prawdą i Życiemv? Czy 
będzie obecny w świecie współczesnym, który się nieustannie odmienia?

Trzeba więc było odpowiedzieć na pytanie, czym jest Kościół oglądany 
oczyma ludzi wieku XX. Dwa i pół tysiąca biskupów katolickich całego świata, 
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przybyłych z Europy, Ameryki, Afryki, Azji czy Oceanii, przywiozło ze sobą wi-
dzenie Kościoła zgodnie ze środowiskiem, w którym pracują. Wszyscy ci ludzie 
musieli spojrzeć nowoczesnymi oczyma na Kościół i jego zadanie. To było nie-
zwykle doniosłe.

Po Soborze Trydenckim trzeba było bronić zwartości i jedności Kościoła 
z pomocą ustroju i porządku prawnego. Dzisiaj Kościół rozumie, że sam ustrój 
prawny nie wystarcza. Mogą być instytucje kanoniczne, ściśle określone, jednostki 
administracyjne Kościoła, patriarchaty, metropolie, diecezje, parafie; mogą funk-
cjonować od strony prawnej bez zarzutu. Ale to wszystko niewiele by pomogło, 
gdyby nie było tam miłości. Powiemy słowami świętego Pawła: „Gdybym miał 
wiarę tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie 
pomoże”1. Dlatego też współcześnie coraz lepiej się wyczuwa, że w bogatą, admi-
nistracyjną aparaturę Kościoła trzeba wlać więcej miłości. Wysiłek Kościoła idzie 
w tym kierunku.

Sobór widzi w Kościele przede wszystkim Lud Boży. To my wszyscy: papież, 
biskupi, kapłani, rodzice, młodzież, dzieci, starsi i niemowlęta przy chrzcielnicy. 
Ten Lud Boży jest powiązany nie inaczej, tylko węzłami nadprzyrodzonej miło-
ści, które zadzierzgają się przez sakrament chrztu. Wtedy te małe dzieci włączone 
są do Mistycznego Ciała Chrystusowego, a więzią, która ich zespala, jest miłość 
Chrystusowa, ogarniająca wszystkich. Doniosłą więc rzeczą jest widzieć Kościół 
jako Lud Boży. Wtedy poznajemy, jak pouczał Paweł, że wszyscy jesteśmy Ciałem 
Chrystusowym, a więc członkami jedni drugich. Wtedy wszyscy niemal odczuwa-
my na sobie cierpienia i radości innych – jeśli jest udręczony jeden członek, cierpią 
wszystkie, jeśli jest uwielbiony jeden członek, współradują się wszystkie.

Najmilsze Dzieci! Taki jest Kościół. Dzisiaj woła on o żywsze odczucie tej 
wspólnoty. Jesteśmy diecezjanami, parafianami, należymy do Narodu katolickie-
go, to prawda! Ale przede wszystkim jesteśmy Ludem Bożym, a więc Ciałem 
Chrystusa, członkami jedni drugich. Jak w organizmie fizycznym człowieka ist-
nieje przedziwne powiązanie, usłużność i wzajemna uczynność członków, tak też 
jest i w Kościele Chrystusowym.

A w tym Ludzie Bożym panuje przedziwna tajemnica, słodkie misterium. 
Tajemnicą Kościoła jest Chrystus i obecna w misterium Kościoła Matka 
Słowa Wcielonego, Maryja. O tym pouczają nas rozdziały I i VIII wspomnianej 
Konstytucji dogmatycznej o Kościele.

Chrystus obecny w Kościele sprawia, że Kościół ma niekończącą się żywot-
ność. Mówi się o nim słowami Chrystusa, że: „Bramyv piekielne nie zwyciężą 
go” – „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończeniav świata”. Dlatego 
niespożytość Kościoła daje nam przedziwny pokój w zmaganiu się o prawa Boże. 
Wiemy, że na tej ziemi wszystko umrze, ale Kościół będzie na pogrzebie każdego 
wieku odchodzącego do przyszłości, bo Chrystus jest zawsze Ojcemv nie tylko 
biegnącego, ale i przyszłego wieku.
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Stąd spokój Kościoła w działaniu! Ludzie, którzy mają mało czasu i śpie-
wają sobie „Sto lat”, muszą się denerwować, bo lata upływają. Ale Kościół, który 
wierzy w żywot wieczny, nie potrzebuje się denerwować. On nie od razu wypełni 
swoje zadanie. W Konstytucji o Kościele wspaniały rozdział VII, o eschatologicz-
nych celach Kościoła, jasno nam mówi, że zadanie Kościoła Chrystusowego jest 
tak wielkie, iż nie da się ono wypełnić ani w XV, ani XX, ani w XXX wieku naszej 
ery. Kościół będzie miał co czynić aż do skończenia świata.

Chrystus, który raz umarł na krzyżu, więcej nie umiera, śmierć więcej nad 
Nim mocy nie ma. Stąd niespożytość i nieśmiertelność Kościoła Chrystusowego. 
To Chrystus chrzci, naucza, odsyła dzieci Boże na łono Ojca, ale ciągle im mówi: 
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć 
będzie”2, „a Ja go wskrzeszę w ostatni dzień”3. Stąd też płynął spokój – tak nie-
zbędny do pracy w miłości, pokoju i w pełnym zaufaniu – na Soborze.

Kościół na Soborze pragnął odsłonić te prawdy, abyśmy widzieli, jak daleko 
idą nasze nadzieje, wypowiadane w Wierzę w Boga, w Ojcze nasz i w całej liturgii 
mszalnej.

Dzieci Najmilsze! Kościół jest więc cały Ludem Bożym. Na jego czele stoi 
hierarchia, którą Chrystus wyprowadza z Ludu Bożego: „Każdy kapłan z luduv 
wzięty, dla ludzi jest postawiony w tym, co do Boga należy”. Ale Kościół to 
nie tylko biskupi i kapłani. Sobór wyraźnie mówi nam o hierarchii, o świeckich 
i o zakonach, o tych najrozmaitszych zespołach, które współdziałają, jak komór-
ki w ludzkim organizmie i wypełniają wspólne zadanie. O tym trzeba pamiętać. 
Nie jest dzisiaj rzeczą najważniejszą określić w Kościele swoje prawa. Niekiedy 
pod wpływem ruchu świeckiego apostolstwa wielu katolikom może się wydawać, 
że ich głównym zadaniem jest uniezależnianie się od hierarchii. A tymczasem 
idzie raczej o umiejętność współdziałania świeckich i hierarchii, bo ich zada-
nie jest wspólne. Wszyscy jesteśmy Kościołem Bożym. Każdy z Was tu obec-
nych może powiedzieć: jestem Kościołem Bożym, bo wszyscy ochrzczeni są 
Kościołem Bożym. Różne są tylko nasze zadania. Inne są zadania biskupa, kapła-
na, inne rodziców, małżonków chrześcijańskich, ale jedno jest dążenie do wspól-
nego celu, którym są świętość i doskonałość oraz realizacja ostatecznych celów 
Kościoła Bożego.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM  
– MIŁOŚĆ SŁOWA POPARTA CZYNEM

Obok Konstytucji dogmatycznej o Kościele niezwykle doniosłą jest 
Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym. W cza-
sie Soboru nieraz słyszeliście o tym, ile nadziei łączono z Soborem, jak potężne 
były wołania do Ojców Soborowych, ile mieliśmy „zamówień”. Mogło wydawać 
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się, że do nas należy rozstrzygnięcie wszystkich boleści, mąk i udręk rodziny ludz-
kiej XX wieku. Tak potężne były te „zamówienia”, że my, biskupi katoliccy zebrani 
w Bazylice Świętego Piotra, nieraz musieliśmy się przeciwko nim bronić, bo prze-
cież rodzina ludzka ma najrozmaitsze funkcje i do wypełniania konkretnych zadań 
powołane są różne siły, organizmy i instytucje. A tymczasem do nas, biskupów 
zebranych na Soborze, wołano: Co słychać z pokojem, co z wojną? Co myślicie 
o broni nuklearnej? Czy widzicie ludy zapóźnione w rozwoju, niedożywione? Czy 
widzicie miliardy głodujących? Czy widzicie mękę ludzką, niedorozwój w każdej 
niemal dziedzinie? Czy widzicie niedolę człowieka współczesnego, któremu tyle 
mówi się o wolności, a on jej nigdzie nie doznaje? Czy widzicie, że obok ekono-
micznego postępu i rozwoju techniki wytwórczej, człowiek jednocześnie staje się 
coraz bardziej niewolnikiem totalistycznych systemów rządzenia i ustrojów pro-
dukcji, tak iż właściwie całkowicie wciągnięty w przepotężne maszyny gospodarki 
ekonomicznej na nic nie ma czasu i czuje się coraz bardziej niewolnikiem organi-
zacji pracy i życia współczesnego?

Sobór, niewątpliwie, dobrze rozróżniał, co do nas należy, a co nie. Ale jedno-
cześnie wiemy, że zasady, które Kościół głosi, i jego Ewangelia mogą przynieść 
ulgę we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Mogą obronić godność osoby 
ludzkiej, tak bardzo dziś poniewieranej; mogą rządzącym przypomnieć podsta-
wowe prawa osoby ludzkiej, o których pisał tak pięknie Jan XXIII w swej ency-
klice Pacem in terris; mogą niewątpliwie przypomnieć funkcje wspólnot ludzkich, 
które tworzone są nie po to, aby zniszczyć osobę ludzką, ale aby jej umożliwić 
pełnię rozwoju. A więc trzeba przypomnieć zasadnicze prawa osoby we wspólno-
tach ludzkich. Człowiek zawsze je przerasta, bo wspólnoty, które tworzy, nie mają 
nieśmiertelności, a człowiek, który potrzebuje tych wspólnot dla pełni swego roz-
woju, jest nieśmiertelny. I w rzeczywistości tak jest. Człowiek potrzebuje rodziny, 
narodu, państwa, wspólnoty gospodarczej i ekonomicznej, ale z nich wszystkich 
wychodzi. One umierają. Niszczeje rodzina, rozpadają się narody, upadają pań-
stwa, różne formy wspólnot gospodarczych przestają być aktualne, a człowiek, 
jak gdyby wyższy ponad to wszystko, przechodzi pośrodku różnych form życia 
społecznego i idzie dalej. Tylko człowiek jest nieśmiertelny, a wszystkie formy 
społeczne, chociaż tak bardzo konieczne, nie mają nieśmiertelności.

A więc trzeba przypomnieć wszystkim, którzy rządzą człowiekiem i którzy 
tworzą najrozmaitsze wspólnoty, że najważniejszy jest człowiek. Oto zadanie 
Soboru! Sobór się tego podjął i mówił o tym w Konstytucji [pastoralnej] o obec-
ności Kościoła w świecie współczesnym. Ale od nas domagano się, abyśmy wy-
powiedzieli się też i o życiu rodzinnym, o wychowaniu, o kryzysie małżeńskim, 
o kryzysie współczesnej kultury twórczej, o życiu gospodarczym, ekonomicznym 
i o problemach życia międzynarodowego. I o tym również Sobór się wypowiedział.

Jeżeli Wy, Najmilsze Dzieci, wołaliście, aby Sobór pospieszył z pomocą 
wszystkim wspólnotom, by wszystkim dziełom ludzkim dał Ducha Chrystusowego, 
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to najlepszy dowód, że ludzie, państwa, narody, a nawet instytucje międzynarodo-
we, nie są w stanie sami sobie pomóc.

Może właśnie dlatego, że tak głośno wołano o obecność Kościoła w świecie 
współczesnym, papież Paweł VI opuścił aulę soborową, zajął miejsce w samolo-
cie i poleciał do ONZ. Wystąpił odważnie w auli, gdzie zasiadają przedstawiciele 
wszystkich państw4. Przyniósł im pozdrowienie od biskupów katolickich całe-
go świata, a zarazem zapewnienie, że chcą oni współdziałać w [rozwiązywaniu 
problemów] współczesnej rodziny ludzkiej i na miarę mocy Ewangelii pragną 
tym boleściom zaradzić. Obecność Papieża w ONZ świadczy o najlepszej woli, 
że Kościół chce być obecny w świecie współczesnym i że pragnie światu współ-
czesnemu usłużyć nieśmiertelnymi mocami Ewangelii Chrystusowej.

W naszej Ojczyźnie też wołano o uwrażliwienie się biskupów na sprawy do-
czesne, ogólnoludzkie. Zapraszano nas do czynnej obecności w świecie, abyśmy 
miłość głosili nie tylko słowami, ale czynami. Jesteśmy gotowi! Dlatego też nie 
rozumiemy, jak z tym pogodzić rezerwę wobec Kościoła i stawiane mu granice, 
aby nie wtrącał się do wychowania, w życie rodzinne, społeczne, gospodarcze, 
w sprawy polityki.

Trzeba się zgodzić na jedno: „albo – albo”. Gdy jesteśmy potrzebni, musimy 
mieć dostęp wszędzie, abyśmy Bożymi mocami, które mamy z Ewangelii, mogli 
działać i pomagać [rodzinie ludzkiej] w kulturze twórczej, w życiu społecznym 
i gospodarczym; abyśmy mogli pomagać również do umocnienia pokoju i zwal-
czania niebezpieczeństw wojennych, do umocnienia miłości społecznej, zamiast 
nienawiści i walki klasowej. Wołacie nas – jesteśmy gotowi – to tylko od Was 
zależy. Zdecydujcie się na to, co macie wybrać.

Jeżeli tak powszechne było wołanie do Kościoła o jego obecność w świe-
cie współczesnym, to wydaje się, że sztuczne bariery, które tworzy się między 
Kościołem a państwem, głoszenie rozdziału Kościoła i państwa, laicyzacja, to 
wszystko są hasła już przebrzmiałe. Są one raczej szkodliwe i trzeba szukać in-
nych rozwiązań, jak umiejętnie współdziałać dla dobra ludzkości w każdej dzie-
dzinie. I to chyba jest aktualne, postępowe, a hasła, którymi jeszcze dzisiaj tak 
często zapełnione są gazety, należą już raczej jak stare, zbędne rekwizyty teatralne 
do muzeów, do lamusa!

Trzeba stworzyć Kościołowi sposobność pozytywnego wpływania na życie 
rodzinne, na wychowanie młodego pokolenia, na moralny układ stosunków spo-
łecznych i gospodarczych tak, aby człowiek nie spodlał w tym systemie pracy, 
w którym, jak mówił papież Pius XI: „Materia była uszlachetniana, a człowiek 
stawał się coraz gorszy”5.

Są to olbrzymie dziedziny, które nas bardzo żywo obchodzą, bo i my w Polsce 
chcemy miłować nie tylko słowami, ale uczynkiem i prawdą. My też chcemy nie 
tylko czytać pochwałę miłości, jak czyta nam dzisiaj Kościół słowami świętego 
Pawła, ale chcemy, aby była ona wszędzie, aby zapanowała w życiu rodzinnym, 
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między mężem i żoną, aby rodzina była naprawdę „Bogiem silna”. Chcemy, aby 
prawdy ewangeliczne weszły do wychowania i odważnie głosimy, że społeczeń-
stwo katolickie ma prawo do wychowania swojego młodego pokolenia w szkole 
katolickiej. Przypomina o tym nie tylko Sobór, ale jeszcze przedtem rozmaite de-
klaracje ogłaszane w ONZ, a podpisywane nawet i przez przedstawicieli naszego 
państwa. Chcemy więc być obecni w szkole. Chcemy przez Ewangelię tak kształ-
tować młode pokolenie, aby jego życie było Boże i wartościowe dla Narodu, dla 
państwa, aby starsze pokolenie nie musiało się bać młodego pokolenia, aby życie 
na ulicach było bezpieczne. Nie wystarczy wybudować pałac kultury, ale trzeba 
czuwać nad tym, aby kultura była w sercach, bo inaczej trudno będzie wytrzymać 
i pod pałacem kultury. Niedawno sądzono bandę osiemnasto-, dwudziestoletnich 
chłopaków spod Pałacu Kultury i dano im porządne wyroki więzienne. Ale czy to 
rozwiązuje sprawę? Wiemy, że nie!

Kościół ma być obecny w świecie współczesnym. Dobrze, a więc niech bę-
dzie w wychowaniu i w szkole, jak mają do tego prawo rodzice katoliccy.

W Konstytucji pastoralnej jest wielki rozdział o życiu ekonomicznym i spo-
łecznym. Znowu wielkie zagadnienie. Zapewne, Kościół nie będzie zajmował 
się organizacją produkcji, bo to należy do państwa, do życia gospodarczego. Ale 
Kościół ma takie zasady moralne, które mogą walnie pomóc organizatorom ży-
cia społeczno-gospodarczego, jak również i tym, którzy biorą w nim udział przez 
pracę. Te zasady stają w obronie słusznych praw człowieka pracującego, aby ze 
swojej pracy miał te owoce, które są rzeczywiście potrzebne do rozwoju jego oso-
bowości i do utrzymania rodziny.

Tak więc, Najmilsze Dzieci, Sobór postanowił niejako przejść od słów 
do czynu. Mamy nie tylko przed całym światem czytać Lekcję Pawłową, wspa-
niałą pochwałę miłości [1 Kor 13,1–13], ale tę miłość, za przykładem Chrystusa, 
wprowadzić w życie codzienne. Chrystus pokazał, jak się to czyni. Powiedział, 
że dla miłości trzeba się zgodzić na wszystko, nawet duszę swą dać za braci – to 
uczynił. On, Słowo, opowiedzianą miłość poparł swoim czynem.

PEŁNIA NASZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA  
– POCHWAŁA MIŁOŚCI CZYNEM

Najmilsze Dzieci! Stając w Ojczyźnie naszej na progu nowego tysiąclecia, 
pragniemy tego samego. W Wielkiej Nowennie czyniliśmy przez dziewięć lat ra-
chunek z naszego chrześcijaństwa. Za kilka miesięcy Wielka Nowenna się koń-
czy. Rok obecny jest rokiem wielkiego „Te Deum” Narodu. Naród dziękuje za to, 
że był wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi przez dziesięć wieków bez 
przerwy, do dziś dnia. Jest za co dziękować. Rzadko który naród w swych dzie-
jach chrześcijańskich był tak konsekwentny, jak Naród polski. Dlatego słusznie 
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nie tylko my sami nazywamy się Narodem katolickim, ale nawet bracia komuniści 
mówią, że Polacy to Naród katolicki. My to przyjmujemy, bo tak jest, chociaż 
wiemy, że nie wszyscy Polacy postępują po katolicku. Ale nawet gdyby był ich 
duży procent, cały świat wie, że Polska to Naród katolicki.

W czasie Soboru mieliśmy możność usłyszeć od biskupów innych narodów 
wiele rzeczy o Narodzie polskim. Wiemy, że Naród nasz cieszy się ogromnym 
szacunkiem. A nam, biskupom polskim, nietrudno było ten szacunek dla Narodu 
polskiego jeszcze pogłębić. W czasie Soboru aktualizowaliśmy niejako obecność 
Polski, i to katolickiej, w świecie współczesnym. W czasie czterech sesji było 
dużo sposobności do przedstawiania naszej Ojczyzny we właściwym, nienajgor-
szym świetle.

W dniu 4 grudnia ubiegłego roku biskupi polscy na auli soborowej odczytali 
message do narodów i episkopatów katolickich całego świata. Jednocześnie wy-
stosowaliśmy do episkopatów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, do epi-
skopatów afrykańskich i australijskich 56 listów, w których mówiliśmy o Polsce, 
że jest katolicka. Myślę, że to grzechem nie jest. Jeżeli bracia komuniści mówią, 
że Polska jest katolicka, to jak mają mówić biskupi? Zdaje mi się, że dobrą przysłu-
gę wyrządziliśmy Polsce, bo na całym świecie głosi się, że w Polsce jest wolność. 
Jaka ona jest, to Wy dobrze wiecie, ale tak się głosi. I gdy mówiliśmy, że jesteśmy, 
żyjemy, pracujemy, to chyba również nie robiliśmy nic złego.

A gdy w straszliwej beznadziejności tego świata wydobyliśmy największe 
moce Kościoła Chrystusowego i w imię tych mocy ewangelicznych ogłaszaliśmy 
większą jeszcze miłość – bo ta słowna dziś już nie wystarcza, aby zabezpieczyć 
pokój światu – to też działaliśmy na dobro ludzkości, działaliśmy po chrześcijań-
sku, w duchu Bożym, duchu naszego posłannictwa jako biskupów katolickich.

Może nie wszyscy od razu nas zrozumieli. Może trzeba było trochę tego ha-
łasu, który miał miejsce w Polsce po naszym powrocie z Rzymu6. To wszystko 
jest mało, to wszystko jest drobiazg! Nie szkodzi ucierpieć odrobinę zniewagi dla 
imienia Chrystusowego. Ale przez to, Najmilsze Dzieci, pokazało się, że Polska to 
Naród z gruntu katolicki. O nas często za granicą mówiono, że biskupi katoliccy 
są bardziej nacjonalistami aniżeli katolikami. Niektóre narody przekonano o tym, 
że polscy biskupi katoliccy to nacjonalistyczni szowiniści. Ale gdy ukazał się nasz 
list do biskupów niemieckich, wtedy najbardziej zawzięci zwolennicy takiego po-
glądu opuścili ręce: to nieprawda, szowiniści tak nie mówią, to mówią katolicy, 
prawdziwi chrześcijanie, którzy znają ducha Ewangelii, tym duchem przemawiają 
i z jego pomocą chcą ratować ludzkość przed ostateczną zagładą, która jej grozi. 
Nawet ONZ nie jest dzisiaj w stanie obronić ludzkości, jeżeli nie uruchomi się 
nauki z krzyża i nie pokaże, że zamiast zabijać, lepiej jest duszę swą dać za bra-
ci. Lepiej być ukrzywdzonym aniżeli ukrzywdzić. Lepiej być spoliczkowanym 
aniżeli samemu spoliczkować. Mojej godności nie uwłacza to, gdy ja sam jestem 
znieważony, ale gdybym ja znieważył, to we mnie godzi i mnie obarcza.
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Dlatego święty Paweł w dzisiejszej pochwale miłości bardzo uporczywie 
nam to przypomina i wykazuje wyższość miłości nad wszystkie inne siły. „Miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma 
się, nie łaknie czci, nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy. Nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszyst-
kiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma”.

To jest pochwała słowami. Dla pełni naszego chrześcijaństwa za pochwałą 
miłości słowami musi pójść pochwała czynem. To właśnie uczynił Jezus Chrystus 
i pragnął, aby wszyscy, którzy patrzą na krzyż i mają w Nim nadzieję, umieli w ten 
sposób kochać w swoim życiu domowym, rodzinnym; aby tak układał się stosu-
nek męża i żony, rodziców do dzieci, młodzieży do rodziców, aby tak też układały 
się stosunki między rodzinami, międzysąsiedzkie, w pracy, w warsztacie, w biu-
rze, w ruchu ulicznym, w środkach komunikacji, w całym narodzie, w państwie, 
we wszystkich dykasteriach państwowych; aby wszędzie człowiek czuł, że jest 
kochany, aby nie było demosu, który tak dokuczliwie męczy wszystkich na każ-
dym kroku; aby nie było poniewierania człowieka, tak jak się to nieustannie dzieje.

Wystarczy wziąć do ręki prasę, aby widzieć, że jest to właściwie produkcja 
poniewierki ludzkiej. Nasza prasa nie umie miłować. Za swoje zadanie uważa opl-
wać, kogo się da. To nie jest w duchu chrześcijańskim, to nie jest budowanie, to 
nie jest robota ani narodowa, ani państwowa! Nie wiadomo, jaka to jest robota. 
Naprawdę, trzeba prosić wszystkich naszych braci, co mają władzę i maczają pióra 
w atramencie, a może w brudzie własnej duszy, aby swoje pióra umoczyli w ser-
cu, w swojej serdecznej krwi, i przestali znieważać własny Naród i jego dzieci! 
Najwyższy czas, aby nasza prasa opamiętała się, bo my mamy już dość tego nie-
ustannego opluwania wszystkiego, co kochamy i co dla nas święte!

Wołamy w tej chwili do tych, co mają władzę nad piórem, nad papierem, nad 
gazetami, nad cenzurą: zastanówcie się nad tym, co właściwie czynicie i do czego 
prowadzicie! Co chcecie osiągnąć? Czy chcecie dać Narodowi pokój, czy też roz-
drażnić go do najwyższych wymiarów? Do czego to właściwie prowadzi?

Trzeba, Najmilsze Dzieci, wszędzie przezwyciężać samego siebie, swoją ma-
łość, nędzę, niskość i umieć zwyciężać dobrem, jak zachęcał nas do tego święty 
Paweł. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobremv zwyciężaj”. W waszych do-
mach, w mieszkaniach, szkołach, warsztatach pracy, biurach, urzędach, wszędzie, 
nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie, „bo tak czyniąc – mówi 
dalej Apostoł – węgliv żarzących nagromadzisz na głowę nieprzyjaciół”.

I doprawdy, gdy szybko weźmiemy satysfakcję, odwet, czujemy się bardziej 
upokorzeni, niż gdybyśmy pozwolili chwilowo triumfować złu. Nie jestem zwo-
lennikiem Tołstojowskiej zasady, aby nie sprzeciwiać się złu. Ale rozumiem to 
w ten sposób, że trzeba „zło dobrem zwyciężać”.

Na progu [Tysiąclecia] chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie musimy o tym 
pamiętać. To jest nam potrzebne do naszego dziewięcioletniego rachunku sumie-
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nia. Dopiero wtedy będziemy mogli w naszej Ojczyźnie ze spokojem zaśpiewać: 
„Ciebie, Boga, chwalimy”.

Najmilsze Dzieci! Na zakończenie pragnąłbym Wam podziękować za to, 
że tak licznie przybyliście tutaj i tak cierpliwie i spokojnie trwacie, aż wasz bi-
skup powie to, co pragnie Wam powiedzieć. Zawsze modlę się o to, aby Wam 
powiedzieć nie to, co sobie umyśliłem, tylko to, czego Wam potrzeba, aby w moim 
przemówieniu brała górę nie jakaś moja myśl uplanowana, tylko wasza potrzeba. 
Dziękuję za to, że tak cierpliwie wysłuchaliście mojego przemówienia.

Pragnę też podziękować małym dzieciom za kwiatuszki, a Wam, sztandaro-
wi chorążowie, których tylu stało przed kościołem, za to maryjne powitanie.

Dziękuję za wasze modlitwy i o jedno proszę, tak serdecznie, jak tylko 
umiem. Nie witajcie waszego biskupa łzami, bo ja jestem człowiekiem dość 
pogodnym i nie smucę się. Dostaliście do Warszawy takiego biskupa, który nie 
umie się smucić. Więc po co mamy się smucić? Radujmy się i po wtóre Wam 
powtarzam: radujmy się! Nic nie szkodzi, gdy troszkę ucierpi się dla imienia 
Chrystusowego. To jest radość! Apostołowie radowali się, że daną im była ta 
łaska i ja też się raduję. Gdybym był nic niewart, to by się mną nie zajmowali. 
Więc muszę być coś wart, jeżeli czasami mną się zajmują, jeżeli moją biografię 
wypisuje się w gazetach. Sam nie mógłbym tego zrobić, nie umiem o sobie pisać. 
A to wszystko, co piszą, czytajcie. Może się przekonacie. Może rzeczywiście 
wasz biskup tak źle zachowywał się przed wojną i tak źle myślał, a może też miał 
rację!? Pomyślcie sobie troszkę. To się przyda, bo wszystko trzeba przemieniać 
na miłość. Ja modlę się zawsze za tych, którzy mnie obmalowują, i myślę, że im 
też przyda się modlitwa biskupa. Gdyby tego nie zrobili, może bym się za nich nie 
pomodlił, a tak na pewno się pomodlę. A kiedyś ta odrobina nieudolnej modlitwy 
przyda się im na pewno.

Więc proszę Was, nie płaczcie, nie smućcie się! Naprawdę szkoda waszych 
kochanych oczu, niech będą pogodne. Na to, aby oczy były pogodne, aby ser-
ca były pogodne, aby wasz codzienny trud był pogodny, całym sercem Wam, 
Najmilsze Dzieci, pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst uzgodniony. W[arsza]wa, 25.02.[19]66, M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Por. 1 Kor 13,2.
2 BWuC 36 – J 11,25.
3 Por. BWuC 36 – J 6,54.
4 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
5 Por. Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno: „Materia wychodzi z warsztatu pracy uszla-

chetniona, a człowiek staje się gorszy”.
6 Ksiądz Prymas mówi o krytyce, z jaką spotkał się Episkopat Polski po wysłaniu listu do bi-

skupów niemieckich.
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MIŁOŚNIKOWI SKRAWKA ZIEMI OJCZYSTEJ W HOŁDZIE
Przemówienie podczas pogrzebu artysty malarza, świętej pamięci Józefa Jarosza

Zalesie Dolne, 26 lutego 1966

Otaczamy dziś trumnę człowieka skromnego, artysty malarza Józefa Jarosza1, 
który swoje życie spędził na kontemplacji dziwów Bożych, wyrażonych w ziemi 
i w jej pięknie. Może byłoby rzeczą najbardziej stosowną milczeć, aby nie odsła-
niać tych misteriów, które w samotnych rozważaniach snuły się w duszy człowieka 
bardzo skromnego, niemal nieudolnego w swoich życiowych sprawach, ale które-
mu dana była od Boga jakaś moc i zrozumienie tajemnic, jakie dla przeciętnego 
widza i przechodnia tej ziemi są niedostępne i nieznane.

Oddajemy ziemi mazowieckiej ciało wielkiego miłośnika tej ziemi. Swoim 
przygotowaniem, studiami i talentem mógł daleko wybiec poza granice tej skrom-
nej rzeczki i lasów. Jednak swoją wnikliwą duszą umiał na tym wąskim odcin-
ku dostrzec tyle piękna, tak różnorodnie je odczuć, uchwycić tajemnice zawarte 
w przyrodzie i utrwalić je na płótnie, że przez to samo już człowiek ten zasługuje 
na naszą uwagę. Chociaż odszedł w ciszy do Boga, jak w ciszy i w kontemplacji 
natury prowadził swoje życie, to jednak należy do potomności, aby zajął określone 
miejsce w sztuce i twórczości rodzimej.

To, co powiem, będzie bardzo nieudolne, ale będzie odpowiadało wewnętrz-
nym przeżyciom człowieka, który nie umiał reprezentować tego, co posiadał. Sam 
był najbardziej zawziętym krytykiem swego talentu i dzieł, których nie umiał wy-
korzystać ekonomicznie. Chętnemu nabywcy umiał bardziej przedstawić wszyst-
kie ujemne strony swojego dzieła aniżeli jego zalety. Tak czyni prawdziwy arty-
sta, który nigdy nie jest zadowolony z siebie i ze swego dzieła.

Zmarły, którego ciało mamy teraz wśród nas, a niedługo oddamy je mazo-
wieckiej ziemi, był prawdziwym artystą w każdym calu swego życia osobiste-
go, swoich spraw codziennych i sztuki, którą wypowiadał w ciszy i skromności 
samotnych, długich godzin kontemplacji ziemi ojczystej. Kochał ją bardzo. Nie 
był pochopny do wypowiadania swych uczuć, ale wszystko, co czuł, przelewał 
na płótno. Ze swojego zewnętrznego widzenia i wewnętrznego kontaktu wydo-
bywał czary ziemi rodzimej, ziemi grójeckiej, czary skromnej rzeczki Jeziorki 
i miejscowych lasów, po których chodził do ostatniej niemal chwili swojego życia, 
podpatrując piękno kolorytu polskiej ziemi. Ile miłości w to wkładał! Z jego dzieł 
widać miłość ku Ojczyźnie. A jak głęboko odczuwał piękno Ojczyzny to dowód, 
że wystarczył mu na całe życie mały jej odcinek. W skromnym odcinku umiał do-
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strzec aż tyle piękna i wypowiedzieć je na miarę swego talentu. Jak można kochać 
swoją ziemię ojczystą, jak można na nią umiejętnie patrzeć i nią się zachwycić, jak 
można ją ukochać i całkowicie, bez reszty, oddać jej życie, świadczą o tym liczne 
płótna, które pozostawił.

Niełatwo przyszło mi pozyskać mistrza dla dzieła, które wiąże się 
z Tysiącleciem Chrztu Polski. Pragnąłem, by utrwalił na płótnach koloryt wzgórza 
gnieźnieńskiego, z jego milenijną katedrą i czarem Wzgórza Lechowego, wokół 
którego obecnie koncentruje się uwaga ochrzczonej Polski Tysiąclecia. Wreszcie 
pozyskałem dla tej sprawy jego talent. Dzięki temu Gniezno posiadło kilkadziesiąt 
płócien poświęconych katedrze gnieźnieńskiej, zabytkom Gniezna i całemu otocze-
niu Wzgórza Lecha. Pozostanie to jako dokument dla sztuki polskiej i dla naszych 
przeżyć Tysiąclecia Chrztu Polski. Za to, że ustąpił od swojej ukochanej Jeziorki 
i lasów grójeckich, jestem mu wdzięczny i składam w tej chwili hołd trudowi, który 
podjął w Gnieźnie, pozostawiając tam piękny dowód swego talentu i umiłowania.

Jednak najlepiej czuł się zawsze tutaj, w ziemi grójeckiej, przy swojej uko-
chanej rzeczce, którą w najrozmaitszych fragmentach zawsze oryginalnie i z wiel-
kim wyczuciem przedstawiał.

Przez swoją twórczość skromny człowiek, a jednak nieprzeciętny talent, za-
sługuje na naszą pamięć i modlitwy. Wierzę, że mi wybaczy te słowa, może zu-
chwałe. Naruszają jego wrodzoną skromność i ciszę, którą umiłował, a którą mu 
Ojciec ciszy i pokoju położył na umęczonych oczach. Ukazał mu inne światła, 
inny czar, inne piękno. Do wrażeń piękna, które zebrał z polskiej ziemi, dołączy 
teraz światło wiekuiste.

Oddajemy ziemi ojczystej artystę malarza, który tak tę ziemię ukochał. A ona, 
jak naszym oczom i naszej duszy dostarcza piękna i ze swego serca wydobywa 
kwiaty, tak też w swoim czasie i miłośnika tej ziemi odda – jako wierna sługa 
Boża – Ojcu Niebieskiemu, Ojcu wszelkiego życia. Oddajemy go ziemi polskiej 
w dniu sobotnim Matki Najświętszej, której imię już może nieprzytomnie, ale jesz-
cze z wielką nadzieją i otuchą wymawiał.

Niech to krótkie wspomnienie będzie zarazem wypowiedzią uczuć wdzięcz-
ności, które imieniem własnym i rodziny składam wszystkim, którzy swoją modli-
twą wspierają cichego miłośnika ziemi ojczystej, ziemi umiłowanej, godnej każdej 
ofiary, męki i cierpienia, ziemi tak nam wiernej, która nas wszystkich przygarnie 
na krótko, aby oddać nas na całą wieczność Ojcu Niebieskiemu.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. Łowicz, 13.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Józef Jarosz (1890–1966), malarstwa uczył się w warszawskiej Szkole Rysunku, a następnie 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Stanisława Lentza, Ignacego Pieńkowskiego 
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i Karola Tichego. Członek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, po wojnie – grup „Zachęta” oraz 
„Zalesie”. Interesował go głównie pejzaż przedstawiany realistycznie w technice olejnej. Jego żoną 
była siostra Księdza Prymasa – Stanisława.

41

CO SOBÓR DAJE ŚWIATU WSPÓŁCZESNEMU?

Wołomin, 26 lutego Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Podczas naszej ostatniej wspólnej modlitwy przyrzekłem Wam, że po zakoń-
czeniu Soboru Watykańskiego II, jeśli Bóg pozwoli, przybędę tu ponownie, aby 
podzielić się z Wami myślami, które zrodziły się w auli soborowej przy konfesji 
świętego Piotra i są wysyłane przez Ojca Świętego i przez Ojców Soborowych 
na cały świat.

Sądzę, że odpowiem w pełni życzeniu Ojca Świętego, jeżeli naprzód przeka-
żę Wam od Papieża i wszystkich biskupów całego świata katolickiego braterskie 
pozdrowienie, które należy się od Kościoła powszechnego tej komórce rodzinnej, 
jaką stanowi wasza parafia, powierzona mojej biskupiej pieczy. W ten sposób uwy-
datnimy wielką wspólnotę rodziny Chrystusowej, którą my wszyscy stanowimy. To 
pozdrowienie Ojciec Święty kazał mi ponawiać, ilekroć stanę przed powierzonymi 
mi dziećmi. Dlatego też i Wam to pozdrowienie przekazuję, tym więcej, że łączy 
się ono z życzeniami Ojca Świętego na Tysiąclecie Chrztu Polski. Poznamy je nie-
długo, gdy w IV niedzielę Wielkiego Postu ze wszystkich ambon w Polsce czytany 
będzie List Ojca Świętego do Narodu polskiego z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski.

MARYJA – DZIEWICĄ WSPOMOŻYCIELKĄ OSTATNICH PAPIEŻY

Gdy w tej chwili jesteście skupieni na modlitwie, w sobotę Królowej 
Polski, przy Jej obrazie, który otaczacie tak wielką czcią, przypomina się inny 
obraz, z dnia 8 grudnia ubiegłego roku, gdy w Rzymie, na placu Świętego Piotra 
kończył się Sobór. Ojciec Święty, z którego woli Sobór obradował w Bazylice 
na Watykanie, na ostatni dzień Soboru wyprowadził wszystkich biskupów na plac 
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Świętego Piotra, przed fronton Bazyliki i tam, pod gołym niebem, w obliczu dzie-
siątek tysięcy wiernych i w obliczu przedstawicielstw i misji specjalnych wszyst-
kich niemal państw i narodów, zakończył Sobór.

Temu dziełu wspaniałemu patronowała Matka Najświętsza, której potężny 
obraz zwisał z frontonu Bazyliki Piotrowej. Maryja Niepokalana niosła na swo-
ich ramionach Boże Dziecię, które wyrywało się z Jej ramion do ludzi obecnych 
na placu. Na takim tle Ojciec Święty pragnął zakończyć Sobór.

Jakże słuszną jest rzeczą, aby w tej chwili, gdy snujemy nasze rozważania 
w obliczu Matki Bożej Częstochowskiej, utrzymać w pamięci obraz z frontonu 
Bazyliki Piotrowej.

Gdy przemawiałem do Was po powrocie z III sesji soborowej, mówiłem 
o tym, jak bardzo Sobór wiązał swoje nadzieje z Dziewicą Wspomożycielką, 
Maryją. Ojciec Święty Jan XXIII, gdy rozpoczynał Sobór, oddał go pod szczegól-
ną opiekę Matki Najświętszej. Mówiłem Wam o tym, co działo się na sesji Komisji 
Centralnej Przygotowawczej do Soboru. Papież Jan XXIII, snując wspomnienia 
ze swoich lat dziecięcych i nawiązując do naszej obecności na tej komisji, powie-
dział, że Czarna Madonna z Jasnej Góry od dziecięcych lat jest mu najdroższym 
wspomnieniem i dlatego Jej powierza owoce i prace Soboru. A gdy już czuł, że siły 
nie dopiszą mu do końca Soboru, pojechał specjalnie z pielgrzymką z Rzymu 
do Loreto, aby wypraszać wszystkie pomoce dla Ojców Soborowych i dla swoje-
go następcy. Taka była wola Boża, aby Sobór zaczął papież Jan, a zakończył pa-
pież Paweł VI, człowiek, który doskonale rozumiał intencje swojego poprzednika.

Gdy to mówię, przypomina mi się pożegnanie z Ojcem Świętym Janem XXIII. 
Był już wtedy bardzo ciężko chory. Tego dnia siły nie pozwoliły mu odpra-
wić Mszy Świętej, tak bardzo wymęczyły go ciężkie, całonocne cierpienia. Ale 
w ostatnich zapiskach swego pamiętnika Ojciec Święty tak ujął swoje uczucia: 
„Dziś po raz trzeci nie mogłem przystąpić do ołtarza. Nie mogłem jednak odmó-
wić sobie tej radości, aby osobiście nie pożegnać biskupów polskich, wracających 
do swojej Ojczyzny”. – Nie mieliśmy nadziei na to, że Ojciec Święty nas przyjmie, 
a jednak przyjął i dłuższy czas z nami rozmawiał. A gdy żegnał nas w drzwiach 
swojej biblioteki prywatnej, powiedział: „Odprowadziłbym was aż do drzwi brą-
zowych”. – Jest to brama wiodąca z rezydencji Papieża na plac Świętego Piotra. 
– Mówił dalej Papież: „Wszyscy niepokoją się, że papież choruje. A ja ich uspo-
kajam, bo jak papież umrze, przyjadą kardynałowie, wybiorą drugiego i w ciągu 
miesiąca wszystko się uspokoi”. – Dosłownie powtarzam jego słowa. Były one 
prorocze, bo istotnie, stało się to niemal w ciągu miesiąca. Zaledwie zdołałem 
wrócić do Warszawy, przyszła wiadomość, że Ojciec Święty umarł i musiałem 
natychmiast wracać do Rzymu. Można powiedzieć, że niemal dosłownie w ciągu 
miesiąca był wybrany i koronowany następca.

Dzieci Najmilsze! Trzeba wiele pokory i żywej wiary, aby z takim spokojem 
przyjąć zbliżającą się śmierć i o niej mówić, aby nie niepokoić się o najbardziej 
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drogie dzieło, jakim dla Jana XXIII był Sobór. Trzeba wiele żywej wiary w potęgę 
Chrystusa, żyjącego w Kościele, aby wierzyć, że choć biskupi się zmieniają, pa-
pieże umierają, ale Chrystus w Kościele zawsze trwa, bo Chrystus raz tylko umarł 
na Kalwarii, a gdy zmartwychwstał, więcej już nie umiera i śmierć nad Nim wię-
cej mocy nie ma. Chrystus żyje w Kościele. A że Boga dotknąć nie można, bo On 
nie umiera, dlatego też Chrystus mógł powiedzieć o swoim Kościele: „Ja jestem 
z wami po wszystkie dni aż do skończeniav świata”. Jezus Chrystus był z papie-
żem Piotrem I, był z papieżem Janem XXIII, jest z papieżem Pawłem VI i będzie 
z każdym następcą tego Papieża, aż do skończenia świata.

To żywe przekonanie daje pełny spokój każdemu kapłanowi, biskupowi, 
papieżowi. Gdy człowiek odchodzi, Bóg w Kościele trwa i On, przez swoją mi-
łość, dalej prowadzi dzieło uświęcania dzieci Bożych i kierowania ich do Ojca 
Niebieskiego.

Podane przed chwilą wspomnienie niech będzie dla nas nurtem przewodnim 
myśli dla dalszej pracy Kościoła.

WOŁANIE ŚWIATA O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Gdy w dniu 8 grudnia kończył się Sobór, sprzed bramy Świętego Piotra 
na Watykanie, z woli Ojca Świętego, wysyłane były najrozmaitsze orędzia do całe-
go świata1. Po Mszy Świętej występowały na podium przedstawicielstwa różnych 
grup społecznych, w których było po trzech kardynałów i kilka osób świeckich. 
Przedstawicielstwa te wysyłały swoje orędzia do różnych warstw społecznych, 
a więc do tych, co rządzą światem, do władców, premierów, ministrów, prosząc 
ich, aby w imię Chrystusa z szacunkiem i czcią rządzili powierzonym sobie ludem 
Bożym, uważając go za owczarnię Bożą, za swoich braci, wobec których należy 
kierować się czcią i pokorą, unikając wszelkiej przemocy i gwałtu.

Filozofowie, myśliciele i twórcy kultury wysyłali, imieniem Soboru, orędzia 
do wszystkich, którzy zajmują się myślą twórczą i tworzą kulturę. W tej grupie 
było trzech filozofów katolickich: między innymi jeden z myślicieli polskich, filo-
zof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego2.

Po nich inne przedstawicielstwo Soboru wysyłało swoje orędzie do naukow-
ców, badaczy, do architektów i inżynierów, budujących cały świat. Inni przema-
wiali do kobiet. W tym gronie była również kobieta, której mąż właśnie ciężko 
chorował3. Inna grupa przemawiała do młodzieży całego świata. W tej grupie znaj-
dował się przedstawiciel młodzieży murzyńskiej, człowiek o czarnej skórze, ale 
o białej, promiennej, szlachetnej duszy.

Było też posłannictwo do cierpiących, chorych i ociemniałych. W grupie 
kardynałów, którzy wysyłali to orędzie, z woli Ojca Świętego znajdowałem się 
i ja. Obok mnie stał młody człowiek, nieszczęśliwy – ociemniały. Prowadził go 
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jego przyjaciel, pies. Pilnował swego nieszczęśliwego pana, bo stworzenie, choć 
nierozumne, umie być przyjacielem człowieka. Gdy przyszedł odpowiedni mo-
ment, pies zaprowadził ociemniałego przed tron Papieża. Wtedy Papież wstał, 
ucałował ociemniałego, a psu zawiesił na wstędze brązowy medal. W ten sposób 
uczcił przyjaźń zwierzęcia do człowieka, a może i pouczył, że jeżeli zwierzę może 
być przyjacielem człowieka, to tym bardziej wszyscy ludzie powinni starać się 
o przyjaźń jedni dla drugich. Była to chwila wzruszająca, szczególnie dla mnie, 
albowiem przez wiele lat posługiwałem ociemniałym w Laskach. W czasie ostat-
niej wojny byłem kapelanem wśród ociemniałych i w najtrudniejszych chwilach 
tego Zakładu trwałem z nimi. Toteż za szczególną delikatność Bożą uznałem to, 
że na Soborze mogłem stanąć obok człowieka ociemniałego, przedstawiciela tych, 
którym przez wiele lat służyłem.

Najmilsze Dzieci! Te posłannictwa, wysyłane w obliczu całego Soboru 
do wszystkich ludzi całego świata, są odpowiedzią na wołanie świata skierowane 
w czasie Soboru do biskupów. Sobór składał się z biskupów wszystkich części 
świata, różnych narodów i państw, nie tylko europejskich, ale i amerykańskich, 
afrykańskich, azjatyckich, australijskich i z Oceanii. Byli to biskupi katoliccy 
wszelkiej barwy skóry i wszystkich języków, zgodnie z poleceniem Chrystusa 
danym dwunastu Apostołom przed dwoma tysiącami lat: „Idźciev i nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Na Soborze przekonaliśmy się, że polecenie Chrystusa jest wykonywane, bo 
istotnie, dzisiaj od Stolicy Piotrowej idą biskupi ze wszystkich narodów, nauczają 
wszystkich bez wyjątku, dla wszystkich mają moce Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Wszystkim niosą łaskę uświęcającą i chcą, aby dla wszystkich Chrystus był Drogą, 
Prawdą i Życiemv. Wszystkim głoszą najwspanialsze przykazanie, prawo miłości 
Boga i ludzi. Jest ono tak potężne i wspaniałe, że gdyby po zniszczeniu wszyst-
kich zbiorów prawnych, dzienników ustaw i rozporządzeń wszystkich państw 
i narodów utrzymało się to jedno prawo: „Będziesz miłowałv Pana Boga twego, 
będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie”, życie ludzkie na globie by-
łoby znośne i łatwiejsze aniżeli przy obowiązujących niezliczonych prawach wy-
dawanych przez ludzi. Tak wspaniała jest moc tego prawa, iż uczeń Chrystusowy, 
Jan Apostoł, który wraz z Maryją stał pod krzyżem Chrystusa, często powtarzał: 
„Miłujcie się, dziateczki, miłujcie się społecznie”4. A gdy był pytany, dlaczego 
ciągle to samo powtarza, odpowiadał: bo to jest przykazanie Chrystusowe i wy-
starczy, aby ono jedno było zachowane. – Tak potężna jest moc tego prawa miłości, 
że gdyby to jedno prawo było przez wszystkich zachowywane, zbędne byłyby 
wszystkie inne prawa i rozporządzenia.

W duchu tego właśnie prawa powszechnej miłości Sobór kierował swoje po-
słannictwo do wszystkich narodów i państw. Odpowiadał przez to na wezwanie 
rodziny ludzkiej, która dopraszała się obecności Kościoła, to znaczy Chrystusa, 
w świecie współczesnym.
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Wiemy, jak współczesny świat jest udręczony, jak pod każdym niemal wzglę-
dem jest pełen niepokoju. Wiele jest ambitnych zamierzeń i szlachetnych wysił-
ków, wiele prac i trudów ludzi dobrej woli. Chcieliby oni lepiej ten świat urządzić, 
aby był sprawiedliwszy, aby było na nim więcej miłości, aby wszyscy ludzie mie-
li przynajmniej to, o co prosimy w Ojcze nasz: „Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj”, aby zapanował pokój i nie było grozy wojny. Ale pomimo tych 
wszystkich wysiłków i zabiegów wiemy, że ani dostatku, ani sprawiedliwości, ani 
pokoju nie ma dotychczas na świecie. Ludzie ciągle niepokoją się o to, co by je-
dli, pili, czym by się odziewali. Ciągle boleją nad sponiewieraniem, z którym tak 
często się spotykają, ciągle trwożą się o to, czy znowu nie wybuchnie jakaś pożo-
ga wojenna i nie zniszczy wysiłków ludzkiej pracy. Tylu jest mądrych ludzi, tylu 
władców, zwierzchników, ministrów, nieustannie obradują konferencje między-
narodowe, a nie ustaje niedostatek, nie ustaje zagrożenie wojenne. Świat przera-
żony swoją nieudolnością wołał do biskupów, zebranych na Soborze, o obecność 
Kościoła w świecie współczesnym.

JAK KOŚCIÓŁ ROZUMIE SWOJĄ OBECNOŚĆ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Co to znaczy: obecność Kościoła w świecie współczesnym? – Sobór po kilku 
latach obrad w szeregu dokumentów, które ogłosił, umieścił Konstytucję pasto-
ralną o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Jest to odpowiedź na wo-
łanie ludzi, aby Kościół był obecny. Kościół obecny w tym świecie, to znaczy: 
obecny Chrystus, Jego Ewangelia i Krzyż, nauka i miłość, którą zapowiadał, i to 
wszędzie, w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Sobór w Konstytucji pastoralnej 
wskazuje, w jakich szczególnie dziedzinach Chrystus musi wszystko przeniknąć 
duchem swojej Ewangelii i swej miłości.

W części pierwszej w rozdziale I Konstytucja mówi o wysokiej godności czło-
wieka. Przedstawiwszy we wstępie wielką niedolę świata współczesnego, jego nie-
pokoje i męki, mówi naprzód o wysokiej godności człowieka i pragnie przekonać 
wszystkich, którzy rządzą światem, że ludzie to przede wszystkim Boże dzieci, to 
bracia, to istoty nieśmiertelne. Niebo i ziemia przeminą, ale człowiek, choćby umarł, 
żyć będzie, bo Chrystus go wskrzesi w dniu ostatnim. Słusznie czyni Sobór, że poka-
zuje takiego człowieka, pamiętając dobrze o tym, co działo się w czasie wojny. Sobór 
zebrał niemal wszystkie materiały, dotyczące strasznych przeżyć tylu narodów. 
A zresztą, Sobór mówił nie tylko o tym, co działo się w czasie wojny, ale i o tym, 
co dziś się dzieje. Ile narodów żyje dzisiaj w strasznej udręce i poniewierce! W ilu 
narodach ludzie dzisiaj cierpią i są poniewierani! Trzeba dzisiaj mówić wszystkim, 
od których zależy pokój i ład na świecie, jak mają się odnosić do człowieka.

Bodaj najważniejszym, co Sobór dał światu współczesnemu, jest przy-
pomnienie wszystkim, którzy rządzą narodami, wysokiej godności osoby ludz-
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kiej. Sobór mówił o tym nie raz, mówił w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, 
w Dekrecie o ekumenizmie i w tylu innych. Niemal w każdym z 16 dokumentów, 
ogłoszonych przez Sobór, jest nieustanna troska o szacunek i cześć dla człowieka, 
o zachowanie jego godności.

Z kolei Konstytucja pastoralna mówi o wspólnotach ludzkich. Człowiek tworzy 
rozmaite wspólnoty: wspólnotę sąsiedzką, rodzinną, narodową, religijną – Kościół, 
i polityczną – państwo. Ale wszystkie te wspólnoty, chociaż konieczne dla rozwoju 
człowieka, jednak nie są nieśmiertelne. Człowiek je wszystkie przerasta. Chociaż 
człowiek umiera, a państwa i narody pozostają, jednak te państwa i narody nie zmar-
twychwstają. Jeden człowiek jest nieśmiertelny, ma gwarancję: „Ja ciebie wskrze-
szę w dniu ostatecznym”5. I dlatego, chociaż wspólnoty potrzebne są człowiekowi 
do pełni rozwoju, jednak człowiek jest ważniejszy i godniejszy, bo jest nieśmiertelny.

Wyłożywszy w ten sposób [naukę] o godności człowieka i znaczeniu życia 
społecznego Konstytucja w części drugiej zajmuje się odnowieniem rodziny, kultu-
ry codziennego życia, życiem społeczno-gospodarczym oraz zagadnieniem pokoju 
i wojny. Zapewne, nie są to rzeczy nowe, bo to, czego Kościół uczy o godności 
małżeństwa, o obowiązkach rodziców, o rodzinie i o wychowaniu katolickim, wie-
my od dawna. Ale Kościół na Soborze powiedział o tych sprawach w sposób nowo-
czesny, zgodnie z dzisiejszymi poglądami. A ponieważ świat nie umie sobie dzisiaj 
poradzić sam, bez Bożej pomocy, w życiu małżeńskim, rodzinnym i w wychowa-
niu młodzieży, dlatego wołanie o obecność Kościoła w świecie współczesnym 
rozumiemy jako wołanie o obecność Chrystusa w małżeństwie, w szkole, w wy-
chowaniu, w rodzinie, we wszystkich doniosłych dziedzinach życia ludzkiego.

Pamiętając, że jest wzywany, aby był obecny w świecie współczesnym, 
Kościół mówił również o kulturze ludzkiej, która spoganiała, zwyrodniała, a nie-
kiedy zdemoralizowała się. Mówił o prasie, książce, teatrze, kinie, telewizji, radio. 
Wszędzie tam Chrystus jak gdyby przycichł, jak gdyby Go nie było. A tam, gdzie 
nie ma Jego życia, mocy i światła, to tak jak w brudnym bajorze, rodzi się zgnili-
zna i robactwo. I tak pełno jest, niestety, dzisiaj tego robactwa w prasie, w książ-
ce, w gazecie, w kinie, w teatrze, w telewizji, w tych wszystkich wspaniałych 
środkach porozumienia ludzkiego, które mogłyby być błogosławieństwem, dawać 
zdrowie, świeże powietrze, czystość obyczajów, które mogłyby oświecać, pouczać 
i pobudzać do dobrego. Niestety, bardzo często używane są ku złemu.

Świat wołał o obecność Kościoła, a więc Chrystusa i Jego Ewangelii w świe-
cie kultury. Dlatego też Sobór mówił o tym w rozdziale II części drugiej wspo-
mnianej Konstytucji.

Wielki rozdział III poświęcony jest życiu społeczno-gospodarczemu. Można 
by zapytać: Czy to jest potrzebne, aby Sobór zajmował się sprawami społeczno-
-gospodarczymi? Rzeczywiście, gdyby ta wielka dziedzina pracy ludzkiej rzą-
dziła się duchem Ewangelii, duchem miłości i sprawiedliwości, byłoby to nie-
potrzebne. Ale ponieważ jest tam nadal tyle nienawiści, wyzysku, poniewierki 
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ludzkiej i niesprawiedliwości, dlatego też cały świat woła o obecność Kościoła 
i w tej dziedzinie. Kościół odpowiada na to nie po to, aby przejąć organizację życia 
gospodarczego w swoje ręce. My nie jesteśmy od tego, nie chcemy tego czynić. 
Przypomnę zachowanie się Apostołów, gdy w początkach chrześcijaństwa ludzie 
zamożni składali u ich stóp całe swoje majątki, aby nimi obdzielać ubogich. Zajęło 
to Apostołom tyle czasu, że brak im już było sił na głoszenie Ewangelii. Wtedy 
powiedzieli: nie do nas to należy. Ustanowili diakonów i im to zlecili, a sami zajęli 
się modlitwą i przepowiadaniem Ewangelii.

I dziś Kościół też tak myśli. Niewątpliwie, do nas należy modlitwa i przepo-
wiadanie Ewangelii. Ale gdy świat dzisiejszy nie może sobie poradzić skutecznie 
w tej wielkiej dziedzinie życia, gdy fabryk jest coraz więcej, produkcja coraz potęż-
niejsza, plany coraz wspanialsze, a człowiek nadal cierpi, nadal czuje się pokrzyw-
dzony i nadal nie ma najpotrzebniejszych rzeczy, to znaczy, że w tej dziedzinie 
potrzeba więcej ducha Chrystusowego, więcej światła Ewangelii, sprawiedliwości 
i miłości Bożej. O nich to mówi Sobór. Więc nie dlatego, abyśmy te dziedziny 
chcieli przejąć, bo one do nas nie należą, ale dlatego Sobór mówi o życiu społecz-
nym i gospodarczym, aby temu życiu dać ducha Chrystusowej miłości, sprawiedli-
wości, szacunku i zrozumienia, że „ziemia i jej napełnienie”6 należy do wszystkich 
ludzi. Każdy, wołając do Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, 
ma prawo spodziewać się, że przez rzetelną pracę, przez uczciwość, spokojnie, bez 
trudu i bez wyzysku, zdobędzie ten chleb dla siebie i dla swojej rodziny.

Inna wielka dziedzina, to straszny niepokój o pokój, to wojna z wojną, to 
nieustanne mówienie o pokoju. Znowu do Ojców Soborowych wołano z całego 
świata: uczyńcie coś, aby świat się rozbroił! Co mówicie o strasznych magazy-
nach i wielkich zbrojowniach, o tym, że niemal wszystkie państwa posiadają już 
dzisiaj bomby nie tylko atomowe, ale i wodorowe, których wielki zapas, będący 
w posiadaniu ludzkim, wystarczyłby na zamienienie w mgławicę całego globu 
ziemskiego, absolutne zniszczenie wszystkiego?

Jeśli, jak w polskiej prasie się pisze, jedna taka bomba mogłaby zniszczyć do-
szczętnie terytorium w promieniu 75 kilometrów, to co mogłoby się stać, gdyby te 
wszystkie, straszliwe narzędzia zaczęły działać? To słuszny niepokój. Dlatego nie-
pokoją się wszyscy ludzie rozumni. Idzie o to, jak przeszkodzić ludziom złej woli, 
aby nie rozpętali nieszczęścia dla całej rodziny ludzkiej. Wołano więc do Soboru.

Ojciec Święty, idąc za tym wołaniem, pewnego dnia opuścił Watykan, zajął 
miejsce w samolocie i udał się do Nowego Jorku, do ONZ7. Tam, w obliczu przed-
stawicielstw wszystkich państw, wypowiedział orędzie soborowe o pokoju i prosił 
wszystkich tam obecnych o litość dla narodów, dla ludów, dla globu ziemskiego.

Pamiętam, gdy czekaliśmy na powrót Papieża w Bazylice Świętego Piotra. 
Właśnie skończyła się zwykła sesja generalna. Papież się nieco opóźniał, ale wie-
dzieliśmy już, że samolot jest na lotnisku i że za kilkanaście minut, przejechawszy 
przez Rzym, stanie na placu Świętego Piotra. Wtedy prezydium Soboru, do którego 
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i ja należałem, udało się do drzwi Bazyliki Piotrowej i tam czekaliśmy na Ojca 
Świętego. Opóźnienie wywołane było niezwykłym entuzjazmem, z jakim ludność 
Rzymu witała powracającego z ONZ Papieża. On, spełniwszy swoje posłannictwo, 
wracał w przekonaniu, że chociaż pokój zależy od rządów, państw i polityków, jed-
nak on, biskup katolicki, ma prawo i ma obowiązek w ciężkich i bolesnych chwilach 
zabrać głos w tej sprawie i uczynić wszystko, co mu nakazuje sumienie biskupa.

Oto, Najmilsze Dzieci, postawa Kościoła, który na bóle współczesnego świa-
ta chce odpowiadać tak, jak go do tego zobowiązują moce Ewangelii.

Miałem wtedy szczęście przywitać Papieża. Ilekroć Paweł VI wita się 
z polskim biskupem, zawsze mówi po polsku: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Odpowiadamy mu też po polsku. I wtedy też tak było. Pierwsze słowa, 
skierowane do mnie po tej wyprawie były właśnie po polsku, aby Wam, Najmilsze 
Dzieci, to przekazać, że we wszystkich mękach Chrystus ma być pochwalony. 
Wtedy On da pokój, jakiego świat sam sobie dać nie może. Odpowiedziałem 
Ojcu Świętemu na to miłe dla mnie pozdrowienie, a Ojciec Święty jeszcze dodał: 
Dobrze, bardzo dobrze, wszystko dobrze – bo i tego po polsku się nauczył.

Najmilsze Dzieci! To są rzeczy wzruszające, a jednocześnie świadczące o od-
wadze Kościoła, o tym, że niekiedy papież i biskupi mają obowiązek sumienia 
mówić i biada nam, gdybyśmy milczeli. Gdy czujemy straszliwą grozę, wiszącą 
nad światem, gdy jeszcze po II wojnie światowej nie został podpisany traktat po-
kojowy, a było już po niej ponad 40 nowych wojen i toczą się one nieustannie, 
widocznie świat nie może sobie sam poradzić. Dlatego z trwogą i lękiem przyzywa 
Chrystusa. Pragnie umocnić w naszych sercach, w sercach rodzin, narodów, ludów 
Chrystusowy pokój, w nadziei, że może wtedy uratuje się od zagłady oblicze zie-
mi. Oto jak Kościół rozumie swoją obecność w świecie współczesnym.

MARYJA – NASZĄ DZIEWICĄ WSPOMOŻYCIELKĄ

Dzieci Najmilsze! Pamiętajmy o słowach, które w czasie tej Mszy Świętej 
czytał z ambony kapłan. Przypomniał nam Kalwarię, gdzie na krzyżu umierał 
Chrystus, a pod krzyżem stała Jego Matka. Wtedy to Chrystus, jak gdyby w testa-
mencie, ujrzawszy umiłowanego ucznia, ukazał go Matce i powiedział: „Oto synv 
Twój”. A uczniowi ukazał swoją Matkę: „Oto Matkav twoja”.

My to samo czynimy w naszej Ojczyźnie, gdy Polska weszła w milenijny rok 
1966, gdy zaczyna śpiewać swoje wielkie, dziękczynne „Te Deum” Narodu za to, 
że przez tysiąc lat dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi 
i jego pasterzom. W tym uroczystym, jubileuszowym roku, który powinien być 
rokiem pokoju i radości, a jest, niestety, rokiem niepokoju, nieustannych bole-
ści i smutków, trzeba tym bardziej patrzeć na Kalwarię i widzieć tam Tę, którą 
Chrystus dał światu na godziny ciemności: „Oto Matka twoja”.
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W Jej imię zakończył się Sobór. W Jej imię my, biskupi polscy, przemawiali-
śmy w dniu 4 grudnia do całego świata na Soborze, zapraszając dwa i pół tysiąca 
biskupów do modlitwy za Polskę, która obchodzi swoje Tysiąclecie. W Jej imię 
prosiliśmy o pamięć o Narodzie polskim i daliśmy każdemu biskupowi na auli 
soborowej wierną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W tymże dniu, 
po południu, z woli Ojca Świętego, poświęciłem kamień węgielny pod budowę 
nowego kościoła parafialnego na przedmieściu Borgata di Rustica w Rzymie. 
Kościół ten, pod wezwaniem Matki Boże Częstochowskiej, ma być zbudowany 
na pamiątkę Tysiąclecia Chrztu Polski8. Taka była wola Ojca Świętego, którą ja 
z radością wykonałem. W takim momencie pamiętałem o tym, że naszą Dziewicą 
Wspomożycielską jest Maryja.

Biskupi polscy obecni na Soborze wysłali do wszystkich episkopatów 56 
listów, w których, mówiąc o zbliżającym się Tysiącleciu Chrztu Polski, prosili 
wszystkich o modlitwę. To było właściwe znaczenie i sens tych listów, które tak 
głośne stały się w całym świecie, a które niekiedy, niestety, są źle zrozumiane albo 
też opacznie tłumaczone.

Najmilsze Dzieci! Cały Sobór pracował na rzecz światowego pokoju 
i mi łości. I biskupi polscy świadomi byli swojej odpowiedzialności nie tylko 
za Kościół w Polsce, ale za Kościół powszechny. Jako członkowie tego Kościoła, 
wasi pasterze dawali świadectwo żywej wiary i przekonania, że tylko gorąca mi-
łość Boga i wzajemne przebaczenie mogą uchronić rodzinę ludzką od najwięk-
szych nieszczęść, które stoją przed światem. Oto, Najmilsi, duch Soboru i duch 
naszej pracy.

Zdaję sobie sprawę z tego, że w jednym przemówieniu nie sposób powie-
dzieć tego wszystkiego, co było przedmiotem wielkiej pracy czterech lat. Ale Bóg 
pozwoli, że może jeszcze, gdy siły dopiszą, coś więcej Wam powiem.

W niedługim czasie biskupi polscy wezwą Was wszystkich do przygotowa-
nia się w okresie Wielkiego Postu na uroczystość w wigilię Zmartwychwstania, 
gdy w całej Polsce odnawiać będziemy przyrzeczenia chrztu świętego. Wtedy też 
będziemy mieli jeden więcej sprawdzian, że Polska jest krajem chrześcijańskim. 
Chociaż niejeden z Polaków stracił wiarę, to jednak Polska przez swoje tysiąc-
lecie pozostała wierna Bogu. Umierali Polacy ochrzczeni, ale pozostawał Naród 
ochrzczony, który tak często – w swoich wędrówkach po kościołach, po miastach 
– widzę, jak i Was tu w tej chwili.

Pozdrawiam Was braterskim sercem. Dziękuję za to, że przyszliście na nasze 
spotkanie. Wiem, że to sobota, że macie co robić, i Wy, Matki, i Wy, Ojcowie, 
po uciążliwej pracy i Wy, Dzieci, po pracy szkolnej. Wszyscy zasługujecie na wy-
poczynek. Odebrałem Wam tę zasłużoną godzinę wypoczynku i musicie męczyć 
się w tej gorącej świątyni. Ale uważam, że tak jak w gorącym piecu rodzi się 
smaczny chleb, tak i z naszego spotkania, w tym gorącym kościele, może urodzi 
się pożywny i radosny chleb dla nas wszystkich.
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Oddaję Was, Dzieci Najmilsze, w macierzyńską opiekę Maryi, która patrono-
wała Soborowi, która patronuje też Wielkiej Nowennie, a której my wszyscy od-
dawać będziemy cały Naród w dniu 3 maja, na Jasnej Górze, jak wierzymy, w to-
warzystwie naszych największych przyjaciół z całego świata, którzy się do nas 
wybierają, a może, jeśli Bóg pozwoli, i w obecności Ojca Świętego.

Ponawiając uczucia braterskiej wdzięczności, pragnę Wam, tu obecnym, 
waszym rodzinom i całej parafii, wszystkim waszym pracom i trudom, z serca 
pobłogosławić.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. J[asna] Góra, 27.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Zob. tekst nr 21, przyp. 5.
2 Ksiądz Prymas mówi o prof. Stefanie Swieżawskim.
3 Ksiądz Prymas mówi o żonie prezydenta Włoch Antonio Segniego, Laurze Carta Caprino.
4 Por. BWuC 36 – J 15,12. Św. Hieronim pisze, że pod koniec życia, gdy Jan już nie mógł 

chodzić, zanoszono go na miejsce nabożeństwa i proszono o przemówienie. Apostoł powtarzał tyl-
ko: „Dziateczki, miłujcie się”.

5 Por. J 6,54.
6 Por. BWuC 56 – Rdz 1,28.
7 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
8 Zob. tekst nr 4, przyp. 5.
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TYLKO BOGU!
Zakończenie rekolekcji

Warszawa, seminarium duchowne, 27 lutego Roku Milenijnego 1966

Umiłowani Moi Synowie!

Ostatnie słowa, wypowiedziane przez Chrystusa w tej ciężkiej walce o zasad-
nicze drogi człowieka do Boga mają znaczenie absolutnego wyzwolenia i pełnej 
wolności synów Bożych.

Kościół wprowadził nas w święto Czterdziestnicy. Cały ten okres liturgia 
nazywa świętem. Jest to jedno wielkie święto, pełne radości, do którego trzeba 
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się przygotować nie tylko przez posypanie głowy popiołem, ale i przez omycie 
twarzy: „namaść oblicze twoje, abyś się nie wydał poszczącym”1. Przyoblec się 
trzeba w wielką radość, bo oto dopełnia się wyzwolenie synów Bożych. Kościół 
w liturgii Wielkiego Postu często mówi o radości, której sam doznaje, bo przecież 
Oblubienica Chrystusowa omywa się i oczyszcza z plam i prochów, które życie 
i słabość ludzka naniosły.

Kościół wydaje się jak gdyby Oblubienicą gotową na przyjęcie swojego 
Oblubieńca. Cały wysiłek Kościoła powszechnego w tym okresie jest wysiłkiem 
radosnego wyzwalania człowieka z samego siebie, od okoliczności i środowiska, 
które niewolniczy naszego ducha, krępuje nasze kroki, obezwładnia loty myśli, 
porywy serca i prężność woli. Człowiek często, pod wpływem zniewalającego 
środowiska, staje się zniewolniczały i nie ma już znamienia radosnej młodości, 
chociażby był człowiekiem młodym.

Kościół pragnie dla nas młodzieńczych porywów, świeżości ducha, lotnej 
swobody myśli i wewnętrznej swobody porywów naszego serca. Wtedy dopiero 
człowiek swobodnie mówi wszystkim swoim kusicielom: Idź precz, „nie samym 
chlebem żyje człowiek” [Mt 4,4].

Dzieci Najmilsze! Już nieraz, kończąc ćwiczenia wielkopostne, rekolekcyjne 
w seminarium metropolitalnym, zwracałem uwagę na tę potrójną pokusę, która jest 
niebezpieczna dla wszystkich dzieci Bożych, a szczególnie dla sług ołtarza. To jest 
ta niewoląca pokusa chleba, pokusa pychy i pokusa władzy. Te trzy potężne siły 
są wynikiem zniekształconych naturalnych dążeń i potrzeb człowieka. Pierwsza 
– to potrzeba przyrodzona w ładzie ekonomicznym dóbr, które są niezbędne, bo 
i Ojciec Niebieski wie o tym, że pilno potrzebujemy tego, co byśmy jedli, pili, 
czym byśmy się odziewali2. Ale ten naturalny popęd, instynkt samoobrony, pod 
wpływem grzechu pierworodnego i własnych nieopanowanych skłonności może 
niekiedy wyradzać się w niewolniczą postawę żądzy dóbr tej ziemi. Jak urocza 
zjawa staje niekiedy przed współczesnym człowiekiem, w jego stylu osobistym 
i środowiskowym, i może brać go w niewolę, krępować.

Inna pokusa, którą Chrystus pokonał, nie tylko dla siebie, ale po to, aby usta-
nowić wzorzec, to pokusa własnych sukcesów. To wyniesienie, egzaltacja, która 
pragnęłaby raczej latać aniżeli chodzić po ziemi. Chrystus, w duchu postawiony 
na krużgankach, usłyszał zwodniczą zachętę: Rzuć się na dół, aniołowie Cię będą 
nosić3. – Przecież to nawet jest pokusa egzegetycznie uzasadniona, świątobliwa. 
Słowa żywota to mówią, doradzają. Jak gdyby duch przewrotny chciał sprawić, 
abyśmy zapomnieli o tym, że jesteśmy synami tej ziemi, że mamy po tej ziemi 
chodzić nogami za Bogiem Wcielonym, że nasze ciało nie ma skrzydeł, ale ma 
stopy [przy] samej ziemi.

Trzeba się nauczyć po Bożej ziemi chodzić porządnie, pełną stopą, za Tym, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiemv. Realizm chrześcijański każe wszystko robić 
porządnie, w dziedzinie natury i łaski, i uzbrajać się na drogę w sposób roztropny, 
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rozumny, przewidujący, jak przystało dla człowieka, który przez rozum jest dla 
siebie samego i rządcą, i opatrznością, jak o tym pięknie mówi Leon XIII w ency-
klice Rerum novarum. Ta pokusa jest oddalona zwycięsko.

Przychodzi trzecia pokusa, która też poniekąd odpowiada naturalnym aspi-
racjom człowieka: „Omnia tibi dabo”4. Człowiek jest królem stworzenia, on 
usłyszał: „Czyńcie sobie ziemięv poddaną”. To wszystko prawda. Jest w czło-
wieku wiekuisty instynkt władania porządkiem doczesnym i duchowym. To są 
aspiracje szlachetne, uzasadnione, tylko cena, którą niekiedy się płaci, jest nie 
do przyjęcia.

„Si adoraveris me”5 – jeśli upadłszy, oddasz mi pokłon. To jest pokusa groź-
na, bo człowiek ma uczcić szatana we wszystkich postaciach, które on tak sta-
rannie dobiera. Wchodzi w postać anioła światłości, włącza się w Boży porządek 
przyrodzony. Zyskuje odpowiedź o głębokiej perspektywie dla każdego czło-
wieka i dla całej rodziny ludzkiej. „Idź precz, szatanie, albowiem powiedziane 
jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz”6. 
Człowiek ma tak wielką i wysoką godność, że jeżeli pochyli ją przed kim, to je-
dynie przed Bogiem, przed nikim innym; ani przed całym bogatym porządkiem 
przyrodzonym i bogactwem zwodniczym ładu materialnego, ani przed najpotęż-
niejszymi nawet możliwościami, za cenę poniżenia tej wysokiej godności, którą 
nadał mu sam Bóg, a której bronił Jezus Chrystus.

Tę wysoką godność uwydatnił światu Sobór Watykański II szczególnie 
w dwóch dokumentach, w Konstytucji dogmatycznej o Kościele i Konstytucji pa-
storalnej o Kościele w świecie współczesnym. Dlatego odpowiedź jest jedna: czło-
wiek nie powinien kłaniać się na tym świecie nikomu, tylko Bogu: „Bogu samemu 
kłaniać się będziesz, Jemu samemu mówić będziesz”. Nigdy nikomu więcej!

Pokorny papież Jan XXIII, którego nazwano „Proboszczem świata”, w en-
cyklice Pacem in terris, rozważając obecną sytuację zniewolniczenia człowie-
ka przez systemy polityczne, zastanawia się nad misterium władzy politycznej. 
W tym zastanawianiu się poszedł tak daleko, iż uznał, że właściwie w społecz-
ności politycznej nikt nie może sprawować absolutnej władzy nad człowie-
kiem, albowiem wszyscy ludzie są sobie równi, a ci, którzy sprawują władzę, 
nie przestali być ludźmi zrównanymi z tymi, którzy rządzą na mocy takiej czy 
innej umowy. Wysunął śmiały projekt. Aby w ludzie sprawującym władzę nad 
innym nie wyrodził się swoisty demos7 i poniewierka, bo władza jest zwodniczą 
siłą, trzeba, aby ci, którym przydzielono cząstkę władzy nad innymi, często się 
zmieniali, odchodzili. Inaczej mogą oni uważać, że mają takie istotne, istotowe 
 prawa nad innymi ludźmi. Jest to śmiałe, ale niesłychanie głębokie zrozumie-
nie, kim jest człowiek. Tak daleko trzeba bronić wysokiej godności wolnych  
synów Bożych.

Dlatego Chrystusowa deklaracja jest tak apodyktyczna i ma wymiary głębo-
kiej perspektywy w dalekie dzieje rodziny ludzkiej, która w zmaganiu się o lepszy 
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ustrój świata musi ciągle próbować i szukać nowych środków, bo wszystkie do-
tychczasowe zawiodły.

Mówię w tej chwili nie do polityków, ale do kapłanów. Mam przed sobą 
w swej myśli wasze przyszłe drogi, nieznane ani mnie, ani Wam. Ale można 
 przypuścić, że na tych drogach spotkacie się z tą samą pokusą, z jaką spotykali się 
tak często wasi poprzednicy, którzy zmagali się na niwie apostolskiej o wolność 
synów Bożych, a niektórzy z nich może sami ulegli pokusie i zniewolniczeniu. 
To niebezpieczna pokusa dla ojców duchownych, dla tych, którym dana jest wła-
dza w porządku nadprzyrodzonym, nadrzędnym, a Wy tę władzę stopniowo przez 
święcenia bierzecie. Jest ona dla tego typu ludzi, których sam Chrystus ustanawia 
pośrodku rodziny ludzkiej, wybierając z ludu wziętych i dla ludu postanowionych.

Dla Was też, Najmilsi, jedną z pokus zasadniczych może być pokusa chleba. 
„Rzecz, aby te kamienie stały się chlebem”8. Zwodnicza to pokusa i niebezpieczna 
dla ojców duchownych, dla ludzi, którzy mają wznieść się ponad porządek ma-
terialny i władać duchem. „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, to prawda. Ale nie 
inaczej, tylko tak, aby w coraz to lepszy i doskonalszy porządek materialny wpro-
wadzać moce Boże. Gdy mocy Bożych zabraknie, nawet w bogatym porządku 
materialnym świat staje się niewolniczy.

Już dzisiaj istnieją takie organizmy państwowe i ekonomiczne, które rozpo-
rządzają wszystkim, którym bogactwo pleśnieje w stertach niezjedzonej pszenicy, 
porastającej zielenią, jak mi o tym mówili biskupi kanadyjscy. Na szczęście psze-
nicę tę zakupiono na Daleki Wschód, płacąc za nią czystym złotem. Więc już jej 
tam nie ma, nowa rośnie.

To jest zjawisko, które idzie w świat współczesny bardzo szeroką ławą, jak 
gdyby olbrzymie zastępy Czyngis-chana, jakiś najazd Longobardów, Ostrogotów, 
Westgotów9 na współczesną kulturę chrześcijańską. Widać, że w tym olbrzy-
mim bogactwie człowiek znika, jest niezauważony, stratowany. Szczęścia mu to 
nie przynosi. Gdy obcujemy z synami dalekich krajów amerykańskich, widzimy, 
do jakiego stopnia są oni wciągnięci w rytm pośpiechu produkcyjnego. Tam wła-
ściwie człowiek znaczy tylko homo oeconomicus10. Wszystkie wartości, cenione 
dotychczas przez człowieka, są owinięte w czek bankowy. O tyle tylko mają zna-
czenie i przyciągającą siłę.

Stwierdza się, że są to ludzie najbardziej zniewolniczali, najbardziej zależni, 
popędzani, poganiani. Zatraca się w nich rzeczywistość wolności, chociaż mają 
pozory wolności.

Wiemy z doświadczeń dziejów Kościoła, że ilekroć i gdzieś Kościół był za-
sobny, tam wszędzie słabł duch, ustawała gorliwość apostolska, pustoszały świą-
tynie. Drzwi domostw ojców duchownych obrastały niedostępnym winem, nie 
można było tam przeniknąć. I chociaż Ewangelia jest przepowiadana wszelkiemu 
stworzeniu, jednak ten duch Ewangelii przedziwnie osłabł. Stracił swój entuzjazm, 
swoją młodzieńczą świeżość, zdobywczą ambicję. Coś stało na przeszkodzie. To 
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jest ogromne niebezpieczeństwo, które może grozić ojcom duchownym. Przed 
tym, Najmilsi, trzeba się bronić przez wewnętrzną niezależność, przez wyższość 
nad całym porządkiem materialnym.

Czy Was nie zastanawia to, że wielcy myśliciele, filozofowie, poeci, artyści, 
rzeźbiarze, potężni twórcy, wszyscy byli raczej w jakimś niedostatku. Umierali 
z chorób, które zrodziły się z niedostatku, a jednak gdy ich wyniszczone, wynędz-
niałe ciało oddawano ziemi, duch ich pozostał w dziełach, którymi świat szczy-
ci się dotychczas. Takich postaci w dawnym świecie pogańskim i w dzisiejszym 
chrześcijańskim można znaleźć wiele.

Właściwie nędzarzami byli Apostołowie. Nawet wielcy ludzie, którzy docho-
dzili do ogromnych wpływów, jak Bazyli Wielki czy Jan Chryzostom, zdobywane 
środki obracali na szpitale i na budowanie ośrodków opieki nad nędzą ludzką. 
Najwspanialszy duch naszej twórczości, Cyprian Norwid, umarł w nędzy, na ła-
skawym chlebie w paryskim domu Świętego Kazimierza, u sióstr szarytek, wśród 
żebraków. A któż powie i któż oceni, ilu ludzi żywi się z jego ducha?

Natomiast przeraża nas los zasobnych i bogatych pisarzy, którzy napęcznieli od 
honorariów autorskich i duch ich przerósł tłuszczem. Twórczość ich robi wrażenie 
jakiejś mazi, która cuchnie. Tak cuchnie wielu ludzi, którzy poddadzą się rozkła-
dowej sile materii. Ona w nadmiarze jest przekleństwem, a w normie właściwej, 
potrzebnej człowiekowi jest jego błogosławieństwem. To jest zagadnienie wolności 
synów Bożych. Tej pokusie, Drodzy Moi, nigdy nie powinniście ulegać, jeśli chcecie 
zachować tę młodzieńczą postawę żarliwej, apostolskiej gotowości służenia bliźnim.

Nieraz zastanawiamy się nad stylem kapłana posoborowego. To jest styl go-
towości w służbie. Widać to z całego układu tekstów soborowych. Postawą ka-
płańską wobec ludu Bożego, z którego się wywodzimy, jest postawa służebnicza, 
postawa głębokiej pokory w stosunku do Boga i w stosunku do ludu Bożego. Bóg 
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jego zwycięstwo jest zawsze 
z maluczkimi, pokornymi. Nieraz, gdy przeciwko Wam podniosą się wszystkie 
pięści, to nie myślcie, że zwyciężycie, gdy im własną pokażecie. Nie, schowaj-
cie ją, zaufajcie Bogu. „In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum”11. 
Zobaczycie, Najmilsi, że „Dominus, Deus exercituum”12, On za nas zwycięży. 
A przecież idzie nam nie o nas, tylko o Jego zwycięstwo.

A więc, postawa służby, pokory i gotowości wobec wszystkich zamówień, 
które lud Boży będzie Wam podawał. Oczywiście, zawsze doświadczając ducha, 
zawsze chodząc obiema nogami po ziemi, licząc się z prawami porządku przyro-
dzonego i nadprzyrodzonego. Nie fruwać, chodzić po ziemi, ale zawsze zachować 
postawę gotowości służenia ludowi Bożemu w pokorze. Wewnętrzna niezależność 
od wszystkich, a pełna zależność od Boga: „Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz 
i Jemu samemu służyć będziesz” – to jest postawa kapłana posoborowego.

Na Soborze mieliśmy możność dokonać generalnego przeglądu wszystkich 
udręk świata współczesnego. Przeglądając to wszystko, widzimy, że ten świat 
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z jego zdobyczami absolutnie nam nie imponuje. Nie zdołał on rozwiązać ani jed-
nego problemu, który był do rozwiązania od tylu wieków. Rzym Pawła Apostoła 
był pełen nędzarzy i żebraków. Takich samych nędzarzy i żebraków widział 
Paweł VI w Indiach13. A świat liczy ich ponad miliard, pomimo bogactw współ-
czesnej ekonomii, której zabrakło ducha Chrystusowego. „Chleba swojego ułam 
głodnemu, wody podaj łaknącemu”14 – to zagadnienie otwarte.

Jakie to dziwne! Jest ONZ, są gabinety ministrów, nieustanne narady, podró-
że, konferencje, a cały ten świat bogatych środków nie zdołał jeszcze dotychczas 
zawrzeć traktatu pokojowego po II wojnie, zdołał zaś stoczyć już w międzyczasie 
ponad 40 wojen. A wiemy, że to, co dzieje się obecnie, woła o pomstę do nieba.

Świat jest nieudolny do tego stopnia, że wszyscy w czasie Soboru wołali 
o obecność Kościoła w świecie współczesnym. I papież Paweł pojechał do ONZ15. 
– Jestem, jak mój poprzednik, w Areopagu i przynoszę Wam, imieniem Soboru, 
nowinę ewangeliczną, pokój Chrystusowy. Bez Chrystusowego pokoju świat 
będzie nadal niszczał, aż doprowadzi do ostatecznej katastrofy i zamieni się 
w mgławicę, pod wpływem sił nagromadzonych w magazynach bomb atomowych 
i wodorowych.

Czy taki świat, tak bezsilny, może nam imponować? Wobec takiego świata 
musimy zachować pełną wolność, świadomi, że tylko Panu Bogu kłaniać się mo-
żemy i Jemu samemu służyć możemy, a nie szatanowi.

Nieudolnemu światu trzeba głosić prymat Boga i synów Bożych. W tym du-
chu walczcie o waszą wewnętrzną niezależność od tego gnijącego w bezwoli i bez-
sile, na pryzmach zboża, świata. Nie dajcie się zwodzić kłamstwom, których tak 
dużo się rozsiewa, aby przesłonić wewnętrzną nieudolność i lichotę ludzi, którzy 
miłują tylko krzykiem, słowem. A trzeba miłować czynem, jak nam to w zeszłą 
niedzielę wspaniale przypomniał Kościół w nauce świętego Pawła i w przykładzie 
Chrystusa, który zapowiedział swoją mękę i śmierć, aby zbawiać świat16. To jest 
tajemnica kapłana wieku XX. Takimi macie być w epoce posoborowej i w epoce 
Milenium Chrztu Polski.

Na ten nowy okres formacji nowoczesnych kapłanów oddaliśmy się, Najmilsi, 
w dłonie Tej, która stała pod krzyżem na Kalwarii i dziś stoi pod krzyżem Kościoła. 
Przed Nią zegnijmy kolana i wołajmy do Niej:

Matko Chrystusowa i Matko nasza! W tej chwili, odnowieni duchem przez 
święte ćwiczenia rekolekcyjne w okresie świętej Czterdziestnicy, korzymy się 
przed Tobą, Najpokorniejsza Służebnico Pańska, i pragniemy u Ciebie nauczyć 
się pokornej służby Twojemu Synowi i Jego Kościołowi. Zawsze pokorni wobec 
Trójcy Świętej, wobec Ojca, Syna i Ducha Świętego, zawsze pełni miłości wziętej 
z istoty Boga, mamy ją udzielać, przy Twojej pomocy, Matko pięknej miłości, 
wszystkim spragnionym prawdziwej miłości, Bożej jedności i pokoju.

Weź nasze umysły, wole i serca w Twoją macierzyńską niewolę i sama kształ-
tuj nas na służbę Kościołowi posoborowemu w Polsce Tysiąclecia Chrztu.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Por. Mt 6,17.
2 Por. Mt 6,31-32.
3 Por. Łk 4,9-11.
4 Dam Ci wszystko; por. Vlg (1956) – Matth. 4,9; por. BT IV – Mt 4,9.
5 Vlg (1956) – Matth. 4,9; por. BT IV – Mt 4,9.
6 Por. BWuC 36 – Mt 4,10.
7 Lud – w Grecji klasycznej mała grupa obywateli mających prawa i przywileje.
8 Por. Dąbr – Mt. 4,3.
9 Wizygotów.

10 Człowiek kierujący się ekonomią.
11 W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki; Vlg (1956) – Ps. 70,1; por. BT IV 

– Ps 71(70),1.
12 Pan, Bóg Zastępów; Vlg (1956) – Am. 5,15; por. BT IV – Am 5,15.
13 Papież Paweł VI przebywał w Indiach od 2 do 5 grudnia 1964 z okazji Kongresu 

Eucharystycznego w Bombaju.
14 Por BWuC 56 – Iz 58,7.
15 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
16 Zob. czytania z formularza Mszy Świętej w niedzielę Pięćdziesiątnicy; MszRz (1965).
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CHRZEST AGNIESZKI EWY MILLENNIUM

Warszawa, Miodowa, 27 lutego Roku Milenijnego 1966
Drogie Dzieci Moje!

Pragnę do Was skierować słowo radości od Kościoła Bożego, że posłusz-
ni jesteście waszemu powołaniu, które otrzymaliście od Ojca wszelkiego życia, 
Stworzyciela nieba i ziemi i Stwórcy pierwszych rodziców. Wypełniacie to po-
wołanie, sami wzrastając w mocach ciała i ducha. Czujecie w sobie posłannictwo 
Boże, aby te moce przekazywać przyszłym pokoleniom, stosownie do najstarsze-
go przykazania, które Bóg dał pierwszym rodzicom w raju: „Rośnijcie, mnóżcie 
się, napełniajcie ziemięv i czyńcie ją sobie poddaną”. Ojciec Życia nie podzielił 
się swoją mocą z nikim, tylko z rodzicami. Sam był Twórcą tylko pierwszych 
dwojga rodziców, a dalsze dzieje życia rodzaju ludzkiego powierzył ich sumien-
ności, rzetelności i posłuszeństwu.

I oto Wy, okazując to posłuszeństwo, przekazaliście udzielony Wam dar 
życia dziecięciu, które w tej chwili przyjmujemy do Kościoła Chrystusowego. 
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Życie ciała, wszczepione tchnieniem Bożym, włączamy teraz w nadprzyrodzo-
ne życie Boże. Przez chrzest bowiem człowiek należący do rodziny ludzkiej 
wchodzi w szczególny sposób do rodziny Bożej. W tej chwili wasze dziecię, 
któremu stworzyliście rodzinę, posiadło inną rodzinę, trwałą i nadprzyrodzoną, 
która wzięła wasze dziecię w swoje macierzyńskie ramiona i już nikomu go nie 
odda. Przyjdą takie chwile, gdy wypadnie Wam rozłączyć się z waszym dzie-
cięciem. Ale nigdy nie przyjdzie taka chwila, aby to dziecię, dziś wprowadzo-
ne do Kościoła, które dziś posiadło Matkę-Kościół, mogło się od niej kiedy-
kolwiek odłączyć. Przez wszystkie koleje życia, dole i niedole, a nawet przez 
śmierć, Kościół pójdzie za swoim dziecięciem, które dzisiaj nabył przez chrzest, 
wprowadzi je w bramy niebios i uczyni uczestnikiem niekończących się radości 
w Kościele triumfującym.

Dziecię, które w tej chwili przedstawiliście Kościołowi, stało się dziecięciem 
Kościoła Chrystusowego, wędrującego dziś po tej ziemi, a w przyszłości trium-
fującego w nieskończoność. Triumf Kościoła będzie udziałem i niekończącą się 
radością tego dziecięcia, które Wy dziś pielęgnujecie na swoich ramionach.

Wasza radość, Ukochani Rodzice, pogłębia się jeszcze i przez to, że ten 
chrzest ma miejsce w okolicznościach szczególnych dla naszego Narodu. To jest 
chrzest, że tak powiem, milenijny. Miałem ogromną chęć do imion, które wybra-
liście, dodać jeszcze trzecie: Agnieszka Ewa – Millennium, jako znak tej wyjąt-
kowej chwili, że wasze dziecię jest przyjęte przez Kościół Chrystusowy właśnie 
w roku Tysiąclecia Chrztu Polski, że należy do tych szeregów naszych praojców, 
którzy od chrztu Mieszkowego do tego momentu nieprzerwanie przynoszą i za-
wierzają Kościołowi młode pokolenia.

Dlatego też radość nasza jest szczególna. Kościół, który przed tysiącem lat 
zaczął przyjmować pod swoją macierzyńską opiekę rodzących się Polaków, czyni 
to bez przerwy. Do dziś dnia wierny jest swojemu posłannictwu. I jak ongiś wy-
pełnił je wobec pierwszej drużyny Mieszkowej, tak dziś, tą samą mocą, wypełnia 
to posłannictwo wobec małej Agnieszki Ewy Millennium. Niech tak pozostanie. 
Myślę, że ten delikatny gwałt Prymasa Polski, który przyjął dzisiaj do Kościoła 
Bożego wasze dziecię, ścierpicie pogodnie i radośnie. Niech więc będzie to: 
Agnieszka Ewa Millennium.

A Wam wszystkim, Najmilsi, którzy uczestniczycie w radosnej chwili po-
mnożenia się Kościoła Chrystusowego, życzę, abyście i Wy wzrastali w tych 
wszystkich radościach Bożych, których Kościół święty ma tyle dla rodziców, dla 
dzieci i dla całej Chrystusowej społeczności.

Wszystkim Wam całym sercem błogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. Łowicz, 13.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.
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NA TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI
List pasterski do Ludu Bożego archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej o przygo-

towaniu do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego w Wielką Sobotę 1966 roku

[Gniezno, Roku Milenijnego 1966]
Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

W Wielką Sobotę, w wigilię największego w roku kościelnym świę ta 
Zmartwychwstania Pańskiego, cały Lud Boży zjednoczony w Kościele Chrys-
tusowym odnawia przyrzeczenia, które każdy z nas już złożył w chwili przyję-
cia sakramentu chrztu świętego. W tym roku będzie to dla nas Polaków moment 
szczególnie uroczysty. Przed tysiącem lat bowiem pogański książę Polan Mieszko, 
a wraz z nim jego dwór, odrzekł się uroczyście ducha złego i przyrzekł służyć 
prawdziwemu Bogu w świętym Kościele katolickim. Tym samym postanowił włą-
czyć swój Naród w wielką, nadprzyrodzoną społeczność Ludu Bożego.

Całą doniosłość chrztu Mieszkowego dla tych wszystkich, którzy odtąd 
za jego przykładem podchodzili i nadal podchodzą do chrzcielnic na polskiej zie-
mi, docenimy w pełni dopiero wówczas, gdy uświadomimy sobie, jakiej radykal-
nej przemiany dokonuje sakrament chrztu w życiu osobistym i społecznym czło-
wieka oraz w życiu całego Narodu ochrzczonych.

I. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest, w starożytności chrześcijańskiej zwany sakramentem przejścia ze 
śmierci do życia, wiąże się ściśle z tajemnicą paschalną, obejmującą mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus bowiem, przechodząc do Ojca po doko-
naniu na ziemi swego zbawczego dzieła, nie powrócił sam do nieba: wraz z Nim 
i w Nim przeszliśmy wszyscy ze stanu śmierci na skutek grzechu do stanu życia 
łaską. To „przejście” było naszym Odkupieniem dokonanym za wielką cenę życia 
Zbawiciela (por. 1 Kor 6,20).

Odkupienie całej ludzkości musi jednak znaleźć [miejsce w życiu] poszcze-
gólnych ludzi. Każdy człowiek powinien je osobiście i dobrowolnie przyjąć. Bóg 
w swej dobroci dał każdemu z nas możność osobistego i pełnego włączenia się 
w Chrystusową paschę przez przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Tłumaczy nam 
to święty Paweł: „My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Jezusa 
Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć... Zostaliśmy razem z Nim pogrze-



310

1966, luty

bani, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych” 
(Rz 6,3-4). Jedynym warunkiem tego wszystko przemieniającego odrodzenia jest 
z naszej strony szczera wiara w Jezusa Chrystusa: przyjęcie wiarą dokonanego 
przezeń Odkupienia, a w ślad za tym wola „przyobleczenia człowieka nowego” 
(Ef 4,24) i rozpoczęcia nowego życia w Chrystusie i z Chrystusem.

Cóż jednak za moc kryje w sobie chrzest, skoro sam Chrystus nie zawahał się 
nazwać go „powtórnym narodzeniem” (J 3,3)? Jakie dary nam przynosi? Przede 
wszystkim wszczepia nas w Chrystusa i to tak całkowicie, że ochrzczony może po-
wtarzać za świętym Pawłem: „Teraz to już nie ja żyję, to żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20), ponieważ Jego bosko-ludzkie życie stało się moim udziałem. To ze-
spolenie z Chrystusem czyni nas dziećmi Bożymi: daje nam prawo zwracać się 
do Boga słowami: „Ojcze nasz”. Bóg zaś jako najlepszy Ojciec czyni nas „współ-
dziedzicami” (Rz 8,17) swych nieprzebranych łask, które gładzą w człowieku 
grzech pierworodny i stają się w nim źródłem świętości. Odtąd już każdy z nas jest 
„świątynią Ducha Świętego” (1 Kor 6,19), który oświeca i uczy wcielać w życie 
wskazania Ewangelii.

Tylko jeden raz przyjmujemy chrzest, [lecz] działa on w nas przez całe ży-
cie. Bóg nigdy nie odbiera podstawowej łaski udzielonej w tym sakramencie. 
Przeciwnie, nie szczędzi nam pomocy w jej stałym rozwijaniu, przede wszyst-
kim przez [następne] sakramenty. Każdy z nich pomnaża w nas dary na chrzcie 
otrzymane, a zarazem daje dalsze, stosowne do kolejnych etapów naszego życia 
i związanych z nimi potrzeb.

Ale łaski i sakramenty są dla nas skuteczne tylko przy naszym współdzia-
łaniu. Bóg bowiem nie zbawi nas bez naszej współpracy. Zasadnicza przemiana 
wewnętrzna, jakiej dokonał w nas chrzest, musi dosięgnąć najgłębszych zakamar-
ków duszy, ogarnąć wszystkie przejawy naszego życia, przebóstwić wszelkie jego 
wartości. Nastąpi to wówczas, gdy nie przestaniemy nigdy świadomie i wciąż od 
nowa umierać [dla grzechu], aby coraz pełniej i lepiej żyć dla Boga (Rz 6,8-10).

Chrzest ma również doniosłe znaczenie społeczne: „Wszyscyśmy bowiem 
w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13) – 
Kościół Chrystusowy, w którym i przez który otrzymujemy nadprzyrodzone życie 
i zbawienie. Chrzest święty wprowadził nas na zawsze w lud Boży, w społeczność 
kultową i misyjną, której Chrystus jest Głową, a my wszyscy żywymi członkami. 
Uczestniczymy bowiem w Eucharystii, sakramencie jedności i miłości, który spaja 
cały Lud Boży. To nas zobowiązuje do szerzenia miłości wokół siebie, ponieważ 
„wiarav bez uczynków martwa jest”. Sposobności do tego nikomu z nas nie brak 
w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym. Szerzymy [bowiem] 
miłość [przede wszystkim] przez przykład, przez czynną i ofiarną życzliwość, przez 
wytrwałą, rzetelną pracę, przez tworzenie zdrowej, chrześcijańskiej atmosfery.

Bóg powołał wszystkich chrześcijan, niezależnie od stanu społecznego, za-
wodu, płci i wieku, do czynnego budowania Kościoła przez osobistą świętość 
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i apostolstwo. Ta godność współpracowników Boga i współwykonawców Jego 
zbawczego planu nakłada na nas wszystkich wielką odpowiedzialność: każdy bez 
wyjątku chrześcijanin „na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje się świadkiem 
i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła” – głosi z naciskiem 
Sobór Watykański II (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 33). Każdy z nas 
odpowiada nie tylko za własne zbawienie, lecz również w pewnym stopniu za zba-
wienie innych ludzi i za wzrost całego Kościoła. Wobec tego świętość i grzech 
każdego ochrzczonego nie są wyłącznie jego prywatną sprawą. Promieniują one 
na cały lud Boży, na cały świat. Od nas wszystkich więc zależy, „aby świat prze-
pojony został duchem Chrystusowym i w sprawiedliwości, miłości i pokoju tym 
skuteczniej cel swój osiągał” (Konstytucja o Kościele, nr 36).

II. NARÓD OCHRZCZONYCH

Chrystus powołuje swych wyznawców ze wszystkich narodów ziemi i daje 
im wewnętrzną łączność i wspólnotę w Duchu Świętym. Przez chrzest nawet nie-
licznej grupy ludzi, złączonej społeczną więzią plemienną, powstaje w takim lub 
innym kraju „prawowite zrzeszenie wiernych”, skupione wokół swych pasterzy. 
„W tych wspólnotach, w których głoszenie Ewangelii i sprawowanie Wieczerzy 
Pańskiej gromadzi wiernych (…) obecny jest Chrystus, którego mocą zgroma-
dza się jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół” (Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, nr 26) – naucza pod tchnieniem Ducha Świętego Sobór Watykański II. 
To właśnie dokonało się w Polsce w Wielką Sobotę 966 roku, w dniu historycz-
nym, w którym pod wpływem czeskiej księżniczki Dobrawy i przybyłych wraz 
z nią „misjonarzy” miejscowy książę Mieszko i jego przyboczna drużyna przyjęli 
chrzest święty z rąk biskupa. Powstało wtedy pierwsze prawowite zrzeszenie wy-
znawców Chrystusa z własną hierarchią, żywy zalążek Kościoła w Polsce, który 
promieniując coraz skuteczniej na swe pogańskie otoczenie, krzepnie i rozrasta 
się nieprzerwanie przez tysiąc lat. Tego Kościoła my obecnie jesteśmy członkami.

Jak chrześcijanin żyje pierwszą łaską na chrzcie otrzymaną przez całe swe 
życie, a Bóg w nim tę łaskę stale odnawia, pogłębia i pomnaża, podobnie wspól-
nota ochrzczonych rozwija się mocą tej pierwszej społeczności wiernych. Każdy 
ochrzczony Polak jest w nią, a przez nią w jakimś sensie w Kościół powszechny 
wszczepiony, a niezliczone miliony wiernych przyjmujących w ciągu tysiąca lat 
chrzest na polskiej ziemi zawdzięczają swą świadomość katolicką w pierwszym 
rzędzie całemu Kościołowi Chrystusowemu, a następnie tej właśnie nielicznej gar-
stce Mieszkowych wojów.

Pomnażający się w ciągu wieków Lud Boży, skupiony w coraz liczniej-
szych diecezjach – a jest ich dziś u nas 25 – powoływanych do życia przez Stolicę 
Apostolską, stale rozwija, pogłębia i doskonali, stosownie do potrzeb kolejnych 
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pokoleń, przejętą od przodków spuściznę chrześcijańską, wzbogaconą dziedzic-
twem narodowym. Rzeczywistość bowiem nadprzyrodzona, jaką jest Kościół 
Chrystusowy, czyli Lud Boży, i rzeczywistość przyrodzona, jaką jest Naród, są 
ze sobą ściśle powiązane, oddziałują na siebie, a nawet do pewnego stopnia na-
wzajem się kształtują. Rozpatrywanie dziejów Kościoła w Polsce w oderwaniu od 
historii Narodu ochrzczonych jest niemożliwe. Nie ważmy się rozdzielać tego, co 
sam Bóg połączył w mądrości swego zbawczego planu.

Dzieje nasze to stopniowa realizacja planu Bożego w stosunku do konkretnej 
cząstki Jego ludu. Bóg włącza się w naszą historię i działa w niej za pośrednictwem 
ludzi, wedle praw ludzkich, których On sam jest Dawcą, a my wszyscy wykonaw-
cami. Działanie to dokonuje się etapami, przy współpracy całego ludu Bożego 
skupionego wokół hierarchii, w którym wszyscy: biskupi, duchowieństwo i wierni 
pełnią właściwe sobie zadania. Wszyscy są w tym dziele ważni i nawet niezastą-
pieni, ponieważ każdy stan i każdy poszczególny człowiek ma w nim swe wła-
sne posłannictwo do spełnienia dla dobra całości. Nasi wielcy biskupi jak: święty 
Stanisław, Jakub Świnka, Stanisław Hozjusz, Michał Kozal, pasterzowali wiernym 
jako godni następcy Apostołów. Kapłani i zakonnicy, a między nimi święty Jacek, 
Jakub Wujek, ojciec [Augustyn] Kordecki, ksiądz [Bronisław] Markiewicz, ojciec 
Kolbe, umacniali chrześcijaństwo i przybliżali do ludu słowo Boże. Świeccy z róż-
nych warstw społecznych, jak królowa Jadwiga, August Czartoryski, Romuald 
Traugutt, Aniela Salawa, wprowadzali w swe środowisko Chrystusa.

Trudząc się nad budową Królestwa Chrystusowego członkowie ludu Bożego 
nie przestają pracować dla dobra własnego Narodu ani się z niego nie wyobcowu-
ją. Kościół bowiem – jak podkreśla tak niedawno zakończony Sobór – rozbudowu-
jąc Królestwo Boże, które nie jest z tego świata, „nie przynosi żadnego uszczerbku 
dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja 
sobie jego uzdolnienia i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile są dobre, a przyjmu-
jąc oczyszcza je, umacnia i podnosi”1. „Wszystko, cokolwiek znajduje się dobrego 
w sercach i umysłach ludzkich oraz w zwyczajach i kulturze poszczególnych naro-
dów, nie ginie wcale, lecz zostaje uzdrowione, uszlachetnione ku chwale Boga, ku 
pognębieniu szatana i ku szczęściu człowieka”2.

Historia [każdego] narodu kształtuje się więc przez współdziałanie wszyst-
kich jego obywateli, dzięki wymianie wartości materialnych i duchowych w skali 
krajowej i ogólnoludzkiej. Wpływ wywiera na nią rodzima kultura i nasze sło-
wiańskie usposobienie, pełne zapału, choć często nie dość wytrwałe, uczuciowe, 
ale niezbyt skłonne do refleksji. Oddziałują na nią geofizyczne warunki nasze-
go życia, wydarzenia polityczne, jak na przykład ustawiczne wojny wymagające 
wciąż odbudowy wszystkiego od nowa, prądy myślowe przejmowane od innych, 
lecz nabierające w Polsce swoistego, gdzie indziej niespotykanego piętna. Działa 
również, i to mocno, cała wielka dziedzina życia religijnego we wszystkich jego 
przejawach. Tak tworzy się wspólne dzieło Boga i ludzi. Powstaje ono stopniowo, 
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przy czym Chrystus wnika coraz głębiej w dzieje Narodu, przemienia i doskonali 
coraz bardziej jego duchowe oblicze, posługując się tym wszystkim, co wpływa 
na jego rozwój. Celem tego działania jest doprowadzenie nas przez wielowiekową 
pielgrzymkę ziemską do tej pełni szczęścia, jakiej oko ludzkie nie widziało, a ucho 
o nim nie słyszało, a jaką Bóg zgotował nam w wieczności (por. 1 Kor 2,9). Tak 
na ziemi polskiej powstał Naród, który w całym świecie do dnia dzisiejszego na-
zywają Narodem katolickim, a który trwa w swej chrześcijańskiej mocy, chociaż 
odchodzą do nieba ochrzczeni Polacy.

III. MILENIJNE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU W WIELKĄ SOBOTĘ

Czeka nas moment szczególnie doniosły, radosny i uroczysty. W Wielką 
Sobotę odnowimy wszyscy przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Odnowimy 
je świadomi wielkiej łaski, jaka na każdego z nas spłynęła z oczyszczającą i uświę-
cającą wodą. Uczynimy to nie tylko w imieniu własnym, ale również w imieniu 
całego Narodu w Tysiąclecie jego narodzin dla Boga, włączając się na nowo do-
browolnie i świadomie w Chrystusową tajemnicę paschalną i wyznając za świę-
tym Pawłem, że „jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, 
co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).

Do uroczystości tej przygotowywaliśmy się od dawna. Poprzedziła ją 
Wielka Nowenna Narodu, podczas której przez kolejne dziewięć lat oddawaliśmy 
Chrystusowi przez ręce Maryi wszystkie przejawy i dziedziny naszego życia oso-
bistego i społecznego. Przygotowaniem bliższym będą rekolekcje i misje wielko-
postne, które dopomogą nam lepiej i głębiej przeżyć tajemnicę krzyża i tajemnicę 
sakramentu chrztu świętego, aby owocowały w nas coraz obficiej. Przystąpimy 
wreszcie do sakramentów spowiedzi i Komunii wielkanocnej, aby odzyskać 
i oczyścić białą szatę łaski na chrzcie otrzymanej i z czystym sercem, jak nowo 
narodzone dzieci Boże, zmartwychwstać z grzechu wraz z Chrystusem.

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego połączymy wszyscy z głębszą oce ną 
naszego dotychczasowego życia chrześcijańskiego, własnego i narodowego – na-
szej wierności łasce. Były w nim z pewnością liczne błędy i grzechy. Były jednak 
również liczne rzetelne i uczciwe wysiłki, a także trwałe osiągnięcia, zwłaszcza na-
szych świętych, prawodawców, myślicieli, kapłanów i świeckich ludzi. Wielu z nich 
już odeszło do Boga, przekazując nam w dziedzictwie wspaniałe wyniki swego 
współdziałania z Chrystusem i zobowiązując nas do prowadzenia dalej zapoczątko-
wanego przez nich dzieła. Całą naszą tysiącletnią przeszłość oddajmy Chrystusowi, 
„grzebiąc ją w Jego śmierci”, aby została „wybielona krwią Baranka” (Ap 7,14) 
i wraz z nim zmartwychwstała na nowe tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce.

Wejdziemy w nie z wdzięcznością wobec Boga, Kościoła i wszystkich po-
koleń naszego Narodu, których dorobkiem żyjemy, przetwarzamy go i pomnaża-
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my. Z pokorą, której Chrystus dał nam przykład, aby – póki życia – służyć co-
raz ofiarniej Bogu, Kościołowi i ludziom, mimo własnych słabości, mocni łaską 
Chrystusową i stale jej wierni. Wreszcie z ufnością niewzruszoną w niezawodną 
pomoc Boga, który nam jej nigdy nie skąpił, w macierzyńską opiekę Najświętszej 
Maryi Panny, naszej Matki i Królowej, która nie może nas zawieść oraz w siłę 
żywej i życiodajnej łaski chrztu, otrzymanej bez naszych zasług z nieprzebranego 
miłosierdzia Bożego, z którą chcemy i będziemy współpracować.

Wiekopomnego milenijnego aktu odnowienia obietnic na chrzcie złożonych 
dokonamy w świadomej, nierozerwalnej jedności z całym Kościołem powszech-
nym, w którym żyjemy i rozwijamy się, i za którego pośrednictwem otrzymaliśmy 
chrześcijaństwo – dzieło Chrystusa, realizowane przez Apostołów i wszystkich ich 
kolejnych następców, z następcami Piotra na czele, oraz przez całą rzeszę odkupio-
nych i ochrzczonych. Ten Kościół Chrystusowy, który cały podjął obecnie poso-
borową odnowę, do której my również wnosimy swój wkład, będzie wraz z nami 
odnawiał przyrzeczenia chrztu świętego w wielkosobotniej liturgii. Ten akt złączy 
nas z nim jeszcze głębiej i mocniej. Trwamy w nim przecież już tysiąc lat i trwać 
postanawiamy aż do końca wieków, czerpiąc z niego stale łaski Chrystusowe i pra-
gnąc z głębi serc naszych bogacić go naszą wiarą, nadzieją i miłością oraz tymi 
wartościami, które Naród polski wypracowywał w ciągu wieków w nierozerwal-
nej wspólnocie z całym ludem Bożym.

ZAKOŃCZENIE

Najmilsze Dzieci Boże! Zachęcam gorąco cały lud Boży archidiecezji, by 
świadom doniosłości chwili, Tysiąclecia Chrztu Polski, przygotował się w cią-
gu Wielkiego Postu pod przewodnictwem kapłanów na milenijną Wielką Sobotę 
odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Niechaj przygotowanie to będzie spo-
łeczne, jak społeczne ma być nasze wielkosobotnie odnowienie przyrzeczeń. 
W dniu Wigilii Wielkanocnej otoczycie chrzcielnice w katedrze i w świątyniach 
parafialnych i wołać będziecie radosnym głosem wybranych dzieci Bożych: 
„Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy 
Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje”3.

Na milenijne gody w polskiej Kanie całym sercem Was błogosławię: w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

† Stefan Kardynał Wyszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski

Prymas Polski

Dan w Gnieźnie, Roku Milenijnego 1966
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z dołączonym zarządzeniem: „List ten należy odczytać z ambon 
wszystkich świątyń archidiecezji w I niedzielę Wielkiego Postu, dnia 27 lutego br. Myśli tu zawarte 
należy rozwijać w czasie rekolekcji i misji wielkopostnych, jako przygotowanie do uroczystości 
wielkosobotnich. Wikariusz Generalny”.

1 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 13.
2 Dekret o działalności misyjnej Kościoła, nr 9.
3 Z antyfony na Wejście z formularza Mszy Świętej na niedzielę Trójcy Przenajświętszej; 
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NA 14 KWIETNIA 1966 ROKU

[Warszawa, 2 marca 1966]

„Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwiel-
biajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje”1. – Słowa liturgii na uroczy-
stość Trójcy Świętej odpowiadają w pełni uczuciom żywej wiary, nadziei, miło-
ści i wdzięczności, które przepełniają dziś serca wszystkich ochrzczonych w imię 
Trójcy Świętej, świadomych dziejowego znaczenia chrztu udzielonego w dniu 
14 kwietnia 966 roku Mieczysławowi i jego drużynie książęcej.

Akt ten, na wskroś religijny, osiąga dziś swoje Tysiąclecie nieprzerwanej cią-
głości, powtarzającej się wytrwale nad milionami głów Polaków, których Kościół 
włączał stopniowo, przez wieki, do Mistycznego Ciała Chrystusowego.

Kto zna dzieje Chrystusowego zaczynu ewangelicznego2, który jest wkła-
dany w trzy miary mąki, ten wie, że przenikanie tego zaczynu odbywa się po-
woli. Kościół Soboru Watykańskiego II przypomina dziś, że pełne jego zadania 
będą dokonane dopiero w eschatologicznych wymiarach wieków ostatecznych. 
Podobnie rzecz ma się z przenikaniem chrześcijaństwa w Polsce. Zbędną jest 
 rzeczą toczyć spór na temat, czy Polska Mieszka i Chrobrego była już chrześci-
jańska, czy też stało się to dopiero w wiekach późniejszych. Nie to jest doniosłe. 
Ważne jest to, że pierwszy krok ku chrześcijaństwu został autorytatywnie i świa-
domie postawiony przez Mieszka I i że po tych śladach zaczęły kroczyć przez 
wieki, wytrwale, coraz to liczniejsze rzesze Polaków. Wydeptały one tak głębokie 
koleiny w życiu Narodu, że do dziś dnia widzimy Polskę na drodze dziejowej 
Kościoła katolickiego.
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W Sacrum Poloniae Millennium święcimy więc pamiątkę tego pierwszego 
kroku; składamy również hołd dla wierności naszych praojców, którzy poszli tą 
samą drogą i skierowali na nią współczesne sobie, rodzące się pokolenia.

Zdaje sobie z tego sprawę sędziwy Aleksander Brückner, gdy w Dziejach 
kultury polskiej3 śledzi pierwsze ścieżki idącego przez Polskę chrześcijaństwa. 
Elementy duchowości chrześcijańskiej mogły już na długo przed Mieszkiem I wsią-
kać w organizm Polski. Najdonioślejsze bodaj były te wpływy w życiu publicz-
nym Polski, gdyż – zdaniem Brücknera – „rok 966 usunął na zawsze pogaństwo, 
którego dalsze trwanie zagrażało niezawisłości; zapewnił więc tę niezawisłość; 
umożliwił i ułatwił przyjęcie organizacji państwowej na wzór zachodni; nadał ca-
łej umysłowości nowe ideały i wskazał nowe do nich drogi; przeszczepił, choćby 
na razie powierzchownie, kulturę zachodnią i przykuł Polskę do Zachodu”4.

Kto zna dzieje Narodu i kocha je, ten wie, jak doniosłe znaczenie miała obec-
ność nasza przez tysiąc lat w zasięgu kultury łacińsko-rzymskiej, która ocaliła nas 
przed wynarodowieniem.

„Najdonioślejsza to rewolucja w dziejach kultury – pisze Brückner – chociaż 
nie od razu skutki jej się objawiły. Ulżyła przede wszystkim los niewolnikom, 
dzieciom i kobietom. (...) Z zakorzenionymi nawyczkami walka była trudna, ale 
Kościół w końcu zwyciężył i dokonał, acz to całe wieki trwało, przemian w sto-
sunkach rodzinnych i majątkowych”5.

Można tak – śledząc kartki dziejów Polski ochrzczonej – zobaczyć rozle-
głe pola kultury jako dzieło Kościoła: „On stworzył szkołę, naukę i księgi – pi-
sze Brückner – on postawił zadania sztukom pięknym, od architektury do rzeźby 
i śpiewu, a niwę duchową przeorał jak nikt i nic przed nim ani po nim”6.

Nie do mnie należy w tej chwili iść dalej po linii śladów dziejowych, gdyż nie 
piszemy rozprawy historycznej.

Dla ludzi, kierujących się nadprzyrodzoną miarą w ocenie zasług Kościoła dla 
Narodu, zawsze najdonioślejszą wartością pozostanie nowe życie Boże przekazy-
wane dzieciom Narodu. Otrzymywali je przez omycie w wodach chrztu wszyscy 
ochrzczeni Polacy, a przez nich – narodowa społeczność polska. Włączanie się przez 
chrzest święty do szeregów ludu Bożego, w ramionach Matki-Kościoła żyjącego, to 
jednoczenie się z Chrystusem żyjącym w Kościele i uświęcającym dzieci Boże; to 
poddawanie się ożywczym wpływom tego potężnego Organizmu; to wszczepianie 
się w nurt pracy „nadprzyrodzonej organizacji miłości”, jaką jest Kościół; to spo-
łeczne udzielanie sobie mocy wspólnej wiary i miłości; to przekazywanie tych mocy 
życiu rodzinnemu, domowemu, sąsiedzkiemu, narodowemu, a nawet publicznemu.

A wszystko to owocuje pod wpływem coraz to większej miłości, jaką nam 
Kościół nieustannie ukazuje, do której nas pobudza, każąc przezwyciężać siebie, 
by wszystko nasze działo się w miłości. Kościół „zawierzył Miłości”7 i budzi 
w nas przekonanie, że tylko czyny zrodzone z miłości mają znamię nieśmiertelno-
ści; że tylko miłość gwarantuje jednoczącą trwałość życia osobistego, rodzinnego, 
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społecznego i narodowego; że tylko w miłości można zabezpieczyć pokój i jed-
ność narodom i całej rodzinie ludzkiej.

Stąd potężny wpływ chrześcijaństwa na życie narodów, jak zaznaczyło się 
to w dziejach Narodu polskiego, który powszechnie uważany jest za Naród ka-
tolicki. Ochrzczeni Polacy wnosili swą żywą wiarę i miłość w życie rodzinne 
i społeczne, nadając im znamiona jedności i pokoju społecznego. Wybitnie za-
znaczyło się to w trudnych chwilach naszego bytu narodowego, które przetrwa-
liśmy zwycięsko, dzięki cichej, wytrwałej pracy i obecności Kościoła w życiu 
dzieci Narodu. Wystarczy wymienić nazwiska: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, 
Norwid, Sienkiewicz – by [się] o tym przekonać.

***

Kościół katolicki w Polsce Tysiąclecia jest świadom istotnych mocy, który-
mi ubogacił Naród. Dlatego przez dziewięć lat Wielkiej Nowenny pragnął uwy-
datnić przede wszystkim nadprzyrodzony wkład w życie Narodu. Stąd bardzo spe-
cjalny i odrębny charakter prac, uroczystości i obchodów milenijnych Kościoła 
w Polsce. Usprawiedliwia to już sama treść programów Wielkiej Nowenny, któ-
rą bardziej przeżywaliśmy w świątyniach, na modlitwie, na kolanach, niż w ze-
wnętrznych manifestacjach. I chociaż prawdą jest, że niemal równym krokiem 
z Tysiącleciem Chrztu Polski idzie Tysiąclecie Państwa Polskiego, to jednak treść 
pracy milenijnej Kościoła jest tak istotowo religijna i moralna, że trudno byłoby 
bez niej dokonać narodowego rachunku sumienia z naszego chrześcijaństwa. 
Nie leżało wcale w intencjach Kościoła przeciwstawienie programu Tysiąclecia 
Chrztu Polski obchodom państwowym; natomiast zależy nam bardzo, abyśmy 
nasze przygotowanie i obchody mogli przeżyć jak najgłębiej religijnie i w sposób 
nadprzyrodzony.

***

Weszliśmy w rok 1966, który nazywamy rokiem wielkiego „Te Deum”. 
Chcemy w tym roku wypowiedzieć Trójcy Świętej naszą wdzięczność za tysiąc lat 
chrześcijaństwa, które zastaje nas przy Chrystusowym Krzyżu, z Ewangelią w dło-
niach, w ramionach Kościoła rzymskokatolickiego. Ten sam Kościół był Kościołem 
Mieszka i Chrobrego, świętego Wojciecha i świętego Stanisława Biskupa; 
Kościołem – Jolanty, Kingi, Salomei i królowej Jadwigi; Kościołem – Piastów 
i Jagiellonów; Kościołem – błogosławionego Wincentego Kadłubka, Jana z Kęt, 
Pawła Włodkowica, Stanisława Hozjusza; Kościołem – świętego Andrzeja Boboli 
i Jozafata Kuncewicza; Kościołem Męczenników Podlaskich8 i ojca Maksymiliana 
Kolbego; Kościołem świętego Kazimierza, świętego Stanisława Kostki, Anieli 
Salawy i Dziatwy wrzesińskiej; Kościołem Henryka Pobożnego, Władysława 
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Warneńczyka, hetmana Żółkiewskiego, Romualda Traugutta i powstańców war-
szawskich; Kościołem dziesięciu wieków Polski zawsze wiernej!

Naszemu „Te Deum” wiary i wdzięczności towarzyszą pociągające światła 
Ślubów Jasnogórskich i Wielkiej Nowenny oraz dalekosiężne promienie ekume-
nicznego, humanistycznego Soboru Watykańskiego II, Soboru Kościoła obecnego 
w świecie współczesnym. Towarzyszy nam społeczne pragnienie powtórzenia na-
szych przyrzeczeń chrztu świętego, które odnowimy we wszystkich świątyniach 
w wielkosobotnią Wigilię Wielkanocną, abyśmy mogli czystym sercem brać udział 
w pełni milenijnych radości paschalnych, w rezurekcyjnej procesji Tysiąclecia.

Radością dzieci Bożych napełnimy Tydzień Wielkanocny, w czasie którego 
śpiewać będą swoje „Te Deum” dzieci, młodzież i rodzice, łącząc się z uroczysto-
ściami Tysiąclecia w kolebie naszego chrześcijaństwa – w Gnieźnie na Wzgórzu 
Lecha i w Poznaniu. W czwartek wielkanocny 14 kwietnia, w historyczną roczni-
cę Chrztu Polski, cały Naród katolicki o jednej godzinie, na dźwięk dzwonów, 
zaśpiewa swoje „Te Deum” miłości i wdzięczności.

Wszystkie nasze uczucia zbierzemy w jedno ognisko na Jasnej Górze, gdzie 
w dniu 3 maja, w uroczystość Bogarodzicy Dziewicy, Królowej Polski, biskupi, 
duchowieństwo, przedstawiciele wszystkich parafii, przy współudziale Polonii za-
granicznej i naszych przyjaciół z całego świata, wspierani błogosławieństwem Ojca 
Świętego, wypowiadać będziemy nasz solenny Akt oddania się w macierzyńską nie-
wolę Matki Kościoła i Matki naszej, za wolność Kościoła w świecie współczesnym.

Wierzymy gorąco, że nasz dziejowy związek z Kościołem, który trwa mocą 
żyjącego w nim Chrystusa i współdziałającej z Chrystusem Służebnicy Pańskiej, 
radować nas będzie i jednoczyć w nowym wiary tysiącleciu.

† Stefan Kardynał Wyszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski

Prymas Polski

Warszawa, dnia 2 marca 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór. – Druk okolicznościowy na papierze firmowym Prymasa Polski.

1 Z antyfony na Wejście z formularza Mszy Świętej na niedzielę Trójcy Przenajświętszej; 
MszRz (1965).

2 Por. Mt 13,33.
3 Aleksander Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 1–4, Warszawa 1930–1932; 1939, 1991.
4 Tamże, t. 1, s. 204.
5 Tamże, t. 1, s. 211.
6 Tamże, t. 1, s. 219.
7 Por. 1 J 4,16.
8 Zob. tekst nr 19, przyp. 5.
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WYCHOWANIE NOWOCZESNYCH KRÓLEWICZÓW

Warszawa, parafia Świętego Kazimierza,  
6 marca Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Druga niedziela Wielkiego Postu w waszej parafii łączy się dziś z uroczysto-
ścią parafialną waszego Patrona, świętego Kazimierza Królewicza. Pragnąłbym 
na tle tych dwóch uroczystości, Kościoła powszechnego i waszego parafialnego, 
przedstawić kilka myśli ku wspólnemu pożytkowi.

Przede wszystkim, jak słyszeliśmy z Lekcji i Ewangelii1, Kościół przypomina 
nam dzisiaj program życia chrześcijańskiego. Mówi nam święty Paweł: „Prosimy 
was i błagamy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali, stając się coraz dosko-
nalszymi i podobając się Bogu, jakeśmy was pouczyli co do postępowania wasze-
go”. A dalej wskazanie szczegółowe: „Albowiem powołani jesteśmy ku świętości. 
Wolą Bożą jest uświęcenie wasze”. To jest program.

A cel ukazał nam Kościół Boży dzisiaj, prowadząc nas na Górę Przemienienia. 
Oto widzimy Chrystusa, który przed swoją męką zapragnął dodać uczniom otuchy. 
Człowiek jest słaby, bardzo łatwo ulega wszelkiej udręce, cierpieniu, a tu Chrystus 
sam zapowiada swoje cierpienie. „Potrzeba, abyśmy udali się do Jerozolimy. 
A tam Syn Człowieczy będzie pojmany, wydany w ręce Żydów, oplwany, ubi-
czowany, na śmierć skazany, ale trzeciegov dnia zmartwychwstanie”. Uczniowie 
Chrystusowi pamiętali o całej udręce, która musiała przyjść na Chrystusa, aby 
mógł był dokonać Odkupienia świata. Zapomnieli tylko o tym, że On, po tym 
wszystkim, cokolwiek na Niego przyjdzie, jednak „trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie”. Wszystko minie, a Chrystus Zmartwychwstały poprowadzi dzieci Boże dalej, 
na łono Ojca.

Dlatego tak wymownie przedstawia nam dzisiaj Ewangelista obraz z Góry 
Przemienienia. Oto uczniowie Chrystusowi na ziemi, a Chrystus, twórca Nowego 
Przymierza, w otoczeniu Mojżesza i Eliasza, czyli przedstawicieli Starego 
Przymierza i Proroków. Tych trzech: przedstawiciel porządku prawa; przedsta-
wiciel tych, co dodawali otuchy, Proroków; i Przedstawiciel nowego porządku, 
porządku miłości, gdy samo prawo okazało się za słabe i niewystarczające, aby 
prowadzić dzieci Boże z tej ziemi do Boga.

Uczniowie, widząc, co się dzieje, zdumiewają się i doznają radości. „Panie, 
dobrze nam tu być”. Chrystus na to nie odpowiada. On ma swój program, program 
życia, które musi przejść przez cierpienie, doświadczenie i krzyż. Słabym ludziom 
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pokazuje się piękne obrazki, aby nie upadli na duchu, ale mocnym można pokazać, 
że do chwały idzie się przez krzyż i cierpienie.

Dlatego Chrystus nie odpowiedział na sugestie Piotra: „Uczyńmy trzy przy-
bytki”. Jeszcze nie czas, na przybytki jest miejsce w domu Ojca Niebieskiego. Tu 
trzeba cierpieć, a może i doznać krzywdy. Jednak zawsze, w każdym stanie trzeba 
pamiętać: „Nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa”. Tak Ewangelista konkludu-
je zdarzenie z Góry Przemienienia Pańskiego.

Wkrótce potem Chrystus zstąpił na ziemię i swoich uczniów, którzy propo-
nowali Mu budowanie przybytków, bo „dobrze tu jest”, też sprowadził na ziemię. 
A tam, na dole, u podnóża góry nędza i cierpienie. Przedstawia nam to mistrz 
Odrodzenia, Rafael. Chrystus zstępuje z Góry Przemienienia, a u podnóża góry za-
mieszanie i udręka2. Mały chłopiec miotany konwulsjami. Uczniowie Chrystusowi 
zaniepokojeni. Ojciec chłopca prosi w rozpaczy: „Ratuj!”. Uczniowie mówią: Nic 
nie mogliśmy poradzić. Przyjdź, ratuj. – Chrystus podszedł i dokonał tego, czego 
nie mogli zrobić uczniowie. Pokonał cierpienie ludzkie, wyzwolił chłopca z męki 
i oddał go ojcu3.

Oto, Najmilsze Dzieci, tło II niedzieli Wielkiego Postu, która krzyżuje się 
z waszą parafialną uroczystością.

Spoglądacie wszyscy ku ołtarzowi, gdzie jest Patron waszej parafii, święty 
Kazimierz Królewicz. Tam, na dworze królewskim, gdzie żył, wszystko mogło 
grozić słabym charakterom, podatnym zarówno na dobro, jak i na zło. Modlitwa 
liturgiczna chwali dzisiaj młodego Kazimierza, że umiał oprzeć się zwodniczym 
ułudom i pokusom dworu królewskiego i przejść przez życie tak, aby trafić do Ojca.

Pamiętajmy, że Kazimierz Królewicz umiera dnia 4 marca w roku 1484. Jest to 
wiek potęgi Polski, która od Krakowa po Wilno wówczas sięgała i nie tylko kulturę, 
dotkniętą w tym okresie wpływami wszechwładnego Odrodzenia, ale też i chrze-
ścijaństwo przekazywała na rozległe tereny, będące wtedy pod władzą polskich 
królów. Nauczycielem królewicza i wszystkich jego braci był ksiądz Jan Długosz, 
historyk Polski. Tradycja mówi, że synów królewskich wychowywał w Krakowie 
i w Lublinie, gdzie do dziś dnia pokazują tak zwaną Długoszową kamienicę.

Spojrzyjcie raz jeszcze na obraz. Widzicie królewicza w płaszczu królew-
skim, na ramieniu ma orła polskiego, a w dłoni koronę książęcą, którą ofiarowuje 
Matce Bożej. Przypisuje mu się szczególną cześć do Matki Najświętszej. Mówi się 
o nim, że z upodobaniem śpiewał pieśń: „Omni die dic Mariae” – to znaczy: „Dnia 
każdego mów do Maryi”.

Na Jasnej Górze możemy oglądać obraz przedstawiający rodzinę królew-
ską, na kolanach, w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, przystępującą do Stołu 
Pańskiego. Wśród niej jest i młody królewicz.

Chociaż upłynęło pięć wieków, postać ta pozostała w naszej pamięci. Wielu 
z Was nosi to imię. I to nie tylko Polacy. Na Soborze spotykaliśmy biskupów hisz-
pańskich, amerykańskich, którzy nosili imię Kazimierz. W Sekretariacie Soboru 
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zasiadał biskup z Madrytu, który miał imię Casimirus, Kazimierz. A więc moż-
na powiedzieć, że pamięć o polskim królewiczu dociera nawet do Madrytu. Tam 
czczą polskiego królewicza, który wychował się na polskiej ziemi, pielęgnowany 
promieniami chrześcijańskiej i polskiej kultury wychowawczej. To ma swoją wy-
mowę i wybitne znaczenie.

TROSKA O WYCHOWANIE MŁODEGO POKOLENIA – SPRAWĄ WSPÓLNĄ

Zapewne, minęły czasy królów. Zamki królewskie są już dzisiaj tylko za-
bytkami, które z dumą odwiedzamy. Nie ma już dzisiaj synów królewskich. Ale 
pozostał Naród, który ma swoich synów królewskich. Rodzi ich w domowych 
rodzinach i też nadaje im często to samo imię. Na przestrzeni blisko pięciu wie-
ków wielu waszych synów, współczesnych królewiczów, których [wychowujecie] 
w waszych rodzinach, powiązanych jest imieniem z wawelskim królewiczem, któ-
ry wołał dnia każdego: „Omni die dic Mariae” – i tak, jak na tym obrazie, korzył 
się przed Matką Najświętszą.

Najmilsze Dzieci! Mijają wieki, dzieje naszego Narodu wydłużają się, doszli-
śmy już do Tysiąclecia Chrztu Polski, a więc upłynęło już dziesięć wieków wpły-
wów chrześcijaństwa na nasz Naród. Jest to zarazem dziesięć wieków wychowa-
nia chrześcijańskiego w naszym Narodzie, kształtowania przez dziesięć wieków 
duszy Narodu, że tak powiem, wcielania w życie Narodu, w jego kulturę, mowę 
i dzieje chrześcijańskiego ducha.

Nie jest to bezowocne. Świadczy o tym tyle pokoleń wychowanych w tej 
ziemi przez ducha chrześcijańskiego. Nie tylko jednego Kazimierza wychował 
Kościół na zamkach. Byli i inni. Znacie wszyscy życie świętego Stanisława Kostki, 
też patrona polskiej młodzieży. Znacie tyle wspaniałych postaci, które Kościół wy-
pielęgnował w naszej Ojczyźnie. To szeregi polskich świętych, którzy umieli du-
cha rodzimego przedziwnie poddawać wpływom ducha chrześcijańskiego. Z tego 
zjednoczenia płynęły dobre owoce, tak że kultura chrześcijańska żadną miarą nie 
przynosi ujmy dzieciom Narodu polskiego.

Zapewne, wolelibyśmy, aby nasz narodowy rachunek sumienia, po dzie-
więciu latach Wielkiej Nowenny, gdy zamykamy tysiąclecie i dziękujemy Bogu 
za wierność Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu, wypadł lepiej. 
Jednak nie zależy to tylko od pracy Kościoła. Niedawno Kościół przypomniał 
nam przypowieść Chrystusa o siewcy4, który siał ziarno. A gdy siał, jedno ziarno 
pszeniczne padło podle drogi, gdzie zostało podeptane, inne padło między ciernie, 
które zagłuszyły je, inne padło na opoczyste5 i nie wzeszło, a inne wreszcie padło 
na ziemię dobrą i wydało owoc. Tak też jest i z siewem Kościoła. Wychowanie jest 
trudną sztuką. Wymaga współdziałania wychowywanych, aby umieli przezwycię-
żać samych siebie, bo są powołani do świętości. Ale jest to też dzieło rodziny, ojca 
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i matki, którzy muszą stworzyć taką atmosferę domową, aby te młode roślinki 
przedwcześnie nie uschły, aby miały dobrą glebę i wydały owoc stokrotny.

Potrzeba więc dobrego, dodatniego wpływu obojga rodziców, ojca i matki. 
Pewnie, niekiedy tak bywa, że najlepsza rodzina zawiedzie się na wysiłku dwojga 
najlepszych rodziców. Ale bywa też i tak, że rodzice nie dopisują, a jednak jest ja-
kaś tajemnica w duszy dziecięcej. Dostaję takie listy od małych dzieci: „Módl się 
za mojego tatusia, który odszedł od mamusi i mamusia płacze”. „Módl się – pisze 
dziecko w innym liście – za moich rodziców. Jestem sama, wychowuje mnie babcia. 
Nie znam rodziców, nie przyznają się do mnie”. Pomyślcie, tyle krzywdy doznało 
dziecko, a jeszcze pozostała w nim szczypta nadziei, jakaś moc. To jest wzruszające.

A więc i sama rodzina niekiedy nie podoła. Wprawdzie mówi się, że „nieda-
leko pada jabłko od jabłoni”, ale nieraz, gdy odbiegnie daleko, jest ratunkiem dla 
jabłka, że odpadło od jabłoni, która jest boleścią dziecięcia.

A więc, doniosła jest postawa każdego człowieka, poddawanie się łasce dzia-
łającej w każdej duszy. Tam działa Bóg przez swoją miłość. A po drugie, atmosfe-
ra rodzinna, należyta opieka całej rodziny, współdziałanie rodziców i środowiska 
rodzinnego.

Dzisiaj na czoło wysuwa się szkoła. Oczekuje się od niej, że obok rodziców 
spełni zadanie. Na ten temat toczą się debaty i słusznie zwraca się na to uwagę. 
Ale w tym zainteresowana jest nie tylko rodzina i szkoła. To są dzieci wychowane 
w kulturze chrześcijańskiej. Dlatego, jeśli nie ma być bolesnej udręki i rozdarcia 
w sumieniu dzieci, to one, wychowywane w Kościele i w rodzinie po chrześci-
jańsku, muszą też być i w szkole wychowywane po chrześcijańsku, a przynaj-
mniej tak, aby szkoła nie podrywała zasad chrześcijańskich i autorytetu rodziców 
i Kościoła. Musi być wzajemne współdziałanie, duchowe sprzysiężenie wokół naj-
cenniejszego skarbu, jakim dla rodziny, Kościoła, Narodu i państwa, jest przyszłe 
pokolenie, od którego tak wiele zależy, jaką będzie Polska.

Dlatego biskupi katoliccy, odpowiedzialni za swoje owce, tak często upo-
minają się o prawa rodziców katolickich do religijnego wychowania nie tylko 
w Kościele i w rodzinie, ale nawet i w szkole. Nie jest prawdą, jakobyśmy wal-
czyli z nowoczesnym wychowaniem. My tylko prosimy o to, by to nowoczesne 
wychowanie nie było walką z wychowaniem chrześcijańskim. Prosimy o to, co 
jest prawem Narodu katolickiego, Narodu Tysiąclecia, abyśmy młode pokolenie 
mogli wszędzie wychowywać w duchu zasad chrześcijańskich. Dopiero wtedy 
może z tego należycie korzystać i Naród, i państwo, jeżeli zapanuje wychowawcze 
współdziałanie i pokój Boży w sercach wychowywanych dzieci i młodzieży, przy 
pomocy rodziny chrześcijańskiej, przy pomocy Kościoła i całej atmosfery społecz-
nej, w której współczesne młode pokolenie się obraca.

Gdy mówię o tym, pozwólcie, że przytoczę kilka bolesnych wypadków, nie 
po to, aby kogokolwiek w tej chwili oskarżać. Jestem daleki od tych intencji. Oto 
położono mi na stole kilka wycinków z najświeższej prasy. Są to wycinki bolesne. 
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Przytoczę je nie w całej rozciągłości, bo są drastyczne, ale raczej jako naświetlenie. 
Oto wycinek z „Trybuny Ludu”, z 28 lutego, pod tytułem Rozwydrzenie. Opisano 
tutaj atmosferę na sali sądowej, na której sądzono kilkunastoletnich chłopców, któ-
rzy skrzywdzili bardzo trzynastoletnią dziewczynkę, a później chcieli ją oddać in-
nej bandzie. Ubolewa nad tym autor z „Trybuny Ludu”. Jednocześnie w telewizji, 
w ramach programu półgodzinnego pod tytułem Porozmawiajmy, mówiono o in-
nym wypadku, gdy dwunastu chłopaków przez sześć godzin krzywdziło w bolesny 
sposób dwie małe dziewczynki.

„Trybuna Ludu” z 4 marca podaje pod tytułem Ostrzejsze kary dla czterech 
gwałcicieli bolesny opis, którego tutaj nie będę przytaczał.

Inny wypadek z „Trybuny Mazowieckiej” pod tytułem Podrywacze na przy
stanku PKS w Makowie Mazowieckim. Gromada chłopków w wieku szkolnym, tak 
zwana „złota młodzież Makowa”, bawi się w podrywaczy uczennic dojeżdżają-
cych do szkoły.

Jeszcze jeden bolesny wypadek. Oszczędzam, jak mogę, drastycznych kontu-
rów tych boleści, które płyną nie z moich ust, tylko z naszej codziennej prasy. Nie 
ja oskarżam, przytaczam to, co notyfikuje nasze codzienne życie. Notatka z „Życia 
Warszawy” z 14 lutego bieżącego roku pod tytułem Czarny dzień chuliganów 
na Dworcu Śródmieście. Opis akcji połączonych sił: „Milicja w składzie dwu-
dziestu funkcjonariuszy, czterdziestu jeden ormowców, czternastu pracowników 
Służby Ochrony Kolei, czterdziestu ośmiu rewizorów i dwa patrole Wojskowej 
Służby Wewnętrznej. Terenem ochrony ładu i porządku był Dworzec Śródmieście 
i pociągi na dwóch trasach: Warszawa–Włochy i Warszawa–Falenica. Rezultaty 
działania? Przekazanie trzydziestu jeden awanturujących się pijaków do izby wy-
trzeźwień, ukaranie pięćdziesięciu ośmiu osób mandatami za różne wykroczenia 
oraz dwieście siedemdziesiąt osób za jazdę bez biletu (na sumę 9000 złotych). 
Sporządzono 16 wniosków do kolegium orzekającego, a dwie osoby – w trybie 
przyspieszonym – przekazano do kolegium”. Wymieniono tu nazwiska tych osób, 
czego nie będę czytał dla zrozumiałych powodów.

Nie ja oskarżam. Notyfikuje to prasa. Ale ja też jestem Polakiem i obywa-
telem państwa polskiego. Chociaż noszę sutannę i jestem kardynałem świętego 
Kościoła rzymskiego, nie przestałem przez to być Polakiem. A jako chrześcijanin 
jestem wrażliwy na to wszystko, co dzieje się w mojej Ojczyźnie.

Chociaż jestem w tej chwili pod nieustannym oskarżeniem, milczę i będę mil-
czał. Nie będę wchodził w polemikę – podkreślam – na takim poziomie, na jakim 
ona obecnie się toczy. Jednak nie wolno mi milczeć, gdy idzie o sprawy tak bolesne.

Podkreślam raz jeszcze, że nikogo w tej chwili nie oskarżam. Mówię tylko 
o wielkim bólu, męce i cierpieniu, fantastycznie kontrastującym z obrazem, który 
Wam na początku przytoczyłem, przedstawiając wychowawczy program Kościoła 
Bożego i owoce tego programu – jak piękna postać królewicza, który wychował 
się po chrześcijańsku na dworze królewskim. Myślę, że nie miał takich warunków 
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wychowawczych, tylu książek i pomocy naukowych, co dziś. Miał tylko jednego 
nauczyciela. A jednak te wszystkie niedostatki uzupełniła chrześcijańska kultura 
środowiska, chociaż było ono zarażone naturalizmem renesansu, panującego ów-
cześnie na wszystkich dworach królewskich i książęcych. Jednak to młode pacholę 
przebiło się przez to wszystko. Zostało takim przykładem, który zachwyca nas 
dziś jeszcze i wskazuje na to, jak wielkie są możliwości wychowawcze chrześci-
jaństwa, Kościoła Chrystusowego. Jak nierozważnie się czyni, gdy odrzuca się 
pomoc Kościoła Chrystusowego i jego zasad ewangelicznych w trudnym i skom-
plikowanym dziele wychowania przyszłego pokolenia.

Gdybyśmy mieli iść po linii takich wiadomości – a jest ich mnóstwo – to 
słusznie moglibyśmy się obawiać, jak będzie wyglądała Polska w drugim tysiąc-
leciu i czy takiej młodzieży będziemy mogli spokojnie oddać w dłonie przyszłość 
naszego Narodu.

To jest wspólna sprawa i odpowiedzialność. Dlatego rodzice katoliccy nie 
mogą powiedzieć: nic mnie to nie obchodzi, niech szkoła pilnuje. Szkoła, nawet 
najlepsza, nie dokona tego. Słusznie dzisiaj debatuje się nad ośmioletnim progra-
mem szkoły. Słusznie zwraca się uwagę, że nie idzie o ilość przedmiotów czy lat, 
ale o jakość nauczania, o jakość wychowania, o atmosferę, która ma panować. To 
jest istotne.

Najmilsze Dzieci! Obowiązku odpowiedzialności za rosnące wśród nas po-
kolenie nie można przepychać jedni na drugich, bo sprawa jest wspólna. Dzisiejsza 
pedagogika, przyzywając na pomoc socjologię, coraz częściej podkreśla, że at-
mosferę sprzyjającą korzystnemu wychowaniu tworzy się wspólnie, przez współ-
działanie z młodzieżą i dziatwą – rodziny, Kościoła, Narodu, państwa, społeczeń-
stwa, życia zawodowego, warunków bytowania ekonomicznego, gospodarczego 
i kultury. Kultura prasowa, książka, wydawnictwo, kino, teatr, telewizor, który 
dzisiaj stał się niejako konkurencją dla ojca i matki w każdej rodzinie, czy nawet 
pomoc władz państwowych, to wszystko musi umiejętnie współdziałać w olbrzy-
mim, trudnym i skomplikowanym procesie wychowania młodego pokolenia.

Zapewne, nie chcemy mówić przesadnie, że to pokolenie, z którego myśmy 
wyrośli nie miało takich bolesnych przykładów. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, 
siedzieliśmy w ławkach szkolnych i pamiętamy naszych kolegów. Ja też uczyłem się 
tutaj, w Warszawie, w gimnazjum Górskiego6 i chociaż wszystkich swoich kolegów 
nie pamiętam, wiem, że jedni są wartościowi, a inni zmarnowali życie. Każdy z Was 
mógłby to przytoczyć. Jedna klasa, można powiedzieć, jeden siew, a jak różne rezul-
taty. Nie trzeba więc upatrywać winy tu czy ówdzie, bo może być wspólna wina źle 
ułożonych warunków oddziaływania wychowawczego. Ale ta sprawa jest otwarta, 
jest bolesną troską wszystkich ludzi. Dlatego też mówi się coraz wyraźniej i coraz 
jaśniej, że trzeba tworzyć takie warunki, aby jeśli się nie da całkowicie wyłączyć 
takich bolesnych przykładów, to przynajmniej je zmniejszyć i uchronić nasze dzieci 
i młodzież przed bolesnymi następstwami. To jest wspólna troska.
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Dlatego też my, obecni tu chrześcijanie, stojący przed obrazem świętego 
Kazimierza, którego wychowanie w rodzinie tak się udało i przyniosło wspaniały 
wzór, musimy zmobilizować wszystkie nasze siły i całą odpowiedzialność, aby jak 
najbardziej poprawić warunki wychowania w rodzinie i naszą młodzież, od której 
zależy przyszłość Narodu, Kościoła i państwa, otoczyć jak najbardziej delikatną, 
wrażliwą, ale mądrą, rozumną i pełną miłości opieką. Może nawet samą dziatwę 
i młodzież trzeba zachęcić do tego, aby sobie pomagała, aby wzajemnie się pilno-
wała, zwłaszcza na katechizacji trzeba o tym pamiętać.

Są tutaj małe dzieci, jest młodzież. Może i Wy zawiążecie jakieś „święte 
przymierze” ku wzajemnej pomocy, którą macie sobie nieść. Małe dziewczynki 
i chłopcy, dziewczęta i młodzieńcy, Wy też możecie być wzorem, dobrym przy-
kładem, pobudką do dobrego i zachętą, a nawet wychowawcami i nauczycielami. 
Nieraz tak się zdarza, że starsze rodzeństwo doskonale wyręcza pracujących rodzi-
ców i daje pomoc, a niekiedy wychowanie i naukę maleństwom, które od początku 
trzeba otoczyć delikatną opieką i zakładać w nich dobre fundamenty pod dalsze 
zasady wychowawcze.

To chciałem Wam powiedzieć w tej chwili, gdy mamy przed sobą wspania-
ły program, który przypomina nam Kościół: „Wolą Bożą jest uświęcenie wasze” 
i obraz najdoskonalszego Wychowawcy, który oglądali uczniowie: „Nikogo nie 
widzieli, tylko samego Chrystusa”. A głos z obłoków powiedział: „Ten jest Syn 
mój miły, w którym sobie upodobałem. Jego słuchajcie”.

Niech tych kilka myśli wystarczy.

* * *

Na zakończenie mojego przemówienia pragnąłbym jeszcze przedłożyć Wam 
moją biskupią prośbę. Wiem, że bardzo często jesteście zaniepokojeni głosami 
prasy, tym, co niekiedy pisze się o biskupach polskich i o ich listach, które wy-
syłali do biskupów całego świata katolickiego, powiadamiając ich o Tysiącleciu 
Chrztu Polski.

Wiem, że w międzyczasie ustawiono w prasie mnóstwo zarzutów przeciwko 
nam. Wiem też, i Wy wiecie, że wiele z tych zarzutów zostało wycofanych, ale 
zostały uformowane nowe. W ten sposób sieje się niepokój, głównie przez prasę. 
A odpowiedzialność za ten niepokój wywołany przez niesumienną prasę usiłuje 
się przerzucić na nas, biskupów.

Chciałem Wam powiedzieć, że od chwili, gdy to wszystko się zaczęło, posta-
nowiliśmy sobie jak najmniej mówić, a tylko wtedy, gdy zarzuty stawały się zbyt 
krzywdzące, odpowiadać na nie krótko, nie polemizując. Czekaliśmy, aż ta rosną-
ca namiętność troszkę się uspokoi. Dlatego dopiero dzisiaj biskupi polscy polecili 
czytać we wszystkich kościołach całej Polski list do społeczeństwa katolickiego, 
w którym została wyjaśniona nasza postawa w tej sprawie7.
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Pragnąłbym, aby każdy zapoznał się z tym listem, abyście wszyscy rozu-
mieli, jaka jest postawa biskupów polskich w tej, tak bolesnej dla nas wszyst-
kich, sprawie, która spowodowała tyle niesprawiedliwych i krzywdzących nas 
zarzutów.

Powiedziałem sobie, że nie będę wchodził w polemikę z zarzutami. Są one 
dla mnie zbyt bolesne, krzywdzące i niesprawiedliwe, abym miał się nimi parać. 
Do mnie należy Was uczyć i nie mam zamiaru z nikim wojować, chociaż niekiedy 
jestem posądzany o to, że toczę wojny ze wszystkimi na prawo i lewo. Ja tylko 
bronię zasad Kościoła Chrystusowego, a na nikogo nie napadam. Zmuszony osta-
tecznością, gdy dłużej milczeć nie można, bo mogłoby to być zgorszeniem dla ma-
luczkich, niekiedy muszę zabierać głos. Ale nie będę wchodzić w bolesne zarzuty. 
Są zbyt upokarzające, abym miał się nimi zajmować.

Natomiast Was, Najmilsze Dzieci, które okazujecie mi tyle oddania, wspie-
racie mnie swoją modlitwą i przysyłacie mi listy pełne zrozumienia i zapewnienia 
o modlitwach, proszę, abyście w tym wszystkim mieli spojrzenie nadprzyrodzone. 
Pamiętajcie, że kapłan i biskup spełnia swój obowiązek nie tylko wtedy, gdy na-
ucza, chrzci i bierzmuje, ale i wtedy, gdy cierpi prześladowanie dla sprawiedliwo-
ści. Dlatego nie trzeba się smucić. Proszę Was, abyście nie płakali, nie poddawali 
się zwątpieniu, nie zasiewali wzajemnie między sobą niepokoju, abyście nie prze-
kazywali i nie głosili niesprawdzonych wiadomości. To jest może pora waszego 
cierpienia wspólnie z waszym biskupem, który prosi Was o to, abyście byli na po-
ziomie, abyście mieli zrozumienie nadprzyrodzonego sensu cierpienia, zwłaszcza 
teraz, w okresie Wielkiego Postu i Męki Pańskiej.

Niedawno Ojciec Święty Paweł VI wydał nowe zarządzenia i przepisy o du-
chu pokuty chrześcijańskiej8. Przypomniał nam, że pokuta chrześcijańska jest 
z ustanowienia Bożego obowiązkiem i wszystkich nas do niej wezwał. Z drugiej 
strony Papież wydał przepisy dotyczące postów i wstrzemięźliwości. Będą one 
niedługo podane Wam do wiadomości.

Rzecz znamienna, że o ile wszystkie posty zostały znacznie ograniczone 
i zmniejszone, to obowiązek pokuty chrześcijańskiej jest jak najbardziej podkre-
ślony. Wszyscy jesteśmy obowiązani do pokuty chrześcijańskiej. W tym duchu 
też spędzajcie okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do Wielkiej 
Soboty, kiedy to w katedrze i we wszystkich kościołach diecezji i całej Polski sta-
niemy przy chrzcielnicach, aby dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu naszej Ojczyzny, 
odnowić nasze przyrzeczenia wierności Bogu, Chrystusowi i Kościołowi. Nasz 
duch pokuty będzie najlepszym sposobem przygotowania się na Wielką Sobotę 
milenijną i na Wielkanoc milenijną.

Gdy tu przychodziłem, uśmiechaliście się serdecznie do mnie i podawaliście 
mi swoje kwiaty. Bóg Wam zapłać, Dzieci Moje, za te uśmiechy, które płyną z ser-
ca i za kwiaty. Dziękuję zwłaszcza małym dzieciom, które po Mszy Świętej pocze-
kały na mnie, aby mnie przywitać i otrzymać błogosławieństwo.
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W tej chwili jeszcze raz, imieniem Ojca Świętego, udzielę Wam, tu obecnym, 
waszym dzieciom, młodzieży, rodzinom i całej parafii błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz ad-
notacją: „Tekst autoryzowany. J[asna] Góra–W[arsza]wa, 28 III [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Czytania z formularza Mszy Świętej na II niedzielę Wielkiego Postu; MszRz (1965) – 
1 Tes 4,1-7; Mt 17,1-9. 

2 Rafael, Przemienienie Pańskie (1516–1520), Pinacoteca Watykańska. W dolnej części obra-
zu dwie grupy ludzi mocno poruszonych widokiem epileptyka.

3 Por. Mt 17,14-18.
4 Por. Mt 13,1-8.
5 Słowo przestarzałe: skalista, kamienista gleba.
6 W latach 1912–1915 Stefan Wyszyński był uczniem w Gimnazjum Męskim Prywatnym 

Wojciecha Górskiego w Warszawie przy ul. Hortensji (obecnie W. Górskiego) 2, z polskim językiem 
wykładowym.

7 Zob. aneks II.
8 Paweł VI, Konstytucja apostolska Paenitemini. W sprawie pewnych zmian w karności ko-

ścielnej dotyczącej pokuty (17 lutego 1966).
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Z GÓRY PRZEMIENIENIA  
– DO UDRĘCZONYCH WSPÓŁCZESNYCH LUDZI

[Warszawa-]Ursus, parafia, 6 marca 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Zgodnie z waszym gorącym życzeniem, które kilkakrotnie wypowiadał wasz 
Duszpasterz1, przywożę Wam pozdrowienie soborowe, które Ojciec Święty, gdy 
żegnał polskich biskupów, kazał Wam przekazywać przy każdej nadarzającej się 
sposobności. Dlatego też i wasz biskup krąży po kościołach Warszawy i okolic, 
i w miarę możności, czasu i sił służy słowem Bożym i tym pozdrowieniem od 
Najwyższego Pasterza Kościoła Chrystusowego.

Jednocześnie pragnę podzielić się z Wami najbardziej zasadniczymi, pod-
stawowymi myślami, które zrodziły się pod tchnieniem Ducha Świętego w auli 
soborowej.
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Tłem do naszych rozważań będzie urywek z Ewangelii czytany przez kapłana 
w czasie Mszy Świętej2. Pan Jezus wiedząc, że zbliża się Jego godzina, pragnął 
przygotować uczniów na swoje cierpienia i mękę, aby gdy będą widzieli Go spo-
niewieranym, nie zapomnieli, że jest Bogiem. Wybrał więc umiłowanych uczniów, 
Piotra, Jakuba i Jana, udał się z nimi na górę Tabor, stojącą oddzielnie od wzgórz. 
Na tej górze ukazał uczniom swoją chwałę.

Czytamy w opisie ewangelicznym, że Oblicze Jego jaśniało jako słońce, 
a szaty były białe jako śnieg. Zachwyciło to uczniów Chrystusowych. Jeden z nich, 
Piotr, powiedział: „Panie, dobrze nam tu być. Uczyńmy trzy przybytki, Tobie jeden, 
Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden”, bowiem przedstawiciele Starego Przymierza 
i Proroków otaczali Chrystusa, jako twórcę Nowego Przymierza, Przymierza mi-
łości. Jednak Chrystus Pan nie odpowiedział na tę propozycję. A gdy schodzili 
z góry, przykazał uczniom: „Nikomu nie mówcie o tym, coście widzieli, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie”. I sprowadził ich Chrystus z Góry Przemienienia, 
gdzie było im tak dobrze, do podnóża górskiego.

A tam, jak pięknie ukazuje nam wielki artysta malarz okresu Odrodzenia, 
Rafael, rozgrywała się tragedia. Nieszczęśliwy ojciec przyprowadził do uczniów, 
czekających na powrót Chrystusa z góry, swojego synka, udręczonego ciężką 
chorobą. Nikt tej choroby nie umiał rozpoznać i uleczyć. Ojciec nieszczęśliwego 
dziecka miał nadzieję, że może uczynią to uczniowie Chrystusowi. Ale i oni nie 
mogli. Toteż gdy Chrystus z Piotrem, Jakubem i Janem wrócił na dół, całe to wiel-
kie nieszczęście upadło od razu pod Jego nogi3.

Wspaniałe obrazy z Góry Przemienienia zostały jak gdyby przesłonione 
przez cień rzeczywistości ziemskiej, codziennej udręki. Chrystus sprowadził swo-
ich uczniów z chwały jasności Ojcowej na ten padół płaczu. Największe szczę-
ście i radość zetknęły się z największą niedolą. Chrystus, który niedługo sam miał 
upodobnić się do tego sponiewieranego przez cierpienie dziecka, stanął nad niedo-
lą, dotknął chłopięcia i uzdrowionego oddał ojcu.

Tak więc Chrystus zszedł z Taboru na sam dół, gdzie dopełniała się codzien-
na ludzka męka, której trzeba zaradzić. Może właśnie dlatego nic nie odpowie-
dział na wniosek Piotra, aby tam, na górze, wybudować trzy przybytki i pozostać 
w chwale. Nie tak ma być. Chrystus sprowadził uczniów w sam środek ludzkiej 
niedoli. Ich miejsce jest tam, gdzie człowiek cierpi, gdzie jest niedola, męka, gdzie 
serce ojcowe się rozdziera. Trzeba zrezygnować ze swoich planów i myśli, i poddać 
się ludzkiej potrzebie, ludzkiej udręce. Trzeba wyjść na spotkanie ludzkiej niedoli.

To była lekcja, którą Chrystus dał uczniom na Górze Przemienienia. Ty, 
Piotrze, i Wy, Apostołowie, i Ty, Ojcze Święty, Głowo Kościoła i Wy, Biskupi, na-
stępcy Apostołów, macie stanąć pośrodku ludzkiej niedoli i pomagać jej, w miarę 
waszych sił, które ode mnie otrzymacie.

Jest to obraz z Mszy II niedzieli Wielkiego Postu, a więc okresu, w którym 
Kościół w szczególny sposób wchodzi w ludzką niedolę, w cierpienia dusz i stara 
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się leczyć nasze wady, złe skłonności, cierpienia i udręki, które sobie wzajemnie 
zadajemy.

ORĘDZIA SOBOROWE DO CAŁEGO ŚWIATA

Pozwólcie, że jak Chrystus z Taboru sprowadził swoich uczniów na padół 
płaczu, tak ja, w tej chwili, z tej przepełnionej świątyni, w której dla jej skromnych 
wymiarów nie może znaleźć miejsca wiele dzieci Bożych tej parafii, wyprowadzę 
Was daleko, na wielki plac Świętego Piotra przed Bazyliką Watykańską w Rzymie.

Jest dzień 8 grudnia roku 1965. Kończy się Sobór. Na tle Bazyliki Watykańskiej 
z ogromnego balkonu zwisa potężny arras. Przedstawia on Matkę Dziewicę, która 
niesie na swoich ramionach Dziecię Boże, Jezusa. Jest Mu w ramionach Matki 
tak dobrze, jak Chrystusowi na Taborze. Ale to Dziecię wyrywa się do wszyst-
kich, co stoją na placu Świętego Piotra, uczestnicząc w akcie zamknięcia Soboru. 
Pod arrasem, na tronie, zasiada Papież. Wokół niego wszyscy Ojcowie Soborowi, 
kardynałowie, dwa i pół tysiąca biskupów z całego świata katolickiego, a tuż nad 
nimi przedstawicielstwa wszystkich państw, które doceniając znaczenie Soboru 
dla całego świata, przysłały swoje misje nadzwyczajne, swoje reprezentacje, aby 
brały udział w wielkiej chwili zamknięcia Soboru.

Wszyscy byliśmy skierowani twarzą ku ołtarzowi. A tuż za ołtarzem stała 
wielka rzesza, pięćdziesiąt – osiemdziesiąt tysięcy ludzi, zebranych na ogromnym 
placu Świętego Piotra. Wszyscy skierowani byli ku Matce Najświętszej, w obec-
ności której sprawowało się dzieło zamknięcia Soboru Watykańskiego II.

Po Mszy Świętej i przemówieniu Papieża przed jego tron wystąpiły przedsta-
wicielstwa różnych grup. Każde z nich liczyło trzech kardynałów i kilku świeckich 
katolików, ludzi różnych stanów i zawodów. Byli wśród nich ludzie nieszczęśli-
wi, chorzy, były kobiety, dziewczęta, młodzież męska, robotnicy, budowniczowie, 
architekci. Byli tam myśliciele i filozofowie, a wśród nich jeden polski filozof 
z Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie4. Byłem w tym gronie i ja, razem z dwo-
ma innymi kardynałami. Obok mnie stał kardynał patriarcha wschodni, po drugiej 
stronie kardynał z Japonii. W tej grupie, do której należałem, stał człowiek chory, 
a obok niego człowiek ociemniały ze swym wiernym przewodnikiem, psem.

Dlaczego przedstawicielstwa występowały właśnie tam? Oto, podobnie jak 
Chrystus sprowadził swoich uczniów z Taboru, aby szli w codzienne, trudne ży-
cie ludzkie, tak i my byliśmy przez Papieża wyprowadzeni z Bazyliki Piotrowej 
na plac, gdzie przewalało się życie ludzkie ze wszystkimi jego udrękami.

Przedstawicielstwa te wysyłały swoje orędzia do całego świata5. Było więc 
orędzie skierowane do tych, co rządzą narodami i państwami, z prośbą, aby rzą-
dzili w sprawiedliwości, pokoju, miłości, by szanowali tych, [którymi] rządzą, aby 
wiedzieli, że jako dzieci Boże, rządzeni równi są rządzącym.
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Było posłannictwo do myślicieli, do tych, co zajmują się nauką, co przez 
ciężką pracę myśli w niezwykłej cierpliwości dobierają się do tajemnic tego świa-
ta, aby je wydobyć i użyć na dobro ludzkości. Niech oni tak posługują się nauką, 
aby służyła ona ku rozszerzaniu miłości i pokoju, a nie ku nienawiści i wojnie.

Przedstawicielstwo kobiet, wśród których była wdowa, matka licznej rodzi-
ny, wygłosiło odezwy do kobiet całego świata katolickiego, aby stały na wysoko-
ści swego zaszczytnego powołania. Wiedząc, że są odpowiedzialne przed Stwórcą 
za dane im dzieci, aby razem z towarzyszami swego życia, ze swoimi małżonkami, 
przygotowali je do życia zgodnie z prawem Bożym i potrzebami ojczyzny, której 
są dziećmi.

Było też orędzie do cierpiących, chorych i ociemniałych. Tak szczęśliwie się 
dla mnie złożyło, że znalazłem się właśnie w tej grupie. Przez wiele lat w czasie 
wojny i w czasie Powstania [Warszawskiego] służyłem jako kapelan w Zakładzie 
dla Niewidomych pod Warszawą w Laskach. Tam zetknąłem się z niedolą ludzi, 
którzy nie widzą. Jakże było dla mnie radosne, że wtedy tuż przy mnie stał przed-
stawiciel tych nieszczęśliwych ludzi, ociemniały.

Wszyscy patrzyliśmy ze wzruszeniem, jak przyjaciel człowieka, pies, pod-
prowadził ociemniałego do tronu papieskiego. Papież zstąpił z tronu, podszedł 
do niewidomego, ucałował go, a później na szyi przyjaciela człowieka, psa, po-
wiesił brązowy medal.

Było też przedstawicielstwo robotników, wielka grupa ludzi z fabryk, odlew-
ni, kopalni, którym przewodziło trzech kardynałów z krajów najbardziej uprze-
mysłowionych. Oni również podeszli do Papieża, a jeden z kardynałów odczytał 
orędzie do świata pracy, do wszystkich ludzi trudzących się w rozlicznych działach 
wytwórczości. Orędzie to było prośbą, aby praca, którą prowadzą, uszlachetniała 
ich, ażeby nie tylko materia wychodziła z warsztatów pracy uszlachetniona, ale 
aby człowiek w fabryce nie stawał się gorszy; aby też za pracę swoją, ciężką i trud-
ną, miał to, co mu się sprawiedliwie i słusznie należy. Albowiem Pismo Święte od 
dawna mówi: „Godzien jest pracownik zapłaty swojej”6. A sam Chrystus w przy-
powieści o pracownikach winnicy7 dał przykład, jak należy sprawiedliwie zapłatą 
dzienną wynagradzać ludzi, którzy z tej pracy żyją i utrzymują swoje rodziny.

To była i dla mnie chwila niezwykle doniosła, bo ja sam pracowałem 
w oświacie robotniczej. Prowadziłem przez wiele lat przed wojną Chrześcijański 
Uniwersytet Robotniczy. Po całotygodniowej pracy każdą sobotę spędzałem w tym 
uniwersytecie, wśród pracowników i przedstawicieli chrześcijańskich związków 
zawodowych. Pracując tam, byłem przekonany, że nie jestem rozbijaczem frontu 
robotniczego, jak nieraz dzisiaj mi to mówią. Jak umiałem, pokornie i bezintere-
sownie, bo grosza za to od nikogo nie wziąłem, tym ludziom, którzy garnęli się 
do Kościoła, służyłem przez wiele lat w przekonaniu, że na pewno pomogę im 
niejedną trudność rozwiązać ku pokojowi i przekażę im ducha sprawiedliwości 
społecznej, jak tego uczył Chrystus.
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WYJŚCIE KOŚCIOŁA DO SPRAW DOCZESNYCH

Najmilsze Dzieci! Przed olbrzymią bramą Bazyliki Piotrowej miałem więc 
podwójną radość. Ale to, że papież Paweł VI wyprowadził wszystkich Ojców 
Soborowych z Bazyliki i kazał im tam stanąć w obliczu całego świata, miało jesz-
cze i inne znaczenie. Była to odpowiedź na wołanie świata do Ojców Soborowych 
o obecność Kościoła w świecie współczesnym.

Rzecz znamienna, że Chrystus, który przecież nie był lekarzem, a przyszedł 
po to, co było zginęło, miał umrzeć za braci, duszęv swą dać za nich, a więc obra-
cał się całkowicie w sferze spraw Bożych, religijnych, a nie doczesnych – gdy pod 
Taborem ujrzał człowieka cierpiącego, podszedł do niego i uleczył go z choroby 
ciała. Była to może i choroba duszy, ale jednak podniósł go na nogi i oddał ojcu. 
Zapewne, to do Niego nie należało, a jednak wmieszał się w niedolę tego świata.

Tak też stało się w dniu 8 grudnia na Soborze. Przez cztery lata pracowaliśmy 
nad sprawami religijnymi, zajmowaliśmy się problemami teologicznymi, chociaż 
z założeniem duszpasterskim. A jednak, pod koniec, ulegając wołaniu całego świa-
ta, wyszliśmy ze świątyni na olbrzymi plac. To było wymowne. Świadczyło o tym, 
że Kościół ze swoją nauką, zasadami teologicznymi, religijnymi, moralnymi i spo-
łecznymi nie powinien być zamknięty tylko w kręgu ołtarza, konfesjonału i am-
bony. Tak, jak obecnie ta świątynia, która nie może pomieścić ludu Bożego, musi 
być otwarta na świat, a Wy, Najmilsi Bracia, stoicie w chłodzie pod gołym niebem, 
tak też i Kościół powszechny, Kościół rzymskokatolicki nie może być zamknięty 
na cztery spusty. On otwiera się na cały świat.

Tak też każdy chrześcijanin nie może być zamknięty tylko w swoich osobi-
stych religijnych przeżyciach. Nie może mówić, jak uczniowie na Taborze: „Panie, 
dobrze nam tu być, uczyńmy trzy przybytki”, zamknijmy się w nich i zostańmy 
tutaj. Każdy z nas, mając w swej duszy radość człowieka wierzącego, musi od-
ważnie wyjść do cierpiących, do bliźnich, bo „wiarav bez uczynków martwa jest”.

Sobór dał nam kilka przykładów wyjścia ze spraw tylko teologicznych i re-
ligijnych do spraw doczesnych. Pierwszym takim przykładem może być to, czego 
nauczył nas w Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Sobór ukazał nam Kościół 
nie tylko jako zbiór pojedynczych ludzi, ochrzczonych dzieci Bożych. Kościół 
na Soborze ujrzał się wielką rodziną Bożą, którą nazwał Ludem Bożym. Lud Boży 
to papież, biskupi, kapłani, zakony, to rodzice, małżonkowie, matki, ojcowie, 
dziewczęta, chłopcy i te maleństwa, które od wód chrztu odnosicie do swoich do-
mów. Ten Lud Boży jest ogarnięty i przeniknięty przesłodką tajemnicą.

Naszą tajemnicą w Kościele jest Chrystus, żyjący w nas, uświęcający nas 
i działający na nas, i obecna przy Chrystusie, jak w tej chwili przy tabernakulum, 
Matka Boga i Człowieka, Maryja.

Sobór ujrzał Kościół Chrystusowy jako wielką rodzinę, w której działa 
Chrystus, który nas uświęca i ożywia, a przy Nim stoi wytrwale Jego Matka, 
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Służebnica Pańska i Dziewica Wspomożycielka. Tych Dwoje musimy odtąd nie-
ustannie widzieć w pracy Kościoła, w pracy kapłanów, w naszym trudzie i wy-
siłku wychowawczym rodziny. Mąż i żona mają – na wzór Tych Dwojga, Jezusa 
i Maryi – umieć czynić Bogu poddaną ziemię, całą rodzinę, owoc swej pracy, 
wysiłek i trud.

Tak trzeba widzieć Kościół w czasach dzisiejszych. To nadprzyrodzona orga-
nizacja miłości, to wielka rodzina Chrystusa. Dlatego też my wszyscy, kapłani i bi-
skupi, musimy przezwyciężać w sobie skłonność do odgradzania się i zamykania 
się na cztery spusty. Dzisiaj już dom biskupa ani dom duszpasterza nie może być 
zamknięty. Nieraz mi mówią: jak Ksiądz Prymas będzie tyle ludzi przyjmował, co 
przyjmuje, to mu na długo sił nie wystarczy. Odpowiadam: A cóż są warte moje 
siły ludzkie, kiedy będę sam, bez ludzi? Ja jestem przecież nie dla siebie, tylko dla 
nich. Tak samo duszpasterz w świątyni.

Kiedyś jako biskup lubelski odwiedziłem jednego kapłana, nie powiem, 
gdzie. Nocowałem u niego. Zastanowiło mnie to, że u księdza nie było ani jedne-
go zamka, ani jednego skobla. Tym bardziej, że obok był posterunek wojskowy, 
odrutowany kolczastymi drutami, chociaż tam byli żołnierze z karabinami, a my 
ich nie mieliśmy. Ksiądz mi powiedział: proszę Księdza Biskupa, i tak co noc mnie 
odwiedzają. Gdybym wszystko zamknął, to by mi poobrywali wszystkie skoble 
i zamki i musiałbym za nie płacić. A tak, nie ma co obrywać, to i nie płacę. I tak 
nie mają co zabrać, bo już wszystko wynieśli. – Zrozumiałem go. Rzeczywiście, 
czasami lepiej się nie zamykać.

Nieraz wydaje mi się, że my wszyscy jesteśmy po to, aby zamków za bardzo 
nie zamykać, kieszeni za bardzo nie zamykać, serca i oczu przed szukającymi 
życzliwości za bardzo nie zamykać i dłoni za bardzo nie cofać, aby naprawdę 
po tym wszyscy nas poznali, żeśmy uczniami Chrystusowymi, aby o nas mówio-
no: „Patrzcie, jak oni się miłują”8.

WSPÓŁCZESNEMU ŚWIATU, ZMĘCZONEMU PRZEZ NIENAWIŚĆ,  
POTRZEBA NOWYCH SIŁ MIŁOŚCI

Nie naśladujmy tych, którzy umieją nienawidzić. Świat jest już tak zmęczony 
przez nienawiść i połknął tyle gorzkich owoców nienawiści, że już niczego dobre-
go od nienawiści spodziewać się nie może. Musi więc spróbować nowych sił. A to 
jest właśnie najwyższe prawo, które dał Chrystus Pan: „Abyście się społecznie mi-
łowali”9. – Jest ono trudne, to prawda, bo wymaga przezwyciężania samego siebie. 
Ale my bardziej ufamy temu prawu aniżeli prawu nienawiści.

Nieraz wsłuchujemy się z trudem w naukę świętego Pawła, który nas tak 
zachęca: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobremv zwyciężaj”. „Ułam chle-
ba łaknącemu”10. I w słowa Chrystusa: „Miłujcie nieprzyjaciołyv wasze, dobrze 
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czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i po-
twarzających was”.

To nie jest łatwe, ale czy nie lepiej być potwarzonym, aniżeli kogoś potwarzyć? 
Czy nie lepiej być uderzonym, aniżeli kogoś uderzyć? Gdy ja jestem uderzony, to 
jest bolesne, upokarzające, ale przez to nie jestem gorszy. Ale gdy ja uderzę, staję 
się gorszy. Gdy ja jestem spotwarzony, to i tak jestem tym, kim jestem, i potwarz 
mi nie szkodzi. Ale jeżeli ja spotwarzę kogoś, staję się może gorszy od tego, który 
mnie spotwarzył. A mówi Apostoł: „Nie płacąc złem za złe, ale przeciwnie, do-
brem za złe, jakobyś węgliv żarzących nagromadził na głowę przeciwnika swego”.

Dzisiaj tego potrzeba światu. Dlatego Sobór w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele tyle o tym mówi. A zarazem dał nam przedziwną naukę. Oto w dniu 
7 grudnia, w Bazylice Świętego Piotra, przy konfesji Księcia Apostołów, w cza-
sie Sesji Publicznej, gdy ogłaszano między innymi Dekret o wolności religii 
i Konstytucję pastoralną o obecności Kościoła w świecie współczesnym, wtedy 
na podium, do tronu papieskiego, podszedł przedstawiciel Kościoła wschodnie-
go przybyły z Konstantynopola. Odczytał on oświadczenie, że Kościół wschod-
ni odwołuje wszystkie ekskomuniki i klątwy, które przed wiekami rzucone były 
na Kościół zachodni. Jednocześnie to samo w Konstantynopolu czynił przedstawi-
ciel Papieża kardynał [Lawrence] Shehan z Prezydium Soborowego, arcybiskup 
Baltimore. Papież posłał go do Konstantynopola, aby tam, jego imieniem, odczytał 
oświadczenie, że od tej chwili Kościół rzymski odwołuje wszystkie ekskomuniki 
i kary, które były rzucone po bolesnym rozdziale Kościoła zachodniego i wschod-
niego. To był przykład, jak trzeba robić.

Dziewięć wieków trwał ten bolesny rozdział. Przez dziewięć wieków nie 
można było znaleźć wspólnego języka między Wschodem a Zachodem, między 
Rzymem a Konstantynopolem. Oto na Soborze znaleziono ten język. Powiedziano: 
Bracia, zapomnijmy o przeszłości, przebaczmy sobie wzajemnie, zacznijmy szu-
kać nowych rozwiązań, nowego języka, podajmy sobie dłonie!

Trzeba było być świadkiem tego entuzjazmu, który ogarnął wszystkich, gdy 
Papież objął wysłannika Konstantynopola i ucałował go na oczach całego Soboru. 
Wtedy, jak tam jest w zwyczaju, burza oklasków wypełniła świątynię. Wielki ra-
dosny śpiew porwał się z ust wszystkich pod wyniosłe stropy Bazyliki Piotrowej.

Kościół dał przykład, jak trzeba rozwiązywać trudne sprawy. A światu tego 
właśnie potrzeba. Jeżeli bowiem będziemy przestrzegali naszych praw, oko za oko, 
ząb za ząb, nienawiść za nienawiść, przekleństwo za przekleństwo, potwarz za po-
twarz, to co z tego wyniknie? Co to da? Ilu ludzi ucierpi?

W tych dniach czytałem książkę o [Romualdzie] Traugutcie, który jak wie-
my, po Powstaniu 1863 roku był powieszony na wałach Cytadeli. Brał on udział 
w wojnie krymskiej, w oblężeniu Konstantynopola. Wśród zmagań jednej nocy 
po stronie rosyjskiej grało 580 armat, a po stronie francusko-angielsko-turec-
kiej 550 armat. Biły one całą noc. Czy ta piekielna muzyka dała jakiś rezultat? 
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Owszem, tak, bo gdy rankiem słońce oświeciło pole, znaleziono tak olbrzymie 
zwały trupów, że trzeba było zgodnego zawieszenia broni, aby te ciała zebrać. 
Pytanie: i co z tego?

Tak można bez końca. Na jedną siłę można wynaleźć jeszcze większą, na jed-
ną nienawiść, jeszcze większą. I co z tego? Tylko miłość, Najmilsze Dzieci, nie ma 
końca. Nienawiść ma krótkie dłonie, szybko sama się spala, jest dziwnie bezradna. 
Tylko miłość ma ciągle wyciągnięte ręce.

Współczesnemu światu potrzeba nie nienawiści, tylko miłości, za przykładem 
Soboru, za przykładem tych dwóch ludzi, którzy wymieniali pocałunek pokoju 
na oczach dwu i pół tysiąca biskupów całego świata katolickiego. To „idzie nowe”, 
to jest postęp, to budzi nadzieję dla całego świata. Tak można zrobić coś naprawdę 
nowego, można zwyciężyć mękę i niepokój o przyszłość rodziny ludzkiej.

WOŁANIE ŚWIATA O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA  
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Pozwólcie, że przytoczę jeszcze inny przykład. Oto cały świat, podzielony 
na narody i państwa, nie wyłączając Polski, wołał do Ojców Soborowych o obec-
ność Kościoła w świecie współczesnym. To znaczy o obecność Chrystusa, Jego 
Krzyża i Ewangelii, praw i zasad moralnych, które głosi chrześcijaństwo, bo to 
przecież znaczy „obecność Kościoła w świecie współczesnym”. Kościół jest 
obecny w Polsce od tysiąca lat, a na globie od dwóch tysięcy lat, bo w nim żyje 
Chrystus, a wiemy, że Chrystus po zmartwychwstaniu więcej nie umiera, śmierć 
nad Nim więcej mocy nie ma. Kościół jest więc obecny, dlatego że Kościół to żyją-
cy Chrystus. A ponieważ Chrystus nie umiera, dlatego też i Kościół się nie kończy. 
Tylko Kościołowi Chrystus dał zapewnienie: „Ja jestem z wami po wszystkie dni 
aż do skończeniav świata”. „Bramyv piekielne nie zwyciężą go”. „Nie lękaj się 
mała trzódko, albowiem podobało się Bogu dać wam królestwo”11.

Chrystus Pan często ganił nasze lęki i małoduszność. Po co na to tracić czas? 
Chrystus się o nas troszczy. A do nas należy wypełnić posłannictwo, którym je-
steśmy posłani. Każdy z nas może powiedzieć tym, którzy go słuchają – biskup 
swojej owczarni, duszpasterz swojej parafii, a ojciec i matka swojej rodzinie 
– „Nauka moja nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca”12. My wszy-
scy jesteśmy posłani od Ojca, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie 
i na ziemi, i moje ojcostwo duchowe, i waszego Duszpasterza, i ojcostwo wasze, 
matki i ojcowie.

Nie jesteśmy sami. Za nami stoi Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch, bo w imię 
Trójcy Świętej jesteśmy ochrzczeni. Nad naszymi głowami kapłani, polewając 
nas wodą ożywczą chrztu, mówili: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”13. Chrystus swoich biskupów posyłał też w imię Ojca i Syna, i Ducha 
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Świętego. Biskupi posyłają kapłanów też w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
A kapłan, który wiąże wasze dłonie, też posyła Was do zadań rodzinnych w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy powołani, posłani. Nasza na-
uka nie jest nasza. Nie jesteśmy sami. Za nami stoi Bóg, Jego nadprzyrodzona 
moc i światło.

Z tego względu nauka, którą Kościół głosi, nie będzie odmieniona. „Ani jedna 
litera w Zakonie Bożym nie będzie odmieniona, aż będzie wszystko wykonane”14.

Współczesny świat coraz bardziej rozumie, że nie jest w stanie poradzić sobie 
sam bez Ewangelii. Chociaż jej się wyrzeka, chociaż ludzie odgradzają się od niej, 
głoszą nieraz rozdział Kościoła i państwa, nie chcą, aby wychowanie religijne mia-
ło miejsce w szkołach, a jednak, odrzekając się nieustannie pomocy Bożej w spra-
wach doczesnych, widzą swoją bezsilność. Trzeba tak, jak Piotr, który bez skutku 
łowił całą noc na jeziorze, ale na słowo Boże zarzucił sieci. To wołanie całego 
świata do Ojców Soborowych w moim rozumieniu było wołaniem: na Twoje imię 
zarzucę sieci. Uczniowie Chrystusowi na Taborze widzieli „jeno samego Jezusa”. 
„Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem – mówił Ojciec Niebieski – 
Jego słuchajcie”.

Tak powstała na Soborze ciekawa Konstytucja pastoralna o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym. Wskazuje ona na to, że świat współczesny 
nie umie sobie poradzić bez nauki Ewangelii. Nie umie zagwarantować współ-
czesnemu człowiekowi szacunku dla jego godności. Jesteśmy dumni z wieku XX. 
Mówimy, że jest to wiek postępowy. Niekiedy ludzie natrząsają się z „ciemnego” 
średniowiecza, a przecież wtedy nie było takich instytucji, jak piece krematoryjne 
czy obozy koncentracyjne, gdzie dumny świat, któremu się wydaje, że poradzi 
sobie bez Ewangelii, przemielany jest na proch i pył.

Pamiętam, że jako biskup lubelski widziałem na polach pod Majdankiem 
wielkie pryzmy kości, palonych tam, w piecach krematoryjnych, więźniów niemal 
całego świata, z wielką przewagą Żydów. Było to 20 czy 30 pryzm, po 20 metrów 
długości i wysokości ponad trzy metry. To był owoc pracy obozu koncentracyjne-
go, który wymyślono w XX wieku, wieku postępu!

Najmilsze Dzieci! Wielkiego szacunku dla człowieka można się nauczyć 
pod krzyżem Chrystusa, gdy On duszę swoją daje za braci. Najbardziej aktu-
alnym sztandarem dla XX wieku jest sztandar wywyższonego na krzyżu Boga-
-Człowieka. Nie znajdziecie w żadnym państwie, w żadnej konstytucji bardziej 
wymownego znaku obrony godności ludzkiej.

O tej godności ludzkiej mówi Konstytucja pastoralna soborowa o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym. Kościół musi nauczyć cały świat, jak trzeba sza-
nować człowieka. Kościół czyni to tak, jak umie. Ale Wy wszyscy musicie w tym 
Kościół naśladować w domu, w rodzinie, na ulicy, w fabryce, w warsztacie pra-
cy, w autobusie czy też na linii elektrycznej, gdziekolwiek. Szanując siebie, trzeba 
szanować innych, domagając się szacunku dla siebie, [trzeba] okazywać go innym.
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Można by rozważać całą Konstytucję, dokument liczący około stu stron. Ale 
pozwólcie, że przytoczę jeden przykład. W II części Konstytucji, w rozdziale V 
jest mowa o pokoju i o wojnie. Sprawa pokoju i wojny należy do tych, którzy 
przewodzą państwom, do premierów, ministrów, ambasadorów. To prawda, że oni 
nie próżnują. Wiemy, że ciągle jeżdżą i ciągle się naradzają. Jest nawet instytucja 
ONZ. A jednak pomimo tylu wysiłków, aby utrzymać pokój, jeszcze dotychczas 
nie zawarto traktatu pokojowego po II wojnie światowej. A jednak, pomimo po-
wszechnego wołania o pokój, już ponad 40 wojen było po II wojnie światowej 
i ciągle one trwają. Widzimy tyle mrożących krew w żyłach obrazów, zdjęć foto-
graficznych, przedstawiających straszne pola bitew i zniszczeń. Ale ci, do których 
to należy, nie umieją sobie z tym poradzić, nie mają siły, chociaż mają potężne 
i wspaniałe środki.

Dlatego w czasie Soboru zewsząd pytano, co biskupi myślą o pokoju i o woj-
nie, co myślą o broni atomowej, o magazynach broni. My mogliśmy odpowie-
dzieć: przecież to polityka, a radzicie nam, abyśmy nie wtrącali się do polityki. 
Nie będziemy tym się zajmować. – A jednak, usilnie i coraz bardziej usilnie tego 
od nas się domagano.

Wśród takich bolesnych wołań o pokój, Ojciec Święty zajął miejsce w samolo-
cie i z auli soborowej udał się na salę posiedzeń ONZ15. Wszyscy mogli się dziwić: 
Ojcze Święty, pilnuj Bazyliki Świętego Piotra! Po coś tam pojechał? To polityka! 
– Po to tam pojechał, bo już niemal wszyscy ludzie opuścili ręce. Radzą bez koń-
ca i nie umieją sobie poradzić. Nie umieją utrzymać pokoju. Pojechał więc Sługa 
sług Bożych, aby imieniem dwu i pół tysiąca biskupów katolickich mówić przed-
stawicielom państw i narodów: Miejcie litość nad państwami i narodami! Miejcie 
litość nad dziećmi Bożymi, nad rodziną ludzką, nad rodziną Bożą na tym świecie!

A więc znowu tak, jak pod Taborem, gdzie ludzie nie umieli pomóc nieszczę-
snemu chłopcu, trzeba było doczekać się‚ aż przyjdzie Chrystus z Taboru, swoje 
szaty, białe jak śnieg, zniży do błota i brudu codzienności i swoimi dłońmi dotknie 
się męki ludzkiej.

Inny przykład. Świat mówi, że wszystkiego jest dużo i w nadmiarze. Fabryki 
pracują, jest nadprodukcja, plany wykonane. Nie myślcie, Drodzy Moi, że tylko 
tu, w Ursusie, pracuje się ponad siły i ponad normę, że tylko tu osiąga się pełne 
powodzenie. Czytacie w gazetach i mówią Wam na zebraniach, że wszystko świet-
nie idzie, że wszytko daje pełne rezultaty. Tak prawie wszędzie mówią, wszędzie 
są pełne rezultaty. A jednak, ponad miliard ludzi na globie ciągle głoduje, a jed-
nak jest nędza. Są tak bogate państwa, że przerażenie ogarnia, do czego bogactwo 
może doprowadzić. A jednak nie one zbierają pieniądze na głodujących w Indiach. 
Mówił mi jeden z biskupów kanadyjskich, że u nich na polach leżą olbrzymie, 
porośnięte i pozieleniałe pryzmy pszenicy, która nikomu nie jest potrzebna. Oni 
przecież wiedzą, że w Indiach, w tylu krajach azjatyckich, czy na Czarnym Lądzie, 
są ludzie głodni.
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A jednak nie ma siły, aby powiedzieć: ułam chleba swojego głodnemu. 
Widocznie wszystkie argumenty, którymi posługują się państwa, narody, ministro-
wie, nie wystarczają. Trzeba innego argumentu, innych sił. Dlatego znowu wołano 
do Soboru o apel na rzecz głodujących i niedożywionych narodów.

WYSTARCZĄ DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Oto kilka przykładów. Wyrastają one z ducha Soboru, ale wszystkie wska-
zują na to, że „bez Boga ani do proga”, że „jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie 
się trudzą, którzy go budują”16. Trzeba ukorzyć się przed Bogiem, trzeba przy-
zwać Jego prawo, Jego miłość, ducha Ewangelii, krzyż ofiary, który uczy miłości 
i przykazania. Wiele jest przykazań, ale wystarczą dwa: Będziesz miłowałv Pana 
Boga twego, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. One wystar-
czą, aby nie było głodnych, aby nie było krzywd i poniewierki ludzkiej, aby nie 
było znowu nieszczęść i trwogi wojny. Te dwa przykazania wystarczą. Oby tylko 
były wypełnione!

Wiele mówi się o tym, aby biskupi nie wtrącali się do tego czy tamtego, aby 
pilnowali kościołów. Niech się nie zajmują tymi czy innymi sprawami, to do nas 
należy. – A gdy nie zajmujemy się, to co z tego jest? Nie o to idzie, aby porobić 
klatki i siedzieć w nich spokojnie...17

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Ks. Kazimierz Peciak (zm. 1966); prałat, szambelan papieski, wicedziekan pruszkowski, 
proboszcz parafii Ursus.

2 Ewangelia z formularza Mszy Świętej II niedzieli Wielkiego Post; MszRz (1965) – 
Mt 17,1-14.

3 Por. Mt 17,14-21.
4 Ksiądz Prymas mówi o prof. Stefanie Swieżawskim.
5 Zob. tekst nr 21, przyp. 5.
6 Por. Łk 10,7.
7 Por. Mt 20,1-16.
8 Tertulian, Apologetyk, 39, § 7.
9 BWuC 36 – J 13,34.

10 Por BWuC 56 – Iz 58,7.
11 Por. Łk 12,32.
12 Por. J 14,24.
13 Trynitarna formuła chrzcielna.
14 Por. Mt 5,18.
15 Zob. tekst 1, przyp. 9.
16 Por. BWuC 56 – Ps 126,1; por. BT IV – Ps 127(126),1.
17 Brak zakończenia. 
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„JAM JEST POCZĄTEK, KTÓRY MÓWI...”
Uroczystość świętego Tomasza z Akwinu

Warszawa, Ojcowie Dominikanie,  
7 marca Roku Milenijnego 1966

Ekscelencjo, Księża Profesorowie, Młodzieży Duchowna,
Wszyscy Czciciele świętego Tomasza z Akwinu!

Liturgia dzisiejsza pochwala mądrość Bożą. Słowa, czytane przed chwilą 
w Lekcji1 mszalnej, ukazują nam głębię stosunku człowieka do Boga, który jest 
Mądrością, stosunku myśli ludzkiej do myśli Bożej.

Z liturgią na uroczystość świętego Tomasza zespala się dzisiaj w pewną ca-
łość liturgia święta wielkopostnego. Urywek z Ewangelii, czytany dziś we Mszy 
ferialnej, jest wyrazem wielkiego tragizmu, który przeżywał człowiek współczesny 
Chrystusowi w kontakcie z Nim. Chrystus Pan mówił rzeczy trudne, skłaniające 
do myślenia, a jednocześnie budzące sprzeciw. Można by powiedzieć, że Chrystus 
prowokował myśl ludzką i skłaniał ją do wysiłku. Oto słowa Chrystusa do rzesz 
żydowskich: „Ja odchodzę, wy zaś szukać mnie będziecie. Dokąd ja idę, wy pójść 
nie możecie. Wy jesteście z niskości, a ja z wysokości, wy jesteście z tego świata, 
a ja nie jestem z tego świata. – Mówili mu tedy: Któżeś ty jest? – Jam jest począ-
tek, i tak mówię do was”2.

Ten Początek, który mówi do człowieka, niepokoi go. Jest to szczęśliwa oko-
liczność, że człowiek nie pozostaje obojętny, ale powstaje w nim tragiczny wysiłek 
zrozumienia tego Początku. Tajemnicą jest, skąd pochodzi ten wysiłek, dlaczego 
człowiek nie przechodzi obojętnie wobec myśli Bożych, którymi Bóg usiłuje oży-
wić i poruszyć myśl ludzką.

Któż Ty jesteś? „Ego principium, qui et loquor vobis”3. Zdaje się, że Chrystus 
Pan chciał przez to powiedzieć człowiekowi myślącemu, że jeżeli on jeszcze 
szuka, to znaczy, że jest nieustannie niepokojony przez Tego, który nazwał się 
Początkiem: „Principium, qui et loquor”. Początek, który mówi.

Może Chrystus Pan chciał przez to powiedzieć: a jednak niepokoicie się, do-
pytujecie, szukacie, choć moglibyście przejść obojętnie obok Mnie. Mniejsza o to, 
jaką intencją kierujecie się, pytając, dlaczego niespokojne jest serce wasze, dlacze-
go myśl wasza nadal podejmuje wysiłek, aby porozumieć się z Bogiem. Choćby 
się żywiło w sobie nadzieje, że może On nie istnieje, że może uda się przejść około 
Niego milczkiem i nie dostrzec Go. Bóg się z tym nie pogodzi i nie zezwoli na mil-
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czące przejście człowieka obok Boga. „Ego sum Principium, qui et loquor”. To Ja 
jestem tym Początkiem – mówi Chrystus – który mówi.

Tajemnica myśli ludzkiej i niepokoju ludzkiego jest od początku ukryta 
w człowieczeństwie, w naturze ludzkiej, w istocie człowieka. Pochodzi z nasze-
go pokrewieństwa z Bogiem. Księga Rodzaju zwięźle i prosto mówi, że czło-
wiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nie idzie o podobieństwo 
natury wymiernej, o jakieś akcenty somatyczne, ale o myśl, która obudziła się 
w człowieku pod wpływem myśli Boga. Pochylając się nad stwarzanym czło-
wiekiem, Bóg udzielił mu swej energii myślowej. Spoczęła ona w człowieczeń-
stwie tak, jak ziarenko pszeniczne spoczywa w mule ziemi, która obudzi energię 
ziarenka i wtedy zacznie ono promieniować potrzebą bytu ku swojemu Stwórcy. 
Właśnie przez zdolność i potrzebę myślenia, przez wysiłek myślowy człowiek 
jest upodobniony do Boga.

„Jam jest Początek, który mówi”. Ten Początek, który mówi do Was, jest bez 
początku dla siebie i początkiem nas wszystkich. Jesteśmy spokrewnieni mocą 
istnienia z jedynie Istniejącym: „Jam jest, którym jest”4. Wszystko, co w nas się 
dzieje, genetycznie związane jest z Tym, który jest. Nasze istnienie jest uwarunko-
wane wolą Tego, który jest. Wszystkie właściwości osobowości ludzkiej są ściśle 
związane z intencją Tego, który jest.

Bóg chciał, aby człowiek był na obraz i podobieństwo Jego. Mądrość 
Najwyższa zbudowała sobie dom w istnieniu i w osobowości ludzkiej. Od tej 
chwili człowiek jest nie tylko spokrewniony, przez udzieloną mu myśl i rozum, 
z Mądrością Najwyższą, ale też jest zaniepokojony. Szczęściem człowieka jest to, 
że może się niepokoić, że nie może jak kamień leżeć przy drodze, że nawet gdyby 
wpadł w stan jakiejś inercji, filozofii bezwładu, to wcześniej czy później z tego 
wyjdzie. Właśnie dzięki temu jest pełnym człowiekiem.

Człowiek, który zwalnia się z wysiłku myślowego, człowiek, za którego my-
ślą inni, i który marzy o stworzeniu jakiegoś mózgu elektronowego, który by go 
całkowicie wyręczył, to samobójca, to wróg swojego człowieczeństwa. Nie może 
bowiem zwolnić się z wysiłku myślowego, z odpowiedzialności za własny rozum, 
za obowiązek rozumowania i myślenia, i to w każdej dziedzinie. Nawet wiara ma 
być rozumną służbą, rozumnym obowiązkiem.

„Ego sum Principium, qui et loquor vobis”. Bóg, jako Początek, nieustannie 
udziela nam swoich właściwości, które w jakimś wymiarze odbijają się w człowie-
czeństwie, dlatego też i nasze dążenie zwraca się nieustannie ku Niemu. Ludzkość 
nigdy nie dojdzie do takiego stanu bezwładu i niewrażliwości na Boga, aby już Go 
sobie nie przypomniała. Najbardziej fantastycznym urojeniem jest taka choroba 
mózgu, gdy chce on myśleć o wszystkim, tylko nie o Źródle swojego myślenia 
i swej zdolności myślenia, o Bogu samym. „On jest Początkiem, który mówi”, 
a my jesteśmy tymi, którzy słuchają, ale po to, aby nieustannie pytać, aby wcześnie 
zacząć wysiłek dopytywania się, bo z tego rodzi się myślenie. Tak jak w tej małej 
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dziewczynce, która przed chwilą przemawiała i mówiła: od początku cały dzień 
myślałam... To maleństwo zadało sobie tyle wysiłku, tyle trudu, aby myśleć. To 
jest człowiek. To nie jest materiał na człowieka, ale cały i pełny człowiek.

Gdy człowiek zwalnia się z wysiłku myślowego, sam dobrowolnie się de-
tronizuje. Ale nigdy nie uda się to człowiekowi w pełni. Żaden program filozo-
ficzny, program polityczny czy ustrój, najwspanialszy poziom techniki myślowej 
i wszystkie mózgi techniczne, nie doprowadzą ludzkości do takiego stanu, aby 
mogła przestać myśleć i czuła się szczęśliwa, że może zawiesić proces myślowy, 
będąc w pełni wyręczoną przez technikę. Byłby to program samobójczy. Dlatego 
lepszy jest człowiek zrewoltowany i zbuntowany, aniżeli człowiek niezdolny 
do jednego aktu oporu: wątpliwości. Gdy ustaje wątpliwość, ustaje myśl, własny 
autonomiczny wysiłek myślowy. Wtedy można by mieć wątpliwość co do posta-
wy i zdolności człowieczeństwa.

Program, który chciałby nas zwolnić od wysiłku myślowego, od odpowie-
dzialności za nas samych, od nieustannego dopytywania się wszystkich naokoło, 
nie wyłączając Boga: „Utrum Deus sit?”5 – byłby samobójczy. Na szczęście, nie 
jest on do zrealizowania, nie da się urzeczywistnić. Chociażby wszystkie usta za-
milkły, wszystkie oczy przestały odbierać wrażenia, a wszystkie mózgi unicestwi-
ły się sklerozą, jeszcze w człowieku, na jego szczęście oraz na szczęście ludzkości 
i jej postępu, obudzi się to pytanie: Ktoś Ty jest?

Czcimy człowieka, który z przedziwnym, systematycznym uporem nie-
ustannie stawiał sobie to pytanie. Doprowadził swój umysł do takiej perfekcji, 
że doprawdy we wszystkich pomnikach samodzielnego myślenia ludzkiego nie 
możemy znaleźć analogii równych temu dziełu, które reprezentuje święty Tomasz 
z Akwinu.

Napisano tutaj olbrzymią datę: „750 lat”. To bardzo dawno, a jednak jest on 
obecny teraz wśród nas. Jak gdyby w tej chwili pytał: Ktoś Ty jest? I jak gdyby 
w tej chwili otrzymuje odpowiedź, godną człowieka: „Ego sum Principium, qui 
et loquor”. Ta uporczywość stawianych pytań i przedziwna gotowość przyjęcia 
odpowiedzi stworzyła wielkiego Doktora Kościoła, człowieka, który myśli teolo-
gicznej dał szkołę filozoficzną, tak wspaniałą i pełną. Na Soborze Watykańskim II 
Ojcowie Soborowi stawiali sobie pytanie, która z istniejących dzisiaj szkół filo-
zoficznych byłaby najbardziej sprawnym narzędziem do zadawania pytania: Ktoś 
Ty jest? – Chociaż na auli soborowej można było zarejestrować szereg systemów 
myślenia filozoficznego, jako narzędzi dobrego stawiania pytania każdemu, nawet 
Bogu – nie znaleziono lepszej.

Słusznie zwrócili na to uwagę polscy filozofowie katoliccy w swojej książ-
ce na temat filozofii na Soborze, że jednak trzeba „iść do Tomasza” – „ite ad 
Thomas”. Książka tych dwóch, zasłużonych dla katolickiej myśli filozoficznej 
w Polsce, profesorów6, znalazła zrozumienie i powszechne uznanie. Można po-
wiedzieć, że jest doniosłym wydarzeniem dla polskiej myśli filozoficznej. Jest 
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doskonałą odpowiedzią na wszystkie wątpliwości, czy rzeczywiście najlepiej jest 
stawiać pytania każdemu, nawet Bogu, z pomocą filozoficznej myśli tomistycznej.

Odpowiedź, która przychodzi: „Ego sum Principium, qui et loquor vobis”, 
też może być zrozumiana w najlepszy sposób dzięki tej metodzie.

Rzecz znamienna, że święty Tomasz, umysł na wskroś filozoficzny, nie prze-
filozofował jednak swojego życia, swojej wiary i stosunku do Boga. Widzimy, 
jak ten człowiek, całkowicie opanowany myśleniem filozoficznym, jest napraw-
dę wrażliwy na wszystko, co przychodzi z pełni człowieczeństwa. Posługiwał 
się rozumem, aby stawiać pytania, ale gdy otrzymywał odpowiedź, zamieniał ją 
na żywą i głęboką wiarę. Widzimy ją wyrażoną we wspaniały sposób chociaż-
by w Oficjum ku uczczeniu Eucharystii: „Ave verum Corpus, natum de Maria 
Virgine” – „Witaj, prawdziwe Ciało, zrodzone z Maryi Dziewicy”, a jeszcze wspa-
nialej w znanym hymnie, śpiewanym podczas uroczystości Bożego Ciała: „Lauda 
Sion Salvatorem”7. Czyż może być piękniejsze i bardziej umiejętne wykorzystanie 
myśli ludzkiej do wykładni głębokiej prawdy teologicznej, jak właśnie w tej se-
kwencji, którą wszyscy tak dobrze znamy?

Człowiek, który pyta Boga i usłyszy od Boga odpowiedź: „Jam jest Początek, 
który mówi do ciebie”, obudza w sobie przez to wszystkie swoje moce, nie tylko 
umysł, ale też wolę i serce. Dopiero wtedy, gdy te wartości, rozum, wola i serce 
działają razem, proces stawianych pytań i przyjmowanych odpowiedzi jest zdrowy. 
Nie można bowiem przeintelektualizować swojego życia, czynów i wiary. A na-
wet prawdę trzeba czynić w miłości. – „Veritatem facientes in caritate”8. Prawda, 
o zdobycie której nieustannie szturmował święty Tomasz, dopytując się: „Ktoś Ty 
jest”, znajdowała w nim tyle żywej wiary i miłości, iż ten wielki myśliciel swoją 
żarliwością religijną i religijną głębią był podobny niemal do dziecięcia.

W tej chwili kojarzy mi się obraz myśliciela z tym dzieciątkiem, które stało 
tam, przed tronem biskupim. Myśliciel i Boże dziecko, to niemal jedno i to samo.

Stawiajcie wytrwale pytania swemu Bogu i przyjmujcie z ufnością Jego 
odpowiedź: „Jam jest Początek, który mówi do ciebie”. Tylko Ja umiem mówić 
do ciebie, tylko Ja umiem cię uszanować, tylko Ja daję ci odpowiedź pełną.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa i adnotacją: „Tekst autoryzowany”.

1 Lekcja z formularza Mszy Świętej z 7 marca, św. Tomasza z Akwinu; MszRz (1965) – 
Mdr 7,7-14.

2 Dąbr – J. 8,21-25.
3 Ja jestem Początkiem, który mówi do was; Vlg (1956) – Ioan. 8,25; por. Dąbr – J. 8,25.
4 BWuC 56 – Wyjść 3,14; por. BT IV – Wj 3,14.
5 Czy Bóg istnieje?
6 Nie udało się ustalić, o kim mówi Ksiądz Prymas.
7 Chwal, Syjonie, Zbawiciela.
8 Czyniąc prawdę w miłości; Vlg (1956) – Eph. 4,15; por. BWuC 36 – Ef 4,15.
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„POKÓJ TEMU DOMOWI”...
Przemówienie do chorych w domach Stolicy

Wielki Post Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże! Cierpiący i Chorzy Stolicy!

Chrystus Pan, wysyłając swoich uczniów do ludzi, przykazał im: „Do które-
gokolwiek domu wejdziecie, mówcie naprzód: Pokój temu domowi”1. Pragnąłbym 
gorąco dotrzeć w tej chwili do każdego domu, gdzie leżą i cierpią umiłowani nasi 
bracia i siostry, i powiedzieć wszystkim: Pokój temu domowi. Pragnąłbym za-
nieść każdemu cierpiącemu, każdej zmęczonej twarzy, promień Bożego słońca, 
światło w najciemniejszy kąt, radość na najsmutniejsze oblicze, pociechę każdym 
oczom. Ale to wszystko, Drogie Dzieci, może uczynić jedynie Boży Lekarz, Jezus 
Chrystus. Dlatego też nie moich, ale Jego słów dosłuchujcie się w tym brzmieniu 
ludzkim: Pokój temu domowi, pokój temu sercu, pokój temu ciału, pokój wszyst-
kim domownikom...

Przychodzą do Was zwiastunowie Bożego pokoju, aby ułatwić Wam przy-
gotowanie do Wielkiejnocy, przynajmniej przez tych kilka myśli domowych re-
kolekcji. Główną pobudką, która ich prowadzi ku Wam, jest miłość apostolska. 
Chce ona przeniknąć z Bożego Serca, przez nieudolność ludzkiego posługiwa-
nia, do waszych serc. Za przykładem Chrystusa musi szukać chorych, musi dojść 
wszędzie, gdzie oni się znajdują i gdzie cierpią, aby im nieść miłość Bożą.

Gdy w tej chwili macie skorzystać z kilku myśli rekolekcyjnych, pragnę, aby-
ście zarazem pamiętali o tym, co dzieje się w Polsce Tysiąclecia. Oto w katedrach 
i w świątyniach parafialnych lud Boży przygotowuje się do Wigilii Wielkanocnej. 
Wigilia tego roku ma szczególne znaczenie. Pragniemy, powodowani uczuciem 
wdzięczności wobec Trójcy Świętej, dobrowolnie odnowić przyrzeczenia, które 
w naszym imieniu składano na chrzcie świętym. Proszę Was, Najmilsze Dzieci, 
abyście w tych domowych ćwiczeniach rekolekcyjnych, przygotowywali się 
do aktu wigilijnej odnowy przyrzeczeń chrztu świętego.

Nadto pragnąłbym, abyście mogli również brać udział w radosnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim Roku Milenijnego. Tegoroczna Wielkanoc bę-
dzie miała szczególne znamię triumfu Chrystusa, który przez tysiąc lat odnawia 
w naszej Ojczyźnie misterium swego Zmartwychwstania i przez to budzi wiarę 
w zmartwychwstanie i życie. Komu bardziej potrzebna jest wiara żywa niż tym, 
którzy są powaleni cierpieniem i, zda się, już nic dobrego na tym świecie spotkać 
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ich nie może. Jakże radosną jest dla nich świadomość, że jest Zmartwychwstanie 
i Życie, że jest Ten, który każdego, co Mu ufa, podźwignie: „Choćby i umarł, żyć 
będzie”2, „a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”3.

Wiara w zmartwychwstanie ciał udzieliła się i naszemu Narodowi, który 
przez tę wiarę podrywał się do największych wysiłków, aż sam doczekał się wiel-
kiej chwili zmartwychwstania.

Jeśli tak jest z Narodem, to i z jego dziećmi, które żyją w znaku wiary, ufając, 
że przyjdzie ostateczna chwila zmartwychwstania i radosnego życia. Włączajcie 
się, Najmilsze Dzieci, w rezurekcyjne radości Narodu ochrzczonego.

Po Wielkiejnocy rozpocznie się w Polsce pochód wdzięcznych serc, któ-
re wyśpiewają Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu swoje milenijne „Te Deum”. 
Będzie ono rozbrzmiewało wszędzie, w katedrach, w świątyniach parafialnych, 
a może nawet w domach rodzinnych. Będę śpiewali je wszyscy: biskupi i kapłani, 
rodziny zakonne, całe diecezje i parafie, dzieci, młodzież i rodzice katoliccy. I my 
włączajmy się swoim śpiewem w „Te Deum” dziękczynienia za tysiąc lat wierno-
ści Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom.

Pragnę gorąco, abyście choć na moment zapomnieli o waszych cierpieniach 
i uradowali Boga uczuciem głębokiej wdzięczności: „Ciebie, Boga, chwalimy”. 
Pragnąłbym również, abyście dzisiaj, w tych krótkich rekolekcyjnych ćwiczeniach 
domowych, nie zapomnieli o najważniejszym dniu w roku Tysiąclecia, który 
będzie przeżyciem całego Narodu, o dniu 3 maja, w uroczystość Królowej Polski 
na Jasnej Górze.

Zbiegną się tam wszyscy „orłowie” całej Polski, aby skrzydlatymi uczucia-
mi serc otoczyć naszą Matkę i Królową. Będziemy śpiewali „Te Deum” i wołali 
do Niej: „Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo”4. Będziemy Ją pro-
sili, aby nas prowadziła w wiary nowe tysiąclecie. Będziemy Jej przyrzekali wier-
ność i oddawali się w Jej macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w świecie 
i w Ojczyźnie naszej. Do naszych głosów dołączą się wszyscy biskupi, przedsta-
wiciele parafii, stanów i zawodów, nasi rodacy z zagranicy, kardynałowie i biskupi 
przyjaznych nam narodów, a może dołączy się również i Ojciec Święty, którego 
w tym dniu na Jasnej Górze oczekujemy.

Módlcie się, Najmilsze Dzieci, o to, aby ten dzień był jak najbardziej radosny, 
aby uśmiechało się do wszystkich Boże słońce, aby ukazał się nam „Znak wielki 
na niebie, Niewiasta obleczonav w słońce”. Gorąco pragniemy, aby ten dzień był 
radosny i miły Bogu, Jego Synowi i Służebnicy Pańskiej. Na ten dzień uroczy-
sty mamy odnowić w sobie wszystko: serca, myśli, uczucia, pragnienia i dąże-
nia. Skoncentrujemy wszystkie nasze sprawy, uczucia i cierpienia, wszystkie akty 
wiary, nadziei i miłości w tej intencji, aby dzień Królowej Polski w Jej milenijnej 
rodzinie był jak najbardziej radosny. Prosi Was o to Prymas Polski!

Dzieci Najmilsze, Chorzy, leżący w domach Stolicy! Gorąco pragnę, abyście 
w tych radościach brali udział. Zapewniam Was, że w dniu 3 maja będę szcze-
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gólniej pamiętał o wszystkich chorych Stolicy, pozostających w swoich domach, 
i że z Jasnej Góry, jeśli Bóg pozwoli, poślę Wam swoje błogosławieństwo i upro-
szę dla Was błogosławieństwo Ojca Świętego.

Dziękując Wam już dzisiaj za wasze najlepsze uczucia i za waszą pełną go-
towość, wołam do Was: Pokój temu domowi, pokój waszym sercom, myślom 
i uczuciom, pokój waszym cierpieniom, pokój waszemu otoczeniu i tym, którzy 
przychodzą do Was w imię Boże.

Z serca Was błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany 13.03.
[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 BWuC 36 – Łk 10,5.
2 BWuC 36 – J 11,25.
3 Por. BWuC 36 – J 6,55.
4 Z pieśni Bogurodzica.
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CHORZY A MILLENNIUM
Przemówienie do chorych

Wielki Post Roku Milenijnego 1966

Słowa, które kieruję do Was w dniu dzisiejszym, mają na celu pobudzić Was 
do wielkiej pracy, którą Kościół Chrystusowy podejmuje w roku bieżącym, w roku 
wielkiego „Te Deum” Narodu, roku wdzięczności za chrzest święty, udzielony 
naszym praojcom w dniu 14 kwietnia 966 roku. Zbliża się ta wspaniała data, kiedy 
upłynie tysiąc lat od chwili chrztu księcia gnieźnieńskiego Mieszka i jego drużyny. 
Jest to data potężna w swej przedziwnej trwałości. Jej początek przed tysiącem lat 
ma swój dalszy ciąg, który dotarł do dziś dnia.

Teraz, z woli Boga, mamy Tysiąclecie wspaniałej chwili chrztu Mieszkowego. 
Jak wierzymy, będzie to wejście w wiary nowe tysiąclecie. Pragniemy, aby wszy-
scy w Polsce przygotowali się na uroczystości milenijne, na wielkie „Te Deum” 
Narodu, na wielkie oznaki wdzięczności wobec Trójcy Świętej, które wypowiadać 
będziemy przez Bogurodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję.
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Okres przygotowawczej pracy zaczyna się w czasie świętej Czterdziestnicy, 
gdy omywa się cały Kościół Boży i Kościół w Ojczyźnie naszej. W Polsce święta 
Czterdziestnica będzie w tym roku cała poświęcona przygotowaniom do wielko-
sobotniej Wigilii Wielkanocnej. W tym dniu wigilijnym, gdy uroczyście zostanie 
poświęcona woda chrztu świętego, wszyscy chrześcijanie w Polsce, wszyscy wier-
ni w katedrach i w świątyniach, skupią się przy źródle wody żywej i tam, wspomi-
nając swój chrzest, będą świadomie, z wiarą i miłością, odnawiać przyrzeczenia 
chrztu, które ongiś złożyli ustami swoich rodziców chrzestnych. Przez ten akt 
pragniemy włączyć się świadomie w uczucia wdzięczności wobec Trójcy Świętej, 
w imię której byliśmy ochrzczeni.

Do tych szeregów i Wy należycie! Chociaż cierpienie zatrzyma Was w do-
mach zdrowia, może na łóżkach czy na fotelach, z dala od świątyń, pamiętajcie 
jednak, że my będziemy z Wami. Chrzest wiąże się z krzyżem, dzieje się mocą 
krzyża. Gdy wymawiamy imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, powtarzamy znaki 
krzyża. Źródło wody chrzcielnej płynie z otwartego boku Chrystusa na krzyżu. 
Chrzest i krzyż są więc ściśle ze sobą powiązane. A krzyż, to cierpienie! Któż 
lepiej i głębiej usposobiony jest do przeżywania wspaniałej chwili odnowienia 
obietnic chrztu, jak nie ci, którzy cierpią, którzy przez swoje własne cierpienia 
lepiej pamiętają o związku chrztu z krzyżem.

Wigilia Wielkanocna będzie w tym roku w Polsce powszechnym odnowie-
niem przyrzeczeń chrztu. Będzie nas wszystkich łączyła ze źródłem wody żywej 
chrztu – z krzyżem. Na krzyżu jest wasz wspaniały Wzór, Mąż Boleści, a pod krzy-
żem – Matka Męża Boleści, Matka Bolesna, wokół zaś krzyża ci wszyscy, którzy 
z Chrystusem współcierpią.

Niech więc wasze myśli i uczucia w tym dniu wigilijnym przeniosą się 
do świątyń parafialnych, do tych, w których byliście ochrzczeni, czy do katedr. 
Niech otoczą źródło wody żywej i włączą się duchem w szeregi dzieci Bożych, 
które z podniesionymi dłońmi będą odnawiać obietnice chrztu. Wasza ducho-
wa obecność będzie wspaniałym uzupełnieniem w tym potężnym akcie Wigilii 
Wielkanocnej.

Każdy smutek w radośćv się obraca. I nasza Wigilia Wielkanocna odmie-
ni się w radość wielkanocnego Zmartwychwstania. Będzie to Zmartwychwstanie 
milenijne. Będzie to moment podniosły, w którym młodość Polski Tysiąclecia od-
nowi się, pozyska nowe siły, ożywi się wiarą, pogłębi nadzieją i rozżarzy nową 
miłością, aby wystarczyło siły Narodowi na wielkie drogi drugiego tysiąclecia 
Chrztu Polski.

Tak przeżyjemy Wigilię Wielkanocną w Wielkanoc milenijną!
A zaraz potem przyjdą wielkie dni Tygodnia Wielkanocnego, gdy Naród 

rozpocznie swoje rozgłośne „Te Deum”. Będziemy je śpiewać w Gnieźnie 
i w Poznaniu, w tych dwóch miastach, które bratnimi węzłami wspólnych dziejów 
związały się wokół tajemnicy chrztu Narodu.
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Staniemy naprzód razem z dziećmi, które będą miały swój dzień wielkiego 
„Te Deum”; złączymy się z młodzieżą, która również przeżyje swój dzień „Te 
Deum” wdzięczności i połączymy się z rodzicami, którzy w Niedzielę Przewodnią 
przeżyją wspólnie „Te Deum” rodziców Polski katolickiej.

W tych dniach staniecie i Wy wśród dzieci, młodzieży i w szeregach rodziców, 
którzy będą wezwani do świątyń, aby Bogu wyśpiewać „Te Deum laudamus”1, 
za tysiąc lat wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom.

Ale najbardziej napełnia nas wszystkich w przedziwny sposób nadzieją szczy-
towa uroczystość milenijna, centralna, ogólnopolska, która będzie miała miejsce 
w dniu 3 maja, w uroczystość Królowej Polski, na Jasnej Górze. Pamiętamy, 
że naszą drogę za Chrystusem zaczęliśmy razem z Bogurodzicą Dziewicą, Bogiem 
sławioną Maryją. Tę drogę prowadzimy wytrwale, nigdy nie przestając śpiewać: 
„Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi”2. 
Nigdy nie przestaliśmy wzywać imienia tej Lekarki chrześcijańskiej, Matki Bożej 
Bolesnej, Pocieszycielki strapionych i Wspomożenia wiernych. I dziś to czynimy, wo-
łając z ufnością: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”3.

W dniu 3 maja przy tronie Panienki Jasnogórskiej zbiorą się wszyscy biskupi 
polscy. Przybędą przedstawiciele duchowieństwa wszystkich diecezji, delegacje 
parafialne i rodzin zakonnych, rodzice, młodzież i dzieci. Przybędą tam przedsta-
wicielstwa różnych stanów i zawodów. Do naszych gorących modlitw dołączą się 
nasi rodacy z zagranicy, którzy wybierają się ze wszystkich krańców globu ziem-
skiego na wielką pielgrzymkę na Jasną Górę Zwycięstwa. Przybędą tam również 
kardynałowie, biskupi i świeccy katolicy z różnych krajów katolickich, jak to już 
w listach zapowiadali.

A jest też pokorna, ufna, ale potężna nadzieja, że w tym wielkim dniu nie 
będziemy sami, że doznamy najwspanialszego nawiedzenia Głowy Kościoła. 
Wszyscy w Polsce wierzą, że Ojciec Święty pokona liczne trudności i na uroczy-
stość 3 maja stanie pośrodku nas. Pragniemy, aby Ojciec Święty był świadkiem 
oddania całej Polski w macierzyńską niewolę Matki Najświętszej za wolność 
Kościoła w Ojczyźnie naszej i w świecie. Pragniemy tego aktu dokonać wobec 
niego i mamy do tego prawo, bo przecież papież na ziemi to żyjący Chrystus. 
Pragniemy, aby nasze akty pełnego oddania się Matce Najświętszej były tak sku-
teczne, iżby Ona doprowadziła nas wprost do Chrystusa.

Wiecie, ile trudności trzeba pokonać, aby te pragnienia naszych serc zostały 
urzeczywistnione. Do Was więc odwołujemy się o pomoc, abyście wasze cierpie-
nia, przez Matkę Bożą Bolesną, ofiarowali w tej intencji. Ufamy, Dzieci Najmilsze, 
że tej pomocy nam nie odmówicie!

My zaś z wdzięczności, w specjalny sposób, prosić będziemy na Jasnej Górze 
o radości dla Was. Z Jasnej Góry poślemy Wam błogosławieństwo wszystkich 
biskupów i obecnych tam kardynałów. A może Bóg pozwoli, że dotrze do Was 
z Jasnej Góry i błogosławieństwo Ojca Świętego.
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Pozwólcie, że już teraz, jako zadatek błogosławieństwa apostolskiego, udzie-
lę Wam, imieniem Ojca Świętego, błogosławieństwa prymasowskiego: w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany 13.03.
[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Ciebie, Boga, wysławiamy – dziękczynny hymn katolicki, przypisywany św. Ambrożemu, 
a ostatnio coraz częściej biskupowi Remezjany, Nicetasowi.

2 Z pieśni kościelnej Serdeczna Matko.
3 Z Apelu Jasnogórskiego.
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CHORZY A SOBÓR
Przemówienie do chorych

Wielki Post, Roku Milenijnego 1966

Umiłowani w Panu Chorzy i Cierpiący!

Prymas Polski przesyła Wam pozdrowienie z Soboru i ze świątyń milenijnych 
Polski katolickiej. Pragnę Wam przedstawić najgorętsze pragnienia i oczekiwania 
Ojca Świętego oraz wszystkich Ojców Soborowych. Sądzę, że uczynię to najle-
piej, gdy odczytam Wam posłannictwo, które w dniu 8 grudnia ubiegłego roku, 
w uroczystość zakończenia prac soborowych, Sobór posłał do biednych, chorych 
i wszystkich, którzy cierpią. Z tego posłannictwa wyczujecie, jakie są nadzieje 
i oczekiwania Kościoła Bożego. Oto słowa Soboru:

„Dla Was wszystkich, doświadczeni Bracia, nawiedzeni przez różnorakie 
cierpienia, Sobór ma specjalne orędzie. Czuje on na sobie oczy błagające, błysz-
czące gorączką, zniechęcone zmęczeniem, spojrzenia pytające, które na próżno 
szukają odpowiedzi na owe «dlaczego?» cierpień ludzkich i z niepokojem zapytują 
się, kiedy i skąd przyjdzie otucha.

Najdrożsi Bracia! W sercach naszych ojców i pasterzy, głęboko rozbrzmie-
wają wasze jęki i skargi. Nasza troska pomnaża się na myśl, że nie leży w naszej 
mocy, aby przywrócić Wam zdrowie, czy pomniejszyć bóle fizyczne. Lekarze, pie-



348

1966, marzec

lęgniarki i wszyscy, którzy poświęcają się na służbę chorych, starają się życzliwie 
Wam ulżyć. My mamy coś bardziej głębokiego i drogocennego, co możemy Wam 
dać. Jedyną prawdą, zdolną odpowiedzieć na tajemnice cierpienia i przynieść ulgę 
bez iluzji, jest wiara i zjednoczenie z Mężem Boleści, Chrystusem, Synem Bożym, 
zawieszonym na krzyżu za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Chrystus nie 
[zlikwidował] cierpienia, nie chciał nawet odkryć nam całej jego tajemnicy. Wziął 
je na siebie! A to wystarczy, abyśmy mogli zrozumieć całą jego wartość.

O, Wy wszyscy, którzy uginacie się pod ciężarem krzyża, którzy jesteście 
ubodzy i opuszczeni, którzy płaczecie, którzy jesteście prześladowani dla sprawie-
dliwości, Wy, o których się milczy, Wy, o nikomu nieznanej boleści, nabierzcie 
odwagi! Jesteście wybrańcami Królestwa Bożego, Królestwa nadziei, szczęścia 
i życia! Jesteście braćmi Chrystusa cierpiącego i z Nim – jeśli tylko tego chcecie 
– zbawicie świat!

Oto chrześcijańska wiedza o cierpieniu, jedyna, która przynosi pokój. 
Wiedzcie, że nie jesteście sami, odłączeni, opuszczeni i niepotrzebni. Jesteście 
powołani przez Chrystusa. Jesteście Jego żywym obrazem. W Jego imieniu Sobór 
pozdrawia Was z miłością, dziękuje Wam, zapewnia o przyjaźni i obecności 
Kościoła, błogosławi Wam”1.

Oto, Najmilsze Dzieci, odezwa Ojców Soborowych do chorych i cierpiących. 
W grupie kardynałów i świeckich katolików, która sprzed Bazyliki Piotrowej wy-
syłała to orędzie, byłem i ja. Tym więcej mam odwagę teraz, w kilku przynajmniej 
słowach, przedstawić Wam najpilniejsze potrzeby Kościoła posoborowego.

Bodaj najdonioślejszą sprawą w pracy Kościoła po Soborze jest walka o god-
ność człowieka. O przywrócenie tej godności walczył Chrystus, który dla nas i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba. Chrystus na sobie pokazał, kim jest człowiek. 
Według Jego wysokiej godności, my oceniamy też wysoką godność ludzką.

Sobór przypomniał światu szczytną naukę Kościoła o wysokiej godności 
wszystkich ludzi jako Bożych dzieci. Podjął tę walkę, aby każdy człowiek wszę-
dzie, w jakimkolwiek znajduje się stanie, był ochroniony, nie był poniewierany. 
Choćby ludzie na tej ziemi opuścili już ręce, jeszcze Kościół ma moce Boże, któ-
rymi może Was wesprzeć i pomóc Wam.

Kościół nigdy nie opuszcza rąk. Kościół zawsze wierzy, zawsze staje po stro-
nie człowieka i przez to jest najpotężniejszym obrońcą godności ludzkiej. Kościół 
głosi prawdziwy, chrześcijański humanizm, albowiem na czele rodziny ludzkiej 
widzi Boga-Człowieka, cierpiącego i umierającego za ludzi, a jednak zmartwych-
wstającego i zbawiającego ludzkość. Chrystus wołał do wszystkich: „Pójdźcie 
do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę”2. On 
kładzie swoje Boże, lecznicze dłonie na wszystkich mękach ludzkich.

Prosimy Was, Najmilsze Dzieci Cierpiące, abyście wasze cierpienia, bóle 
i męki ofiarowali Kościołowi, w intencji najważniejszej na świecie walki, w obro-
nie godności człowieka.
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Kościół posoborowy podjął jeszcze inną walkę: o jedność ludzi. O tę jedność 
modlił się Chrystus w Wieczerniku, na kilka godzin przed swoją męką i śmiercią. 
Wtedy dla Chrystusa najważniejsza była prośba, którą zanosił do Ojca: „Spraw, 
Ojcze, aby byli jednov, jako ja i Ty, Ojcze, jedno jesteśmy”.

Sobór walczył o jedność rodzaju ludzkiego, o jedność wszystkich dzieci 
Bożych. Wyrazem tej walki było posłannictwo Ojca Świętego Pawła VI do chrze-
ścijańskiego Wschodu, z zaproszeniem, aby zapomniał o wszystkim, co dzie-
li go od Zachodu chrześcijańskiego. W tym zjednoczeniu Wschodu i Zachodu 
w Chrystusie odezwało się jak najżywiej dążenie do prawdziwej jedności, które 
dzisiaj nazywamy dążeniem ekumenicznym.

Ojciec Święty wysłał swojego przedstawiciela do Konstantynopola, a wy-
słannika Patriarchy Wschodu przyjął w Bazylice Piotrowej, gdzie wymienili mię-
dzy sobą pocałunek pokoju3. Jest to przykład dla całego świata, dla wszystkich 
narodów i państw, jak mają zapomnieć o drobnych, a nawet i wielkich różnicach, 
które dzielą ludzi, byleby tylko doprowadzić do upragnionej jedności.

Najmilsze Dzieci! Swoje cierpienia możecie więc ofiarować w tej intencji.
Jest jeszcze jedna wielka walka Kościoła: o pokój w całej rodzinie ludzkiej, 

między narodami. I znowu Sobór podjął ten wysiłek. W swoich konstytucjach wie-
le razy zanosił prośby do państw, do tych, co rządzą światem, aby wszystkie swoje 
wysiłki obrócili ku pokojowi. Sam Ojciec Święty udał się do ONZ, aby przedsta-
wicielom wszystkich państw i narodów przedłożyć wielką sprawę pokoju świato-
wego4. Wszystkiego się podjął, niczego nie zaniedbał, ale my dobrze wiemy, jak 
trudna jest ta sprawa. Wymaga ona modlitwy, ofiar, poświęceń, cierpień, wyrze-
czeń się siebie. Nie ma trwałego pokoju bez pełnego zapomnienia o sobie. Muszą 
o tym pamiętać dzieci i rodzice w rodzinach, a w narodach – wszyscy obywatele. 
Podobnie jest i między narodami.

Ktoś musi wesprzeć Kościół w tej pracy. Do Was się zwracamy, Najmilsi, aby-
ście wsparli Kościół swoimi cierpieniami w walce o godność człowieka, o jedność, 
o pokój. Ufamy, że do tego bardzo dopomoże Wam cała nauka Kościoła o Ludzie 
Bożym, wysiłek Kościoła do pojednania wszystkich w Chrystusie i trud Chrystusa, 
który sam jeden może dać światu pokój, jakiego świat sam sobie dać nie może.

Oto zadania, które macie wypełnić na tle Soboru!
Przyjmijcie nasze pokorne prośby jako ufność, którą w Was pokładamy. 

A Wam, Najmilsze Dzieci, przyrzekamy naszą pamięć, miłość, modlitwę i bło-
gosławieństwo, które teraz, imieniem Ojca Świętego, pragnę Wam przekazać. 
Pochylcie wasze głowy, będę Wam błogosławił: w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany 13.03.
[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.
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1 Z orędzia Soboru Watykańskiego II do biednych, chorych i tych, którzy cierpią z 8 grudnia 
1965; zob. tekst nr 21, przyp. 5.

2 BWuC 36 – Mt 11,28.
3 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
4 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
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PRAWO I MIŁOŚĆ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Bydgoszcz, parafia Świętego Wincentego, 16 marca 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Po długiej przerwie, spowodowanej pracą na Soborze Watykańskim II i nie-
obecnością w kraju, zdołałem, uporawszy się z najpilniejszymi sprawami, dotrzeć 
do Was, jak tego gorąco pragnęliście. Witam Was całym sercem tak, jak biskup 
ma witać swoje dzieci i jak, stosownie do pouczenia Pawła Apostoła, ma nosić je 
w sercu swoim. Myślę, że i ja, na ile tylko pozwala ludzka nieudolność, noszę Was 
nieustannie w sercu swoim i nie zapomniałem o wiernej, modlącej się i czuwającej 
Bydgoszczy.

Pragnę nasze spotkanie, tak dla mnie radosne, zacząć od braterskiej podzię-
ki za waszą wierność i niezachwiane czuwanie w modlitwie, którą wspieraliście 
Sobór, polskich Ojców Soborowych i waszego biskupa, który pracował na Soborze.

ZBIEŻNOŚĆ PRAC SOBORU I WIELKIEJ NOWENNY

W krótkim przemówieniu pragnąłbym naprzód uwydatnić zasadnicze nurty 
myślowe pracy Soboru, które w niejednym punkcie wiązały się z pracą przygoto-
wawczą Polski katolickiej na Tysiąclecie Chrztu Polski.

Przed chwilą, w czasie Mszy Świętej kapłan odczytał nam dwa teksty Pisma 
Świętego Starego i Nowego Przymierza. W tekście Starego Przymierza było moc-
no podkreślone prawo, które wiąże sumienie ludzkie i w ładzie moralnym, ducho-
wym i społecznym kieruje ku Bogu. W Ewangelii czytany był inny tekst, w którym 
Chrystus ukazuje się nam jako Odnowiciel litery prawa i pragnie, aby człowiek nie 
tyle stosował się do litery prawa, ale ożywiał ją duchem miłości Bożej. Litera 
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może zabijać, ale duch jest, który ożywia. Chrystus Pan przyszedł na ten świat nie 
po to, aby znosić prawo, ale aby je wypełnić. Oczekuje od nas, abyśmy w swoim 
życiu kierowali się nie tylko prawem, ale i miłością, aby wszystko nasze działo się 
w miłości.

Te dwa teksty Pisma Świętego mogą posłużyć nam dzisiaj jako tło do rozwa-
żań soborowych. Znane słowo włoskie „aggiornamento” określa przystosowanie 
nauki Kościoła do potrzeb dnia dzisiejszego. Należy je rozumieć nie w tym zna-
czeniu, że Sobór znosi prawo, tak jak Chrystus nie przyszedł, aby znosić prawo. 
Sobór w swojej odnowie, którą zapowiedział, pragnie, abyśmy prawo Boże jeszcze 
lepiej wykonali. A do tego ma nam pomóc miłość, którą powinniśmy się kierować 
w stosunku do Boga i w stosunku do naszego otoczenia – do bliźnich.

Cały wysiłek czteroletniej pracy Soboru zmierzał do tego, abyśmy lepiej 
i głębiej pojęli myśl Bożą, wszczepioną w życie tego świata, przyniesioną na świat 
w Ewangelii i wykonaną przez Chrystusa na krzyżu. On, Słowov Wcielone, uczył 
słowem, a później słowo, którego uczył, sam wcielił w czyn. To najdoskonalsze 
wcielenie słów Ewangelii w czyny dokonało się na krzyżu przez mękę, śmierć 
i Ofiarę. Nie masz bowiem większej miłości nad tę, gdy ktoś duszęv swą daje 
za braci. Dopiero wtedy człowiek okazuje najwyższą miarę miłości.

Tego oczekuje też od nas odnowa soborowa. Wiąże się ona tematycznie 
z pracą, którą Kościół katolicki w Polsce prowadził przez dziewięć lat w Wielkiej 
Nowennie. Naszą Nowennę zaczęliśmy w roku 1957. Obecnie upływają ostatnie 
jej tygodnie.

Sobór zaczął swoje prace w roku 1962 i prowadził je przez cztery lata. Ale 
rzecz znamienna, że cały szereg spraw, które były przedmiotem naszych rozwa-
żań, rachunku sumienia i postanowień w ciągu Wielkiej Nowenny, znalazły się – 
choć może w innej postaci – na forum Soboru i były przedmiotem jego prac.

Krótko to sobie uświadomimy. Zaraz na początku, w pierwszym roku Wielkiej 
Nowenny, wzywaliśmy się wzajemnie do wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i Kościołowi. Wiązaliśmy się żywiej z Chrystusem. Chcieliśmy odczuć Jego żywą 
obecność wśród nas. Sobór czynił to samo zarówno w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele, zwłaszcza w rozdziale I i VI, jak również w Konstytucji pastoralnej 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym, nawołując wszystkich do odnowy 
życia moralnego i przeniknięcia go zasadami Ewangelii.

W drugim i trzecim [roku] Wielka Nowenna wzywała nas do wierności łasce 
i do obrony życia dusz i ciał. Te same elementy moralne i nadprzyrodzone znaj-
dziemy również w konstytucjach, dekretach i deklaracjach soborowych, zwłasz-
cza w nauce Soboru o godności człowieka, o jego szczytnym powołaniu przez 
Chrystusa i o przeznaczeniu do życia i radości wiecznej.

W czwartym, piątym i szóstym [roku] pracy Wielkiej Nowenny pragnęliśmy 
odnowić w sobie wrażliwość na sakramentalne małżeństwo, na rodzinę Bogiem 
silną, na młodzież wierną Chrystusowi. Mówiliśmy o małżeństwie, rodzinie i wy-
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chowaniu katolickim. W pracy Soboru znajdujemy również określenia, które 
uświadamiają nam znaczenie małżeństwa katolickiego. Widzimy to we wspomnia-
nej już kilka razy Konstytucji pastoralnej o Kościele, zwłaszcza w rozdziale I dru-
giej części. Katolickiej rodzinie i katolickiemu wychowaniu Sobór poświęcił też 
odrębne dekrety.

Wspomnę jeszcze o niesłychanie doniosłym rozdziale naszej pracy w siód-
mym i ósmym roku Wielkiej Nowenny, gdy postawiliśmy sobie jako zadanie 
wydobycie się z wad i nałogów oraz nabycie cnót społecznych, zwłaszcza cno-
ty sprawiedliwości i miłości. Sobór też mówił o tym, szczególnie w Konstytucji 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym.

Wreszcie ostatni, dziewiąty rok Wielkiej Nowenny, który właśnie dobie-
ga do końca, poświęciliśmy wierności Matce Najświętszej, której od począt-
ku oddaliśmy pod opiekę naszą Nowennę. A co działo się na Soborze!? Ojciec 
Święty Jan XXIII od początku oddał Sobór pod opiekę Matki Najświętszej. [Papież] 
Paweł VI, na wniosek polskich biskupów, ogłosił Maryję Matką Kościoła, a prace 
soborowe zakończył w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, na tle wspaniałego 
arrasu, zwisającego z fasady Bazyliki Piotrowej, przedstawiającego Niepokalaną 
dźwigającą Dziecię Boże, które się wyrywało ku światu. I my tak właśnie pragnie-
my zakończyć nasze Sacrum Poloniae Millennium. Dlatego teraz sami oddajemy się 
Maryi w Jej macierzyńską niewolę, a w dniu 3 maja na Jasnej Górze biskupi polscy 
otoczeni przedstawicielami parafii, w obecności zakonów, delegacji Polonii zagra-
nicznej, a może i biskupów ze świata katolickiego, oddadzą cały nasz Naród w ma-
cierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i świecie współczesnym.

Przedstawiłem w krótkich rzutach tę szczęśliwą zbieżność pracy Kościoła 
powszechnego i Kościoła polskiego, prowadzącego nasz Naród w bramy nowego 
tysiąclecia.

SOBOROWY PROGRAM JEDNOCZENIA

Rzecz oczywista, że problematyka soborowa była o wiele głębsza. Była skie-
rowana ku potrzebom nie tylko świata katolickiego, ale całego świata chrześci-
jańskiego. Co więcej, zwracała się do wszystkich, którzy w Boga wierzą, którzy 
Go szukają, wyczuwają, choć może o Nim nie wiedzą, a nawet ku tym, którzy Go 
zwalczają.

Sobór miał ramiona szeroko otwarte do całej ludzkości i z góry sobie powie-
dział: Nie będziemy nikogo potępiać. Nie będziemy uchwalać nowych przepisów 
karnych, nie będziemy ustanawiać ekskomunik. A jeżeli gdzieś da się złagodzić 
karność Kościoła, będziemy to czynili, aby wczuwać się w niedolę człowieka 
współczesnego i w niedolę skłóconej rodziny ludzkiej. Usuwając wszelkie możli-
we zapory tam, gdzie dobra wola na to pozwala, będziemy raczej rodzinę Bożą, te 
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miliardy dzieci Bożych, jak najbardziej zespalać w duchu jedności, miłości i po-
koju. – I Sobór to czynił.

Bodaj najbardziej wymownym znakiem tego programu jednoczenia 
był akcent z dnia 7 grudnia ubiegłego roku, gdy Ojciec Święty Paweł VI wy-
słał do Konstantynopola swojego delegata, kardynała [Lawrence’a] Shehana 
z Baltimore, z Prezydium soborowego i w tym samym dniu przyjął w Bazylice 
Piotrowej wysłannika Patriarchy Konstantynopolitańskiego. Jednocześnie w Rzy-
mie i w Konstantynopolu odwołano ekskomuniki, które od dziewięciu wieków, 
po nieszczęśliwej schizmie wschodniej, dzieliły chrześcijański Zachód i chrześci-
jański Wschód1. Zapewne, to jeszcze nie jest unia, nie jest to zniesienie wszyst-
kich barier, ale te, które dało się usunąć, zostały usunięte.

Trzeba było być świadkiem entuzjazmu i radości, która ogarnęła wszystkich 
biskupów świata katolickiego i przedstawicieli chrześcijańskich wspólnot nieka-
tolickich! Trzeba było widzieć ogień Bożej radości, który napełnił wtedy Bazylikę 
Piotrową, jako znak, że ludzie potrzebują dzisiaj przede wszystkim pokoju, jedno-
ści, przebaczenia i zapomnienia, jeżeli rodzina ludzka ma się uratować od grozy, 
która nad nią wisi, straszniejsza może teraz niż kiedykolwiek.

Były to bardzo wymowne akcenty w Kościele katolickim. Zaczął je papież 
Jan XXIII, gdy zaprosił na Sobór przedstawicieli wszystkich chrześcijańskich 
wspólnot niekatolickich. Trwali oni przez cztery lata cierpliwie na auli soborowej. 
Nie mieliśmy wobec nich żadnych tajemnic. Wszystkie projekty konstytucji, de-
kretów i deklaracji, które otrzymywali biskupi katoliccy wezwani na Sobór, były 
rozdawane również przedstawicielom wspólnot niekatolickich.

Przez cztery lata, mając możność ich widzieć, a niekiedy z nimi rozmawiać, 
mogłem zaobserwować, jak bardzo współczesnemu światu potrzeba jedności 
i zgody religijnej w nadziei, że za taką zgodą pójdzie również zgoda między naro-
dami, a nawet i pokój polityczny, na ile to jest tylko możliwe.

Są to bodaj najbardziej zasadnicze nurty duchowe i religijne, którymi od po-
czątku rządził się Sobór.

W KOŚCIELE ŁĄCZĄ NAS NIE TYLE WIĘZY PRAWNE, ILE MIŁOŚĆ,  
KTÓRĄ MAMY SIĘ RZĄDZIĆ

Pod każdym względem pragnęliśmy lepszego, głębszego zrozumienia nasze-
go chrześcijaństwa, ducha Ewangelii Chrystusowej, ducha krzyża Chrystusowego 
i łaski uświęcającej. Szczególnie zaznaczyło się to w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele. Rozważania nad tą Konstytucją trwały długo, dlatego że chcieliśmy 
wyczuć i ujawnić to, co jest istotne w duchu Kościoła.

Zapewne, każde dziecko katolickie może nam, przynajmniej w przybliżeniu, 
wyjaśnić, co to jest Kościół katolicki. Ale dotychczas patrzyliśmy na Kościół ka-
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tolicki może bardziej od strony struktury prawno-społecznej. Było to konieczne, 
zwłaszcza po wielkiej reformacji i podziale Kościoła na Zachodzie. Gdy wykształ-
tował się świat protestancki, Kościół katolicki był zagrożony w swej strukturze 
i bronił się przed rozkładem i zniszczeniem przez uwydatnianie więzi prawnych, 
jurydycznych.

Ale dzisiaj, jak wiemy, węzły prawne i prawo w ogóle przechodzą przez jakiś 
straszny kryzys. Ustanawia się prawa i mnoży się je. Jest ich tak dużo, że najbie-
glejsi prawnicy nie są w stanie owładnąć całym prawodawstwem ludzkim i muszą 
dzielić się na specjalistów. Okazuje się, że bardzo często ludzie „udrękę tworzą 
pod postacią prawa”2. To, co miałoby być narzędziem pokoju, ładu, współżycia 
i sprawiedliwości, niekiedy jest nadużywane tak, iż słyszy się nieraz powiedzenie, 
że prawa są po to, aby je obchodzić. A już starożytni Rzymianie mówili, że zniwe-
czeniem Rzeczpospolitej jest nadmiar praw.

I dzisiaj widzimy jakąś słabość wewnętrzną i nieudolność prawa. Bóg 
na Synaju kazał ogłosić zaledwie dziesięć przykazań. Krótko przypomniano je 
dzisiaj w Lekcji mszalnej. Kościół nie mnoży praw, ale wiemy, że ludzie zdolni są 
każde prawo: ludzkie, kościelne i Boże, obejść i pogwałcić.

I my widzimy w Kościele katolickim, jak tyle praw – które nas, katolików, 
obowiązują – jest przez nas nieustannie naruszanych. Trzeba więc dla pogłębienia 
naszego związku z Bogiem sięgnąć do innych jeszcze mocy w Kościele. Porządek 
prawny jest niezbędny, bo utrzymuje ład społeczny, ale o naszym stosunku do Boga 
świadczy nie tyle nasz stosunek do prawa i wierność prawu, ile przede wszystkim 
nasza miłość. Biorąc ją z samego Boga, przez łaskę Bożą, tak ją w sobie pielęgnu-
jemy i rozwijamy, iż zachowujemy wszelkie prawo Boże, nawet o tym nie myśląc. 
Nie potrzebujemy nawet go znać, bo wystarczy nam najważniejsze i najpierwsze 
przykazanie: „Będziesz miłowałv Pana Boga twego (…). Będziesz miłował bliź-
niego”. To wystarczy, aby nie naruszyć żadnego prawa Bożego i ludzkiego.

Ale są takie społeczności, które mocy, jaka jest w miłości, nie biorą pod 
uwagę. Uważają nawet, że zdolne są, z pomocą sankcji karnych: zewnętrznych, 
administracyjnych i policyjnych, utrzymać porządek prawny. I oto okazuje się, 
że są bezsilne. Nigdy nie było na świecie większego kryzysu prawa i porządku 
prawnego, jak obecnie. Nigdy prawo nie było bardziej nadużyte przez państwa, jak 
obecnie. Nigdy też obywatele, kierując się odwetem przeciwko nadużyciu prawa 
przez państwa, nie gwałcili prawa bardziej niż obecnie. Tworzy się błędne koło. 
Państwa współczesne, broniąc się przeciwko obywatelom, ustanawiają coraz to 
więcej praw, a obywatele, stosując odwet wobec państw, coraz bardziej te prawa 
naruszają. Tworzy się nieład, który sprawia, że życie ludzkie w społecznościach 
państwowych i narodowych staje się niemal niemożliwe.

Te zwyczaje są niekiedy przenoszone i na stosunki religijne. Kościół to widzi. 
Dlatego też na Soborze, szczególnie w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, Sobór 
powiedział: nie tyle normy i przepisy prawne, ile miłość, którą mamy się rządzić, 
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ma nas wzajemnie wiązać. Kościół to żyjący Chrystus. Chrystus to Wysłannik 
Ojca, a Ojciec – to Miłość. Chrystus przynosi więc Miłość. Dlatego społeczność 
Kościoła potrzebuje przede wszystkim ducha, mocy i czynów miłości.

WZÓR CHRYSTUSA I MARYI PRZED OCZYMA LUDU BOŻEGO

Konstytucja o Kościele uwydatniła nam przedziwną tajemnicę: Chrystus 
żyjący w Kościele i uświęcający go. Chrystus w Głowie i w członkach, w całym 
Ludzie Bożym. Przez Lud Boży Sobór rozumie wszystkie dzieci Boże: papieża 
na Watykanie, biskupa w katedrze, rodziców w ognisku domowym, kapłanów 
w świątyniach, zakony w klasztorach, młodzież w szkołach, dzieci przy kolanach 
matek, niemowlęta niesione od chrzcielnicy.

Następuje przedziwne wyrównanie społeczne, bo do Ludu Bożego należą 
wszyscy w Kościele, oni są Kościołem. Z Ludu Bożego Chrystus wybiera sobie 
biskupów, a biskupi kapłanów. Lud Boży cały jest przeniknięty Chrystusem, który 
jako Wysłannik Miłości sprawia, że Kościół jest organizacją nadprzyrodzonej mi-
łości. To jest dawne, ale unowocześnione pojmowanie Kościoła.

Aby zaś Kościół był bardziej macierzyński, co jest potrzebne do należytego 
wypełnienia jego zadań, Sobór przypomniał nam, że w Kościele, obok Chrystusa, 
który ożywia i uświęca Kościół, jest w przedziwny sposób obecna Matka Boga-
-Człowieka, Maryja. Kościół, widziany oczyma soborowymi, to społeczność ob-
sługiwana przez Tego, który przyjął postać sługiv i przez Tę, która nazwała się 
Służebnicą Pańską. Tych Dwoje stoi przed oczyma całej katolickiej rodziny, aby 
na Nich patrzyli wszyscy. Mąż i żona, brat i siostra, syn i córka, niech mają nieustan-
nie przed oczyma Wzór doskonały, wzajemnie się uzupełniający: Jezusa i Maryję.

Jak ongiś w raju pierwsi rodzice usłyszeli: „Czyńcie sobie ziemięv poddaną”, 
tak Tych Dwoje czynią sobie ziemię poddaną i uczą nas w rodzinach, jak wszystko 
ma być przeniknięte mocami Bożymi i jak ma się wzajemnie powiązać. Chodzi 
przecież o to, aby istotnie tych dwoje w rodzinie było sobie również ku pomocy, 
a nie ku udręce, aby umiało sobie przekazywać wszystkie swoje właściwości mę-
skie i kobiece, i tak ich używać, by wychowanie w rodzinach, które dziś przeżywa 
straszliwy kryzys, było ludzkie, na obraz i podobieństwo Boże.

Gorszono się z nas, polskich biskupów, że w naszym polskim życiu religijnym 
tak bardzo wyeksponowaliśmy Matkę Najświętszą. A patrzcie, co uczynił Sobór?! 
On Ją także wyeksponował, przypomniał i wszystkim powiedział, że chociaż 
Maryja spełniła swoje zadanie wobec Chrystusa fizycznego, to jednak na Kalwarii 
otrzymała nowe zadanie wobec Chrystusa Mistycznego, wobec całego Kościoła: 
„Oto synv Twój… oto Matkav twoja”. Dlatego była w Wieczerniku Zielonych 
Świątek, dlatego weszła w życie Kościoła, w religijność kościelną, w kult religij-
ny, w liturgię, w naszą moralność i obyczaje.
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Według wzoru Tych Dwojga Kościół kształtuje świętych i święte Boże, a li-
turgia Kościoła i mszał zapełnione są świętymi mężami i niewiastami, aby te po-
mnożone wzory służyły Wam do uświęcania wszystkiego w waszym życiu osobi-
stym, rodzinnym, społecznym, zawodowym, publicznym i politycznym.

WOŁANIE O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Takich problemów Sobór miał przed oczyma bardzo dużo. Gdy się zaczynał, 
cały świat ożywił w sobie wiele najrozmaitszych nadziei na Kościół, na tych dwa 
i pół tysiąca biskupów zebranych w Bazylice Świętego Piotra. Nieraz byliśmy 
po prostu przerażeni nadmiarem wszystkich „zamówień”, które zewsząd napływa-
ły na Sobór. W Sekretariacie Generalnym Soboru i w kancelariach powstały całe 
biblioteki z listów, projektów i memoriałów, które świat przysłał na Sobór.

Nieraz wydawało się nam, że nie wszystko do nas należy, że są takie sprawy, 
które powinny być załatwione na innej płaszczyźnie. Jest przecież życie publiczne, 
polityczne, państwowe, narodowe, gospodarcze, zawodowe, społeczne, kultural-
ne, a we wszystkich tych dziedzinach pracuje ogromna ilość ludzi kompetentnych, 
wykształconych, przygotowanych do rozstrzygania skomplikowanych problemów. 
Czemuż więc wszystkie ludzkie sprawy wiązane były nadziejami z pracą tych dwu 
i pół tysiąca ludzi, którzy przede wszystkim są teologami, filozofami, prawnikami, 
biblistami, egzegetami, słowem – zajmują się wiedzą teologiczną i religijną? Jest 
to znamienne po długim wojowaniu, w którym usiłowano rozdzielić sprawy ludz-
kie od Bożych, zobojętnić człowieka na sprawy Boże i zlaicyzować życie.

Wielu politykom nieraz się wydawało, że polityka jest tak mocna i samowy-
starczalna, iż nie potrzebuje żadnej pomocy od nikogo, nawet od samego Boga. 
Dlatego w wieku ubiegłym głoszono tezę rozdziału Kościoła i państwa. U nas gło-
si się to dzisiaj, uważając za ideał rządzenia wyodrębnienie spraw doczesnych 
i materialnych od spraw wiecznych, duchowych i Bożych, mając nadzieję, że to 
przyniesie ludzkości szczęście i rozwiązanie wszystkich problemów.

Zapewne, Kościół współczesny nie rwie się do spraw doczesnych i do rzą-
dów politycznych. Nie chce urządzać świata ekonomicznie, zajmować się organi-
zacją produkcji i tak dalej. Nieszczere jest posądzanie Kościoła o takie zamierzenia 
i ambicje. Gdybym chciał być ministrem, to mam nadzieję, że może bym nim był. 
Ale wolę być ministrem Bożym niż ministrem gospodarki narodowej, bo gospo-
darka narodowa kończy się na tym świecie, a gospodarka Boża przekroczy granice 
tego świata. Dobry Bóg jest takim Ekonomistą, u którego doczesność i wieczność 
wiążą się w całość. Wolę mieć do czynienia z takim Ekonomistą aniżeli z tym, 
który nigdy nie może związać końca z końcem. Nie leży w ambicji Kościoła kato-
lickiego w świecie, a tym mniej – w ambicji Kościoła świętego w Polsce, zajmo-
wanie się tymi dziedzinami.
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Ale jest znamienne, że w całym świcie, pomimo potęgi ekonomicznej, nie 
ustaje nędza i głodowanie miliardów ludzi. Pomimo potęgi politycznej olbrzymich 
bloków politycznych, pomimo ONZ, mądrych ministrów spraw zagranicznych, 
ich nieustannych zjazdów, narad, konferencji i traktatów, to wszystko jakoś nie 
wychodzi. Nawet po ostatniej strasznej wojnie światowej tylu mądrych ludzi nie 
zdołało jeszcze zawrzeć międzynarodowego traktatu pokojowego i do dziś dnia go 
nie mamy. A chociaż ciągle mówimy o pokoju, po II wojnie światowej było już 
ponad 40 wojen i nowe ciągle jeszcze się toczą.

A więc, pomimo dobrej woli i wysokiej kompetencji ludzi, pomimo nieustan-
nych wysiłków, brak jest jakiejś siły, jakiegoś elementu, aby urzeczywistniło się 
to, co jest pragnieniem wszystkich narodów – prawdziwy pokój.

Może właśnie dlatego tak powszechne było w czasie Soboru wołanie 
o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Jeżeli świat czuje, że Kościół 
musi być obecny w świecie współczesnym, to Kościół chce w nim być. Kościół 
to Chrystus! A Chrystus po zmartwychwstaniu więcej nie umiera, śmierć nad Nim 
więcej mocy nie ma. Kościół, a więc Chrystus, jest zawsze obecny. Ale ludziom 
wydawało się, że obecny na świecie Kościół za mało interesuje się sprawami 
doczesnymi tej ziemi. Dlatego też zaczęto wołać do Kościoła na Soborze – o jego 
większą obecność!

Rzecz znamienna, że w nauce teologicznej zaczęła powstawać specjalna dzie-
dzina – teologia doczesności, codziennych spraw, chleba naszego powszedniego, 
pracy, trudu i męki ludzkiej. To wszystko musi być również ocenione pod kątem 
Bożym, trzeba w tym dostrzec elementy i moce Boże. W ten sposób, obok teologii 
dogmatycznej, fundamentalnej, ascetycznej i pastoralnej, powstaje nowa nauka: 
teologia doczesności, powiedzmy – teologia chleba, pracy, fabryki, maszyny, teo-
logia wartości ekonomicznych, na które trzeba spojrzeć po Bożemu, należycie je 
ocenić, ustawić i po Bożemu wykorzystać. Człowiek „odczyszczony” od Bożych 
sił w tych dziedzinach, kompletnie sobie nie radzi.

Stąd cała treść Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym. Jest to dokument największy, pisany jak gdyby na zamówienie świata.

W rozdziale I części pierwszej tego dokumentu, znajdujemy całą naukę 
Kościoła o człowieku, o ludziach, dla zbawienia których Jezus Chrystus, Bóg- 
-Człowiek, przyszedł na ziemię. Ci ludzie w wieku XX, z którego szczycimy się, 
że jest wiekiem postępu, zostali tak straszliwie sponiewierani, jak nigdy dotychczas 
w żadnym wieku. Nawet w tak zwanym ciemnym średniowieczu, wyśmiewanym 
w prasie, nie zdarzyło się to, co w naszym wieku postępu, socjologii, humanistyki 
i humanizmu zrobiono z człowiekiem i co nadal się z nim robi. W parlamentach, 
w gabinetach ministrów, w fabrykach, w urzędach, w biurach bankowców i finan-
sistów planujących gospodarkę, zapomniano o tym, że człowiek – to dziecię Boże. 
Mówi się raczej o rzeczy aniżeli o osobie; chce się rządzić rzeczami, zapominając 
o ludziach; więcej wagi przywiązuje się do rzeczy, do materii, do produkcji, ani-
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żeli do człowieka, do osoby. Stąd – sponiewieranie człowieka, które jest tragedią 
niemal wszechświatową.

Trzeba więc ludzkości przypomnieć Tego, który dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia stał się Człowiekiem i dał się wywyższyć na krzyżu, aby ludzkość miała 
przed oczyma Człowieka podniesionego na krzyżu jako najbardziej aktualny sztan-
dar. Żadna potęga państwowa nie ma bardziej aktualnego i wymownego sztandaru 
jak Człowiek na krzyżu, wyniesiony na ołtarze, aby ludzie przyglądali się, co moż-
na zrobić z Człowiekiem i aby nie powtarzali więcej tragedii Człowieka.

W tym wypadku dotknięto Człowieka, który sam wzbudził się z martwych. 
Ale mogą dotknąć człowieka, którego nie będą mogli wzbudzić z martwych. 
Dopiero Bóg musi pochylić się nad pobitymi tego świata, aby upomnieć się o ich 
prawa, o prawa dzieci Boga wiecznego, a więc mających dziedzictwo nieśmier-
telności. W ten sposób da się ich uratować. Nasza nieśmiertelność pochodzi stąd, 
że jesteśmy dziećmi Boga, który jest istotową Miłością, a Miłość nie umiera. Przez 
miłość, z Boga wziętą i w nas wszczepioną, mamy naszą nieśmiertelność. O tym 
trzeba pamiętać.

Pewnie, jest to problem teologiczny. Ale powiem, że jest to również pro-
blem polityczny! Czy to nie za bardzo odważne rozszerzanie polityki? Nie! Przed 
trybunałem Rzymu pogańskiego stał kiedyś Pobity, o którym Rzymianin powie-
dział „Ecce Homov. – Oto Człowiek”. Chciałoby się przed wszystkimi trybu-
nałami ustawić pobitych, aby ci, co mają władzę, dostrzegli to i dziś, w wieku 
XX, i powiedzieli przynajmniej tyle, co ongiś powiedział poganin na Litostrotos 
w Jeruzalem: Oto Człowiek! – A jednak, pomimo wszystko, Człowiek! Tylko 
człowiek! Aż człowiek! Na kolana przed człowiekiem! Za tę tylko cenę uratować 
humanizm na świecie, godność człowieka, a więc – ludzkość!

Dlatego w dokumencie soborowym jest rozdział o człowieku i jego wyso-
kiej godności. Nie znajdziecie w drukowanej literaturze współczesnej nic równie 
wspaniałego, jak I rozdział części pierwszej Konstytucji pastoralnej o Kościele 
w świecie współczesnym.

Kościół, stworzony i zbawiony przez Boga-Człowieka, jest po to na świecie, 
aby mówił do człowieka o jego wielkiej godności i aby wszystkim mocarzom tego 
świata przypominał, że człowiek to wielka rzecz: „Res sacra homo!”3. Inaczej nie 
da się uratować ludzkości.

Najmilsze Dzieci! Katolicka nauka o człowieku ma większe znaczenie ani-
żeli wszystkie konstytucje mówiące o prawach obywateli. Nawet gdyby wszystkie 
zostały sponiewierane, ona pozostanie, bo jest nauką Boga-Człowieka. Stąd znak 
krzyża, to sztandar współczesnej ludzkości. Ukrzyżowany Człowiek to ostrzeże-
nie, aby tej tragedii nikt więcej nie powtarzał. A jednocześnie nadzieja, aby ukrzy-
żowana ludzkość miała Wodza, który zmartwychwstaje.

Pozwólcie, że przytoczę jeszcze jeden przykład. Cały świat wołał do Ojców 
Soborowych o pokój, o uchronienie ludzkości przed nową katastrofą wojenną. 
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Znowu mogliśmy powiedzieć, że przecież jest ONZ, ministrowie spraw zagra-
nicznych, konferencje, traktaty pokojowe. Niech oni radzą, tym więcej, że nie 
bardzo chcą, abyśmy się tym zajmowali, tylko od czasu do czasu żądają, abyśmy 
podpisali coś o pokoju. Tymczasem mówi się o pokoju, a pokoju nie ma. Ludzie 
zaczęli więc rozumieć, że tylko Chrystus może dać taki pokój, którego świat dać 
nie może. Właśnie dlatego Sobór zajął się problemem pokoju i wojny, określając 
swoje stanowisko w rozdziale IV i V części drugiej tejże Konstytucji pastoralnej.

Ale nie dość na tym! Wiecie bowiem, że aby zwiastować postawę Soboru, 
Ojciec Święty Paweł VI opuścił aulę soborową, zajął miejsce w samolocie i udał 
się do Nowego Jorku, do ONZ4. Tam określił postawę biskupów katolickich 
całego świata: Obrona pokoju jest możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie, naj-
bardziej bolesne więzy, krępujące serca i dłonie, zostaną zerwane, gdy ludzie  
odważnie i otwarcie otworzą sobie serca, gdy wszystkie dłonie ufnie się do sie-
bie wyciągną, gdy ludzie wyzbędą się sklerotycznej zaciętości i powiedzą: brać-
mi jesteśmy!

Cóż bowiem stanie się wtedy, gdy powiemy: nie!? Szukajmy rozwiązań! – 
Nie chcemy szukać rozwiązań! – Mówmy z sobą! – Nie chcemy mówić z sobą! 
– Przebaczajmy sobie! – Nie chcemy przebaczenia! Co z tego wyjdzie? Wtedy jest 
kres postępu i wszelkiego wysiłku ludzkiego. Zatrzymuje się rozwój ludzkości 
i nie ma już nic do zrobienia, tylko jedno: szykuj broń! Zamieniaj zabrany dzieciom 
chleb, masło i cukier, na... pociski! I co z tego? Myśmy to wszystko już widzieli 
i przeżyli. Już tak oswoiliśmy się z całą maskaradą wojenną, z rynsztunkiem de-
filad stalowych, że nam to wszystko obmierzło. Mamy już tego dość! Kiedyś nasi 
bracia komuniści zachęcali, aby rzucić broń o nagi bruk i wielu mówiło, że jest to 
jedyne rozwiązanie. Dzisiaj już tak się nie mówi.

Ale co z tych wszystkich defilad i olbrzymich pocisków, które kosztują mi-
liardy? One strzelają nie tylko materiałem wybuchowym. One strzelają głodem, 
gruźlicą, chorobami, nędzą ludzką. Rabują domy i biedne dzieci, rabują ich puste 
żołądki i wygłodniałe oczy, po to, aby grozić innym. Jest to straszna perspektywa 
dla ludzkości, o której się mówi, że ma półtora miliarda ludzi niedojadających 
każdego dnia w swym życiu.

W tej chwili, na Watykanie, Papież ogłosił zbiórkę na głodujące Indie. 
Każdego dnia w „L’Osservatore Romano” ogłaszany jest wykaz składek. Przed 
wyjazdem z Warszawy dostałem wiadomość o matce, która nosi w sobie czwarte 
dziecko, a jest wynędzniała z głodu i nędzy. Głoduje dwoje, matka i kształtujący 
się człowiek, który wcześnie zaczyna głodowanie. Jeszcze się nie urodził, a już 
głoduje. Zastanawiamy się: Dlaczego? Za czyje winy?

Drodzy Moi! Trzeba niekiedy odważnie wyskoczyć ze schematycznego ry-
dwanu, w jaki uplątana jest ludzkość, i położyć kres bezsensowi produkowania nę-
dzy, aby produkować broń. Stąd odważny lot Pawła VI do ONZ i stąd rozdział o po-
koju w Konstytucji pastoralnej! Gdy do gabinetów ministrów dojdzie Chrystusowy 
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głos, wówczas może ludzie zlitują się nad sobą, a Chrystus będzie naprawdę obecny 
we współczesnym świecie, który domaga się tej obecności od Kościoła.

Analizując materiał soborowy – konstytucje, dekrety, deklaracje – można ta-
kich przykładów wydobyć wiele, ale nie chcę nadużywać waszej cierpliwości.

Na zakończenie naszego spotkania we wspólnej modlitwie dziękuję każde-
mu z Was po bratersku i do mego nieudolnego podziękowania dołączę jeszcze to, 
co Ojciec Święty polecił mi uczynić. Zobowiązał on wszystkich biskupów, aby 
ilekroć po powrocie z Soboru spotkają się ze swoimi dziećmi duchowymi, przeka-
zywali im od Ojca Świętego pozdrowienie apostolskie i błogosławieństwo. W tej 
chwili więc przekazuję Wam już nie moje pozdrowienie i błogosławieństwo, ale 
Ojca Świętego, który na progu Tysiąclecia Chrztu Polski jest z nami.

W najbliższą niedzielę będziemy czytali z ambon List apostolski Ojca 
Świętego do Narodu polskiego z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski5. Jednocześnie 
jest to uznanie Ojca Świętego dla naszego Narodu, który przez dziesięć wieków 
został przedziwnie wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi. 
Szczególnie w ostatnim czasie dał on dowody swego pogłębionego chrześcijań-
stwa, gdy oczyma i usty biskupów wypowiedział najtrudniejsze dla człowieka sło-
wo: Przebaczamy! Jest to dowód dojrzałości chrześcijańskiej Narodu, który nie 
zamyka się w ciasnym podwórku swoich spraw, ale widzi daleko sprawy Boże.

Ojciec Święty polecił mi, aby Polska w szczególny sposób modliła się 
o realizację uchwał soborowych i to do Matki Najświętszej, jako Matki Słowa 
Wcielonego. My też zabiegaliśmy o to, aby cały świat modlił się do Matki 
Najświętszej. Dlatego w dniu 4 grudnia, ogłaszając na auli soborowej nasze „zwia-
stowanie” o nadchodzącym Tysiącleciu Chrztu Polski, rozdaliśmy wszystkim bi-
skupom wierną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą oni powieźli 
do swoich katedr. Dzisiaj nie ma więc na świecie katedry biskupiej, w której nie 
byłoby obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

A my, Najmilsze Dzieci, w dniu 3 maja zbierzemy się na Jasnej Górze, aby 
modlić się o wszystkie łaski potrzebne Polsce i Bożemu światu. Spodziewamy się, 
że nie sami będziemy się tam modlić. Wielu biskupów i kardynałów jeszcze w czasie 
Soboru wyraziło gotowość i chęć przyjazdu do Polski na Tysiąclecie Chrztu. Dlatego 
wystosowaliśmy 56 listów do Konferencji Episkopatów całego świata, zapraszając 
ich do modlitwy, tak dla nas doniosłej, w wielkim dniu Tysiąclecia Chrztu Polski.

A Was chciałem prosić o to, abyście odważnie szturmowali do nieba i wy-
prosili dla Polski wielką radość. Jest ona niełatwa, ale my wiemy, że wiara góry 
przenosi. Może więc wiara, połączona z modlitwą, przeniesie nam Ojca Świętego 
z Watykanu na Jasną Górę. Módlcie się o to, Kochane Dzieci, jak ja się o to modlę, 
jak nieustannie – dzień i noc – modlą się o to na Jasnej Górze.

Na tę modlitwę, o którą prosi Ojciec Święty, Wam, tu obecnym, waszym ro-
dzinom, dziatwie, młodzieży, parafiom, duszpasterzom i wszystkim mieszkańcom 
Bydgoszczy, udzielę apostolskiego błogosławieństwa.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. J[asna] Góra, 27.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
2 Por. Ps 82(81),2; Ps 94(93),20-21.
3 Człowiek rzecz święta.
4 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
5 List był odczytywany w IV niedzielę Wielkiego Postu. Zob. DZ XV, aneks IX.
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NARÓD OCHRZCZONYCH POLAKÓW

Bydgoszcz, kościół Świętej Trójcy, 17 marca Roku Milenijnego1966

Kapłan odczytał nam wyjątek z Pisma Świętego. Przedstawia on obraz 
Chrystusa, który przyszedł do świekry Piotrowej, aby uleczyć ją z gorączki1. 
Czyn, który zasadniczo należy do lekarza ciał, a nie do lekarzy dusz, dokonany 
był przez Tego, który i ciało, i duszę odkupił i zapewnił im zbawienie przez zmar-
twychwstanie. Chrystus jest Panem dusz i ciał, porządku duchowego i porząd-
ku materialnego. Okazał więc swoją moc i zbawczy wpływ na życie codzienne 
człowieka.

Wieść o uzdrowieniu szybko rozbiegła się po wszystkich domach. Wielka 
rzesza zbiegła się do Chrystusa. Przyniesiono cierpiących, a Chrystus ich uzdra-
wiał. Zostały jak gdyby przekreślone granice między ładem doczesnym a ładem 
duchowym, między tym, co należy do „cezara i jego sług”, a tym, co należy 
do Boga i Jego sług. Na to może sobie pozwolić Pan nieba i ziemi. Powierzając 
swą władzę ludziom, jednocześnie przekazał im, aby nauczali w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, aby chrzcili, uzdrawiali i zapowiedział, że większe jeszcze cuda 
czynić będą, nie w imię swoje, ale w imię Tego, który ich posłał.

Jesteśmy wszyscy tutaj, w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w sta-
rej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. Dzieje się to w roku Tysiąclecia 
Chrztu Polski, a więc w roku dla naszego Narodu niezwykłe doniosłym, w któ-
rym zbieramy nasze wspomnienia historyczne, doświadczenia dziejowe, prze-
życia religijne i narodowe, owoce naszej wiary, nadziei i miłości. Wspominając 
to wszystko, kierujemy się duchem wdzięczności do Ojca, do Syna i do Ducha 
Świętego. Dziękujemy za to, że przed wiekami na naszych praojców spłynęło 
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źródło wody żywej, a od tamtej chwili całe pokolenia, miliony Polaków chyli-
ło swe czoła i brało te moce w swoje codzienne współżycie z Bogiem Ojcem, 
Synem i Duchem.

Charakter naszych uroczystości milenijnych jest tak specjalny i odrębny, 
że wymaga żywej wiary, gorącej miłości Boga i nadziei, która przekracza granice 
tej ziemi. Dlatego przeżycia milenijne Kościoła w Polsce mogą być przede wszyst-
kim udziałem tych, którzy wierzą w imię Boże. Nie chcemy uroczystości tylko 
zewnętrznych, wspomnień tylko historycznych, nie chcemy manifestacji. Chcemy 
przede wszystkim wewnętrznego, głębokiego przeżycia i uświadomienia sobie re-
ligijnych wartości, które przez chrzest Polaków otrzymał cały Naród polski.

Niewątpliwie, jest to Jubileusz specjalny. Dlatego przez dziewięć lat, 
po Jasnogórskich Ślubach Narodu w roku 1956, zabiegaliśmy o to, aby po chrze-
ścijańsku, z głębi żywej wiary, nadziei i miłości przygotować się na rok 1966. Nie 
kierowaliśmy się intencją odgradzania się od przeżyć Narodu, który w tym czasie 
również wspomina historyczne początki kształtowania się jego dziejów i ducha. 
Ale pamiętamy o tym, że cokolwiek byśmy powiedzieli o ustaleniu dat historycz-
nych początku naszego państwa czy też Kościoła w Polsce, pozostanie prawdą, 
że inny jest przedmiot wspomnień historycznych dla naszego państwa, a specjalny 
jest przedmiot wspomnień i przeżyć dla Kościoła Chrystusowego.

Pociechą może być dla nas to, że tak mocno i wewnętrznie zespoliły się dzie-
je Narodu z dziejami Kościoła w Polsce, że właściwie nie dadzą się one rozłączyć.

Kościół chrzcił Polaków. Ale ochrzczeni Polacy, żyjąc duchem chrześcijań-
stwa, sprawiali, że dzieje naszego Narodu, jego przeżycia, cywilizacja i kultu-
ra stawały się wybitnie chrześcijańskie. I są one nadal chrześcijańskie. Dlatego 
słuszną byłoby rzeczą, pod pewnym kątem, świętować Millennium wspólnie, 
jakkolwiek słuszną również jest rzeczą, aby ludzie, żyjący gorącą i żywą wiarą, 
przy tej sposobności pogłębili i odnowili swoją świadomość religijną i katolicką, 
i tak przekazali młodym pokoleniom swoją wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i Kościołowi Chrystusowemu.

Gdy Chrystus Pan posyłał Apostołów na wszystek świat, przykazał im: „Idźciev 
i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je”. Mógł powiedzieć: Idźcie i nauczajcie 
wszystkich ludzi, a jednak powiedział „narody”. To jest znamienne. Szło bowiem 
nie tylko o to, aby ludzie byli ochrzczeni, ale aby przez ochrzczonych ludzi narody 
wzięły ducha Chrystusowego. Jak wyglądałoby życie ochrzczonych ludzi w pogań-
skich państwach? Stałoby się ono udręką. A właśnie idzie o to, aby ochrzczeni ludzie 
żyli w ochrzczonych narodach i w chrześcijańskich państwach. Wtedy nie będzie 
konfliktów między obywatelami a narodem i państwem, nie będzie niepokojów, 
walki i udręki dodatkowej, bo tych udręk życie skądinąd dosyć dostarcza.

Dlatego też, Najmilsze Dzieci, istnieje nie tylko teologia chrztu zbawione-
go i ochrzczonego człowieka, ale istnieje teologia chrztu narodu, społeczeństwa 
ochrzczonego. Teologia chrztu każdego z nas mówi o tym, że przez chrzest otrzy-
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maliśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Staliśmy się mieszkaniem Ojca, Syna 
i Ducha. Kościół ciągle nam to przypomina: „Czyż nie wiecie, że świątynią Ducha 
jesteście i Ducha Boży mieszka w was? Ciała wasze są poświęcone Bogu”2. Nie 
tylko dusze, ale i ciała. One też są odnawiane, odmieniane i przygotowywane 
do dnia Zmartwychwstania.

Ale z chwilą, gdy w chrzcie otrzymujemy Ojca, Syna i Ducha, stajemy się 
wspólnotą nadprzyrodzoną, rodziną Chrystusową, Kościołem Bożym. Każdy 
z nas, maluczki w swoim istnieniu i życiu, staje się wielki przez to, że należy 
do potężnej, wspaniałej, wielomilionowej rodziny Chrystusowej. Chrystus, napeł-
niając duszę każdego z nas, tworzy z nas wszystkich jedno ciało, jednego ducha.

To jest teologia ochrzczonego człowieka. Każdy z nas już nie jest swój, nie na-
leży tylko do siebie. Jest związany z innymi ochrzczonymi, tak że jesteśmy człon-
kami jedni drugich. To tworzy potężną, niezniszczalną społeczność Chrystusową, 
której bramyv piekielne nie zwyciężą aż do skończenia świata. Jednocześnie zo-
bowiązujemy się do pełnego poddania się działaniu Ojca, jako synowie, działaniu 
Syna Bożego, jako Jego bracia, i działaniu Ducha Świętego, jako Jego mieszkanie. 
Dzięki Trójcy Świętej stajemy się przedziwną jednością w Bogu, który również 
w Trójcy Świętej jest jednością.

Istnieje teologia Narodu ochrzczonego. Ochrzczeni Polacy umierają, odcho-
dzą do Ojca. Umarł Mieszko i Dąbrówka, Chrobry i Kazimierz, Jadwiga Śląska, 
Jadwiga Wawelska, Jagiellonowie, umarli wielcy wodzowie i hetmani, umiera-
ły miliony oraczy ziemi polskiej i obrońców jej granic. Umierali wielcy twórcy 
i hetmani ducha Narodu, umarł Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, 
Norwid, Sienkiewicz i tylu innych wspaniałych mężów, zasłużonych dla Narodu. 
Każdy z nich, osobno ochrzczony w imię Trójcy Świętej w nich mieszkającej, 
odpowiadając łasce chrztu tak lub inaczej, lepiej lub gorzej, pozostawił w dziejach 
Narodu ślady nie tylko swego obywatelskiego działania, ale też i swego chrześci-
jańskiego ducha.

Któż z nas zaprzeczy, że chrześcijański duch Jadwigi Wawelskiej dał 
Narodowi polskiemu potężne możliwości nie tylko w dziedzinie duchowej, ale 
i państwowej? Któż zaprzeczy, że w najtrudniejszym momencie dziejów naszego 
Narodu, gdy niemal szło o jego „być albo nie być”, gdy groziło mu wynarodo-
wienie i wyniszczenie, tak iż imię tego Narodu nie pozostałoby w ziemi żyją-
cych, w takim właśnie momencie chrześcijański duch Mickiewicza, Krasińskiego, 
Norwida i Sienkiewicza dawał Narodowi nie tylko pokarm dla jego kultury rodzi-
mej, ale i dla jego ducha chrześcijańskiego. Na równi z biskupami i kapłanami gło-
sili „Księgi pielgrzymstwa”, księgi wytrwania, cierpliwości, ofiary, poświęcenia, 
bohaterstwa, wyrzeczenia, wiary w zmartwychwstanie nie tylko ciała naszego, ale 
i w zmartwychwstanie Narodu.

Pamiętam rok 1944. Przyjechałem do Warszawy z pobliskich Lasek, z Zakła-
du dla Ociemniałych, gdzie byłem kapelanem w czasie wojny. Na placu Teatralnym 



364

1966, marzec

czekałem na tramwaj. Było to drugie święto Wielkiejnocy. W tym dniu prawie 
cała Warszawa była pijana, a zarazem oklejona orłami jagiellońskimi, które ludzie 
podziemia gdzieś wynaleźli i rozkleili na ulicach. Właśnie na placu Teatralnym, 
na cokole zniszczonego pomnika Bogusławskiego, był naklejony olbrzymi orzeł 
jagielloński. Obok nas przechodziło kilku pijanych żołnierzy niemieckich. Wtedy 
podszedł do mnie jakiś człowiek i mówi: Księże, Chrystus zmartwychwstał i Polska 
zmartwychwstanie. Wierzysz ksiądz w to? – Ludzie, którzy stali obok, odsunęli się 
przezornie, bo mowa stała się niebezpieczna. Niemniej jednak mój rozmówca co-
raz to głośniej krzyczał: Wierzysz w to ksiądz czy nie wierzysz? – I dodawał, tak 
po polsku, po warszawsku: Jak Boga kocham, Chrystus zmartwychwstał i Polska 
zmartwychwstanie! – Nic go nie obchodziło, że przechodziły tłumy żołnierzy nie-
mieckich, że była to ciemna noc Polski pod okupacją. On wierzył, a nie tylko on!

My Zmartwychwstanie Pańskie w ciągu wieków, a zwłaszcza w czasie nie-
woli, czciliśmy nie tylko teologicznie, jako zmartwychwstanie do życia Chrystusa, 
który jest dla nas Zmartwychwstaniem i Życiem. Ale jak ten człowiek, tak wielu 
Polaków, tak cały Naród, w okresie Zmartwychwstania przeżywał wzrost nadziei 
na zmartwychwstanie Narodu.

W ten sposób teologia zmartwychwstania wcieliła się w życie Narodu i stała 
się niejako teologią Narodu. W ten sposób cała teologia, dogmatyka i moralność 
katolicka wszczepiły się w dzieje naszego Narodu. Dzięki temu, przez ochrzczo-
nych Polaków Naród stawał się chrześcijański i jest nim do dziś dnia. Tego zaprze-
czyć się nie da.

Pod tym też względem, Najmilsze Dzieci, nasze Millennium narodowe łączy 
się z Millennium Kościoła Chrystusowego. To jest wspólne przeżycie. Umierali 
ochrzczeni Polacy, ale pozostawał Naród ochrzczony, któremu ci Polacy zostawia-
li w spuściźnie dorobek swego ducha, kultury rodzimej i religijnej. Dlatego też, 
po dziesięciu wiekach, do dziś dnia jesteśmy Narodem katolickim i słusznie mó-
wią o nas w świecie: Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna. Tak wygląda 
teologia chrztu Narodu.

Dzisiaj, gdy stoimy na progu Tysiąclecia, gdy za kilka tygodni, w dniu 14 kwiet-
nia bieżącego roku upłynie tysiąc lat od chwili, gdy zostaliśmy ochrzczeni, bę-
dziemy dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to, że Kościół chrzcił 
Polaków, i za to, że ochrzczeni Polacy wnosili w swoją kulturę rodzimą, w dzieje 
Narodu ducha chrześcijańskiego.

Dzisiaj, po tysiącu lat, nie widzimy potrzeby dokonywać rozdziału. Nie widzi-
my potrzeby „odczyszczania” naszego Narodu od chrześcijaństwa i od Chrystusa. 
Rozumiemy, że ten i ów człowiek może przejść kryzys religijny i utracić wiarę. To 
jego sprawa i jego tragedia. Będziemy mu współczuli i za niego się modlili. Ale nigdy 
nie zrozumiemy tego, że człowiek, który przeżywa swoją osobistą tragedię religijną, 
czyni z niej program i usiłuje Naród „odczyścić” od chrześcijaństwa, od Chrystusa, 
od kultury chrześcijańskiej. Chce ją zatrzeć, zamazać, aby nie było jej śladów.
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Nie rozumiemy tego, bo wiemy, że jest to ciężkie przestępstwo przeciwko 
Duchowi Świętemu. Łagodny Chrystus bardzo surowo ocenia czyny ludzi, którzy 
sami utraciwszy wiarę chcą ją odebrać innym. Będziemy się modlić za tych ludzi, 
którzy wiary nie mają. Ale będziemy też bronić własnej wiary i wiary naszej mło-
dzieży i dzieci. Będziemy na progu Tysiąclecia bardzo czujni, uważni i wrażliwi 
na każdy akcent, który by miał pomniejszyć naszego ducha chrześcijańskiego, du-
cha naszych rodzin chrześcijańskich o ducha religijnego naszego Narodu.

Takie oto znaczenie ma dla nas, dzieci Kościoła Chrystusowego i Narodu 
polskiego, to Sacrum Poloniae Millennium. Dlatego w tym roku będziemy śpie-
wali swoje wielkie „Te Deum” Narodu. Uczucia wdzięczności za wiarę, światło 
i miłość mają ożywiać się nie tylko w każdej duszy, ale cały Naród ma śpiewać 
swoje wielkie „Te Deum”.

Będziemy to czynili, odnowiwszy przyrzeczenia chrztu w Wielką Sobotę, 
która w tym roku będzie liturgiczną rocznicą Tysiąclecia. Będziemy zbierali się 
w katedrach i w parafiach, i tam, w tę kalendarzową rocznicę milenijną, będziemy 
śpiewali „Te Deum” Narodu.

W Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinie, 
w Olsztynie, Kruszwicy, Włocławku, Płocku, Sandomierzu i wszędzie, na szlaku 
dziejowym naszego pochodu chrześcijańskiego, obecni wszyscy biskupi śpiewać 
będą wraz z ludem Bożym całej Polski swoje wielkie „Te Deum” dziękczynne 
Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu.

A że w Ojczyźnie naszej wszystko zawsze działo się przez Dziewicę 
Wspomożycielkę, Bogurodzicę Dziewicę, dlatego też będziemy śpiewali „Te 
Deum” i na Jasnej Górze, duchowej stolicy Polski. W dniu 3 maja będziemy nie 
tylko dziękowali, ale będziemy ubezpieczali nasz Naród, oddając go jak najbar-
dziej serdecznie, a żarliwie w macierzyńską niewolę Tej, która okazała się wierna 
swojemu Synowi pod krzyżem i pod krzyżem naszego Narodu wytrwała od po-
czątku aż do dziś. Będziemy Ją prosili, aby prowadziła nas nadal w wiary nowe 
tysiąclecie, do swojego umiłowanego Syna.

Oto, Najmilsze Dzieci, wyłożyłem Wam zamysły naszego serca. Bardzo 
jestem Wam wdzięczny, że pomimo dnia powszedniego przyszliście tutaj tak 
 licznie, tak gromadnie, jak przewidywał wasz wnikliwy duszpasterz, Ksiądz 
Prałat3. Tę wspólną Mszę Świętą odprawiłem ku chwale Trójcy Świętej przez 
przyczynę Maryi, aby obfite łaski milenijne spłynęły w roku „Te Deum” na nasz 
Naród, na Kościół w Polsce, na rodziny katolickie, na serca Polaków; aby i w dal-
szych wiekach ochrzczeni Polacy duchem swoim przenikali dzieje chrześcijań-
skiego Narodu.

Całym sercem dziękuję Wam, Dziatki Najmilsze, za tak mi drogą waszą 
obecność. A dziękując, pragnę imieniem Ojca Świętego udzielić błogosławieństwa 
Wam, waszemu Duszpasterzowi, jego współpracownikom i kapłanom miasta, tej 
parafii i całemu miastu.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz ad-
notacją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno]–W[arsza]wa , 27.03.[19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Por. Mk 1,29-32.
2 Por. 1 Kor 3,16.
3 Ks. prałat Mieczysław Skonieczny (1882–1969), święcenia kapłańskie otrzymał w 1908, 

proboszcz kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy w latach 1923–1968.
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RADOŚCI POLSKI TYSIĄCLECIA

Sochaczew koło Warszawy, 18 marca Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Korzystając ze sposobności, że wracam z Gniezna, wstąpiłem tutaj na kilka 
chwil, aby razem z Wami się pomodlić, podać Wam kilka myśli ku rozważaniu 
duchowemu i pobłogosławić.

W Ojczyźnie naszej zbliża się okres szczególnie doniosłych przeżyć religij-
nych. W najbliższą niedzielę, my, biskupi polscy, postanowiliśmy zawezwać lud 
Boży w całej Ojczyźnie do modlitwy o wszystkie łaski, które Bóg pragnie nam 
udzielić w okresie wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.

Na rok 1966 przygotowywaliśmy się przez dziewięć lat. Za kilka tygodni 
zakończy się ostatni, dziewiąty rok Wielkiej Nowenny i zaczniemy śpiewać Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu wielkie, dziękczynne „Te Deum” Narodu za na-
szą wierność przez dziesięć wieków Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, 
Kościołowi i jego pasterzom. Jest za co dziękować.

Wracam z ziemi, którą nazywa się gniazdem – stąd Gniezno – naszej pań-
stwowości i naszego chrześcijaństwa1. Chodziłem po Wzgórzu Lecha i przygląda-
łem się przygotowaniom na uroczystości milenijne w Gnieźnie. Będą to doprawdy 
dni brzemienne w łaski Boże. Wierzę, że Bóg, który patrzył na dziewięć lat na-
szych wytrwałych przygotowań na Rok Jubileuszowy, na pewno wynagrodzi to 
swoją hojnością.

Nasze przygotowania rozpoczęliśmy pod opieką Matki Najświętszej. Jej od-
daliśmy wszystkie nasze prace, trudy i modlitwy. W Jej imię pragniemy zebrać 
się w dniu 3 maja bieżącego roku na Jasnej Górze, aby nasze wołania zakończyć 
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oddaniem całego Narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła 
w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Wybraliśmy niedzielę Laetare2, aby w tym dniu cała Polska przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem modliła się na klęczkach o łaski Tysiąclecia, aby 
właśnie w tym dniu mężowie katoliccy, odpowiedzialni za rodziny i za styl kato-
licki naszego życia narodowego, oddali się w szczególny sposób w macierzyńską 
niewolę Maryi.

Czynić to będziemy nazajutrz po uroczystości świętego Józefa, Oblubieńca 
Maryi i Opiekuna Kościoła Świętego, którego Kościół w liturgii nazwał 
Pracownikiem. Ojciec Święty Jan XXIII przyznał świętemu Józefowi szczegól-
ne miejsce w Kanonie Mszy Świętej i kazał Go przyzywać wszystkim kapłanom 
całego świata tuż po imieniu Matki Najświętszej. Świętemu Józefowi Bóg po-
wierzył szczególne zadanie wobec Maryi i Syna Bożego i pozwolił mu stworzyć 
doskonały wzór Najświętszej Rodziny. Stąd pozostał On w życiu Kościoła jako 
wzór głowy rodziny dla wszystkich mężów katolickich. Oni mają go naśladować 
i sprawiać, aby każda rodzina katolicka była Bogiem silna.

Najmilsi! Pan Bóg skierował świętego Józefa ku pomocy Matce Najświętszej. 
Pragnęliśmy, abyście Wy, Mężowie i Synowie, byli przejęci do żywego tym wzo-
rem i wolą Bożą, abyście byli świadomi, że sprawa rodziny to nie jest tylko sprawa 
kobiet, sprawa żon. To jest i wasza sprawa. Gdy Ojciec Niebieski, Stworzyciel nie-
ba i ziemi, ustanowił w swej twórczości pierwszych ludzi, mężczyznę i niewiastę, 
do obojga powiedział: „Czyńcie sobie ziemięv poddaną”. Te słowa powtarzamy 
do dziś dnia. Sprawa wychowania rodziny katolickiej jest nie tylko sprawą męża 
czy żony. Oboje mają sprawić, aby rodzina była Bogu poddana.

Widzimy to w Najświętszej Rodzinie Nazaretańskiej, która jest ustanowiona 
jako wzór dla każdej rodziny katolickiej. Gdy Wy, Mężowie i Młodzieży, w nie-
dzielę Laetare będziecie oddawać się Matce Najświętszej, pamiętajcie o waszej od-
powiedzialności za rodzinę katolicką w nowym tysiącleciu Chrztu Polski, w które 
właśnie wchodzicie.

Okres Wielkiego Postu jest w Ojczyźnie naszej w tym roku jednocześnie 
przygotowaniem do odnowienia naszych przyrzeczeń chrztu świętego. Będzie to 
miało miejsce we wszystkich katedrach biskupich i we wszystkich świątyniach 
parafialnych w Wielką Sobotę, czyli w uroczystość wigilijną przed Wielkanocą. 
Już niedługo cały lud Boży otoczy biskupów w katedrach i duszpasterzy w pa-
rafiach. Jak ongiś w naszym imieniu rodzice chrzestni wyznawali wiarę w Boga 
Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego, Ducha Świętego, w Kościół powszechny, 
tak my, odrzekając się ducha złego i wszystkich spraw jego, będziemy w Wielką 
Sobotę wielkanocną czynić to samo.

Do tej doniosłej chwili mamy się przygotować przez rozważania soborowe 
w Jubileuszu posoborowym, ogłoszonym przez Ojca Świętego3, jak również w cza-
sie rekolekcji i misji wielkopostnych, które odbywają się w świątyniach całej Polski.
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IV niedzielę Wielkiego Postu biskupi polscy wybrali również jako dzień od-
czytania Listu apostolskiego Ojca Świętego Pawła VI. List ten został skierowany 
do Narodu polskiego z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Zapoznamy się z histo-
rycznymi wspomnieniami z naszych przeżyć religijnych dziesięciu wieków, które 
Ojciec Święty nam przypomina, a zarazem usłyszymy wyrazy głębokiego uzna-
nia Ojca Świętego dla wierności naszego Narodu Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i Kościołowi. Usłyszymy też zachętę do wierności po wielkim Jubileuszu.

Tak więc, zbliżająca się niedziela będzie brzemienną w religijne przeżycia. 
To niedziela radości, niedziela modlitwy o owoce jubileuszowe, niedziela głosu 
Ojca Świętego, który swoim Listem będzie przemawiał we wszystkich kościołach 
całej Polski i niedziela oddania się naszych ojców, mężów i synów w macierzyń-
ską niewolę Maryi.

Gorąco proszę Was, Matki Katolickie, Dziewczęta i Wy, Małe Dzieci, wspie-
rajcie w tym dniu modlitwami kapłanów, waszych ojców, braci i małych bra-
ciszków. Będzie to bowiem ich dzień. Jak w roku ubiegłym oddawały się Matce 
Najświętszej matki, żony i dziewczęta, tak w roku Tysiąclecia mają to uczynić 
ojcowie, mężowie, młodzieńcy.

WIELKI JUBILEUSZ TYSIĄCLECIA CHRZTU NARODU

Jest to, Najmilsze Dzieci, wielki rok. Niedługo, 9 kwietnia, w Wielką Sobotę 
upłynie tysiąc lat od chwili, gdy Mieczysław I, książę gnieźnieńsko-poznański, 
pod wpływem swej chrześcijańskiej małżonki Dąbrówki, przyjął chrzest święty. 
Data historyczna, kalendarzowa tego Jubileuszu przypadnie po Wielkiejnocy, dnia 
14 kwietnia.

Doniosła to chwila. Nieraz na upamiętnienie doniosłej chwili sadza się drzewo, 
jakiś dąb wieczysty. Do dziś dnia na północnym wybrzeżu naszej Ojczyzny, w ziemi 
warmińskiej, niedaleko od Fromborka, w miejscowości, która nazywa się Kadyna, 
pokazują dąb, któremu liczą ponad tysiąc lat. Pięciu mężczyzn nie zdoła objąć jego 
pnia, a pod jego konarami może pomieścić się około dwa tysiące ludzi. Rósł tysiąc 
lat i rośnie do dziś dnia. Gdy Wy, Dzieci szkolne, będziecie kiedyś w tamtych stro-
nach z wycieczką turystyczną, to poproście, aby Wam ten dąb pokazano.

Nie wiemy, kto go tam przed tysiącem lat posadził. Był to maluchny żołądź. 
Ale ponieważ rósł wytrwale przez tysiąc lat, dlatego dzisiaj wszyscy go podziwiają.

Można to przenieść na ten moment, gdy książę Mieczysław I pochylał swoje 
czoło pod wodami chrztu świętego. Tak, jakby ktoś maleńkie ziarno wiary wrzucał 
w ziemię polską. Od tej chwili w Polsce Kościół wytrwale, przez dziesięć wieków, 
chrzcił młode i stare serca polskie. I czyni to do dziś dnia. Do dziś dnia woła: „Ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jak ochrzcił Was, Matki 
i Ojcowie, tak chrzci i wasze dzieci i chce chrzcić je w nowym wiary tysiącleciu.
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Chrzest księcia Mieczysława można porównać do tego małego owocu, 
z którego wyrósł dziś tysiącletni dąb pod Kadyną. Od tego pierwszego chrztu 
Naród katolicki rozrósł się przez dziesięć wieków, zapuścił swoje korzenie w zie-
mię polską i wygląda tak potężnie jak ten dąb. I również liczy sobie tysiąc lat. 
Niełatwo i nieprędko się to stało. Trzeba było wiele wysiłku, żywej wiary, gorącej 
miłości i niebotycznej nadziei. Trzeba było walki, wierności, obrony naszej wiary 
na każdym kroku, aby tego drzewa wiary, zasadzonego przed tysiącem lat, nikt 
nam nie zniszczył.

Właśnie dlatego, że nasi praojcowie nie pozwolili zniszczyć tego drzewa 
wiary, zaszczepionego przed tysiącem lat, dzisiaj Mieczysław liczy sobie w pol-
skiej Ojczyźnie trzydzieści milionów swoich współbraci w Chrystusie. Tyle 
nas bowiem jest, mniej więcej, w dzisiejszej Polsce, którą nazywamy Narodem 
katolickim.

Wspominając zasługi naszych praojców dla naszego chrześcijaństwa, musi-
my na ich czele postawić odważnego pogańskiego księcia, który pierwszy z ksią-
żąt rządzących Polską, przyjął chrzest i zgiął swoje kolana przed nieśmiertelnym 
Królem wieków, Jezusem Chrystusem. Z Chrystusa, z Ewangelii Chrystusowej 
i świateł wiary Naród nasz czerpał te owoce, którymi żyje do dziś dnia.

W czasie Mszy Świętej kapłan odczytał z ambony dwa urywki Pisma 
Świętego. Obydwa mówią o wodzie. Pierwszy, ze Starego Przymierza, wspomi-
na wędrówkę ludu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej4. Gdy im zabrakło 
wody na pustyni, wtedy, na rozkaz Boży, Mojżesz laską ze skały wyprowadził 
wodę i napiły się wszystkie dzieci Izraela i ich dobytek.

A drugi obraz, to Chrystus przy studni Jakubowej w rozmowie z Samarytanką5, 
która też przyszła po wodę. Chrystus prosił, by Mu podała wody. Rozpoczęła 
się dziwna rozmowa. Chrystus powiedział: Woda, którą bierzesz stąd, jest taka, 
że znowu będziesz pragnęła. Ale Ja jestem Źródłem Wody Żywej. Kto pije z tej 
wody, nie łaknie na wieki.

Obydwa te obrazy, jak tłumaczą nam liturgiści, odnoszą się do przyszłego 
źródła wody żywej, do chrztu, w którym my wszyscy jesteśmy ochrzczeni. To źró-
dło, które z woli Chrystusa wypłynęło i spływa na nas wszystkich, sprawia, że kto 
czerpie z tej wody chrztu świętego, ten nie łaknie, ale będzie miał życie wieczne.

Te dwa teksty Pisma Świętego przypominają nam chrzest święty, którego 
Tysiąclecie będziemy obchodzili w Ojczyźnie naszej. Zapewne, dawno umarł 
książę Mieczysław, który pierwszy przyjął chrzest. Umarła jego żona, Dąbrówka, 
która z pobratymczych Czech przyniosła swojemu przyszłemu małżonkowi 
i nam Krzyż i Ewangelię. Umarł bohaterski syn Mieczysława, Bolesław Chrobry. 
Umarło wielu królów, hetmanów, mędrców, ochrzczonych przez Kościół w Polsce. 
A Kościół wytrwale chrzcił. Ochrzczeni Polacy umierali i szli do Ojca, który kie-
dyś, jak Syna swojego, wskrzesi ich z martwych. Ale gdy umierali ochrzczeni 
Polacy, ze swojego chrześcijańskiego życia pozostawiali spuściznę, dorobek, któ-
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ry trwa. Oni umierali, ale pozostawała Polska chrześcijańska, pozostawał Naród 
ochrzczony, który dotrwał do czasów dzisiejszych. Dlatego też mówimy nie tylko 
o Tysiącleciu ochrzczonych Polaków, ale i o Tysiącleciu ochrzczonego Narodu. 
I temu nikt w Polsce zaprzeczyć nie zdoła i nie chce.

MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ – ZNAMIENIEM CHRZEŚCIJAŃSTWA

Znacie ciężkie przeżycia naszych ostatnich miesięcy po liście biskupów 
polskich do biskupów całego świata. Wszyscy, którzy się tą sprawą zajmowali 
za granicą czy w Polsce, nawet tacy, którzy nie wierzą, przyznawali, że Polska jest 
krajem katolickim.

Nic w tym dziwnego, że biskupi polscy przemawiają do biskupów innych 
narodów katolickich. Mają do tego prawo. Nic dziwnego, że mówią po chrześci-
jańsku. Przecież, zgodnie z tym, co napisano, nie można od nas wymagać języka 
niechrześcijańskiego. My mamy dać świadectwo prawdzie. Od tego jesteśmy my, 
biskupi, kapłani i ludzie ochrzczeni.

A najważniejsza prawda katolicka, znak, że jesteśmy chrześcijanami: 
„Po tym was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden 
ku drugiemu”6. Najważniejsze przykazanie to: „Będziesz miłowałv Pana Boga 
twego: z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, a bliź-
niego twojego, jako samego siebie”. Nikt nie może być wyłączony od tej chrze-
ścijańskiej miłości. I to tak dalece, że nawet to najtrudniejsze z Chrystusowych 
przykazań: „Miłujcie nieprzyjaciołyv wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają 
w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was” – też nas 
obowiązuje.

My, biskupi katoliccy, w tym okresie dla nas trudnym – gdy tyle krzywdy 
nam wyrządzono, gdy takimi zarzutami nas obrzucono – i w takiej sytuacji musi-
my być chrześcijanami do końca. Dlatego też i tym naszym rodakom, którzy nie 
zrozumieli nas i nie wiedzą, na czym polega chrześcijaństwo, mamy do powiedze-
nia jedno: Modlimy się za prześladujących i potwarzających nas.

Możemy ze spokojnym sercem powiedzieć, że nie płaciliśmy złem za złe, 
kamieniem za kamień, obelgą za obelgę, ale modliliśmy się za prześladujących 
i potwarzających nas. Bo to jest chrześcijaństwo. Ono jest otwartym sercem, wy-
ciągniętymi ramionami, otwartymi drzwiami. Dopiero to daje jakieś rozwiązanie 
na tym świecie.

Przypomnę Wam niewielką książeczkę młodego pisarza polskiego, który 
zginął w obronie Ojczyzny7. Pozostała po nim piękna nowelka, w której zastana-
wiał się nad duchem, który rządzi naszym Narodem. A widząc wielkie przemia-
ny, gdy niekiedy miłość usiłowano zastąpić nienawiścią, zastanawiał się, czym 
można zwalczyć nienawiść. I dał taką odpowiedź: największą nienawiść można 
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zwyciężyć tylko miłością. Tę odpowiedź pozostawił jako testament dla młodych 
pokoleń polskich.

Mówił Apostoł: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobremv zwyciężaj”. Tak 
czyniąc, gdy przeciwnikowi swojemu podasz chleb, zamiast kamienia, jakobyś 
węgliv żarzących nasypał na głowę jego.

Gdybyśmy wszyscy zapiekli się w nienawiści, to mielibyśmy w Narodzie taki 
obraz, jaki powtarza się w niejednej rodzinie, gdy mąż nie otworzy ust do żony, 
a żona do męża. I co z tego? Do czego to prowadzi? Gdyby ludzie przestali z sobą 
rozmawiać, gdyby odmówili sobie otwartego serca, zapiekliby się w nienawiści, 
świat zatrzymałby się w swoim rozwoju. Tam, gdzie nie ma miłości, nie ma postę-
pu. Wiemy, że nienawiść prowadzi do śmierci.

Już widzieliśmy te rozległe pola, na których nienawiść zmagała się z niena-
wiścią, pozbawiając życia najwartościowszych ludzi i zawalając ziemię grobami, 
a piece krematoryjne trupami. Do czego to wszystko ma doprowadzić?

Przed naszymi oczyma staje obraz ukrzyżowanego Boga, który nie otworzył 
ust swoich. Patrząc na ten krzyż, moglibyście powiedzieć: przegrał, bo dał się 
ukrzyżować.

Szukajcie pod tym krzyżem tych, co Go krzyżowali, żołnierzy, faryze-
uszów, doktorów zakonnych. Może mi powiecie, jak się nazywali ci, co przybijali 
Chrystusowe dłonie gwoźdźmi do krzyża? Nie wiecie! Nic o nich się nie mówi. 
Zapomniano o nich, poszli w niepamięć, bo oni nienawidzili. Ale nie poszła w nie-
pamięć postać Tego, o którym mówimy, że na krzyżu przegrał. Gdy każdego z Was 
zapytam, jak się nazywał ten Człowiek, odpowiecie: Jezus Chrystus, Syn Boży, 
Zbawiciel. Ileż umiecie o Nim powiedzieć, chociaż umarł blisko dwa tysiące lat 
temu? Dlaczego o Nim pamiętamy? – Bo umarł za nas z miłości, bo powiedział: 
„Nie masz większej miłości nad tę, gdy ktoś duszęv swoją daje za braci”.

Krzyż jest sztandarem miłości. To jest jedyny sztandar, który ocalał na świe-
cie. Wszystkie inne spróchniały, zniszczały, podarły się. A ten sztandar trwa. Z ta-
kim upodobaniem, nie tylko w Wielkim Poście, przychodzicie na Drogę krzyżo-
wą, na Gorzkie żale i pamiętacie, że Ten, który za nas cierpiał rany i zdawałoby 
się przegrał na krzyżu – zwyciężył przez miłość. Gdyby nienawidził, nic byśmy 
o Nim nie wiedzieli, ale ponieważ miłował, pozostał w naszym sercu, w naszej 
pamięci, w naszych umysłach, które są stworzone do miłości i rozumieją miłość, 
a wstydzą się nienawiści. Uważamy, że w znaku krzyża jest zwycięstwo i wołamy: 
„Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna”8.

Najmilsze Dzieci! Chrześcijaństwo dlatego trwa na tym świecie, że jest pra-
wem miłości, a miłość nie umiera. Chociaż stale jest prześladowane, ciągle się od-
nawia, bo ma wielkiego sprzymierzeńca w każdym z Was, w każdym waszym ser-
cu, dojrzałym czy malutkim. Chrześcijaństwo to miłość, a człowiek jest stworzony 
do miłości. Tylko miłość zwycięża. Tylko ona przetrwa wszystko. Chociaż „dziś 
trwają i wiara, i nadzieja, i miłość, tych troje, ale – jak mówił Apostoł – ponad to 
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wszystko większa jest miłość”9. Ona wyrasta z Boga, który jest Miłością i jest 
przyniesiona przez Syna Umiłowania Bożego, oddanego przez Ojca pod Serce 
Matki pięknej miłości, która nam Go dała jako znak najdoskonalszej miłości. To 
jest chrześcijaństwo.

Wasi biskupi mówią o miłości najtrudniejszej. Miłować tych, którzy nas mi-
łują, to łatwo. Ale miłość najtrudniejsza to: „Miłujcie (nawet) tych, którzy was 
mają w nienawiści. Dobrze czyńcie tym, którzy wam źle czynią”10. „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. To jest gwarancja trwania i Kościoła, 
i chrześcijańskiego Narodu.

Najmilsze Dzieci! W tej ziemi przez dziesięć wieków umierali ochrzczeni 
Polacy, ale pozostał do tej pory i trwa Naród ochrzczony. On to właśnie obchodzi 
dzisiaj swoje Tysiąclecie Chrztu. Ochrzczono ongiś Mickiewicza, Krasińskiego, 
Słowackiego, Norwida, Sienkiewicza. Żyli duchem chrześcijańskim, a tworząc 
dzieje chrześcijańskie nie doczekali Tysiąclecia Chrztu Polski, ale pracowali na to, 
aby Naród doczekał. Przez swoją twórczość, piśmiennictwo, przez swój geniusz 
wkładali swojego chrześcijańskiego ducha w kulturę Narodu, który ma kulturę 
chrześcijańską i dlatego może dzisiaj obchodzić swoje Tysiąclecie Chrztu.

Zważcie, jak doniosła jest to chwila! Jest ona dla nas powodem do radości 
i do pokornej modlitwy za przyszłe pokolenia, aby i one szły przez ziemię polską 
w znaku wiary. Jak nasi ojcowie czuwali w domach rodzinnych, aby iskierka wiary 
nie zagasła w dzieciach, tak i Wy siejcie tę samą wrażliwość, aby wasze dzieci, 
które będą żyły w drugim tysiącleciu Chrztu Polski, również przyjęły z waszych 
chrześcijańskich serc najcenniejszy dar i najwspanialsze dziedzictwo: krzyż, który 
jest znakiem miłości, i Ewangelię, która jest światłem w drodze do Boga przez 
ziemię polską.

Oto moment doniosły, moment szczytowy w naszych przeżyciach Polski 
Tysiąclecia. Cały świat się cieszy i wspiera nas modlitwą. Biskupi świata, do któ-
rych pisaliśmy 56 listów i którym w dniu 4 grudnia w Bazylice Świętego Piotra 
ogłaszaliśmy, że w Polsce zbliża się Tysiąclecie, teraz piszą do nas listy i mówią: 
Organizujemy modlitwę za Naród polski. Będziemy się modlić za Was, za Kościół 
w Polsce, za waszą pomyślność, za miłość społeczną wśród Was, za pokój. – 
Zapowiadają, że jeśli tylko będą mogli, to przyjadą do nas, aby razem z nami 
modlić się na Jasnej Górze. I my pragniemy, aby przybyli, aby się razem z nami 
modlili. A szczególnie pragniemy, abyśmy mogli ujrzeć w naszej Ojczyźnie Ojca 
Świętego, czego, jak wiem, i on również pragnie. Był już kiedyś na Jasnej Górze, 
gdy jako młody kapłan pracował w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie11. 
Zapamiętał sobie Stolicę i wspominał o tym, jak z ulicy Książęcej nieraz chodził 
do kościoła Świętego Krzyża i do dziś dnia powtarza napis, który jest tam wyryty 
na cokole: „Sursum corda” – W górę serca, Polacy!

Ojciec Święty chciałby stanąć między nami. Ale wiemy, że jest to sprawa nie-
łatwa. Wymaga ona szturmu do nieba. Dlatego proszę Was, módlcie się o to, aby ta 
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największa radość, która może nas spotkać, istotnie się spełniła. Módlcie się o to, 
aby Jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski był ubłogosławiony przez Ojca chrześci-
jaństwa nie tylko jego Listem apostolskim, który będzie czytany w niedzielę12, ale 
i żywym słowem.

Zanim się to stanie, spełnię życzenie i polecenia Ojca Świętego, który mi 
powiedział: gdziekolwiek po powrocie z Soboru będziesz przemawiał, powiedz 
swojej owczarni, że Papież Polskę zna, kocha ją, czci, podziwia jej wierność Bogu, 
Krzyżowi i Kościołowi, modli się za Polskę katolicką i jej błogosławi.

Najmilsze Dzieci Moje, dziękuję Wam za to, żeście przyszli. Myślę, że nie 
gniewacie się na mnie, że odciągnąłem Was od zajęć i od należnego po ciężkiej 
pracy wypoczynku. Przebaczcie to mi na Jubileusz.

Dziękując za waszą, tak mi drogą, obecność, pragnę imieniem Ojca Świętego 
Was, tu obecnych, wasze rodziny, całą parafię, historyczne miasto Sochaczew, 
okolicę, waszego Duszpasterza13 i kapłanów, którzy tu przybyli, pobłogosławić 
apostolskim błogosławieństwem papieskim.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 1 IV [19]66, M[aria okońska] † S.W.”.

1 Zob. tekst nr 2, przyp. 7.
2 Dominica Laetare, czyli niedziela radości, jest IV niedzielą Wielkiego Postu, zwana tak od 

słowa antyfony na Wejście: „Laetare, Jerusalem – Ciesz się, Jerozolimo”.
3 Paweł VI, Konstytucja apostolska Mirificus eventus z 7 grudnia 1965 ogłaszające nad-

zwyczajny Jubileusz dla wszystkich diecezji w związku z zakończeniem Soboru Watykańskiego II, 
który trwał od 1 stycznia do 29 maja 1966. Zob. również tekst nr 5.

4 Zob. Wj 17,1-7.
5 Zob. J 4,1-42.
6 BWuC 36 – J 13,35.
7 Ksiądz Prymas mówi o Eugeniuszu Małaczewskim i jego zbiorze nowel Koń na wzgórzu, 

Kraków 1922.
8 Z hymnu Vexilla Regis prodeunt – Sztandary Króla wznoszą się; BrR prior (1961).
9 Por. 1 Kor 13,13.

10 Por. Mt 5,44.
11 W 1923 (maj–listopad) mons. J. B. Montini, późniejszy papież Paweł VI, był sekretarzem 

Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
12 List apostolski Pawła VI był odczytany w IV niedzielę Wielkiego Postu. Zob. aneks III.
13 Proboszczem parafii w latach 1958–1978 był ks. Zygmunt Dejciński (1906–1990).
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55

WESEL SIĘ, JERUZALEM...
Rozważanie na IV niedzielę Wielkiego Postu

Warszawa, kościół Świętego Krzyża, 20 marca 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Rozważania nasze na IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy od an-
tyfony na Wejście. Brzmi ona zgodnie ze słowami Izajasza Proroka: „Laetare, 
Jerusalem – Wesel się, Jeruzalem. A wszyscy, którzy je miłujecie, spieszcie tu gro-
madnie; bierzcie udział w jego radości, którzyście społem się smucili; radujcie się 
i nasycajcie rozkoszą – tutaj u źródeł waszej pociechy”1.

Kościół Chrystusowy wędruje dzisiaj w Rzymie do Świętego Krzyża 
Jerozolimskiego2. W naszej Stolicy przyszliśmy do kościoła Świętego Krzyża, 
który możemy – jako świątynię katolicką i narodową zarazem – uważać za praw-
dziwą świątynię Krzyża Chrystusowego i krzyża narodowego. Łączymy się 
z Ojcem Świętym, który prawdopodobnie nawiedzi dzisiaj Bazylikę Świętego 
Krzyża Jerozolimskiego i poślemy mu od Świętego Krzyża warszawskiego nasze 
braterskie dary modlitwy i wsparcia go w tym wielkim i trudnym urzędzie rozra-
dowywania przez Kościół Boży smutnego i udręczonego świata.

IV niedzielę Wielkiego Postu nazywamy w liturgii krótko: dominica Laetare 
– niedziela radości, niedziela „Wesel się”. W krajach południowych panuje zwy-
czaj, że właśnie w tę niedzielę ludzie obdzielają się pierwszymi kwiatami – róża-
mi. Kościół, który przystosowuje się do przeżyć ludzkich, ubiera się dzisiaj w ró-
żowe szaty liturgiczne, odkładając na bok fioletowe szaty pokutne. Nas wszystkich 
przyzywa ku radości, bo oto upływa już połowa „festa quadragesimalia” – świąt 
wielkopostnych, jak mówi liturgia. Jednocześnie w Kościele Bożym odbywa 
się wewnętrzna przemiana pod wpływem wielkopostnych rozważań, modlitwy 
i Gorzkich żali3, które właśnie przed laty w tej świątyni zaczęto śpiewać. Ludzie 
muszą zaczerpnąć duchowego oddechu, bo Kościół Boży, mocami Chrystusa, ży-
jącego w nim i uświęcającego swój Kościół, daje odpocznienie i przygotowuje 
do radości wielkanocnych. „Wesel się, Jeruzalem”, i zgromadzajcie się wszyscy, 
którzy je miłujecie. Bierzcie społem udział w radościach naszych.

Jest to zaproszenie Matki-Kościoła do wszystkich dzieci Bożych, utrapio-
nych, udręczonych, przygnębionych, aby nie przywiązywały zbyt wielkiego zna-
czenia do smutków, którymi świat jest wypełniony, aby miały wiarę, że ich „smu-
tek w radośćv się obróci”.
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WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO JEDYNA

Chrystus często tak upominał uczniów swoich. Zapowiedział wprawdzie, aby 
nie poddawali się utrapieniom tego czasu. Potrzeba bowiem, aby Syn Człowieczy 
udał się do Jeruzalem, tam był pojmany, wydany w ręce Żydów, oplwany, ubiczo-
wany, spotwarzany i na śmierć skazany. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.

Zapowiadając nowy ład Boży na świecie, Chrystus Pan jednocześnie wska-
zał nadzieję Kościoła aż do skończenia świata. Co Chrystus Pan przeżył na sobie, 
musi w jakimś wymiarze odtwarzać się nieustannie na wszystkich Jego dzieciach: 
„Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, ale słuchajcie, Jam zwyciężył 
świat”4. „Na świecie ucisk mieć będziecie5, ale wiedzcie, że smutek wasz w radość 
się odmieni”. Przystoi maluczko udręczonym jednakże doznać radości, pociechy 
i odmiany – często powtarzał święty Paweł Apostoł.

Do nas należy, Najmilsze Dzieci, pamiętać o tym, o czym może na moment 
zapomnieli uczniowie Chrystusowi, że potrzeba, aby Syn Człowieczy był wyda-
ny, ale ostatecznie zapowiedział, że: „trzeciegov dnia zmartwychwstanę!”. W ży-
ciu Kościoła tylko w jeden dzień jest Wielki Piątek, a potem przychodzi Wielka 
Niedziela. Dlatego Kościół nam to przypomina, abyśmy nie uważali, że z życiem 
chrześcijańskim wiążą się nieodłącznie tylko same krzyże.

Jeden z żyjących jeszcze ludowych artystów malarzy, na Śląsku Cieszyńskim, 
wśród wielu swoich drzeworytów – szkiców, wykonał taki, na którym człowiek 
wspina się po drzewcu krzyża do Chrystusa Ukrzyżowanego. Na Chrystusa sypią 
się krzyże całego świata. Ten biedny człowiek, jakimś uczuciem wiedziony, porywa 
jeden z tych krzyży i odrzuca, jak gdyby chciał uwolnić Chrystusa Pana od ich gradu.

Przeżywamy niekiedy, Najmilsze Dzieci, podobne stany, w czasie których 
człowiek wpada w udrękę, że nieustannie jest wydawany w cudze ręce, że go bi-
czują, że nieustannie go potwarzają i krzyżują. Bywają niewątpliwie takie chwile 
w życiu ludzkim. Ale jak potrzeba było, aby Syn Człowieczy to wszystko wycierpiał 
i tak wszedł do chwały, trzeba też, abyśmy wszyscy, którzy idziemy tą drogą, byli 
doświadczani, abyśmy nie przez powodzenie, lecz przez krzyż weszli do chwały. 
Człowiek mądrzeje nie przez łatwe powodzenia, tylko przez krzyż. Raz wytknięta 
przez Chrystusa droga jest drogą ludzkości. Jest to droga pełna nadziei chrześcijań-
skiej i optymizmu, bo ona zawsze się kończy zmartwychwstaniem i życiem.

Chrystus żyjący w Kościele przez dwadzieścia wieków, Chrystus uświęca-
jący narody – tak jak nasz Naród od wieków dziesięciu – zawsze nas prowadzi 
do Ojca, gdzie nagotował radość wielką tym, którzy Go miłują. Jest ona tak wiel-
ka, że „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowiecze nie 
wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują”6.

Jesteśmy dziećmi nadziei, dziećmi Bożej miłości, wspieranymi wiarą, któ-
ra jest kośćcem, kręgosłupem naszego życia. Wiemy, że wiara góry przenosi. 
Wiemy, że do nas należy zwycięstwo, które zwycięża świat – wiara nasza! Wiemy, 
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Najmilsze Dzieci, że nikt na świecie, żadna instytucja, żadna potęga nie ma za-
pewnionego wiecznego trwania, nie ma gwarancji zmartwychwstania. Ale każdy 
z nas tu obecnych, i Wy, Dojrzali, i Wy, Małe Dzieci, my wszyscy mamy gwaran-
cję wiecznego życia – zmartwychwstania. Chrystus nas zapewnia: „Kto wierzy 
we Mnie, chociażby i umarł, żyć będzie, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”7. 
„Potrzeba, abyście i wy zmartwychwstali, jako Ja zmartwychwstałem”8.

Ta nadzieja ożywia Kościół Chrystusowy właśnie w Wielkim Poście, gdy 
stawia krzyż przed naszymi oczyma i każe śpiewać tak umiłowane przez polski 
lud Gorzkie żale, zrodzone w tej świątyni, w której przeżywaliśmy Gorzkie żale 
Chrystusa i gorzkie żale naszego Narodu. Ostatecznie jednak żyjemy i jesteśmy. 
Tak często skazywani byliśmy na śmierć, a jednak zmartwychwstaliśmy. Często 
zdawało się, że noc naszego życia nie skończy się, a jednak się skończyła.

Przypomnę zdarzenie, które przeżyłem sam w roku 1944 na placu Teatralnym. 
Był to drugi dzień uroczystości wielkanocnych. Przyjechałem do Warszawy z po-
bliskich Lasek. Czekałem na tramwaj. Wszyscy, którzy w Warszawie wtedy żyli, 
wiedzą, jaka to była ciężka noc dla Narodu i Stolicy. Koło grupki ludzi czekających 
na wysepce tramwajowej przechodzili żołnierze niemieccy. Niektórzy na pół pija-
ni. Widząc ten obraz, mimo woli się uśmiechnąłem. Jakiś stojący koło mnie męż-
czyzna pyta mnie, tak po warszawsku: Czego się ksiądz śmiejesz? – Nie odpowie-
działem. Wystąpił do mnie z mową: Wierzysz ksiądz? Chrystus zmartwychwstał 
i Polska zmartwychwstanie! I zaczął krzyczeć na cały plac Teatralny. Wierzysz 
w to, ksiądz, czy nie wierzysz? Tylko to mnie martwi – mówi – że orły polskie 
zrywają. Obejrzałem się. Pod teatrem na cokole po pomniku Bogusławskiego, 
był – jak w całej Warszawie w tym dniu – przyklejony wielki jagielloński orzeł, 
którego Podziemie wyszperało w jakimś gmachu ministerialnym i okleiło nim, 
na pociechę Stolicy, całe miasto. To mnie smuci – powiada. Ale, jak Boga kocham, 
Chrystus zmartwychwstał i Polska zmartwychwstanie. Wierzysz ksiądz?

Moi Drodzy, cóż wart ksiądz, który nie wierzy w zmartwychwstanie Pańskie 
i nie wiąże zmartwychwstania Syna Bożego ze zmartwychwstaniem i żywotem 
tych wszystkich, którzy wierzą w imię Jego?!

Przypominam Wam to dzisiaj, w przededniu Zmartwychwstania, w niedzielę 
Laetare, gdy Kościół Boży wzywa do radości nas, odradzanych z wody i Ducha, 
i bijących się w piersi „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata”. „Wesel się 
Jeruzalem i gromadźcie się wszyscy, którzy je miłujecie”. Oto radość liturgiczna.

INNE POWODY DO RADOŚCI

W Ojczyźnie naszej mamy dziś dodatkowe powody do radości. Dzisiejszą 
niedzielę Laetare biskupi polscy wybrali jako niedzielę modlitwy o łaski dla na-
szego Narodu, obchodzącego Tysiąclecie Chrztu. Weszliśmy w rok 1966, rok 
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Tysiąclecia. Rok, w którym mamy uczcić przez wielkie „Te Deum” Narodu Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego, dziękując Mu, że w szeregu różnych narodów i nasz 
przed tysiącem lat został powołany do Kościoła Chrystusowego, który omył nas 
wszystkich wodami chrztu świętego i przez to uczynił Ciałem Chrystusowym 
i członkami Jego Ciała. Zespolił nas, Najmilsze Dzieci, w lud Boży, ludv święty, 
lud nabycia, królewskie kapłaństwo. Od tysiąca lat trwamy przedziwnie mężnie, 
cierpliwie i ufnie w ramionach Kościoła Chrystusowego.

Ten rok jest rokiem tysiącznym od chwili, gdy – według opinii historyków 
– w dniu 14 kwietnia 966 roku książę gnieźnieńsko-poznański Mieczysław I, pod 
wpływem swej żony Dubrawy, przyjął wraz ze swoją drużyną książęcą chrzest 
święty prawdopodobnie na Ostrowie Lednickim. Dubrawa przybyła z Pragi, 
w otoczeniu misji chrześcijańskiej, która przygotowała księcia do chrztu. Naród 
wprawdzie nie stał się jeszcze wtedy chrześcijański, ale chrzest Mieszkowy był 
jak gdyby ziarnem rzuconym w ziemię, w glebę Narodu, jak gdyby maleńkim 
owocem potężnego dębu, jaki koło Fromborka w miejscowości Kadyna liczy 
sobie ponad tysiąc lat. Każdy, kto pójdzie pod te rozlegle konary, pod którymi 
może się zmieścić ponad dwa tysiące ludzi, kto ogląda ten potężny pień, które-
go pięciu ludzi nie zdoła objąć, myśli, jak się to stało? Przecież kiedyś był to 
maleńki, niepozorny owoc. A co z niego wyrosło, budząc dziś podziw ogląda-
jących? Turyści niech nie omijają tego miejsca, niech zobaczą to drzewo. Ono 
dużo mówi.

Tak było i z chrztem Mieszkowym. Był on dla Narodu chrześcijańskiego jak 
gdyby skromnym owocem dębu. Gdy raz wpadł w ziemię, wspierany przez łaskę 
Bożą i Kościół, zapuścił korzenie w glebę duszy Narodu, wzrastając nieustannie. 
Po dziesięciu wiekach stał się dla trzydziestomilionowego Narodu, który bądź co 
bądź przez wszystkich uważany jest za Naród katolicki, jako to wielkie drzewo.

Tę chwilę sprzed tysiąca lat, tak brzemienną w swoje następstwa, będziemy 
czcili w tym roku. Przygotowywaliśmy się do niej przez dziewięć lat Wielkiej 
Nowenny. A teraz wsparci wspaniałym, dziewięcioletnim rachunkiem sumienia, 
mamy w Wielkim Poście przygotować się do Wielkiej Soboty wigilijnej. W tym 
dniu we wszystkich katedrach i świątyniach parafialnych otoczymy biskupów 
i kapłanów i razem z nimi powtórzymy, jako świadomi chrześcijanie: Odrzekam 
się ducha złego i wszystkich spraw jego. Wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga 
Syna, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół Święty. Chcę być ochrzczo-
ny. Jestem ochrzczony, świadom następstw, które przyjmuję na siebie. Wyciągam 
wnioski i próbuję na miarę udzielonej mi łaski, na miarę miłości, na jaką zdobyć 
się mogę, być wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi 
i jego pasterzom. Oto radość, ku której się zbliżamy.

Aby ją spotęgować, biskupi polscy zarządzili na niedzielę Laetare modli-
twę w całej Polsce, o wszystkie łaski, jakie możemy otrzymać podczas obchodu 
Tysiąclecia Chrztu Polski.
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO

Do naszych radości przyłożył się również Ojciec Święty Paweł VI. Jego List 
czytany był dzisiaj we wszystkich świątyniach całej Polski. Ojciec Święty daje w nim 
wyraz swej radości, że Naród nasz dochował wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. 
Nie są przesadą słowa: „Polonia semper fidelis”9. Znając nasze słabości, możemy 
bić się w piersi, niemniej jednak, wiemy, że ochrzczeni Polacy pozostawili po sobie 
dziedzictwo – Naród, o którym mówimy, że jest Narodem ochrzczonym, że jest 
Narodem chrześcijańskim, Narodem wiernym Bogu, Chrystusowi, Kościołowi.

W swoim Liście Ojciec Święty wspomina wielkie postacie dziejowe, któ-
re odeszły. Umierali wielcy rodacy, ochrzczeni Polacy, ale ich życie, ich dzieła 
weszły w dzieje Narodu, stworzyły spuściznę narodową, wytworzyły obyczaj 
narodowy, związały nas z kulturą chrześcijańską katolickiego świata. Zostaliśmy 
ogarnięci potężnymi wpływami duchowymi Kościoła, umocnieni dorobkiem du-
chowym kultury katolickiej tylu narodów. Odtąd, jak to w rodzinie bywa, dzieli-
liśmy się naszym dorobkiem duchowym i korzystaliśmy z dorobku duchowego 
innych narodów. Na tym polega współpraca narodów katolickich.

Ojciec Święty to widzi, uznaje i wypowiada swoją radość z powodu tego wkła-
du duchowego, który Naród nasz wniósł w życie i kulturę chrześcijańską całego 
świata. A jednocześnie wypowiada swą radość z tego, że umiejętnie korzystaliśmy 
z dorobku duchowego innych narodów. Umierali ochrzczeni Polacy, ale pozostawał 
Naród, który dzięki dorobkowi duchowemu ochrzczonych Polaków ma chrześci-
jańskie dzieje, chrześcijańską kulturę, obyczaj chrześcijański i chrześcijański do-
robek dziejowy. Naród do tej chwili pozostał chrześcijański. Teraz tylko o to się 
modlimy, aby biorąc umiejętnie to, co podle drogi swojej dziejowej spotyka, wszedł 
w wiary nowe tysiąclecie równie wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi.

Dzisiaj, czytając List Pawła VI i modląc się pokornie do Dawcy wszelkich 
łask, jednocześnie odwołujemy się do naszych ojców, mężów, synów i braci, aby 
zajęli postawę wewnętrzną pełną gotowości oddania się w macierzyńską opiekę 
i niewolę Maryi, która od początku stała pod krzyżem Chrystusowym, stoi pod 
krzyżem Kościoła i pod krzyżem naszego Narodu. Ona to, jak wierzymy, przyj-
mie wasze umysły, wole i serca, aby się pokrzepiły, aby szczególnie umysły na-
szej inteligencji polskiej były umysłami otwartymi, konsekwentnymi, a nie trzciną 
chwiejącą się od wiatru; aby umiały czerpać to, co jest z miłości, a odrzucać, co 
jest z nienawiści. Niech łatwo rozpoznają, dzięki swojej wyjątkowej inteligencji, 
jaką się odznacza Naród polski, zło od dobra i rozróżniają to, co jest ku pokojowi, 
odrzucając nienawiść, niepokój i nieufność. To wszystko nie jest godne prawdzi-
wych inteligentów. Pragnę, abyście nie byli jako trzcina chwiejąca się od wiatru, 
lecz byście umieli, Najmilsi, dawać dowody roztropnej dojrzałości, czerpiąc do-
świadczenie z naszej ojczystej przeszłości, z wkładu Kościoła w życie naszego 
Narodu. Umiejcie oceniać wkład Kościoła w dzieje Narodu, a oceniając obiektyw-
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nie i z szacunkiem ten wkład, zajmujcie pozycję szacunku do Kościoła, którego 
jesteście dziećmi i którym też Wy jesteście.

Z TYCH NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ

Trzeba więc, abyście umieli czerpać z miłości, którą jest Kościół, jako nadprzy-
rodzona organizacja miłości, a którą Kościół ma przez Chrystusa, umiłowanego Syna 
Bożego, od Ojca, który jest Miłością. Od tego Ojca, który Syna umiłowania swego 
umieścił pod Sercem Matki pięknej miłości i tam zespolił Słowov Przedwieczne 
z człowieczeństwem, posyłając Boga-Człowieka do dzieci Bożych, aby nauczyły 
się żyć w miłości, poznawać jej smak, zaufać miłości, nauczyć się tego, aby wszyst-
ko działo się w miłości. Chrystus uczył, że z mnóstwa praw, wystarczą te dwa: 
„Będziesz miłowałv Pana Boga swego, będziesz miłował bliźniego swego”. Na nich 
opiera się cały Zakon i Prorocy. Gdy te dwa przykazania miłości będą wykonane, 
można będzie, Najmilsze Dzieci, zrezygnować z wielu kodeksów, zbiorów, z wielu 
najrozmaitszych rozporządzeń, bo czyny nasze będą w miłości, a tylko one trwa-
ją. Wiara i nadzieja ustaną, ale największa z nich jest miłość, bo tylko ona buduje.

Najmilsze Dzieci, życzę Wam, synom Narodu inteligentnego, abyście roz-
poznali smak miłości i na tej podstawie oceniali wartość faktów i zdarzeń. Jeżeli 
w nich jest miłość, jeżeli prawda jest czyniona w miłości, można się z nią pogo-
dzić, zaufać, przyjąć. Taka ocena, Najmilsze Dzieci, daje wewnętrzną wolność 
i swobodę, bez której nie ma radości.

Sobór Watykański II, otwierając się na świat współczesny, odwoływał się tak 
często do wypróbowanej mocy prawa miłości. Kościół rezygnował z wielu przepi-
sów prawnych, z wielu zadawnionych, wiekowych niemal instytucji, które odgra-
dzały od siebie ludy, i odwołał się do miłości. Czy nie był znamienny i wymowny 
ten akt w dniu 7 grudnia 1965 roku, gdy papież Paweł VI przyjął na oczach dwu i pół 
tysiąca biskupów katolickich przedstawiciela Patriarchy Konstantynopolitańskiego 
Atenagorasa, w którego obecności został odczytany dekret znoszący zadawnione, 
dziewięć i pół wieków trwające ekskomuniki, dzielące Wschód i Zachód?

Gdy zostało to odczytane na auli soborowej, gdy Papież przyjął w objęcia 
wysłannika Patriarchy Konstantynopolitańskiego, burza oklasków niosła się pod 
kopułę Świętego Piotra, a może echo dotarło aż do Konstantynopola, gdzie wła-
śnie wysłannik Papieża, kardynał [Lawrence] Shehan z Baltimore, czytał orędzie 
Papieża o tej samej treści10.

Znosimy bariery, bo one nic nie dają, bo dzielą narody i ludy, umacniając je 
w nienawiści i niechęci. W nieznanym momencie zmobilizowane, mogą rozpętać 
taką siłę nienawiści, że sami siebie nią zamordujemy, chociażbyśmy innych godzili.

Dając takie przykłady miłości, Kościół na Soborze szedł bardzo odważnie 
naprzód. Świadczy o tym chociażby Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła 
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w świecie współczesnym. Świadczy odważny czyn Pawła VI, który jednego dnia 
opuścił Watykan i w ciągu 36 godzin udał się do Nowego Jorku, aby przedstawi-
cielom państw i potęg współczesnych powiedzieć, że Sobór uchwalił w swojej 
Konstytucji apel pokojowy do narodów11. Pokój, o który w ONZ się walczy nie 
zawsze skutecznie, bo niekiedy brak tych sił, których świat dać nie może, potrzeb-
nych do utrzymania pokoju.

Pamiętam powrót Pawła VI do Bazyliki Piotrowej. Po zakończeniu sesji ge-
neralnej o godzinie 12.15 czekaliśmy na Papieża, który właśnie lądował na lotni-
sku. W pewnym momencie dano nam znać, że Papież zbliża się do placu Świętego 
Piotra. Wtedy Prezydium Soboru, do którego i ja należałem, wyszło do drzwi 
Bazyliki Piotrowej. Tam powitaliśmy Papieża, który prosto z samolotu przyszedł 
na aulę soborową, aby w ten sposób niejako dać wyraz, że trzeba dzisiaj wszystko 
połączyć i powiązać.

Tam przemawiał odważnie do ludzi i przedstawicieli państw katolickich, 
chrześcijańskich, niechrześcijańskich i pogańskich. Tu przynosi to message poko-
jowe i wiąże ONZ z Soborem, w nadziei – którą wypowiada chociażby w modli-
twie o pokój, jaka w tych dniach została nakazana przez Papieża – że dopiero gdy 
siły Boże, siły Chrystusowe, siły Ewangelii, siły miłości Bożej wejdą w wysiłki 
i trudy ludzkie, wtedy może uratuje się ludzkość od zagłady. Innej drogi nie ma!

My już się przekonaliśmy w czasie ostatniej strasznej wojny, że rozpętane 
do nieograniczonej potęgi siły nienawiści nie są twórcze i nie budują. Czy mieli-
byśmy wracać do tych prób, które nie zdały egzaminu życiowego? Czy nie trzeba 
odważnie podjąć nowe wysiłki, uruchomić nowe moce, aby ratować człowieka, 
rodziny, narody, państwa, kultury, całą rodzinę ludzką i glob ziemski przed ko-
smiczną katastrofą unicestwienia?

W takich tragicznych chwilach, choć jeszcze niebeznadziejnych, Kościół 
śpiewa spokojnie: „Wesel się, Jeruzalem”. Śpiewa nadal Psalm 56: „Niech Cię 
wyznają Panie wszystkie ludy, niech Cię wyznają wszystkie narody, a ziemia wyda 
owoc swój”12. Najlepsze Dzieci, mamy tyle pogody i optymizmu, że wiara nasza, 
wsparta postawą miłości i nadzieją, na pewno odnowi oblicze ziemi. Stąd opty-
mizm i radość Kościoła. Stąd i nasza radość, która przebija poprzez wszystkie 
smutki. Musimy się przebijać przez wszystkie cmentarzyska, ruiny i morze nie-
nawiści, aby być wyższymi, jako chrześcijanie, od wszystkiego, co nas spotkać 
może, chociażby to było najboleśniejsze, najbardziej dokuczliwe, choćby było 
największą udręką. Trzeba zło dobrem zwyciężać – poucza Apostoł. „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobremv zwyciężaj, bo tak czyniąc węgliv żarzących nasy-
piesz na głowę przeciwnika”.

Niedawno pewien banalny pisarz napisał: „Najbardziej zawstydzasz wroga, 
gdy mu powiesz: ja cię kocham”. Wyczytałem to w jednym z warszawskich pism. 
Wiele można znaleźć mądrości nawet w zwykłym rowie, gdzie żaby sobie żyją, ale 
trzeba mieć otwarte, ludzkie serce, ludzką myśl godną Boga, który Ciebie uczynił 
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istotą rozumną i wolną, abyś umiał posługiwać się w wolności twoim rozumem 
i sercem. To daje radość.

Właśnie my, Polacy, na progu Tysiąclecia Chrztu, po dziesięciu wiekach do-
świadczeń chrześcijaństwa, wspierani przez Kościół, mamy podstawę do takiej 
pogodnej radości. Tak Was do niej zachęcam, Dzieci Najmilsze, tak Was zapra-
szam! Za kilka tygodni będziemy śpiewali: Porzućcie smutki, otrzyjcie łzy, a ja 
bym chciał, byście to zaraz, dzisiaj zaczęli czynić, abyście jako ludzie mądrzy 
umieli wznieść się własną mądrością i inteligencją ponad małostki, dokuczliwo-
ści, głupstewka, ponad drobiazgi, które może niekiedy Was niepokoją, zasiewając 
lęk w waszej duszy. Rzućcie to wszystko w kąt, to już nic niewarte. Tym się nie 
przejmujcie. Bądźcie wyżsi ponad wszystko, bądźcie bardziej dojrzali, rozumni, 
wewnętrznie wolni i miłujący dobro. Czyńcie wszystko w miłości, nawet prawdę 
czyńcie w miłości. Jest to zachęta, którą Wam, Najmilsze Dzieci, zostawia Prymas 
Polski w kościele Świętego Krzyża warszawskiego w niedzielę Laetare, gdy Rzym 
modli się w kościele Świętego Krzyża Jerozolimskiego.

Po uroczystościach Wielkiej Soboty i po milenijnej Wielkanocy zapraszam Was, 
Najmilsze Dzieci, na wielką uroczystość w dniu 3 maja, gdy na Jasnej Górze dzię-
kować będziemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez Bogurodzicę Dziewicę, 
za to, że Polska jest zawsze wierna. Będziemy przez Nią ślubować wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. W Jej macierzyńską niewolę oddawać się będzie-
my za wolność Kościoła w świecie i w naszej Ojczyźnie. To będzie dopiero radość!

A cóż będę obiecywał Wam, którzy wierzycie w żywot wieczny? Nieraz mnie 
tak ubawi, gdy dobrzy ludzie spotkawszy biskupa śpiewają mu „Sto lat”. Żartuję 
sobie wtedy i mówię: Moje dzieci, to jest za mały dla mnie program, bo ja wierzę 
w żywot wieczny. Cóż to jest dla mnie sto lat? I dla Was, cóż to znaczy? My wierzy-
my w żywot wieczny i śpiewamy to w Credo każdej niemal Mszy Świętej. To jest 
radość!

Niech ta radość i wiara czyni Was, Najmilsze Dzieci, naprawdę synami wol-
ności. Mówił Apostoł: „Nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. Którą to wol-
nością Chrystus nas obdarował”13.

Pochylcie głowy wasze. Waszą wolność umysłów, woli i serc ku radości 
– pobłogosławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 MszRz (1965).
2 Bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy w Rzymie na Wzgórzu Laterańskim powstała ok. poł. 

IV wieku. Znajdują się tu relikwie Krzyża Świętego. Jest to jeden z 40 kościołów stacyjnych w Rzymie, 
nawiedzanych od IV wieku w Wielkim Poście; wyznaczony na IV niedzielę Wielkiego Postu.

3 Nabożeństwo pasyjne zapoczątkowane przez ks. Michała B. Tarłę, proboszcza kościoła 
Świętego Krzyża w Warszawie w 1704.



382

1966, marzec

4 BWuC 36 – J 15,20.
5 BWuC 36 – J 16,33.
6 Por. 1 Kor 2,9.
7 Por. J 11,25; J 6,40.
8 Por. 1 Kor 15,12-20.
9 Polska zawsze wierna.

10 Zob. tekst nr 6, przyp. 8.
11 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
12 Por. Ps 66(67),6-7.
13 Por. Lekcja z formularza Mszy Świętej na IV niedzielę Wielkiego Postu; MszRz (1965) – 

Ga 4,31.
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MODLITWA O OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ  
NAD JUBILEUSZOWYMI OBCHODAMI TYSIĄCLECIA

Milenijny dzień modlitwy o owoce polskiego Tysiąclecia

IV niedziela Wielkiego Postu – Laetare, 20 marca 1966

Bogurodzico! Matko Kościoła i Matko nasza! Jasnogórska Królowo Polski 
i Dziewico Wspomożycielko!

W obliczu Twego Syna, utajonego w Najświętszym Sakramencie, polecamy Ci 
milenijne obchody Tysiąclecia Chrztu naszego Narodu. Zechciej być Gospodynią 
naszych polskich Godów. W Twoje najlepsze, najtroskliwsze, macierzyńskie dłonie 
składamy wszystkie milenijne uroczystości. Spraw, aby odbyły się w spokoju, wol-
ności i radości, ku większej chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego, z pożytkiem 
duchowym wszystkich Polaków, dla dobra Kościoła świętego.

Jak Ty wyśpiewałaś swoje Magnificat miłości i wdzięczności za Wcielenie 
Syna Bożego, tak my z Tobą i przez Ciebie pragniemy wyśpiewać Trójcy Prze-
naj świętszej „Te Deum” całego Narodu z wdzięczności za chrzest, Krzyż i Ewan-
gelię, za tysiącletnią drogę Polski w ramionach Kościoła Chrystusowego.

Dopomóż nam przygotować się jak najlepiej do ponowienia obietnic chrztu 
świętego w Wielką Sobotę. Niech dzień ten stanie się wstrząsem sumień i najlep-
szym startem do drogi w nowym tysiącleciu.

Daj nam moc, abyśmy odrzekając się złego ducha, zerwali z obojętnością re-
ligijną, z najmniejszym cieniem nieufności do Kościoła świętego i jego hierarchii.



383

1966, marzec

Obdarz nas gorliwością nowo nawróconych, odwagą i męstwem chrześci-
jańskim, byśmy byli gotowi raczej śmierć ponieść aniżeli zdradzić Krzyż i Kościół 
Twojego Syna.

Maryjo! Królowo Polski i Matko Kościoła! Polecamy Ci najważniejsze 
wydarzenie naszego polskiego, chrześcijańskiego Millennium – wielki dzień 
3 maja, w którym cały Naród ustami Prymasa Polski i biskupów, w obecności 
przedstawicieli duchowieństwa, wszystkich stanów i zawodów oraz Polonii za-
granicznej zostanie oddany Tobie na Jasnej Górze w wieczystą niewolę miłości 
za wolność Kościoła świętego w Ojczyźnie naszej i na całym świecie.

Będą to jakby polskie „Gody Tysiąclecia” w naszej polskiej „Kanie 
Jasnogórskiej”. Jak byłaś na godach w Kanie, jak byłaś przedziwnie obecna 
w dziejach naszego Narodu, a zwłaszcza w okresie Wielkiej Nowenny, tak – prosi-
my Cię pokornie – „Przybądź nam Miłościwa Pani ku pomocy” i bądź szczególnie 
obecna wśród nas teraz, na przełomie tysiącleci, na polskich Godach milenijnych.

A jak w Kanie Galilejskiej na Twoją prośbę Jezus uczynił pierwszy cud 
i przemienił wodę w wino, tak Ty, najtroskliwsza Matko i Królowo Polski, zaradź 
naszym brakom i słabościom, zakryj grzechy i ułomności i spraw cud przemie-
nienia... „Przemień duszę, serca, czyny, miłosierdziem Twego Syna!”.

Prowadź, Matko, Twoje dzieci w wiary nowe tysiąclecie. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.
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KONSTYTUCJA PASTORALNA O OBECNOŚCI KOŚCIOŁA  
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Warszawa, Bazylika Archikatedralna Świętego Jana,  
20 marca Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Dzisiejszą, IV niedzielę Wielkiego Postu Kościół Chrystusowy rozpoczyna 
od słów Introitu: „Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy je miłujecie, spiesz-
cie tu gromadnie; bierzcie udział w jego radości, którzyście społem się smucili. 
Radujcie się i nasycajcie rozkoszą – tutaj u źródeł waszej pociechy”1.
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Te słowa posłużą nam jako kanwa dla naszych rozważań soborowych. Już po raz 
czwarty w tej bazylice archikatedralnej zbieramy się, aby – zgodnie z poleceniem 
Ojca Świętego Pawła VI, który nakazał Jubileusz posoborowy2 – wysłuchiwać prze-
mówień dotyczących konstytucji, dekretów i deklaracji Soboru Watykańskiego II.

W tej konferencji pragnę mówić, Dzieci Najmilsze, o najobszerniejszym 
z dokumentów soborowych. Jest to tak zwana Konstytucja pastoralna o Kościele 
w świecie współczesnym. Pracował nad nią Sobór przez szereg lat i została ogło-
szona na Sesji Publicznej w dniu 7 grudnia roku ubiegłego. Ponieważ jest bardzo 
rozległa, nie jestem w stanie w jednej konferencji wyczerpać tej obfitej treści, 
którą ona zawiera. Podam tylko najbardziej zasadnicze tematy poruszone w tej 
Konstytucji. Sama nazwa Konstytucji „O obecności Kościoła w świecie współcze-
snym” już wskazuje, że jest to jak gdyby wychylenie się Kościoła Chrystusowego 
na ulice, na rozstajne drogi, między płoty i opłotki.

W szeregu dokumentów ogłoszonych przez Sobór najbardziej zasadniczy, 
podstawowy, a zarazem bodaj najbardziej trwały jest dokument zwany Konstytucją 
dogmatyczną o Kościele. O tym dokumencie już była tutaj mowa. Nazywam ten 
dokument najtrwalszym, bo zawiera naukę dogmatyczną, teologiczną, ściśle 
określoną, będącą podstawą dla naszego życia w Kościele Bożym. Odsłania on 
wewnętrzną organizację, wewnętrzne działania, powiązania i zależności nasze 
w Kościele. Lud Boży, w którym Jezus Chrystus żyje, działa, ożywia i uświęca. 
Maryja obecna w życiu, w działaniu misterium Chrystusa i Kościoła. Z tego Ludu 
Bożego wyprowadzony jest porządek hierarchiczny: biskupi, ustanowieni przez 
Chrystusa, i kapłani powołani przez biskupów. A dalej, świeccy katolicy ze swo-
imi zadaniami, zwłaszcza w życiu rodzinnym, w codziennym bytowaniu – wszy-
scy korzystający z kierownictwa hierarchii. Obok nich zakony męskie i żeńskie. 
Wszyscy społem: papież, biskupi, kapłani, świeccy katolicy, zakony są powoła-
ni do świętości i do współdziałania z ostatecznymi zadaniami Kościoła Bożego. 
Krótko, w kilku zdaniach, jest to właśnie ta podstawowa Konstytucja dogmatycz-
na o Kościele, o której była mowa.

SOBÓR ODPOWIADA NA NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Ale ten Kościół, Najmilsze Dzieci, nie żyje gdzieś w obłokach. On żyje 
na tej ziemi. Chrystus, Słowov Przedwieczne, Bóg-Człowiek, który przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy, ukształtowane przez Ducha Świętego, związał się przez to ludz-
kie ciało z rodziną ludzką i stanął na jej czele. Wcielił się nie tylko w konkretne 
ciało, ale i niejako w Kościół, a więc w nas wszystkich, a przez nas, chrześcijan, 
w życie ludzkie, w codzienne sprawy człowieka zdążającego przez ziemię Bożą 
do Ojczyzny niebieskiej. Ten właśnie Chrystus, żyjący w Kościele, a więc w nas 
wszystkich, razem z nami wchodzi w świat Boży.
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Za godzinę wszyscy rozejdziecie się po mieście i każdy z Was wróci do swo-
jego środowiska, w którym żyje i spełnia zadania życiowe. Ale tam poniesie z sobą 
Chrystusa, którego posiada: Światło, które otrzymał, wzmocnioną i przymnożoną 
wiarę, ożywioną miłość, wyostrzoną nadzieję. Właśnie przez wiarę, nadzieję i mi-
łość my wszyscy, Najmilsze Dzieci, wnosimy w świat i w codzienne życie rodziny 
ludzkiej na tym świecie tego Chrystusa, który już żyje w misterium Kościoła.

Świat, oczywiście, ma swoje wielkie sprawy, swoje bóle, kłopoty i cierpienia. 
Jak człowiek ochrzczony, żyjący Bogiem, uświęcony przez Kościół, nieustannie po-
uczany i upominany, ma sobie poradzić ze złożonymi, trudnymi, codziennymi spra-
wami, problemami i kłopotami? Jest ich tak wiele! Ma te kłopoty każdy z nas, każda 
niemal rodzina, naród, państwo i wszystkie państwa. Są one w życiu osobistym, 
w wychowaniu, w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturalnym, za-
wodowym, w życiu międzynarodowym i w życiu całej rodziny ludzkiej. Tak wiele 
namnożyło się tych kłopotów, iż nieraz zastanawiamy się, dlaczego właśnie teraz 
jest ich tak wiele. Nieustannie mówi się o różnych kryzysach. Mówi się o kryzysie 
rodziny, wychowania, moralności, nawet o kryzysie wiary. Mówi się o kryzysie mał-
żeństwa, moralności małżeńskiej. Mówi się o kryzysach w życiu publicznym, o kry-
zysach społecznych, gospodarczych, politycznych, międzynarodowych, jak gdyby 
na tym świecie już nic nie istniało w stanie spoczynku, tylko nieustannie wszystko 
w stanie wrzenia. Wszędzie coś boli, wszędzie męka, wszędzie: nie dotykaj tego 
problemu, tej sprawy. Tak bardzo jest udręczona współczesna ludzkość.

Gdy Sobór rozpoczął swoją pracę, z całego świata – ze wszystkich niemal na-
rodów wrażliwych na Chrystusa, Jego Ewangelię, mających kontakt z Kościołem 
– podniosły się wołania: Zajmijcie się na Soborze tymi wielkimi sprawami, zaj-
mijcie się naszymi kłopotami, bo oto cała rodzina ludzka – jak jest powiedziane 
we wstępie tego dokumentu – jest wprawdzie pełna nadziei i jej nie traci, ale jest też 
pełna udręk. Zachodzą głębokie przemiany we współczesnym życiu, w dziedzinie 
społecznej, w postawach i odczuciach psychologicznych, moralnych, religijnych. 
Doznajemy wszyscy jakiegoś zakłócenia równowagi świata współczesnego.

Jednocześnie są tęsknoty, które wyprowadzają każdego człowieka z jego 
osobistego życia. Każdego z nas interesują nie tylko sprawy własnego domu, ale 
niemal całego świata. Wystarczy jakiś drobny zatarg na drugiej półkuli, gdzieś 
na wyspach Oceanii, natychmiast cały świat o tym mówi, a może niepokoi się. 
Współczesny rodzaj ludzki ma coraz to więcej pytań, zagadnień‚ niepokoi. 
Każdego dnia otwarte radio wyrzuca na podłogę naszego spokojnego mieszkania 
tyle kłopotów całego świata.

Z tych zmiennych warunków naszego bytowania i Sobór zdaje sobie sprawę. 
Nasze spokojne izby, chaty, mieszkania, nazywaliśmy dotychczas pokojem: jeden 
pokój, dwa pokoje, trzy pokoje we własnym mieszkaniu. A teraz im więcej tych 
pokojów, tym pełniejsze są one niepokoju. Jacyś dziwni lokatorzy zagęścili nasze 
mieszkania i docierają tam, gdzie powinniśmy żyć w pokoju i spokoju. Przez tele-
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fon, radio, telewizję, przez najrozmaitsze drogi, cały świat dociera do naszego życia 
osobistego. Jak bardzo zmieniły się warunki naszego bytowania. O wiele łatwiej 
niekiedy wytrzymać w domu z niecierpliwym człowiekiem, z niesfornymi dziećmi. 
Jak łatwo z nimi się porozumieć, bo najbardziej swarliwy człowiek się zmęczy, ale 
nigdy nie męczy się radio i telewizja. Wszystkie swoje męki wyrzuca po prostu 
do naszego pokoju i z pokoju czyni niepokój. Ale to jest tylko drobny odcinek życia.

Ten niepokój jest nie tylko w domu, jest on i na ulicy, chociaż się walczy z ha-
łasem. Jest on w pracy, chociaż są regulaminy i przepisy, jak należy pracę regulo-
wać. Jest on w środkach komunikacji wszystkich rodzajów, wszystkich sposobów 
komunikowania, tak że ludzie mówią: jeszcze najwygodniej w powietrzu się lata, 
tam jest najmniej niepokoju. Chociaż ostatnio, gdy byłem na Soborze i musia-
łem lecieć z Rzymu do Mediolanu, też zauważyłem, że w samolocie było dużo 
ludzi, którzy mieli wiele niepokoju, który udzielał się innym, najspokojniejszym 
ludziom. A więc, jako na ziemi, tak i w przestworzach, ludzie tworzą mnóstwo 
męki i niepokoju.

Kościół to wszystko ma przed oczyma. Ojcowie Soborowi jakoś to zareje-
strowali i próbowali, przynajmniej w ogólnych zarysach, odpowiedzieć na ludzkie 
męki. Ułożyli więc dokument, który mam w ręku. Ma on dwie części. Pierwsza 
mówi o Kościele i o powołaniu człowieka, druga – o niektórych bardziej palących 
problemach współczesnych. Pozwólcie, że taką szkolną metodą, jak siedzieliby-
śmy w ławkach, omówię przynajmniej najważniejsze tematy. Niestety musicie 
stać, ale dzięki Bogu ja też stoję, więc jest nam łatwiej.

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Jestem w tej chwili w części pierwszej tego dokumentu. Przypomnę jego 
ogólną nazwę: „O Kościele i o powołaniu człowieka”. Pierwsza część posiada 
cztery rozdziały. Omówię niektóre. Rozdział I, najbardziej zasadniczy, mówi 
o godności osoby ludzkiej, o godności człowieka.

Na Soborze Kościół naprzód zaczął o tym mówić, bo stwierdzono, że w cza-
sie międzywojennym, a zwłaszcza w czasie ostatniej wojny i dziś współczesny 
człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest w różny sposób urażany 
w swojej ludzkiej godności.

Nie muszę w tej chwili przytaczać tych najrozmaitszych, niekiedy drastycz-
nych przykładów, w jaki sposób człowiek współczesny jest niedoceniony w swo-
jej godności. Jak bardzo jest poniewierany. Jak niekiedy jest postawiony poniżej: 
rzeczy, materii, maszyny, fabryki, warsztatu pracy, warunków codziennego życia, 
zwyczajnego surowca. Nie mnóżmy tych bolesnych przykładów. Ale powiedzmy 
sobie, co o tym mówi Sobór. Chociaż Sobór jest świadom, że człowiek w swo-
jej osobowości jest przyplamiony grzechem pierworodnym – tak jak może być 
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przyplamiony piękny obraz przez psotnego chłopca – jednakże, pomimo to, nie 
jest zniekształcony. Bóg nas ukształtował jako ludzi rozumnych, wolnych i miłują-
cych, którym może trudniej teraz dążyć do prawdy, trudniej miłować, dążyć do do-
brego, bo te wszystkie nasze dążenia zostały zakłócone przez grzech. Jednakże 
człowiek może się przebijać przez swoje osobiste słabości, przez zakłócenia 
do prawdy, wolności i miłości, bo są w nim elementy Bożej prawdy, Bożej miłości 
i Bożego dobra. Gdy człowiek nawiąże do nich, wtedy może, zwłaszcza z pomocą 
zbawczego dzieła Chrystusa, z pomocą łaski uświęcającej, z pomocą sakramen-
tów świętych i modlitwy, przezwyciężać te hamulce, które przez grzech zostały 
nałożone na rozum, wolę i serce. Przezwyciężając te hamulce, może jednakże osią-
gnąć prawdę – z pomocą rozumu i wiary; wolność – z pomocą łaski uświęcającej; 
i miłość – z pomocą przykładu, jaki nam daje Chrystus i Jego przykazania miłości 
Boga i bliźniego.

Bardzo dużo mówimy o grzechu i Sobór też mówi o nim, ale pamiętajmy, 
że on tylko przyplamił człowieka, ale nie zniekształcił. Osoba ludzka, człowie-
czeństwo, nie jest zrujnowane. Człowiek jest tylko odrobinę chory. Po to właśnie 
przyszedł Lekarz Boży, który wie, że lekarza potrzebują chorzy i źle się mający. 
On nas przez Kościół-Matkę nieustannie leczy z naszych grzechowych chorób. To 
naprzód przypomina Konstytucja, przedstawiając wspaniałą godność człowieka. 
A zwłaszcza godność jego rozumu, przez który człowiek dąży do prawdy i do mą-
drości; godność sumienia moralnego, które wprawdzie może się oprzeć każdej 
łasce, największej miłości Boga, niemniej jednakże może się i poddać. I wiemy, 
z doświadczenia osobistego, że człowiek miłości Bożej się poddaje. Wiele sił, wie-
le najrozmaitszych gwałtów nie jest w stanie pozyskać i zdobyć człowieka, ale 
miłość Boża zawsze zdoła to uczynić.

WOLNOŚĆ

Mówiąc o wysokiej godności osoby ludzkiej, Sobór uwydatnia potęgę i wspa-
niałość wolności. Wszyscy jesteśmy powołani do wolności synów Bożych, jak to 
przed chwilą czytał nam kapłan w Lekcji mszalnej3. Widzieliśmy na tym trudnym 
przykładzie, opartym o porównania ze Starego Przymierza, że człowiek jest powo-
łany do tej wolności, którą Chrystus nas obdarował. Mówi się potocznie, że naj-
wspanialszym darem osoby ludzkiej jest wolność i najpotężniejszym pragnieniem 
człowieka jest wolność. Stąd jest ona tęsknotą i dążeniem każdego człowieka. Nawet 
maleństwo, które jeszcze nie umie chodzić, już wyrywa się z rąk matki. Człowiek 
dojrzały też wyrywa się z rąk Bożych i pragnie na własny niejako sposób doświad-
czać wolności, niekiedy nawet aż do granic cierpienia. Wolność jest przez wszyst-
kich wychwalana. Jest ona postawiona jako ideał człowieka po wszystkie czasy, 
chociaż może być przez nas sprawowana w granicach naszej rozumności i miłości.
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TAJEMNICA ŚMIERCI

Jednocześnie Sobór staje wobec przedziwnej tajemnicy śmierci i wszystkich 
dążeń współczesnego człowieka, aby śmierć możliwie opanować. Nie zawsze się 
to udaje, chociaż byśmy przedłużali życie ludzkie. Współczesna medycyna prowa-
dzi do tego z pewnym skutkiem, jednakże, Najmilsze Dzieci, ostatecznie śmierć 
zwycięża. Misterium śmierci da się pokonać i można niejako obronić człowieka 
przed lękiem śmierci, gdy mu się powie: Oto Ja, Zwycięzca śmierci na krzyżu, 
jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.

Kościół wkłada w nas tak potężną wiarę w zmartwychwstanie ciał, iż my 
go oczekujemy w naszym życiu codziennym. Spokojnie oddajemy naszych naj-
droższych matce ziemi, bo wiemy, że ta pokorna służebnica Boża odda w swoim 
czasie nagromadzone prochy Ojcu Niebieskiemu, który jest Stworzycielem i zie-
mi, i człowieka. Nauka Kościoła o zmartwychwstaniu łagodzi niejako tragizm 
misterium śmierci i potęguje wysoką godność osoby ludzkiej.

ATEIZM

Mówiąc o skierowaniu ku Bogu człowieka stworzonego na obraz i podo-
bieństwo Boże, Sobór nie może przemilczeć współczesnych dążeń ateistycznych, 
które starają się odwrócić człowieka od Boga. Rozważa różne postacie ateizmu 
i jego korzenie. Wykazał zrozumienie dla trudnych problemów umysłu ludzkiego, 
który się niekiedy zmaga z każdą prawdą, nawet z Bogiem samym, bo jest synem 
wolności. To Kościół rozumie. Natomiast Sobór ma bardzo poważne zastrzeżenia 
przeciwko tak zwanemu ateizmowi wojującemu, ateizmowi zaprogramowanemu, 
systematycznemu, który zakłada sobie wyzwolenie człowieka od Boga, pozbawie-
nie go wiary, ograniczenie albo też całkowite odsunięcie go od poznania prawd 
wiary. Wobec tego zjawiska, które jest bezsilne, jakkolwiek ma różne postacie, 
Kościół zajmuje swoje negatywne stanowisko.

Kościół zapowiedział, że na Soborze nie będzie wypowiadał żadnych anatem, 
żadnych ekskomunik, jednakże ubolewa bardzo nad tym, że współczesny ateizm, 
zwłaszcza wojujący, poranił wiele dusz ludzkich, obniżył wysoką godność człowie-
ka i ludzkie aspiracje, a nadto ogromnie utrudnił porozumienie się rodziny ludzkiej.

Dlatego też, mówiąc wszystkim wierzącym i niewierzącym o wysokiej god ności 
osoby ludzkiej, Sobór stawia przed oczyma Chrystusa jako Nowego Człowieka, któ-
rego my miłujemy i w którego wierzymy, a inni Go wyczuwają, tęsknią, a może 
szukają. Zawsze On pozostanie Drogą, Prawdą i Życiemv dla każdej osoby ludz-
kiej, ukształtowanej na obraz i podobieństwo Boże.

Oto, Najmilsze Dzieci, pierwszy rozdział, z części pierwszej – „O wysokiej 
godności człowieka”. Jest on najważniejszy w całym dokumencie i najważniejszy 
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jako nauka dla przyszłych pokoleń, idących w świat nowoczesnej techniki, wy-
nalazków i pędów człowieka w przestworza, jak gdyby już na tej ziemi nie było 
dlań miejsca. A wszystkie te pędy mogą być jednakże, Najmilsze Dzieci, wyrazem 
niespokojnego serca ludzkiego, które dotąd jest niespokojne dopóki nie spocznie 
w Bogu. A gdy wielu ludzi nie może Boga dostrzec na tym łez padole, szuka Go 
w przestworzach.

WSPÓLNOTA LUDZKA

Rozdział II mówi o wspólnocie ludzkiej. Wychodzi z tego założenia, że czło-
wiek jest nie tylko „indywiduum”, wyodrębnioną jednostką, jak gdyby całkowicie 
odizolowaną od innych ludzi, nie mającą z nimi nic wspólnego. Człowiek jest nad-
to osobą społeczną, to znaczy całą swoją osobowością indywidualną, jednostkową 
jest skierowany na zewnątrz. Przez swoje oczy badawcze, przez mowę nawiązu-
je kontakty z innymi. Szuka niejako przez słuch szmerów tego świata, a może 
i szmerów duszy. Wyciąga dłonie, jak gdyby wyraz wyciągających się i dążących 
ku sobie serc. Podąża tam i sam na wszystkie strony, pracowitymi i usłużnymi 
nogami, które nawet dla Apostołów mają tak wielkie znaczenie, że nazywa się je: 
„błogosławione stopy zwiastujących pokój, niosących dobro”4.

Jesteśmy istotami społecznymi. Sobór zwraca uwagę na to, że człowiek nie 
jest zamkniętą w sobie pozycją. Musi nieustannie nawiązywać kontakt z innymi. 
Wiemy to już z Księgi Rodzaju. Gdy Bóg stworzył Adama, zauważył, że „biadav 
człowiekowi samemu”. Postanowił: „Uczyńmy pomoc jemu podobną”5 i dał mu 
towarzyszkę życia. W ten sposób powstała matka wszechżyjących – Ewa. Dopiero 
wtedy tych dwoje poczuło między sobą powiązania, których Adam nigdzie przed-
tem nie mógł znaleźć w tak bogatym świecie stworzonym. Tym obojgu przykazał 
Bóg: „Czyńcie sobie ziemięv poddaną”.

Jest więc w człowieku jakaś właściwość wspólnoty i powołanie do wspólnoty. 
Pod wpływem tego powołania człowiek tworzy różne społeczności. Opuszcza ojca 
i matkę, tworzy wspólnotę rodzinną. Powstaje jak gdyby rodzina rodzin – wspól-
nota narodowa. W ramach wspólnoty narodowej, przez najrozmaitsze zagadnienia 
i problemy, powstają wspólnoty i bliskości, sąsiedzkie, gminne, zawodowe – przez 
pracę wykonywaną; wspólnoty powołania, zadań; wspólnoty kulturowe, twórcze. 
To wszystko jest wyrazem wolności osoby ludzkiej. Im więcej jest wspólnot po-
wstających samorzutnie w wyniku wolnego działania osoby ludzkiej, tym życie 
danej społeczności, narodu czy państwa jest bogatsze i owocniejsze.

Dlatego też dążenie społeczne jest prawem człowieka. Wolność tworzenia 
wspólnot społecznych, jednoczenie się, jak się dziś mówi – prawo koalicji, czyli 
zrzeszania się, jest podstawowym prawem osoby ludzkiej. Nie jest ono nadane 
przez żadną społeczność, tylko przez samego Stwórcę. Może być ograniczane, ale 
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to ograniczenie może być szkodliwe dla człowieka, jeżeli jest niesłuszne, jeżeli 
gwałci wolność osoby ludzkiej do zrzeszania się.

Kościół mocno podkreśla ludzką właściwość dążenia do życia społecznego. 
Jednocześnie uwydatnia pewną wzajemną zależność osoby ludzkiej i społeczno-
ści, bo społeczności powstają z ludzi, ludzie tworzą społeczności. Ale rzecz cie-
kawa, człowiek przerasta każdą społeczność. Przychodzi moment, że opuszcza 
społeczność rodzinną, choćby najbardziej kochał ojca i matkę. Łączy się z wy-
braną osobą i tworzą nową rodzinę. Człowiek jest czymś więcej aniżeli rodzina, 
chociaż jest mu ona niezbędnie potrzebna do wychowania i przygotowania się 
do życia.

Człowiek przerasta nawet społeczność narodową. Chociażby najbardziej ko-
chał naród; chociażby swoje życie oddał w obronie ojczyzny, jest prawdą, że na-
ród, którego potrzebuje do pełni rozwoju swojej kultury narodowej, jest jednakże 
śmiertelny, a człowiek nieśmiertelny. Wprawdzie ludzie umierają, a narody trwają, 
ale w dniu ostatecznym nie narody, tylko ludzie powstaną z martwych. Człowiek 
przerasta nawet najpotężniejszy naród, bo okazuje się, że nie ma on pełnej władzy 
nad osobą ludzką.

Podobnie, gdy idzie o społeczność państwową. Społeczność państwowa – jak 
nas poucza Sobór – jest konieczna i doskonała w zakresie własnych celów: organi-
zacji życia doczesnego i współżycia ludzi w ładzie, spokoju, sprawiedliwości. Ale 
my wiemy, że człowiek, który pod wieloma względami potrzebuje społeczności 
państwowej dla pełni swego rozwoju, jest nieśmiertelny, a żadne państwo nie jest 
nieśmiertelne. Państwa giną, nie mając nadziei na zmartwychwstanie. A człowiek, 
któremu państwa pomogły do wychowania, przygotowania i wypełnienia zadania 
życiowego, zmartwychwstaje.

Tak samo można by mówić o innych społecznościach. Są one konieczne dla 
rozwoju osoby ludzkiej. Człowiek jest od nich zależny, ale zawsze je przerasta. 
Tu się raz jeszcze pokazuje wysoka godność osoby ludzkiej. Rodzina, naród, pań-
stwo i inne organizacje społeczne, zawodowe i kulturalne muszą się zawsze liczyć 
z podstawowymi prawami człowieka.

Jednak właśnie przez to, że człowiek potrzebuje tych społeczności do peł-
ni swego rozwoju, musi on pod wieloma względami im się podporządkować. 
Społeczności zaś, które pomagają człowiekowi do osiągnięcia jego rozwoju, mu-
szą zawsze uszanować podstawowe prawa osoby ludzkiej.

Pod koniec tego rozdziału Sobór nam ukazuje przykład Boga Wcielonego, 
który łącząc w sobie Bóstwo i człowieczeństwo wchodzi w życie ludzi i staje się 
wzorem współżycia wszystkich ludzi w pokoju i w miłości. To jest rozdział II 
części pierwszej.
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AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚWIECIE

Następne dwa rozdziały mają doniosłe znaczenie, ale krótko je streszczę. 
Mówią one o tak znamiennej we współczesnym świecie aktywności człowieka, 
niezwykłej jego ruchliwości, ogromnej skrzętności i zapobiegliwości. Sobór oce-
nia te właściwości. Mówi o znaczeniu ruchliwości, pracowitości, przedziwnego 
pędu współczesnego człowieka, który jest bardziej niespokojny niż kiedykolwiek. 
Świadczą o tym wzrastające środki komunikacji, z których prawie wszyscy korzy-
stamy i ciągle jesteśmy niezadowoleni, że one za wolno chodzą. Ciągle się tłuma-
czymy, że nie zdążyliśmy, bo za wolno jechał samochód, pociąg, samolot. Już nam 
to wszystko nie wystarcza.

Mówi się na Zachodzie, że młodzież, mając dostęp do środków komunikacji, 
jak gdyby zatraciła uwagę na świat. Pamiętam, że kiedyś, jako młody ksiądz, gdy 
zwiedzałem Kolonię w Nadrenii, widziałem grupkę młodzieży, chłopców i dziew-
cząt, którzy usadowiwszy się na ziemi z plecakami i bedekerami w ręku, obserwowali 
całymi godzinami wspaniałą elewację gotyckiej, średniowiecznej katedry kolońskiej.

Dzisiaj jest inne zjawisko. Dziś młody człowiek dopada auta, pędzi jak szalony 
do miasta. Wpadł, obejrzał się naokoło, bedekera nie zna, nie interesuje go ani sztu-
ka, ani zabytki. Leci dalej i dalej, bez końca. Jest to zjawisko nowej ruchliwości, któ-
ra może być znakiem tego, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie 
w Bogu6. A może – powiedzmy sobie tak na wesoło – jest to wstęp do lotów trans-
kosmicznych, do których wszyscy się przygotowujemy. Wiemy, że po zmartwych-
wstaniu nasze odrodzone ciała będą niesłychanie ruchliwe. Będą przenikliwe, tak jak 
Ciało Chrystusa. Każdy z nas będzie wchodził przez zamknięte drzwi. Dzisiaj, to nie 
daj Boże. Ale wtedy już nie będziemy dla nikogo szkodliwi i nikt nie będzie szko-
dliwy dla nas. Nie będzie ani złodziei, ani złoczyńców, więc drzwi będą otwarte dla 
wszystkich. Chrystus wchodził przez zamknięte drzwi, ale zaraz na początku mówił: 
„Pokój wam, pokój wam, nie lękajcie się, to Ja jestem, pokój wam przynoszę”7. 
Może, Najmilsze Dzieci, dzisiejsza ruchliwość, aktywność, zapobiegliwość ludzka 
jest przedsmakiem jeszcze dalszych dążeń człowieka.

Sobór usiłuje ocenić znaczenie ruchliwości ludzkiej, ale zarazem wskazu-
je pewne zasady, którymi ona ma się rządzić, ażeby w świecie doczesnym, który 
coraz bardziej zdobywa sobie autonomię, człowiek zmierzał raczej ku dobremu. 
Ostatecznym celem ruchliwości – mówi Sobór – ma być nowa ziemia i nowe nie-
bo. Zapowiada nam to przecież Pismo Święte po ostatecznej katastrofie świata.

ZADANIE KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Rozdział III i IV pierwszej części mówi o zadaniach Kościoła w świecie 
współczesnym i wykazuje, że Kościół nie lęka się tego odmienianego i od-
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mieniającego się świata. Kościół jednak chce w nim być, bo Kościół, tak jak 
Chrystus, jest dla nas i dla naszego zbawienia. Dzisiaj woła się o obecność 
Kościoła w świecie współczesnym, a Kościół nie mówi – nie. Owszem, chce 
w nim być obecny, bo Kościół może pomóc każdemu człowiekowi i społeczno-
ści ludzkiej. Może przyjść z pomocą chrześcijańską tej skrzętności, ruchliwości, 
aktywności, gorączkowej zapobiegliwości współczesnego człowieka, jeżeli po-
każe człowiekowi, że Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem wszystkiego na tym 
świecie jest Chrystus.

Oto jest pierwsza część tej Konstytucji pastoralnej o Kościele w świecie 
współczesnym i o powołaniu człowieka. Krótko przypomnę: I rozdział mówi o wy-
sokiej godności człowieka, II – o usposobieniu społecznym, o charakterze społecz-
nym osoby ludzkiej, III – o aktywności współczesnego człowieka, IV – o tym, jak 
Kościół współczesnemu człowiekowi może pospieszyć z pomocą, że Kościół jest 
nadal aktualny i nie przeżył się.

Chociaż nie brak ludzi o usposobieniu cmentarnym, którzy niepotrzebnie 
poubierali się w garnitury grabarzy i ciągle dzwonią na jakiś pogrzeb, kogoś 
ciągle uziemiają, chowają, i to samo zapowiadają Kościołowi, jednakże, kto wie, 
czy dzisiaj nie silniejsze jest wołanie o Kościół i o jego obecność w świecie 
współczesnym aniżeli te krzyki nowoczesnych grabarzy Kościoła. Nie przejmuj-
my się tym. Chrystus Pan powiedział pewnym ludziom: „Dozwólcie umarłym 
grześć umarłe swoje”8, a wy chodźcie za mną. My też mamy zwyczaj modlić się 
za żywych i umarłych, więc będziemy się modlić za tych, którzy chcą umierać. 
Ale wiemy, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem, i jest Synem Tej, o któ-
rej ciągle śpiewamy „Salve Regina, Vita, Dulcedo et Spesv nostra. – Życie, 
Słodkość i Nadzieja nasza”. Idziemy za Chrystusem i Jego Matką, która dała 
światu Zbawiciela.

Pozwólcie, Dzieci Najmilsze, że przejdę do drugiej części tego dokumen-
tu: Konstytucji pastoralnej o Kościele w świecie współczesnym. Nosi on ogólną 
nazwę: „Niektóre bardziej palące problemy”. Jest tu pięć rozległych rozdziałów. 
Nie wszystkie będę omawiał. Rozdział I mówi o wysokiej godności małżeństwa 
i o opiece nad rodziną. Rozdział II – o postępie kultury i właściwym jej rozwo-
ju. Rozdział III – o życiu ekonomiczno-społecznym; IV – o wspólnocie politycz-
nej, o życiu wspólnoty politycznej, o państwie; V – o obronie pokoju i rozwijaniu 
wspólnoty międzynarodowej. Tutaj jest mowa o unikaniu wojny i pogłębianiu 
wspólnoty międzynarodowej między ludźmi.

Widzimy, że materiał [jest] ogromny, ale pocieszę Was, Dzieci Najmilsze, 
że nie będę go wyczerpująco omawiał, bo bym Was naprawdę zamęczył. A prze-
cież Was przynajmniej trochę kocham. A nawet wydaje mi się, że mocno, ale nie 
chcę się przechwalać.
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O RODZINIE

Rozdział I – o wysokiej godności małżeństwa i o opiece nad rodziną. Jest to 
sprawa bodajże najbardziej nam znana. Przypomnę, że w czasie Wielkiej Nowenny 
zajmowaliśmy się tymi problemami w trzecim, czwartym i piątym roku, gdy 
mówiliśmy o małżeństwie sakramentalnym, o rodzinie Bogiem silnej, młodzie-
ży wiernej Chrystusowi. To wszystko, co przez trzy lata rozważaliśmy, czyniąc 
przedmiotem narodowego rachunku sumienia z naszego chrześcijaństwa, Sobór 
zamknął w jednym rozdziale.

Ale są i inne dokumenty soborowe, które są poświęcone małżeństwu i wy-
chowaniu katolickiemu. Kiedyś do nich wrócimy. Gdy skończy się rok Tysiąclecia 
Chrztu Polski, zajmiemy się systematycznie w pracy na ambonie, w programach 
kaznodziejskiego nauczania, omawianiem dokumentów soborowych. Będą to lata 
pracy posoborowej w całym tego słowa znaczeniu.

Tutaj podaję tylko do wiadomości, że Sobór miał przed oczyma małżeństwo 
współczesne i rodzinę, że zdaje sobie sprawę z trudności, z jakimi się boryka współ-
czesna rodzina. Jednocześnie przypomina świętość małżeństwa, rodziny, uwydatnia 
znaczenie nadprzyrodzone miłości małżeńskiej, zajmuje się problemem małżeńskiej 
płodności, zagadnieniami miłości małżeńskiej, jak ona ma być w pokoju, po chrze-
ścijańsku rozwijana, jak należy wychowywać do chrześcijańskiego małżeństwa.

Może na ten temat szczególnie prasa podejmowała wiele dyskusji, a niekie-
dy podawała pochopne informacje, zwłaszcza gdy idzie o współżycie dwojga. 
Wydawało się niekiedy, że Kościół pójdzie po linii łatwizny współżycia, że może 
ulegnie współczesnemu panseksualizmowi i ogłosi jakieś ułatwienia, które by 
człowieka uwalniały od obowiązków, a nie pozbawiały radości.

Zawsze, Najmilsze Dzieci, pozostanie prawdą, że korzystając ze wszystkich 
popędów ludzkich, człowiek musi się rządzić rozumnością i celowością. Tak samo 
i w tej dziedzinie rozumność i celowość należycie skoordynowane gwarantują 
współżyciu dwojga przynajmniej wzajemny szacunek między sobą. Aby czło-
wiek przez jakiś zwyrodniały panseksualizm nie zapomniał o tym, że jest nie tylko 
ciałem, ale że jest istotą żyjącą, duchem. Że o wysokiej godności osoby ludzkiej 
niekiedy świadczy właśnie ta umiejętność władania sobą, panowanie nad sobą 
i kierowanie w rozumny sposób swoimi naturalnymi popędami i skłonnościami, 
które są zamierzone przez Boga dla szlachetnego zadania przekazywania życia 
w powołaniu małżeńskim. Na tym bym poprzestał.

O POSTĘPIE I ROZWOJU KULTURY

Przeszedłbym do rozdziału II części drugiej, gdzie mowa jest o kulturze współ-
czesnej, o postępie i rozwoju tej kultury, jak należałoby ją rozwijać. Przede wszyst-
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kim Sobór mówi o warunkach, w jakich współcześnie rozwija się kultura ludzka. 
Mówi o tym niezwykłym aktywizmie w dziedzinie kultury. Zawsze jednakże pod-
kreśla, że twórcą kultury jest przede wszystkim osoba ludzka. Chociaż społeczności 
takie jak państwo czy naród mogą stwarzać korzystniejsze warunki dla jej rozwoju, 
jednakże w dziedzinie literatury, poezji, sztuki, malarstwa, rzeźby, teatru, architek-
tury, czegokolwiek, ostatecznie twórcą, sprawcą, natchnieniem jest człowiek.

Znamy wprawdzie wspaniałe mecenaty na terenie Warszawy. Wszyscy ra-
dujemy się śladami mecenatu ostatniego nieszczęśliwego króla Polski, Stanisława 
Augusta, i umiemy opowiadać, co jemu zawdzięczamy. Znany jest też mecenat 
papieży, zwłaszcza papieży Odrodzenia, bo do dziś dnia najwspanialsze budowle 
Rzymu pochodzą z tego właśnie okresu. Ale też wiemy, że jest i zjawisko odwrot-
ne, że jeśli ludzie, oddani twórczości, dla swoich talentów znajdują zbyt wygodne 
gniazdko, to w tym wygodnym gniazdku zasypiają jakoś talenty. Wtedy nadmier-
nie protegowana albo też zmonopolizowana kultura twórcza prowadzi do jej upad-
ku. Są takie przykłady.

Z drugiej strony ciekawym faktorem twórczym dla kultury jest niekiedy męka 
i cierpienie ludzkie, nawet niedostatek i nędza. Wystarczy przytoczyć przykłady 
kilku nazwisk: [Adam] Mickiewicz, [Juliusz] Słowacki, poniekąd [Zygmunt] 
Krasiński, zwłaszcza [Cyprian Kamil] Norwid, który umarł w żebraczym przytuł-
ku Świętego Kazimierza w Paryżu. Przecież to byli ludzie żyjący w niedostatku, 
nędzy, umierający niekiedy na gruźlicę, jak nasz Chopin. Nie mieli protektorów 
wspaniałych, a patrzcie, wyżywili Naród w najtrudniejszych chwilach.

Znamy też przykłady, gdy twórczość literacka otoczona popularną opieką two-
rzy miernoty i wiemy, że tych miernot jest nieraz tak dużo. Mierne talenty, które się 
nie przebijają przez mękę, trud, boleść, bo mają szerokie plecy i głęboko trzymają 
rękę w kasie państwowej. Dlatego też przy sprzyjających warunkach właściwie nie 
można się doczekać talentów. I właściwie jest teraz okres „beztalencia” w dziedzi-
nie literatury, poezji, nawet architektury, co doskonale widzimy [w] budownictwie 
nowoczesnych państw. Takiego „beztalencia” właściwie dawno się nie widziało.

Jednak trzeba zawsze pamiętać, i o tym przypomina Sobór, że człowiek wła-
ściwie jest sprawcą kultury. Dlatego też trzeba nam stworzyć odpowiednie wa-
runki, ażeby mógł w wolności i swobodzie swoje talenty i zdolności rozwijać, 
a przynajmniej ich nie gasić.

Tutaj Sobór podaje niektóre zasady niezbędne dla należytego rozwoju kultu-
ry ludzkiej. Szczególnie daje przykłady, w jaki sposób duch chrześcijański może 
ożywić kulturę. Widzimy na przykład w okresach żywotnego chrześcijaństwa, 
chociażby w czasach renesansu, jak wspaniale rozwijała się kultura światowa, oży-
wiona przecież duchem chrześcijańskim.

Niedawno na wystawę do Ameryki powieziono najwspanialsze dzieło mło-
dzieńczego talentu Michała Anioła Buonarrotiego, powstałe w męce straszliwej 
człowieka, który stracił przyjaciela. Spalono go właśnie na stosie we Florencji. 
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Z tego powstała Pietà, czyli Chrystus zdjęty z krzyża [i spoczywający w] ramio-
nach Matki. Jest to tak wspaniałe dzieło sztuki, iż uważano, że musi być na wysta-
wie światowej w Nowego Jorku. Papież Jan XXIII zgodził się. Pojechało, wróciło. 
Byliśmy świadkami powrotu. Wszyscy lękali się, żeby nie poszło na dno morskie, 
ale wróciło. Nieraz wydaje się nam, że chyba nie ma wspanialszego dzieła geniuszu, 
jak właśnie Pietà Michała Anioła Buonarrotiego, która ściąga uwagę całego kul-
turalnego świata. Powstała w męce człowieka, który tracił przyjaciela. Najmilsze 
Dzieci, jest to przykład na marginesie, jak niekiedy ludzkie cierpienie wspiera ta-
lent człowieka, jak go wyostrza i jak olbrzymie znaczenie ma dla twórczości.

Oczywiście, rozdział II – o rozwoju kultury – jest bardzo bogaty w treść. Nie 
sposób o wszystkim mówić. Ale wskazuje on na to, że ducha współczesnej kultury 
w każdej dziedzinie – jeśli nie ma się zubożyć, po prostu zagubić w swej beztreści 
i beztematyce – trzeba ożywiać pierwiastkami żywej wiary ducha chrześcijańskie-
go, które są wybitnie płodne dla kultury.

Niedawno byłem w Gnieźnie. Raz jeszcze przeglądałem katalogi zabyt-
ków na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Tyle słyszycie ciągle o uwstecznie-
niu Kościoła, że jest zacofany, nic dla Narodu nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. 
Przeglądałem sobie ten ogromny, grubszy od tego brewiarza zeszyt i zobaczyłem, 
że wszystkie zabytki, wszystkie dzieła sztuki, które są na terenie jednego tylko po-
wiatu gnieźnieńskiego, znajdują się albo w katedrze prymasowskiej w Gnieźnie, 
albo w kościołach: w Strzelnie, Kruszwicy, Trzemesznie lub innych okolicznych. 
Jest to chyba odpowiedź wystarczająca na to, jak Kościół umiał popierać kulturę 
twórczą i jakie natchnienie jej dawał. To wskazanie na przyszłość.

O ŻYCIU EKONOMICZNYM

Rozdział III części drugiej mówi o życiu ekonomicznym i społecznym. Jest 
to problem ciekawy. Mogło się nieraz wydawać, że przecież te sprawy nie należą 
do Ojców Soborowych. Przecież są to teologowie, są to chyba przede wszystkim 
myśliciele, filozofowie, czemuż więc zajmują się sprawami społecznymi i eko-
nomicznymi? Nie wiem, ilu było ekonomistów wśród biskupów na auli soboro-
wej. Przynajmniej o sobie mogę powiedzieć‚ że w swoim czasie, studiując prawo 
na [Katolickim] Uniwersytecie Lubelskim, kończyłem również Wydział Ekonomii 
Społecznej. Nie wiem, czy jeszcze był jakiś biskup, który miał za sobą również 
wydział ekonomii społecznej. Mniejsza z tym. Ale Sobór uważał, że i ta sprawa 
należy do niego, bo skoro się woła o obecność Kościoła w świecie współczesnym, 
to i w tym olbrzymim, bogatym świecie twórczości ekonomicznej muszą jakoś 
zaznaczyć się wpływy Ewangelii.

Właśnie dzisiaj czytano nam przykład, jak Chrystus, wrażliwy na głód swo-
ich słuchaczy, zatroszczył się o nich prawdziwie po Bożemu. Problem głodu nad 



396

1966, marzec

Jeziorem Tyberiadzkim rozwiązał z pomocą pięciu chlebów i dwóch rybek, którymi 
nakarmił pięć tysięcy mężów9. A Wy, Drogie Matki, wiecie, że nasi kochani mężowie 
mają apetyty godne uwagi. Nakarmił ich, a jako skrzętny Gospodarz kazał zebrać 
ułomki, których było 12 koszów. Czy należało to do Chrystusa? W innym miejscu 
mówił: „Nikt mnie nie ustanowił dzielnikiem majątku”10. Powiedział też: „Oddajcie, 
co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu”11. To wszystko prawda.

Ale zarazem okazuje się – Sobór, Najmilsze Dzieci, to rejestrował – że jest 
ogromny rozwój ekonomii, przerost produkcji, a jednocześnie ponad półtora mi-
liarda ludzi w tylu państwach i w wielu narodach głoduje i nie dojada. A więc cze-
goś tu brak. Zabrakło jakiejś siły współczesnej ekonomii. Narzekaliśmy dotych-
czas na to, że kapitalizm wieku ubiegłego stworzył pojęcie „homo oeconomicus” 
– człowieka gospodarczego, którego jak gdyby szczytem istnienia i sensem istnie-
nia było gospodarowanie. Narzekano jednocześnie, że ekonomia, zwłaszcza kapi-
talistyczna, zbyt była nastawiona na dochód za wszelką cenę i wyzysk za wszelką 
cenę; że stworzyła nieludzki system wyzysku sił ludzkich przez pracę na akord. 
Nie umiała posłuchać Chrystusowego: „Godzien jest pracownik zapłaty swojej”12. 
Tych narzekań było mnóstwo.

Stąd doktryny, ruchy społeczne, walki społeczne, walki klasowe i tak dalej. 
I nadzieje, że może nowy powstanie ład i porządek. Sobór rejestrował głosy przy-
chodzące zewsząd i widział, że pomimo wysiłków ludzi, pomimo istniejących pro-
gramów, pomimo walk ekonomicznych, mimo tych olbrzymich praw i w materiale 
ludzkim, i w materiale produkcyjnym, jednakże nadal istnieje w świecie ludzkim 
„rerum novarum cupiditas”13 – pragnienie odmiany. Ludzie pomimo wszystko nie 
są zadowoleni ze swoich osiągnięć.

Dlatego Sobór powiedział: temu bogatemu życiu ekonomicznemu potrzeba 
nowego, Bożego ducha. A więc trzeba mówić o pracy po chrześcijańsku. A więc trze-
ba mówić o warunkach ludzkiej pracy. Trzeba mówić o znaczeniu dóbr doczesnych 
i społecznym, powszechnym przeznaczeniu ich dla całej rodziny ludzkiej. Trzeba 
mówić o odnowie życia społeczno-ekonomicznego w Królestwie Chrystusowym. 
Ojcowie Soborowi na ten temat się wypowiadali, a ja, imieniem Episkopatu Polski, 
przemawiałem na temat tego rozdziału. W tej chwili więcej o tym mówić nie będę.

O PAŃSTWIE

Czwarty rozdział o życiu społeczności politycznej, czyli o państwie. Jak wy-
gląda współczesne życie publiczne. Jakie są zadania i cele społeczności politycz-
nej. Jak należy współdziałać w życiu publicznym i co współczesne państwo, jako 
społeczność polityczna, może otrzymać od Kościoła.

Tym zagadnieniem zajął się Kościół dlatego, że widzieliśmy w wieku XIX, 
a zwłaszcza XX, jak fałszywe niekiedy powstawały pojęcia państwa. Z jednej stro-
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ny rozszerzano omnipotencję państwową, z drugiej strony była indolencja państwa. 
Jedna i druga choroba odbijała się szkodliwie na ładzie i współżyciu w pokoju 
i sprawiedliwości. Dzisiaj wszystkie niemal państwa, jako społeczności politycz-
ne, konieczne dla rozwoju osoby ludzkiej – jak wyżej powiedziałem – przeżywa-
ją głęboki kryzys. Bodajże najgłębszy kryzys jest właśnie w dziedzinie instytucji 
państwa, które jest konieczną instytucją. Kościół mówi krótko po łacinie: „socie-
tas perfecta et necessaria”, czyli społeczność doskonała i konieczna dla bytowania 
ludzkiego. Ale z drugiej strony, jak społeczności polityczne umiały bardzo udręczyć 
człowieka! Widzieliśmy to szczególnie w okresie ostatniej wojny, gdy państwa, 
po prostu, w swojej anarchii i poczuciu wszechwładztwa, sponiewierały człowieka.

Dlatego i tutaj trzeba chrześcijańskiego ducha, a przede wszystkim tej zasa-
dy, którą Chrystus nieraz podkreślał: „Kto chce być pierwszym wśród was, niech 
będzie sługą wszystkich”14 – o czym wasz biskup tak często mówi, że w tej chwili 
uważa się za zwolnionego od obowiązku dodawania czegoś więcej.

O WOJNIE I POKOJU

Ostatni rozdział, piąty – mówi o ochronie pokoju i rozwoju wspólnoty ludz-
kiej. Sobór zajął się zagadnieniem wojny, bo wołano ze wszystkich stron o zajęcie 
stanowiska wobec problemu wojny. Owszem, Kościół ma swoją naukę moralną 
o słusznej czy niesłusznej wojnie. Trzeba było ocenić, na ile jest ona użyteczna dla 
współczesnego świata, i stwierdzić, że istotnie potrzeba nowych elementów tej na-
uce. Trudno jest właściwie ocenić, kiedy wojna jest słuszna i sprawiedliwa, a więc 
zobowiązuje obywateli do współdziałania, a kiedy jest niesłuszna, niesprawiedli-
wa, wtedy współdziałanie mogłoby nawet być grzechem. Zewsząd wysuwano za-
gadnienia wojny totalnej, postępu zbrojeń i problem międzynarodowego ograni-
czenia zbrojeń dla zabezpieczenia pokoju światowego. By temu zadaniu usłużyć, 
Ojciec Święty w czasie Soboru pojechał – jak wiecie – do Nowego Jorku, do ONZ, 
i tam wygłosił znane przemówienie: „O powszechnej trosce o zachowanie poko-
ju”, do przedstawicieli wszystkich państw i narodów tam obecnych15.

Oto ostatni, piąty rozdział tej wspaniałej Konstytucji pastoralnej o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak moje sprawozdanie nie jest wystarczające, jak 
zbyt jest powierzchowne, sumaryczne. Ale rzecz zrozumiała, żeby dobrze z tym 
dokumentem się zapoznać, trzeba na to nie jednego, ale przynajmniej dziesięciu 
przemówień, co może kiedyś‚ jak Pan Bóg pozwoli, uczynię, jak to kiedyś zrobi-
łem w kościele Świętej Anny z encykliką Ojca Świętego Jana XXIII „O pokoju 
w świecie”.

Bądźcie więc, Najmilsze Dzieci, bardzo cierpliwe, jeżeli Pan Bóg pozwoli, sił 
nie odmówi, to kiedyś jeszcze do tego dokumentu w innych już warunkach wrócimy.
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A teraz pragnę Wam całym sercem podziękować naprzód za to, że tak licz-
nie przychodziliście do bazyliki archikatedralnej na konferencje o Soborze. Za to, 
że tak cierpliwie staliście, z taką naprawdę budującą, chrześcijańską karnością 
i wewnętrznym szacunkiem dla słowa Bożego, które słyszycie.

Jako wyraz tej wdzięczności, a zarazem jako znak naszej braterskiej wspól-
noty, proszę, przyjmijcie z moich rąk błogosławieństwo, które imieniem Ojca 
Świętego Wam udzielę.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Antyfona na Wejście z formularza Mszy Świętej na IV niedzielę Wielkiego Postu; MszRz 
(1965).

2 Zob. tekst nr 15, przyp. 8.
3 Por. Lekcja z formularza Mszy Świętej na IV niedzielę Wielkiego Postu; MszRz (1965) – 

Gal 4,22-31.
4 Por. Rz 10,15.
5 Por. BWuC 56 – Rodz 2,18.
6 Sentencja św. Augustyna, zanotowana w Wyznaniach; zob. św. Augustyn, Wyznania, tłum. 

T. Kubiak, Kraków 2009, s. 27.
7 Por. Łk 24,36.
8 Por. Mt 8,22.
9 Por. J 6,1-15.

10 Por. BWuC 35 – Łk. 12,14. Dzielnik – dawniej „rozjemca”.
11 Por. BWuC 36 – Mt 22,21.
12 Por. Łk 10,7.
13 Żądza nowych rzeczy – wyrażenie nawiązujące do encykliki Leona XIII, Rerum novarum 

(15 maja 1891).
14 Por. Mt 20,27.
15 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
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PONOWIENIE ODDANIA EPISKOPATU POLSKI  
W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MARYI MATKI KOŚCIOŁA

Warszawa, Miodowa, 23 marca 1966

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i Wieczysty Kapłanie! Stoją przed 
Tobą pasterze Kościoła świętego w Polsce, ochrzczonej z woli Ojca Niebieskiego 
przed tysiącem lat. Budzimy w sobie uczucia głębokiej wdzięczności za to, że po-
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stanowiłeś przed wiekami zaliczyć nasz Naród do świętego Kościoła i włączyć 
go w swoje Mistyczne Ciało. Wdzięczni za dziesięć wieków tej błogosławionej 
wspólnoty, odnawiamy w tej chwili wszystkie akty wiary, nadziei, miłości, całą 
ufność, którą obudziłeś w nas ku Ojcu Niebieskiemu, ku Twojemu posłannictwu 
i działaniu Ducha Świętego.

Dziękujemy za moce nadprzyrodzone, których nie szczędziłeś Kościołowi 
powszechnemu i Kościołowi w Polsce. Dziękujemy za szeregi biskupów i kapła-
nów, które chrzciły dzieci naszego Narodu tak owocnie, że do dziś dnia dochował 
wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Dziękujemy szczególnie za ufność, którą 
sam w nas obudziłeś, gdy na krzyżu oddawałeś nas Matce swojej. W imię tej uf-
ności żyjemy i przez pośrednictwo Twej Matki napełniamy Kościół Chrystusowy 
mocami, które bierzemy z Ciebie.

W okresie naszej trudnej pracy, w przededniu uroczystości milenijnych, przy-
chodzimy ponownie, aby obudzić w sobie, ożywić i umocnić ufność ku Matce 
Twojej, której tak pragniesz. Chcemy się poddać z radością pod Jej szczegól-
ną macierzyńską opiekę i prosić Ją, aby stała wytrwale pod krzyżem Kościoła 
Chrystusowego w Ojczyźnie naszej, jak stała pod Twoim krzyżem, będąc dla 
Ciebie Towarzyszką męki i cierpienia.

Ożywieni taką ufnością, jesteśmy przy Tobie, Matko Boga-Człowieka, Matko 
Kościoła, Matko naszej Ojczyzny, Matko naszego powołania i posłannictwa bi-
skupiego. W Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością cały nasz apostolski 
wysiłek, trud, zadania, wszystkie cierpienia, radości i pociechy. Gorąco pragniemy 
w tym roku wypowiedzieć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu całą naszą wdzięcz-
ność za dziesięć wieków łaski, wyśpiewując wielkie „Te Deum” Narodu, ku chwa-
le Trójcy Świętej, w Twojej duchowej jasnogórskiej stolicy. Gorąco pragniemy 
doświadczyć zwycięską i wciąż wzrastającą ufność w Twoją obecność w miste-
rium Chrystusa i Kościoła i w misterium życia nadprzyrodzonego naszego Narodu.

Właśnie dlatego i dzisiaj – jak tyle razy przedtem – pośród naszej pracy bi-
skupiej, odrywamy się od niej na moment, stajemy w obliczu Twojego Syna, przy 
Tobie, i prosimy, abyśmy przez Ciebie uzyskali u Trójcy Świętej jak najobfit-
sze łaski Tysiąclecia. Pragniemy pozostać w Twoich macierzyńskich ramionach 
i trwać przy Tobie. Pragniemy, abyś była dla nas Dziewicą Wspomożycielką i kie-
rowała naszym życiem, abyś uważała nas za niewolników, oddanych Ci całkowicie 
z duszą i ciałem, umysłem, wolą i sercem. Prowadź nas do Twojego Syna, jak 
ongiś, na godach w Kanie, kierowałaś ku Niemu wszystkie sługi.

Spojrzyj na nas, Matko nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego. Spojrzyj 
na duchowieństwo i lud nam powierzony, na wszystkie nasze zamiary i prace. Spoj-
rzyj szczególnie na przygotowane programy pracy i hołdu milenijnego. Spojrzyj 
na Jasną Górę, gdzie pragniemy być wszyscy przy Tobie w dniu 3 maja. Spojrzyj na na-
sze serdeczne pragnienia, aby Namiestnik Chrystusowy był razem z nami, chociaż na  
jego drodze do Twego tronu gromadzą się trudne, zda się, niepokonane przeszkody.
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Przyjmij nas ponownie w swoje macierzyńskie ramiona i w swą słodką 
niewolę miłości. Uważaj za niewolników Twego Macierzyńskiego Serca. Weź 
wszystkie nasze prace, Pośredniczko łask wszelkich i sama spraw, aby wiele owo-
cu przyniosły Twojemu Synowi i Jego Kościołowi.

Odnawiamy wszystkie akty oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa 
i Twojemu Niepokalanemu Sercu. Spraw, abyśmy byli niewolnikami tylko 
Twojego Syna, Twoimi i Kościoła Chrystusowego, abyśmy byli oddani całkowicie 
na służbę dzieci Bożych, powierzonych nam przez Kościół, zapominając o sobie, 
myśląc o szczytnym zadaniu naszego biskupiego powołania.

Weź w opiekę Sługę sług Bożych, Ojca Świętego Pawła VI, wszystkich bi-
skupów w Polsce, tu obecnych i tych, którzy pozostali w domu. W szczególną 
opiekę weź naszych starszych, znużonych wiekiem braci w biskupstwie, którzy nie 
mogą uczestniczyć w naszych wspólnych pracach. Weź w opiekę kapłanów, którzy 
z nami współpracują, zakony i cały lud Boży. Spraw, aby wszystko, co składamy 
w Twoje ramiona, było zawsze ku chwale Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W tym duchu przekazujemy naszym owczarniom, całej Polsce Tysiąclecia, 
błogosławieństwo Trójcy Świętej.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją: „Tekst autoryzowany. Konin, 2.09.[19]66. 
Red[akcja] M[aria] Okońska. † S.W.”.
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APEL JASNOGÓRSKI

Jasna Góra, 26 marca 1966

Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko Kościoła! My, dzieci Twoje, 
z radością przychodzimy do Ciebie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Jesteśmy 
w przededniu chwili, gdy Kościół w liturgii przypomni nam, że już niedłu-
go radować się będziemy ze zmartwychwstania Twojego Syna, który w swej  
wielkiej dobroci zapowiedział nie tylko mękę swoją, ale i zmartwychwstanie: „Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez starszych, arcykapła-
nów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciegov dnia zmartwychwstanie”.

Matko Bolesna, rozpoczynamy okres rozważania męki Twojego Syna. 
Będzie to w Ojczyźnie naszej czas wielkiej modlitwy i radosnej pracy, czas odno-
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wy Kościoła – Oblubienicy Chrystusowej. Dla ludu Bożego będzie to czas oczysz-
czenia i łaski, dla kapłanów czas gorliwej i rzetelnej pracy. Przez te dwa tygodnie 
będziemy rozważać szczególnie wielkie światła Soboru Watykańskiego II, a za-
razem będziemy przygotowywać się do Wigilii Wielkanocnej. W Wielką Sobotę 
bowiem cały lud Boży w Ojczyźnie naszej, otaczając biskupów i kapłanów, od-
nawiać będzie przyrzeczenia chrztu świętego, ażeby w ten sposób okazać jed-
ność ochrzczonego Narodu polskiego. Będzie to okres wielkich radości. Dlatego 
Kościół przygotowuje nas do nich.

Przed Tobą, Matko, wypowiadamy nasze nadzieje. Modliliśmy się tak gor-
liwie w IV niedzielę [Wielkiego] Postu, ażeby uzyskać wszystkie owoce tego 
świętego Millennium. Pragniemy, ażeby to były łaski nadprzyrodzone, pełne 
 miłości, płynące z serca Twojego Syna do naszych serc. Matko pięknej miłości, 
nadzieja na te dary jest przyczyną naszej radości. Jakże więc nie oddawać się 
Tobie z ufnością, jakże nie przychodzić do Ciebie i nie prosić, byś przyjęła na-
sze serca, umysły, wole, nasze ciała i dusze, całe nasze życie. Czyniąc to, uprze- 
dzamy niejako te chwile, gdy tu, na Jasnej Górze, w dniu 3 maja oddamy się w Twoją 
macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w świecie i w naszej Ojczyźnie.

Matko nasza, klęczymy przed Tobą pełni radości i wdzięczności za to, że je-
steś Matką, że powiedziałaś: „Oto ja służebnicav Pańska”, że zostałaś Matką 
Kościoła i za to, że Duch Święty natchnął Ojca Świętego, ażeby Ciebie szcze-
gólnie czcić jako Matkę Kościoła. Jak bardzo Kościół Twojego Syna potrzebu-
je Matki, odczuliśmy to na Soborze. Wróciliśmy pełni radości, że okazałaś się 
niejako na nowo naszą Matką i Matką Kościoła. Jesteś Matką od chwili, gdy 
Cię wybrał Ojciec Niebieski na Matkę Głowy Kościoła, gdy Twój Syn oddał Ci 
na Kalwarii Kościół i powiedział: „Oto Matkav twoja”, od chwili, gdy doświad-
czalnie, niemal dzień po dniu, czujemy Twoją delikatną obecność, Twoją wrażli-
wość i czujność na wszystkie potrzeby Kościoła świętego.

Przynosimy Ci, Matko nasza, wszystkie nasze dzienne sprawy i oddajemy 
je wraz z całym naszym życiem, z naszymi pragnieniami i tęsknotami. Składamy 
w Twoje dłonie naszą wolę, abyśmy byli w tej świętej niewolniczej służbie Tobie, 
Matko Najlepsza. Oddajemy Ci nasze myśli, Stolico mądrości, nasze serca, Matko 
pięknej miłości. Oddajemy Ci nasze ciała, Matko Człowieka, nasze dusze, Matko 
Boga-Człowieka. Nie jesteśmy swoją, ale Twoją własnością. Dlatego jesteśmy 
ufni, pogodni i radośni.

Dziękujemy Ci za powołanie do świętej służby zakonnej, kapłańskiej, apo-
stolskiej. Czyż może być dla nas większy zaszczyt, jak to powołanie? Czyż może 
być bardziej radosna służba, jak służba Bogu w powołaniu kapłańskim, zakon-
nym, apostolskim, w powołaniu rodzinnym, w tylu szlachetnych zadaniach, które 
ludzie wypełniają na tej ziemi, posłuszni woli Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi.

Królowo Polski! Zbieramy i przynosimy Ci wszystkie akty nadziei, wiary 
i miłości z całej naszej Ojczyzny, czekającej na radości wielkiego „Te Deum”.
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Patrz w nasze serca. Skierowane są ku Tobie. Żyjemy i pragniemy żyć Tobą. 
Patrz na życie całej Polski katolickiej, na wszystkich biskupów i kapłanów.

Królowo zakonów polskich! Spójrz na rodziny zakonne Tobie oddane. 
Zajrzyj wszędzie tam, gdzie dobra wola i miłość Boża przemyśliwa nad tym, jakby 
Królestwo Twojego Syna w Ojczyźnie naszej umacniało się w duchu sprawiedli-
wości, miłości, prawdy, pokoju i jedności. Wypraszamy u Ciebie wszystkie moce 
dla codziennego życia Kościoła i Narodu, dla codziennego życia tych wszystkich, 
którzy wierzą w imię Boże, ufają Twojemu Synowi i ulegają Twojej zachęcie: 
„Cokolwiek Syn mój wam każev, to czyńcie”.

W tym duchu, oddając się całkowicie w Twoje macierzyńskie dłonie wołamy 
do Ciebie:

Matko Chrystusowa – módl się za nami!
Matko łaski Bożej – módl się za nami!
Matko najczystsza – módl się za nami!
Matko najśliczniejsza – módl się za nami!
Matko Niepokalana – módl się za nami!
Matko nienaruszona – módl się za nami!
Matko najmilsza – módl się za nami!
Matko przedziwna – módl się za nami!
Matko dobrej rady – módl się za nami!
Matko Stworzyciela – módl się za nami!
Matko Zbawiciela – módl się za nami!
Matko pokoju – módl się za nami!
Matko jedności – módl się za nami!
Matko Kościoła – módl się za nami!
Matko nasza – módl się za nami!
Matko zakonów – módl się za nami!
Matko rodzin domowych – módl się za nami!
Matko naszych serc – módl się za nami!
Matko naszych umysłów – módl się za nami!
Królowo Apostołów – módl się za nami!
Królowo kapłanów – módl się za nami!
Królowo zakonów – módl się za nami!
Królowo Polski – módl się za nami!
Pani Jasnogórska – módl się za nami!
Dziewico Wspomożycielko – módl się za nami!
Przyczyno naszej radości – módl się za nami!
Wszystkim tu obecnym, tym, których miłujecie, i tym, których teraz poleca-

cie macierzyńskiej opiece Maryi, udzielę błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.
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NADCHODZĄ DNI WIELKIEJ RADOŚCI
Do apostołów świeckich

Jasna Góra, kaplica Matki Bożej, 27 marca Roku Milenijnego 1966

Umiłowane Dzieci Boże!

Kościół Chrystusowy w dniu dzisiejszym, który jest nazwany w liturgii 
Niedzielą Męki Pańskiej, zapowiada wszystkim swoim dzieciom, że po czternastu 
dniach obchodzić będziemy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W szere-
gu świąt Kościół rozważa całe życie Chrystusa i nieustannie przedstawia nam 
od początku, od Zwiastowania, przez Boże Narodzenie, wszystkie ważniejsze 
zdarzenia, ażeby nas skłaniać ustawicznie do rozważania dzieła Chrystusowego 
i naśladowania Tego, który jest naszym Nauczycielem, Głową Kościoła, Drogą, 
Prawdą i Życiemv.

Po szeregu uroczystości obecnie zbliżamy się do rozważania największej, 
a zarazem najdonioślejszej prawdy, jaka w nauce Chrystusa jest nam podana. Bo 
sam Chrystus o sobie powiedział: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto wierzy 
w mnie, chociażby i umarł, żyć będzie”1, „a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”2. 
Dlatego też, Najmilsze Dzieci, rozważając narodzenie Chrystusa, Jego drogę apo-
stolską, Jego dzieła, znaki i cuda, które czynił, rozważając Jego śmierć, zmar-
twychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, musimy sobie po-
wiedzieć, że dla dzieci Bożych najbardziej pocieszająca zawsze jest prawda, że to 
sam Bóg, który wskrzesił Chrystusa z martwych, podniesie i nasze martwe ciała, 
abyśmy byli tam, gdzie jest Głowa nasza, Jezus Chrystus.

Stąd radość, którą Kościół nieustannie w nas budzi, abyśmy pamiętali wśród 
udręk i cierpień, [jakie] nas tak często spotykają, że utrapienia tego czasu nie są 
godne przyszłej chwały, która w nas ma się objawić. Jesteśmy powołani do życia 
wiecznego i do radości wiecznej. Jeżeli jesteśmy pełni żywej wiary w tę prawdę, 
łatwiej jest nam przechodzić przez to morze udręk, którymi nas obdarza życie 
na ziemi. Sam Pan Jezus bardzo pragnął przekonać nas o tym szczęśliwym, ocze-
kującym nas wszystkich kiedyś zdarzeniu.

Znacie – wszystkie, Najmilsze Dzieci Moje – opis wskrzeszenia Łazarza. 
Płaczą siostry. Chrystus przemawia do nich, przekonuje je, one rozumieją. „Wiem, 
że brat mój zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania ostatniego dnia”3. Ale 
Chrystus domaga się żywej wiary. I właśnie na swoim przykładzie pokazuje, że jest 
Panem życia i śmierci. Zwycięża śmierć i to nie inaczej, tylko swoją śmiercią.
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W dzisiejszym tekście Ewangelii, który czytaliśmy we Mszy Świętej4 wi-
dzimy to wielkie zmaganie się Chrystusa ze światem żydowskim, który miał po-
czucie, że Chrystus mu zagraża i że chce ustanowić królestwo tej ziemi. Dlatego 
zwalczano Chrystusa, nie rozumiejąc Jego nauki, Jego zapewnień, że: „Królestwo 
moje nie jest z tego świata, bo gdyby Królestwo moje było z tego świata, to słudzy 
moi, biliby się za Mnie, abym nie był wydany. Ale przecież Królestwo moje nie 
jest stąd”5. Ono przekracza granice tej ziemi i wszystko, co najlepszego może ona 
dać człowiekowi.

Jesteśmy synami Bożymi, a więc dziećmi Boga, który nie umiera, a żyje 
wiecznie. Nie może Ojciec Najlepszy pozbawić dzieci swoich tego, co świadczy 
o Jego potędze i wielkości. Jaki to byłby Ojciec Najlepszy, który miałby sam życie 
wieczne, a nie udzieliłby go dzieciom swoim? Ale ponieważ jest najlepszy, po-
nieważ jest Miłością, Dobrocią, Ten, który stworzył nas na obraz i podobieństwo 
swoje, udziela nam, Najmilsze Dzieci, nie tylko swego dzieła twórczego, nie tylko 
daje nam życie, On je zabezpiecza, utrzymuje, On je przedłuża w całą wieczność. 
To jest radosna prawda, którą Kościół nam wszystkim nieustannie głosi.

Ale w tym roku, Dzieci Najmilsze, Kościół Chrystusowy w Ojczyźnie na-
szej ma dodatkowo niejako powody do radości. Bo nie tylko będziemy obchodzi-
li to zmartwychwstanie Chrystusowe, które się powtarza od blisko dwu tysięcy 
lat w Kościele powszechnym. My w tym roku będziemy świętować tysiącletnie 
zmartwychwstanie. To znaczy będziemy świętować to zmartwychwstanie, w które 
Naród nasz wierzy od tysiąca lat, od chwili, gdy poznał Ewangelię i gdy pierwszy 
historyczny książę polski wraz z drużyną swoją przyjął chrzest.

Odtąd umacniała się w Narodzie naszym wiara w zmartwychwstanie. I to 
ciekawa rzecz. Utwierdzała się wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, przez to 
i w zmartwychwstanie wszystkich dzieci Bożych, wszystkich Polaków, wszyst-
kich pokoleń polskich. Więcej, myśmy naszą wiarę w zmartwychwstanie prze-
nosili i na nasze życie narodowe. I zwłaszcza, gdy byliśmy w ciemnościach nocy 
niewoli, zmartwychwstanie Chrystusa było dla nas jakimś świętem narodowym. 
Dlatego też umacnialiśmy się w tej wierze i naszą wiarę w zmartwychwstanie 
Chrystusa i w zmartwychwstanie nasze przenosiliśmy niejako na zmartwychwsta-
nie naszego Narodu, na odzyskanie wolności. Bo przecież wolność dzieci Bożych 
jest jednym z zasadniczych, programowych punktów Boga, który wyzwalając nas 
z niewoli grzechu, obdarza wolnością. Myśmy szerzej jeszcze pojmowali to dzieło 
życia i zmartwychwstania. Dlatego też umacnialiśmy się w wierze w zmartwych-
wstanie w najtrudniejszych chwilach.

Tutaj właśnie, nie zwodząc nikogo, Kościół Chrystusowy w najtrudniejszych 
chwilach budził w naszej Ojczyźnie nadzieje, pokrzepienie, dodawał ducha, ocie-
rał łzy i przez to szedł i usposabiał nas, Najmilsze Dzieci, do przezwyciężania 
samych siebie, do wielkiej cierpliwości, wytrwałości, wyrozumienia, do przeba-
czenia, pojednania, do zespolenia wszystkich naszych najlepszych szlachetnych 



405

1966, marzec

wysiłków i dążeń ku temu jednemu celowi, aby jako Chrystus zmartwychwstał, 
tak byśmy też i my zmartwychwstali.

Najmilsze Dzieci, taką Wielkanoc będziemy obchodzić w tym roku Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Będzie to nie tylko rozważanie i uczucie wdzięczności za dar zmar-
twychwstania, za wiarę w zmartwychwstanie każdego z nas, ale będzie to też 
uczucie głębokiej wdzięczności za ducha zmartwychwstania, którym Kościół nas 
w Ojczyźnie naszej krzepił, gdy mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa i o zmar-
twychwstaniu naszym.

Stąd przez Wielki Post przygotowujemy się tak starannie na uroczystości 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Tutaj właśnie prośba, którą i Wam przekazuję. Już 
słyszeliście w Ojczyźnie naszej listy, które biskupi polscy kierowali do Was, za-
chęcając do przygotowania się na tę Wielkanoc milenijną, a zwłaszcza na Wielką 
Sobotę, Sobotę wigilijną, która w tym roku będzie dla nas szczególnie zobowią-
zująca. Bo pragniemy w Wielką Sobotę, podczas uroczystości wieczornych, wigi-
lijnych, odnowić przyrzeczenie chrztu świętego, które w imieniu naszym składali 
nasi rodzice chrzestni, gdy przynosili nas do źródła wody żywej, do odrodzenia 
przez chrzest.

Dlatego przez te dwa tygodnie okresu rozważań męki Chrystusa pamiętajcie, 
że Chrystus przez chrzest wprowadził nas do nowego życia i przez to dał nam za-
pewnienie życia wiecznego. I Wy starajcie się, Najmilsze Dzieci, te dwa tygodnie 
tak spędzić, byście jak najlepiej przygotowali się do Soboty Wielkanocnej, do od-
nowienia przyrzeczeń chrztu i do radości wielkanocnych Tysiąclecia.

Jednocześnie, jak czyniliśmy to już w ubiegłą niedzielę w całej Polsce, modli-
my się o to, ażeby jak najwięcej łask Bożych, duchowych, nadprzyrodzonych ze-
brać z tych uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski. Dla nas przeżywanie tego wiel-
kiego Millennium jest przeżywaniem religijnym, duchowym, jest odnawianiem 
się w duchu Bożym. Dlatego też przez dziewięć lat w czasie Wielkiej Nowenny 
nieustannie czyniliśmy rachunek sumienia z naszego chrześcijaństwa. To było do-
wodem, jak bardzo chcemy być nie tylko przez wiarę, ale przez czyny chrześcijań-
skie i przez miłość nadprzyrodzoną, dziećmi Bożymi i dziećmi Kościoła.

To jest istotne znaczenie naszych przeżyć i naszych uroczystości Tysiąclecia 
Chrztu Polski. To są chrześcijańskie przeżycia, przeżycia ludzi wierzących, mają-
cych nadzieję w Panu i związanych z Bogiem przez miłość, na jaką ich stać. Stąd 
właśnie chrześcijański charakter uroczystości milenijnych, które odbywamy pod 
przewodem Kościoła Bożego.

A gdy się przygotujemy należycie i odnowimy się przez ponowione obietni-
ce chrztu, gdy przeżyjemy naszą Wielkanoc, wtedy pragniemy zaśpiewać w całym 
Narodzie: „Wesel się, Królowo miła”. Dlatego chcemy przyjść na Jasną Górę w dniu 
3 maja, ażeby powiedzieć to Matce Boga zmartwychwstałego, która jest w dziejach 
Kościoła i w dziejach naszego Narodu zawsze obecna i wspierająca swoją wszech-
mocą błagalną wszystkich, którzy idą do Jej Syna, ażeby czynili, co On im każe.
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Stąd, gdy będziemy w całej Polsce śpiewać nasze „Te Deum” dziękczyn-
ne wobec Trójcy Świętej za dar wiary i łaski Bożej, to jednocześnie pragniemy 
dziękować i Matce Najświętszej za Jej wytrwałą obecność w misterium Chrystusa 
i Kościoła, za Jej obecność w dziejach Kościoła świętego w Polsce i w dziejach 
naszego Narodu.

Dlatego uroczystość 3 maja na Jasnej Górze, Najmilsze Dzieci, będzie uro-
czystością dziękczynną wobec Matki Najświętszej za Jej wytrwałą obecność pod 
krzyżem Kościoła i pod krzyżem naszej Ojczyzny. Stąd i prośba, abyście się mo-
dlili o wszystkie łaski, które nam będą potrzebne w dniu 3 maja na Jasnej Górze, 
gdy Naród będziemy oddawali Matce, Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławio-
nej Maryi w macierzyńską Jej niewolę za wolność Kościoła w świecie i w naszej 
Ojczyźnie.

Dzieci Najmilsze, proszę Was, starajcie się w tej intencji ofiarować wszyst-
kie wasze modlitwy, cierpienia, trudy, męki, udręki tego czasu, bez narzekania, 
bez krzywdzenia sobie, bez wypominków jakichkolwiek, bez odwetu. Stać Was 
na to, abyście tym, którzy Wam złorzeczą, nie złorzeczyli. Byście tych, którzy 
Was potwarzają, nie potwarzali. Byście tych, którzy Was przeklinają, nie prze-
klinali. Byście tych, którzy Was nienawidzą, miłowali. Stać Was na to. Jesteście 
dziećmi Bożymi, dziećmi Boga Miłości. Dajecie przez to świadectwo prawdzie 
Chrystusowej i miłości Chrystusowej. Dlatego też Was zachęcam do cierpliwości, 
do spokoju, do ufności, do ducha przebaczania wszystkim, którzy nas mają w nie-
nawiści. W ten sposób, Najmilsze Dzieci, przygotujemy się dobrze na uroczystości 
milenijne w całym kraju i tu, na Jasnej Górze.

Z duchem przebaczenia łączcie i ducha pokory. Nikt z nas nie jest bez grzechu 
i nie ma tak w życiu naszym, żebyśmy wobec kogokolwiek nie zawinili, chociażby 
bez złej intencji czy też złej woli. Dlatego też przebaczając, sami, w duchu pokoju 
proście Ojca Najlepszego, by Wam przebaczył, proście Chrystusa, który za Was 
krzyż niósł, aby u Ojca Wam to przebaczenie wyjednał. Proście Matkę Najświętszą, 
która stała pod krzyżem Chrystusowym i modliła się za tych, co Chrystusa krzyżo-
wali, tak jak Chrystus modlił się za swoich prześladowców: „Ojcze! Odpuśćv im, 
bo nie wiedzą, co czynią”. I Wy, jako prawdziwi chrześcijanie, Dzieci Najmilsze, 
prosząc o przebaczenie, przebaczajcie łatwo wszystkim i proście też ich, ażeby za-
pomnieli Wam wasze winy, jako i Wy zapominacie waszym winowajcom. To jest 
duch chrześcijański, od którego zależy, Najmilsze Dzieci, pokój w sercach i pokój 
w rodzinach, pokój w Narodzie i pokój w świecie.

Stoimy przed Matką naszą, którą nazywamy Matką Kościoła, Matką jedności 
i Matką pokoju. Serca wasze weźcie w tej chwili niejako na dłoń waszą i wznieście 
je wysoko przed tron naszej najlepszej Matki. Te wasze serca, uświęcane przez 
Chrystusa, omywane przez Jego Krew, wszczepione przez Kościół Boży, wasze 
dobre serca oddajcie Tej Matce, która pod swoim Sercem ukształtowała Serce 
Jezusowe – ciche i pokorne.
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Takie właśnie usposobienie w tej chwili obudźcie w sobie, gdy oddajecie się 
– a czyńcie to zawsze – gdy oddajecie się Matce Najświętszej w Jej macierzyńską 
niewolę.

Na to ochotne oddawanie wszystkiego Matce Najświętszej z serca Was 
błog o sławię.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 BWuC 36 – J 11,25.
2 Por. BWuC 36 – J 6,54.
3 Por. J 11,24.
4 Ewangelia z formularza I niedzieli Męki Pańskiej; MszRz (1965) – J 8,46-59.
5 Por. J 18,36.
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APEL JASNOGÓRSKI

Jasna Góra, kaplica Matki Bożej, 27 marca 1966

Jasnogórska Można Pani, Dziewico Wspomożycielko, Matko Kościoła i Mat-
ko nasza! W godzinie Apelu Jasnogórskiego przychodzimy do Ciebie z najlepszymi 
uczuciami naszej żywej wiary, nadziei, miłości i wdzięczności za dzień dzisiejszy, 
za wszystko, cokolwiek w tym dniu zostało dokonane dla chwały Trójcy Świętej 
przez nas i przez wszystkich, którzy w Ojczyźnie naszej wierzą w imię Boże.

Przychodzimy do Ciebie przede wszystkim pełni uczuć dziękczynnych. 
Pamiętamy o tym, że rok Tysiąclecia jest rokiem dziękczynienia za wierność 
Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi; za Twoją obecność w Kościele Bożym 
– w misterium Chrystusa i Kościoła; w dziejach Kościoła świętego w Polsce 
i w dziejach naszego Narodu; jest rokiem dziękczynienia za tyle łask, wyjedna-
nych przez Ciebie tym licznym pokoleniom naszych rodaków, którzy żyli pod 
Twoją opieką w Królestwie Twoim, w Polsce. Jednocześnie jest to rok pokor-
nej modlitwy o wierność Bogu, Chrystusowi, Jego Kościołowi w wiary nowym 
tysiącleciu.

Wypowiadamy Ci, Maryjo, naszą radość z powodu licznych łask, które spływa-
ją na Kościół święty w Ojczyźnie naszej i na Naród polski w tym roku „Te Deum”. 
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Radość tylu doświadczeń i udręk, które dla imienia Bożego znosimy spokojnie, 
wspierani łaską Bożą. Tak bardzo pragnęlibyśmy być godni Apostoła, który nas po-
uczał, jak dobrą i radosną jest rzeczą dla imienia Chrystusowego zniewagę ucierpieć.

Ufamy, Matko Najlepsza, że cierpliwe przyjmowanie wszystkich udręk 
i upokorzeń, w tym Roku Milenijnym, jest gwarancją pełnej jego skuteczności, 
jest najlepszym sposobem wypraszania łask oraz mocy wytrwania na przyszłe wie-
ki dziejów Kościoła w Polsce.

Pamiętamy o tym, Matko Najlepsza, że właśnie w tym roku i to niedługo, 
mamy tu przyjść, żeby wspólnie z naszymi biskupami oddać cały Naród polski 
w Twoje macierzyńskie ramiona, w Twoją niewolę za wolność Kościoła w świecie 
i w Ojczyźnie naszej.

W tym duchu zbieramy się wytrwale na modlitwach i czuwaniach nocnych 
na Jasnej Górze, świadomi, iż przybywamy tutaj w imieniu całego miłującego Cię 
Narodu. Nasze modlitwy zanosimy w imieniu wszystkich, którzy wierzą w imię 
Boże w Ojczyźnie naszej. Szczególnie pragniemy wyprosić Twoje łaski, wyrozu-
miałość i opiekę nad uroczystościami w dniu 3 maja na Jasnej Górze. Wszystkie 
nasze modlitwy nocne ofiarujemy w tej intencji.

Tobie też, Matko nasza, która tak radośnie przyszłaś z pomocą zakłopota-
nym nowożeńcom w Kanie, zlecamy naszą najbardziej gorącą prośbę, ażebyś Ojca 
Świętego uczyniła uczestnikiem naszych radości i naszych modlitw jasnogórskich. 
Tak często prosił o modlitwę w tej intencji przed Twoimi ołtarzami. Teraz w szcze-
gólny sposób prosimy Cię w tych intencjach, które nosi on w sercu swoim.

Dziękując Ci, Matko nasza, za łaskę ufności ku Tobie, imieniem wszystkich, 
którzy Cię miłują, wołamy do Ciebie:

Matko Chrystusowa – módl się za nami!
Matko łaski Bożej – módl się za nami!
Matko Kościoła – módl się za nami!
Matko jedności – módl się za nami!
Matko nasza – módl się za nami!
Królowo Polski – módl się za nami!
Królowo zakonów – módl się za nami!
Pani Jasnogórska – módl się za nami!
Dziewico Wspomożycielko – módl się za nami!
Przyczyno naszej radości – módl się za nami!
Księża biskupi udzielą wszystkim, tu obecnym i tym, których w szczególny 

sposób polecacie opiece Matki Najświętszej, błogosławieństwa.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.
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[WYJAŚNIENIE]

[Warszawa, marzec 1966]

Powodowany głębokim szacunkiem wobec Autorów i Nadawców listów i re-
zolucji, skierowanych do Episkopatu Polski z okazji naszego listu do biskupów nie-
mieckich, pragnę przekazać wyjaśnienie, które może wpłynąć na sprawiedliwszą 
i spokojną ocenę tej historycznej korespondencji.

Czytając nadesłane listy i rezolucje, odbieram wrażenie, że zarówno autorzy tych 
listów, jak i uczestnicy zebrań protestacyjnych, nie czytali listu biskupów polskich 
do biskupów niemieckich. Co więcej, w wielu listach ich nadawcy wprost się do tego 
przyznają. Rzecz zrozumiała, że słuszna ocena listu nieczytanego nie jest możliwa.

1. Należy stwierdzić na początku, że listy nasze do episkopatów świata, wyda-
ne dotychczas w liczbie 56, były podyktowane potrzebą powiadomienia biskupów 
świata katolickiego o zbliżającym się Tysiącleciu Chrztu Polski (966 – 14 IV – 
1966). Miały więc one charakter istotowo religijny, a nie polityczny. Tak też były 
zrozumiane przez naszych adresatów i przez prasę zagraniczną. Tak też były ocenio-
ne przez czytelników w kraju.

2. Z konieczności, w niektórych naszych listach do biskupów świata dotknęli-
śmy związków historycznych, które łączyły nas z różnymi narodami. Przeważały 
tu jednakże zdarzenia religijne. To samo miało miejsce i w liście naszym do bisku-
pów niemieckich, chociaż w szerszym zakresie. Każdy czytelnik naszego listu do bi-
skupów niemieckich widzi, że polscy biskupi omówili krzywdy dziejowe, których 
doznaliśmy od Niemców. Biskupi niemieccy, odpowiadając na nasz list przyznali, 
że na przestrzeni dziejów Naród niemiecki wiele krzywdy wyrządził Narodowi 
polskiemu. Jest to wyznanie dla nas bardzo cenne.

3. Mając na uwadze religijny charakter naszych listów, jest rzeczą zrozumiałą 
dla wszystkich, że nie mają one znaczenia wymiany not dyplomatycznych. Pisali bi-
skupi do biskupów, a nie do ministrów czy ambasadorów. Ponieważ nie były to akty 
dyplomatyczne, nie mogły one naruszać kompetencji władz naszego państwa. Stąd 
zarzut, jakoby biskupi polscy przekroczyli swoje uprawnienia, jest bezpodstawny.

4. Nie mieliśmy też obowiązku uzyskiwania zgody władz państwowych 
na wysyłanie naszych listów, gdyż takiej zgody na korespondencję nigdy od obywa-
teli się nie wymaga. Owszem, Konstytucja PRL gwarantuje tajemnicę koresponden-
cji (art. 74, p. 2).

5. Nie można też zarzucić biskupom polskim, że podali w wątpliwość gra-
nice nasze na zachodzie. Raczej trzeba stwierdzić, że biskupi polscy stoją na tym 
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samym stanowisku, co cały Naród i rząd Polski, jak to często w swoich przemó-
wieniach podkreślali. Toteż zarzut podniesiony przeciwko biskupom w niektórych 
artykułach prasy i na zebraniach, należy uważać za krzywdzący i niesprawiedliwy. 
Nic dziwnego, że ten zarzut odrzucił Pierwszy Sekretarz Partii (14 I 1966 r.).

6. Nie jest też prawdą, że list biskupów polskich jakoby rozpętał dyskusję 
w świecie na temat granicy naszej na Odrze i Nysie. Wprost przeciwnie – w licz-
nych artykułach prasowych na Zachodzie stwierdzono, że Episkopat Polski stoi 
twardo na stanowisku polskiej racji stanu, która uważa tę granicę za „być albo 
nie być” państwa polskiego i za naprawienie dziejowych krzywd wyrządzonych 
Polsce przez Naród niemiecki w ciągu wieków i w czasie ostatniej wojny.

7. Stwierdzić trzeba – w imię prawdy – że biskupi niemieccy, do których bi-
skupi polscy wysłali swój list, szczerze przyznają, że Niemcy bardzo skrzywdzili 
nasz Naród – i wielce nad tym boleją.

8. Wypowiedziawszy wszystkie nasze oskarżenia, postąpiliśmy po chrze-
ścijańsku, przebaczając biskupom niemieckim i ich wiernym wyrządzone nam 
krzywdy, w duchu Ewangelii Chrystusowej, zgodnie z Modlitwą Pańską i nauką 
soborową, zgodnie również z dążeniami całego świata, który pragnie uniknąć no-
wych wojen i wyzwolić się z groźnego dla pokoju światowego ducha nienawiści 
i odwetu. Każdy, kto uważnie przeczyta list nasz do biskupów niemieckich, uznaje 
słuszność takiego wniosku.

9. Przebaczając, sami prosiliśmy o przebaczenie, chociażby dlatego, że w li-
ście naszym powiedzieliśmy biskupom niemieckim wiele gorzkiej dla Narodu 
niemieckiego prawdy. Każdy szlachetny człowiek pamięta o tym, że wszelkie upo-
mnienie należy czynić z szacunkiem i świadomością, że nikt z nas nie jest bez 
grzechu. Dopiero za cenę takiej wielkoduszności pozyskać zdołamy najbardziej 
groźnych nieprzyjaciół i zachęcić ich do odmiany postępowania.

Wszak znamieniem naszego chrześcijaństwa jest to, „że miłość mamy jedni 
ku drugim” (J 13,35), o czym należy pamiętać, zwłaszcza w tysiącznym roku na-
szego chrześcijaństwa.

Ufamy, że te wyjaśnienia, wypowiedziane z szacunkiem dla prawdy i prze-
konań ludzkich, położą kres bolesnym oskarżeniom i niesprawiedliwym zarzutom, 
którymi obrzuceni byli polscy biskupi.

Niech Miłosierny Ojciec Niebieski daruje wszystkim krzywdy nam wyrzą-
dzone, jak i my przebaczamy naszym winowajcom.

† Stefan Kardynał Wyszyński

Warszawa, w marcu 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis na papierze firmowym z podpisem Księdza Prymasa.
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Z MIŁOŚCI DO NIEPOKALANEJ
List do ojca Lutosława Pieprzyckiego1

[Gniezno, 3 kwietnia 1966 roku]

Przewielebny i Drogi Ojcze Prowincjale!

Na osiowej kopule bazyliki naszej w Gnieźnie od dnia 8 grudnia 1965 roku 
wznosi się piękny posąg Najświętszej Panienki, która z gestem macierzyńskiej 
miłości pokazuje miastu i Polsce swego Boskiego Syna.

Piękna ta figura, wykuta ręką znanego artysty poznańskiego, Antoniego 
Szulca, jest milenijnym darem polskich rodzin franciszkańskich dla uczczenia Tej, 
która od tysiąca lat patronuje naszej Ojczyźnie, a obecnie wprowadza ją przez 
Wielką Nowennę Narodu w nowe tysiąclecie Chrztu.

Dar ten, do którego w wybitnym stopniu przyczynił się Czcigodny Ojciec 
Prowincjał, to owoc wielkiej i wiekowej franciszkańskiej miłości do Niepokalanej. 
Przyjęliśmy go z wdzięcznością. Niech potężna Wspomożycielka wiernych 
i Królowa Polski otoczy swych umiłowanych franciszkańskich synów matczyną 
miłością i uprosi im u tronu Najwyższego obfitość łask, gorliwość apostolską oraz 
wielką radość z rychłego ogłoszenia kanonizacji męczennika wiary i wielkiego 
czciciela Niepokalanej, ojca Maksymiliana Kolbego.

Czcigodnego Ojca Prowincjała i jego całą rodzinę franciszkańską z serca 
błogosławię.

† Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Gniezno, 3 kwietnia 1966 roku

Źródło tekstu: Stefan kardynał Wyszyński, Nie gaście ducha ojca Maksymiliana. Wybór przemó-
wień i listów, Niepokalanów, 1996, s. 83.

1 O. Lutosław Pieprzycki (1915–1998), franciszkanin konwentualny, prowincjał. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1941; uczestnik Powstania Warszawskiego.
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ROZWAŻANIA POD KRZYŻEM…
Zakończenie rekolekcji wielkopostnych

Warszawa, Bazylika Archikatedralna Świętego Jana,  
3 kwietnia Roku Milenijnego 1966

„Wielbimy Krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmar-
twychwstanie: przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat. Niech 
Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne obli-
cze i zmiłuje się nad nami”1.

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Przeczytałem przed chwilą antyfonę z uroczystości adoracji Krzyża Świętego 
w Wielki Piątek. Słowa te stosuje się szczególnie do podniosłego aktu, który ma 
miejsce w bazylice archikatedralnej na zakończenie świętych misji, przygotowują-
cych do odnowienia przyrzeczeń chrztu w Wielką Sobotę. Wasi ojcowie, mężowie 
i bracia wzięli na swoje ramiona poświęcony i uczczony przez nas krzyż i umieści-
li go przy wejściu do bazyliki. Obok rzuca się w oczy tablica, wyliczająca szeregi 
nazwisk kapłanów tej archidiecezji, którzy w czasie ostatniej wojny oddali swoje 
życie za Kościół i za Naród. A więc i to jest Krzyż.

Krzyż Chrystusa, który został umieszczony obok, będzie w towarzystwie 
krzyża ludzi. Krzyż Chrystusa, który jest znakiem zbawienia, omycia, oczyszcze-
nia, i krzyż kapłanów, którzy są powołani do tego, aby nauczać, rozgrzeszać i życie 
swoje za przykładem Chrystusa dawać za braci. Odtąd dwa krzyże – Chrystusowy 
i kapłański – będą witały wszystkich wchodzących do tej świątyni, która także 
była wielkim ołtarzem. Tutaj przebiegał front powstańczy naszych synów, którzy 
bronili nieprzyjaciołom dostępu do serca miasta. Tak bronił dostępu do serca ludz-
kiego Chrystus na krzyżu. Śmiercią swoją przezwyciężył śmierć serc, a swoim 
życiem zachęcił do pielęgnowania życia serc ludzkich.

WSPOMNIENIE ROKU WIERNOŚCI KRZYŻOWI I WIELKIEJ NOWENNY

Najmilsze Dzieci! Słuszną jest rzeczą – jak to jest w zwyczaju ojców redemp-
torystów, kierowników tej misji katedralnej – zatrzymać nasze myśli pod Krzyżem 
i rozważyć, chociaż w kilku rzutach myślowych, dzieło Krzyża.
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Rozpoczynając Wielką Nowennę przygotowującą do Tysiąclecia Chrztu 
Polski, zachęcaliśmy się wzajemnie w pierwszym roku do wierności Bogu, 
Krzyżowi Chrystusowemu, Ewangelii i Jego Kościołowi. Pamiętamy dziś odległy 
rok 1957, gdy w całej Polsce katolicy skupiali się przy Krzyżu i przyrzekali wier-
ność Krzyżowi. Jednocześnie rozpętała się dziwna akcja walki z krzyżami. Wtedy 
zaczęto je usuwać ze szkół, biur i urzędów. Biskupi polscy musieli podjąć obronę 
Krzyża Świętego. Brano nam to za złe, że broniliśmy krzyża. Odpowiadano: Niech 
krzyż będzie wszędzie, ale nie w szkołach i w miejscach publicznych.

Dzieci Najmilsze! Chociaż krzyż został ze szkół usunięty, jednakże sprawa 
krzyża w Polsce nie jest przegrana. Widocznie potrzeba było, by ten znak, który 
oglądaliśmy dotychczas od zewnątrz na murach, był odtąd odczuwany w sercu, 
aby był wypisany na naszych sercach. „Miłującym Boga wszystko pomaga do do-
brego”2, nawet to bolesne upokorzenie, którego katolicy doznali zaraz na początku 
Wielkiej Nowenny. Jest ona zresztą do ostatniej chwili prawdziwą drogą krzyżo-
wą Kościoła, ale jakże błogosławioną! Jak błogosławiona była droga krzyżowa 
Chrystusa dla całego świata, tak też i dla nas, Najmilsze Dzieci, błogosławiona jest 
droga krzyżowa Wielkiej Nowenny. Prawdopodobnie przez dziewięć lat pogłębili-
śmy zrozumienie dzieła Chrystusowego, dzieła Zbawienia, ducha Ewangelii, mocy 
łaski uświęcającej, zadania Kościoła, ożywiającego i uświęcającego. Pogłębiliśmy 
również znaczenie moralności katolickiej w życiu małżeńskim, w życiu rodzi-
ny, w wychowaniu katolickim, w pielęgnowaniu cnót sprawiedliwości i miłości, 
w walce z wadami i nałogami, i w zdobywaniu cnót społecznych. A wszystko to 
pod opieką Matki Najświętszej, która była Przewodniczką Wielkiej Nowenny.

Droga krzyżowa Wielkiej Nowenny doprowadziła nas, Najmilsze Dzieci, 
do obecnego roku 1966. Śpiewamy teraz wielkie „Te Deum” Narodu, ku chwa-
le Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, dziękując przez Maryję za dzieło Chrztu 
Świętego, w którym wszystkie dzieci naszego Narodu były chrzczone przez dzie-
sięć wieków. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
A gdy kapłani polewali czoła naszych praojców, naszych ojców i naszych dzieci, 
zawsze wtedy czynili znak krzyża świętego.

ZNAK KRZYŻA – WYZNANIEM WIARY

Tak jest od momentu, gdy w czasie chrztu Mieszkowego, w dniu 14 kwietnia 
966 roku, drużyna wojów księcia gnieźnieńsko-poznańskiego niosła na swoich ra-
mionach pierwszy krzyż, który został postawiony w polskiej ziemi.

Gdy patrzyłem na moment przeżywany przed chwilą w naszej świątyni, 
przypomniał mi się ten obraz sprzed tysiąca lat. Prawdopodobnie wtedy podobnie 
to wyglądało. Zapewne także wzniesiono krzyż wysoko nad ramiona, nad gło-
wy i niesiono go na miejsce przeznaczenia. Od chwili, gdy pierwszy krzyż sta-
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nął na rozkaz ochrzczonego księcia na naszej ziemi, Polska jest pokryta krzyżami 
i jest uznana za krainę krzyżów.

Krzyż jest najbardziej powszechnym zjawiskiem w naszej Ojczyźnie. 
Widzimy go przy drogach. Widzimy go na wyniosłych górach, jak na Giewoncie, 
widzimy na szczytach świątyń, na progach wielu domów i obejść gospodarczych. 
Widzimy nieraz krzyż na roli, tam gdzie zachował się zwyczaj, że rolnik pierwszą 
skibę obsiewaną znaczył obfitym posiewem ziarna. Gdy jesienią ozimina wzej-
dzie, zaznacza się na niej ta mocna ruń w znaku krzyża. Krzyż widzimy na na-
szych piersiach i w domach katolickich. Jest on dla nas znakiem nadziei jedynej. 
Tak byśmy pragnęli, aby znak krzyża świętego witał nas wszędzie.

Przypominam sobie w tej chwili dziwne zdarzenie. Było to przed wojną 
we Włocławku, gdzie w seminarium duchownym byłem profesorem nauk społecz-
no-ekonomicznych. Jednocześnie prowadziłem tam Chrześcijański Uniwersytet 
Robotniczy i pracowałem w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Wtedy 
robotnicy chrześcijańscy powzięli zamiar, aby umieścić krzyż w hali fabrycznej 
jednej z licznych przed wojną włocławskich wytwórni fajansów. Właścicielem tej 
fabryki był Żyd. Gdy o tym rozmawialiśmy w związkach zawodowych, powiedzia-
łem: A może to będzie obrażało uczucia waszego pracodawcy? Odpowiedziano mi: 
Nie. Wziąłem udział w tej uroczystości. Obok mnie stał właściciel fabryki. Mówię 
mu: Panie dyrektorze, jak to dziwnie wygląda, że w pańskiej fabryce umieszczamy 
krzyż święty. Odpowiedział z prostotą: Mnie on nie przeszkadza, ale wiem, że mi 
pomoże. Spojrzałem na niego zdziwiony. Odpowiedział: Wiem, że ci panowie, 
którzy ten krzyż tu wieszają, zobowiązują się do szacunku dla tego krzyża, dla 
ludzi i dla pracy. Mnie on pomoże. Zrozumiałem jego myśli i więcej o tym nie 
rozmawialiśmy. To było przed wojną, przed 1939 rokiem.

Dzieci Najmilsze! Po wojnie rozmawiałem z człowiekiem, który był zawzię-
tym przeciwnikiem krzyża, chociaż sam przeszedł przez obóz koncentracyjny. 
Gdy domagał się, aby biskupi zaprzestali obrony krzyża, powiedziałem mu tak: 
Pan był w obozie koncentracyjnym i patrzył pan na swoich towarzyszy niedoli. 
Pan przecież wie, czym tam dla nich był krzyż – nadzieją jedyną. A może był tym 
samym i dla pana? Rozmowa się urwała...

Żyjemy w kraju katolickim, który obchodzi w tym roku swoje Tysiąclecie 
drogi krzyżowej – drogi za krzyżem i z krzyżem, drogi w imię zbawiającego 
krzyża, drogi za krzyżem, który jest nadzieją jedyną i pojednaniem wszystkich. 
Nadzieją i otuchą nawet dla tych ludzi, których świat skazał na śmierć i powie-
sił obok Chrystusa. Nazwano ich łotrami, bo już z nich zrezygnowano. Tylko 
Chrystus nie zrezygnował i powiedział jednemu z nich: „Dziś jeszcze będziesz 
ze mną w raju”3. Będąc na krzyżu, kanonizował człowieka, którego wyrzekał się 
świat ówczesny i skazał na powieszenie na krzyżu obok jego Zbawcy.

Najmilsze Dzieci! Można snuć takie myśli, gdy stoimy pod krzyżem. Ale 
krzyż nam przypomina przede wszystkim główny artykuł wiary katolickiej. Ilekroć 
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czynicie znak krzyża, zawsze wtedy wymieniacie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Znaczycie imieniem Ojca wasze czoła, imieniem Syna wasze piersi, imieniem 
Ducha wasze ramiona. A więc przyzywacie Trójcę Świętą.

Kościół wierny Chrystusowi naucza i chrzci w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Wy wszyscy jesteście ochrzczeni w imię Trójcy Świętej. Gdy woda 
chrztu omywała wasze czoła, wtedy Trójca Święta wszczepiała się w wasze osobi-
ste życie. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha? Czy nie wiecie, że Duch 
Boży mieszka w was? Czyż nie wiecie, że członki wasze są poświęcone Bogu? 
Czy nie wiecie, że jesteście mieszkaniem Boga? Są to pytania Apostoła, które po-
wtarzam, wyjmując je z różnych Listów.

W Kościele Bożym dlatego wszystko się dzieje w znaku krzyża święte-
go. Przedstawcie sobie ten olbrzymi, potężny obraz, jedyny w swoim rodzaju. 
Wyobraźcie sobie trzy tysiące biskupów katolickich i ponad trzysta tysięcy ka-
płanów katolickich, pracujących w Kościele rzymskokatolickim. Ci biskupi wraz 
z papieżem błogosławią miastu i światu. Ojciec Święty Paweł VI, ilekroć błogo-
sławił, zawsze zachęcał biskupów, aby razem z nim to czynili, bo jest to wyznanie 
naszej wiary w Trójcę Świętą.

I nad waszymi głowami, Dzieci Najmilsze, jest podniesiony las kapłańskich 
rąk, które Wam błogosławią. Jest to wyjątkowe zjawisko. Ludzie zazwyczaj pod-
noszą rękę, aby grozić, a my podnosimy rękę do błogosławieństwa. Chrystus 
podniósł swoje ramiona na krzyżu, aby błogosławić. Za Jego przykładem naszym 
głównym zadaniem jest błogosławienie. Czynimy to nie w swoim imieniu, ale 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jak okrągła jest doba, tak bez przerwy gdzieś na innym kontynencie kapłani 
zbliżają się do ołtarza i błogosławią. A ponieważ jesteśmy Ciałem Chrystusowym 
i członkami jedni drugich, dlatego błogosławieństwo nigdy nie jest na użytek 
 tylko jednego człowieka. Każde błogosławieństwo katolickiego biskupa i ka-
płana jest na użytek wszystkich dzieci Bożych. Setki tysięcy kapłańskich dło-
ni błogosławią każdego z Was. Nikt z nas nie może wyłączyć kogokolwiek od 
owoców tego błogosławieństwa. Jesteście rodzajem błogosławionym, jesteście 
nieustannie błogosławieni, nieustannie zabezpieczani przed wpływami złego du-
cha, który jest jedynym wrogiem Chrystusa Pana. Wszyscy inni, choćby się uwa-
żali za  wrogów Chrystusa, jednak nie umieją nimi być i na pewno Chrystus Pan 
za wrogów swych ich nie uważa. Szatan jednak na pewno jest wrogiem Chrystusa 
i jemu się udaje ta wrogość. W nim nie ma miłości, a w każdym człowieku, choć-
by się uważał za osobistego wroga samego Boga, jeszcze jest jakaś miłość. Ona 
właśnie to sprawia, że człowiek nie może tak nienawidzić, jak szatan, chociażby 
usiłował.

Oto, Najmilsze Dzieci, powiązanie, które istnieje między nami. Przez mi-
łość spływa na nas nieustanne błogosławieństwo, wzięte z Chrystusa i udzielane 
Wam przez papieża, biskupów i kapłanów całego świata. Krzyż więc jest zna-
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kiem zbawienia i wyznaniem wiary. Istotnym artykułem wiary chrześcijańskiej 
jest wiara w Trójcę Świętą. W Ojca, który jest Stworzycielem naszym, który nas 
pragnął, chciał naszego istnienia, dał nam życie, i to przez miłość, bo nas umi-
łował. W Syna, który duszę swą dał za braci, a my wiemy, że „nie ma większej 
miłości nad tę, gdy ktoś duszęv swą daje za braci”. I w Ducha Świętego, któ-
ry jest Miłością Ojca i Syna, przez którego miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych. Spływa ona z naszych serc na całe otoczenie, na wszystkich, zgodnie 
z Chrystusowym przykazaniem: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się spo-
łecznie miłowali”4, abyście miłowali jedni drugich.

Skoro więc spoglądamy na krzyż, Najmilsze Dzieci, zawsze widzimy w krzy-
żu nie tylko znak zbawienia, ale i symbol naszej wiary. Jak gdyby całe Wierzę 
w Boga, to wszystko, co można powiedzieć, co jest istotne i konieczne do zbawie-
nia. Krzyż jest dla nas zawsze katechizmem i to całym katechizmem. Znak krzyża, 
Najmilsze Dzieci, będzie dla nas zawsze przypomnieniem wszystkich prawd wia-
ry, gdy go czynimy uważnie, prawdziwie i wyraziście, a nie tylko w nieczytelny, 
wykoślawiony sposób; gdy mówimy ze świadomością, a nie tylko dla zwyczaju: 
w imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego.

Oto, jakie znaczenie ma dla nas na co dzień, na każdą chwilę, znak krzyża 
świętego. Nic dziwnego, że wszedł on w krew naszej religijności i że nie jest on 
tylko dla nas znakiem bez znaczenia. Krzyż jest pełen wymowy i dlatego zapano-
wał w naszym codziennym życiu.

PIERWSZY ZNAK KRZYŻA – Z DŁONI MATKI...  
KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO RODZICÓW

Najmilsze Dzieci, chciejcie sobie uświadomić, jak by należało odnowić krzyż 
w waszym codziennym życiu. Chciejcie go sobie uświadomić, jak by go trzeba – 
że się tak wyrażę – „wyremontować”, wyprostować, aby był wyrazisty, aby nie był 
niezrozumiałym znakiem. Chciejcie ze znakiem, który na sobie czynicie, łączyć 
słowa pełne głębokiego znaczenia oraz wyznanie waszej wiary. Wtedy krzyż od-
zyska głęboką i właściwą treść w waszym codziennym życiu.

Pamiętam ze swoich dziecięcych lat, gdy moja Matka budziła nas rano, za-
wsze znaczyła nas znakiem krzyża świętego. Podobnie, dzieląc chleb, zawsze go 
żegnała. Dawne to były czasy, bo moja Matka umarła, gdy ja miałem dziewięć 
lat, a ona trzydzieści trzy. Ale zostało to w mojej duszy, do dziś dnia to pamiętam. 
Pamiętam także ostatnie godziny jej pracy, gdy znajdowała jeszcze moment, aby 
podejść i nas przeżegnać krzyżem na spokojną noc.

Pierwszy krzyż, który otrzymujemy na tej ziemi, jest to krzyż wzięty przez na-
sze matki z Matki-Kościoła. Dlatego też do Was, Matki, zwracam się przede wszyst-
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kim, abyście ten zwyczaj utrzymały w waszych rodzinach. Pamiętajcie, że w tym 
krzyżu, który czynicie na czołach waszych dzieci, jest wasze królewskie kapłań-
stwo. Wyraża się ono przez chrzest, którym jesteście ochrzczone, przez sakrament 
bierzmowania, dzięki któremu jesteście uczynione rycerkami Chrystusa, przez 
sakrament małżeństwa, którym jesteście skierowane ku współdziałaniu z Bogiem 
Ojcem w dziele powoływania do życia i wychowania katolickiego waszych dzieci. 
Pamiętajcie, że w tym kapłańskim znaku, który Wy czynicie, jest misja Kościoła – 
On ją Wam daje – i jest skoncentrowana moc krzyża Chrystusowego i tego krzyża, 
którym Was błogosławią papież, biskupi i kapłani całego świata. Wasza dłoń jest 
tu wzmocniona i spotęgowana. Już nie jest to dłoń tylko kobiety, jest to dłoń matki 
chrześcijańskiej, która ma misję, posłannictwo od Kościoła, aby na mocy swego 
królewskiego kapłaństwa znaczyła znakiem krzyża świętego swoje dzieci.

A Wy, Ojcowie, którzy przenieśliście przez tę bazylikę znak krzyża, również 
o tym pamiętajcie, że do Was będzie należało czuwać, aby krzyż widniał na ścia-
nach waszego domu, na waszych piersiach i na piersiach waszych dzieci. Czuwajcie, 
aby on królował w domu i był mocą waszego domowego życia, aby był waszym 
pokojem, pojednaniem, siłą i miłością, którą będziecie brali z tego znaku, wnosząc 
ją w wasze codzienne życie. Będzie się więc przedłużać to działanie, które tak wy-
mownie zaznaczyło się dzisiaj w tej świątyni. Krzyż będzie dla was znakiem wiary, 
odnowieniem wiary, nieustanną katechizacją i mocą waszego codziennego życia.

Tobie, Droga Młodzieży i Droga Dziatwo, też powiemy to samo. Za kilka dni 
wejdziesz w nowe wiary tysiąclecie, w którym żyć będziesz i w którym spędzisz 
przeważającą część swojego życia. Dla nas, starszych, w swej przeważającej czę-
ści upłynęło ono w pierwszym tysiącleciu. Jednak w nim przyjęliśmy ten krzyż. Od 
czasów Mieczysława doniósł go Naród w sercach i na swoich ramionach do dnia 
dzisiejszego. Wy z naszych dłoni weźmiecie ten krzyż i wniesiecie w wiary nowe 
tysiąclecie. Od Was będzie zależało, czy na progu następnego tysiąclecia krzyż 
będzie stał w naszej ziemi. Będzie w niej stał, gdy będzie stał w sercach, w naszej 
wierze, gdy będzie znaczył, jak dziś, zbawczym swoim znakiem wszystkie polskie 
czoła i polskie serca.

Wam szczególnie życzymy, abyście w nowym tysiącleciu dochowali wierno-
ści Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi i jego pasterzom.

Oto wymowa Krzyża Świętego.

KRZYŻ – ZNAKIEM NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚCI

Najmilsze Dzieci! Krzyż Chrystusowy ma dziś nie tylko znaczenie religij-
ne, ale i społeczne. Jest on znakiem społecznego oddania się za braci. Chrystus 
Pan przyjął śmierć dobrowolnie, aby nas wyzwolić z niewoli najstraszliwszej – 
z niewoli szatana. Pięknie przypomniano w liturgii Wielkiego Tygodnia, że sza-
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tan triumfował i nie posiadał się z radości, że udało mu się zmusić Boga, który 
jest Miłością, do tego, aby nas karał. Bóg chciał tylko miłować, bo jest Miłością. 
Wszystkie Jego czyny są miłością, ale od chwili, gdy powstał grzech na świecie, 
miłość jak gdyby została przyhamowana i Boże dłonie, wyciągnięte ku powszech-
nej miłości, poczuły się jak gdyby skrępowane. Obok Bożej miłości musiała nie-
kiedy przemówić sprawiedliwość i to sprawiedliwość karząca. Chociaż Bóg jest 
sprawiedliwy, jednakże zawsze bierze w nim górę miłosierdzie przez miłość. Bóg, 
którego istotą jest miłość, gdy musiał być sprawiedliwy, a więc karzący, wymyślił 
nowy sposób złagodzenia koniecznej sprawiedliwości. Grzech jest niewątpliwym 
złem i zmusza Boga do sprawiedliwości, każąc Mu choć na moment odejść od 
miłości, aby wymierzać sprawiedliwość. Ona wprawdzie także jest miłością, ale 
bardziej dla nas bolesną i dotkliwą, kolidującą z Sercem Bożym. Bóg nie chciał 
na to pozwolić. Dlatego też w sposób jeszcze doskonalszy naprawił ludzką winę, 
tak że obfitość łaski, płynąca z Krzyża, przewyższyła niejako wszelką miłość, jaką 
dotychczas na sobie doświadczaliśmy. Dar jest wyższy, większy, potężniejszy ani-
żeli wina i występek. Dlatego nazywamy grzech nawet „szczęśliwą winą”, „felix 
culpa”, bo ona aż takiego miała Zbawiciela.

Najmilsze Dzieci! Krzyż jest znakiem zwycięstwa miłości nad sprawiedli-
wością, ceną, którą zapłacił Chrystus śmiercią swoją, dowodem jeszcze większej 
miłości, jaką nam Bóg okazał, dając swojego Syna. Chrystus Pan, który zna Ojca, 
bo jest Miłością z Miłości, okazał najwyższą miłość ludziom: „Nie ma większej 
miłości nad tę, gdy ktoś duszę swoją oddaje za braci”. Dlatego krzyż jest odtąd 
znakiem większej, doskonalszej, potężniejszej jeszcze miłości. Jeżeli po jednej 
stronie będzie nienawiść większa od wielkiej i największa, to po naszej stronie 
jest miłość, większa jeszcze od miłości i największa z wielkich miłości. Nienawiść 
ma swoje granice, swój kres, bo jest śmiertelna – jest niebytem. Nienawiść jest 
właściwie brakiem dobra, a więc niebytem. Dlatego ona sama umiera i sama sobie 
śmierć zadaje, jest samobójczynią. A miłość jest zawsze twórcza i nie ma granic. 
Ona zawsze jeszcze może znaleźć potężniejszy i wspanialszy wyraz.

Dzieci Najmilsze! Krzyż jest dla ludzkości znakiem jeszcze większej miłości, 
na którą musimy się zdobyć, aby zbawiać świat i nie dopuścić do jego katastrofy, 
do rozpętania tak strasznej nienawiści, która zamieniłaby w pył niemal cały glob 
ziemski – jak o tym często mówi się dzisiaj w perspektywie nowych wojen.

Krzyż jest znakiem społecznego pojednania, wyrównania, przebaczenia 
i społecznego miłowania. Jest szkołą miłowania, poświęcania się, wyrzekania się 
siebie, oddawania siebie za braci. Jest to więc najwspanialsze pedagogium, ja-
kie może istnieć na świecie. Najwspanialszy kodeks społeczny. Najwspanialszy 
traktat międzynarodowy, w jednym skrócie skrzyżowania się woli ludzkiej z wolą 
Bożą, gdzie zwycięża wola Boża. A cała wola Boża to jest miłość.

Stąd aktualność Krzyża na dziś szczególnie, gdy potęguje się nienawiść. Stąd 
[jego] zbawcze moce. Stąd trwałość krzyża i jego niezniszczalność. Chociażby 
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zniknął ze ścian, pozostanie w sercach jako wielka potrzeba całej rodziny ludzkiej. 
Oto jest krzyż.

A POD KRZYŻEM – STAŁA MATKA,  
NAJWIERNIEJSZA TOWARZYSZKA KRZYŻA

Dlatego na progu Tysiąclecia Chrztu Polski ustawiamy krzyże misyjne, 
a w Wielką Sobotę, w Sobotę wigilijną przed uroczystością Zmartwychwstania, 
pójdziemy wszyscy, Najmilsze Dzieci, do chrzcielnic, otoczymy biskupów w ka-
tedrach i kapłanów w parafiach i tam odnowimy przyrzeczenia chrztu, które były 
ongiś w naszym imieniu wypowiedziane, gdy kapłan znaczył nas pierwszym 
znakiem krzyża, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Oto doniosłe znacze-
nie tej uroczystości, do której przygotowywaliśmy się przez Wielką Nowennę, 
przez wędrówkę Obrazu Matki Bożej po Polsce, przez „Czuwania soborowe”, 
Jubileusz posoborowy i misje wielkopostne, które właśnie w tej katedrze dziś 
się kończą.

W ten sposób, Najmilsze Dzieci, wydaje nam się, że na miarę naszych sła-
bych sił dobrze przygotowaliśmy się do Wielkanocy milenijnej. Będziemy w tę 
Wielkanoc wszyscy wołać: „Wesel się, Królowo miła, bo ten, któregoś zro-
dziła, zmartwychwstał”5. Będziemy Jej to powtarzać. Ona jest najwierniejszą 
Towarzyszką krzyża. Gdy wszyscy zlękli się tragizmu krzyża, ta pogodna Matka 
Chrystusowa, która przecież wiedziała, że Jej Syna czeka krzyż, nie ulękła się 
i pozostała. Stała pod krzyżem. Otaczała Ją gromadka kobiet. Pamiętajcie, kobiety, 
że przy krzyżu najwytrwalej Wy stoicie, za przykładem Matki Chrystusowej. Tak 
często, gdy wszyscy opuszczą ręce i zrezygnują, kobiety pozostają. Zapatrzyły 
się w Matkę Chrystusową, która stała pod krzyżem, otoczona gromadką niewiast 
towarzyszących Jej w drodze za Chrystusem. Jest to dla Was przykład.

Ona jest Matką Życia i Was nazywają matkami życia. Ona jest Nadzieją 
i z Wami świat wiąże nadzieje. Ona jest Mocą i od Was oczekuje się mocy. Jest to 
Panna wierna i od Was oczekuje się wierności, spokoju i cierpliwości, chociażby 
wszyscy ręce opuścili. Często tak bywa w rodzinach, gdy wszyscy są bezradni, 
zawsze jeszcze matka znajdzie radę, rozwiązanie i wyjście. Najmilsze Dzieci! 
Będziemy dlatego radowali się z Tą, która krzyża nie opuściła i tak doczekała się 
nowego zadania. Chrystus uczynił Ją Matką Kościoła i powiedział Janowi: „Oto 
Matkav twoja”, a Maryi: „Oto synv Twój”, oto dzieci Twoje.

Gdy uczcimy w wielkim „Te Deum” Narodu Trójcę Świętą, pojedziemy 
na Jasną Górę w dniu 3 maja, aby tam dziękować Matce Najświętszej za Jej wytrwałą 
obecność pod krzyżem Chrystusa, pod krzyżem Kościoła powszechnego i Kościoła 
w Polsce – pod dziejowym krzyżem naszego Narodu, który dla całych pokoleń był 
zawsze mocą do przetrwania wszystkich nieszczęść i wszystkich niedoli.
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Oto jest duch tych czasów, które się zbliżają, i przeżyć radosnych, które są 
przed nami. Nie lękajcie się, Dzieci Najmilsze, jeżeli te nadchodzące radości są 
nieco doświadczone cierpieniem. To nic, Najmilsze Dzieci! Jeżeli jest cierpienie, 
będzie i radość. Chrystus jest wierny w swoich obietnicach, a On powiedział: 
„Smutek wasz w radośćv się obróci”. Dlatego też nie przejmujcie się tym, że może 
wypadnie ucierpieć nieco zniewagi dla imienia Chrystusowego. Zwłaszcza nie 
martwcie się o waszego biskupa i nie posądzajcie go o to, że ma teraz ciężkie życie. 
Wiedzcie, Najmilsze Dzieci, że Apostołowie, gdy wracali sprzed Rady, radowali 
się, że danym im było dla imienia Chrystusa zelżywość ucierpieć. Wszyscy ka-
płani naśladują pierwszych Chrystusowych uczniów. I dla nas, Najmilsze Dzieci, 
cierpienie jest nieodłączne od zadania kapłanów, którzy muszą ofiarować na ołta-
rzu nie tylko Chrystusa, ale i samych siebie. Jak na krzyżu była Ofiara krwawa, 
a na ołtarzu jest Ofiara niekrwawa, tak i w naszym codziennym życiu musi być 
zawsze ofiara. Dopiero wtedy urzeczywistnia się kapłaństwo.

I w waszym życiu musi być cierpienie, bo i Wy jesteście powołani do ka-
płaństwa Chrystusowego – do królewskiego kapłaństwa. Musicie mieć pełne dło-
nie darów, którymi uzupełniacie ofiarę, jaką my i cały Kościół składamy przez 
Chrystusa Ojcu Niebieskiemu. Miejcie ten zwyczaj, aby wasze cierpienia bodaj 
duchem składać na patenę kapłanowi, gdy on dźwiga hostię, ofiarując ją Ojcu, aby 
w niej była moc Chrystusowa.

Kończę te rozważania pod krzyżem uczuciem głębokiej wdzięczności wo-
bec drogich nam Misjonarzy, Księży Redemptorystów, którzy przeprowadzili mi-
sje katedralne. Drodzy Księża Redemptoryści, jesteście dla stołecznego miasta 
Warszawy zgromadzeniem wybitnie zasłużonym. Wydało ono apostoła Warszawy, 
świętego Klemensa Dworzaka, który w swoim czasie, tak niedawno przecież, 
stąd niedaleko, bo na Nowym Miecie, żył w waszym kościele i apostołował 
w Warszawie. Przez 20 lat pracował tutaj i pozostawił po sobie trwałe wspomnie-
nie. Przyniósł chlubę waszemu zgromadzeniu, bo radosne wspomnienie, które 
zawsze łączymy ze świętym Klemensem, przenosimy na Was, synowie świętego 
Alfonsa i bracia świętego Klemensa. Dla tych właśnie waszych zasług dla Stolicy 
pragnęliśmy, aby na progu Tysiąclecia Chrztu, nie kto inny, tylko właśnie wasze 
zgromadzenie, wasi kapłani, przeprowadzili apostolską odnowę miasta przed uro-
czystościami milenijnej Wielkanocy. Niech Wam dobry Bóg zapłaci za gorliwość. 
Przyjmijcie życzenie, aby ziarno, które tak obficie rzucaliście, wydało owoc sto-
krotny. Bóg Wam zapłać.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Antyfona z formularza uroczystej liturgii popołudniowej ku czci męki i śmierci Pańskiej 
w Wielki Piątek. Część trzecia: uroczysta adoracja Krzyża; MszRz (1965).
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2 Por. Rz 8,28.
3 Por. Łk 23,43.
4 BWuC 36 – J 13,34.
5 Z antyfony maryjnej Regina caeli, laetare.
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RADOŚCI WIELKANOCNE
Do zakonów żeńskich

Warszawa, Miodowa, Wielkanoc milenijna, 7 kwietnia 1966

Ekscelencjo, Drogi Księże Biskupie1,
Księża Dyrektorzy,
Drogie Matki i Siostry!

Krążę w tej chwili myślą wokół postaci Chrystusa, który będąc daleko od 
Betanii dowiedział się, że przyjaciel Jego, Łazarz, zachorował. Pierwsze słowa, 
które Chrystus wtedy wypowiedział, były: „Choroba ta nie jest na śmierć, ale 
na chwałę Bożą, aby przez nią uwielbiony był Syn Boży”2.

W tych słowach Chrystusa, wypowiedzianych w obliczu ludzkiej męki, jest 
cała głębia wiary, żywej chrześcijańskiej nadziei i zdrowego optymizmu, który za-
wsze widzi ostateczne rozwiązanie wszystkich udręk świata, gdy „wszelki smutek 
nasz w radośćv się odmieni”.

Dlatego też i my, w naszej drodze przez Bożą ziemię do nieba, powinniśmy 
mieć zawsze przed oczyma ostateczne radości, do których jesteśmy przez wielką 
miłość Bożą powołani. Gdy o tym pamiętamy, nic nam nie szkodzi, nawet wtedy, 
gdy idziemy przez największe utrapienia tego czasu, które w niczym nie dadzą się 
porównać z chwałą, jaką Ojciec nam przygotował.

Chrystus Pan, właśnie w obliczu smutku rodziny betańskiej, wypowiedział 
krzepiące nauki o zmartwychwstaniu i to dwa razy. Wypowiedział dwie homilie – 
jedną do Marty, drugą do Marii. Obydwu głosił zmartwychwstanie: „Kto wierzy 
we Mnie, chociażby i umarł, żyć będzie”3.

To, co Chrystus uczynił w Betanii, wyprowadzając Łazarza z grobu, póź-
niej okazał na swoim przykładzie jako pragnienie całej ludzkości. Chrystus zmar-
twychwstały jest dla nas wzorem, prototypem naszego zmartwychwstania i życia. 
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W tym wymiarze musimy oceniać wszystkie udręki świata, wszystkie jego niedo-
le i cierpienia, przez które przechodzimy. Wówczas największe nawet cierpienia 
nie odbiorą nam pogody serca, wewnętrznej swobody, nadziei i radości, która jest 
zawsze znamieniem dzieci Bożych.

Mówią, że najbardziej smutną istotą jest szatan. A po nim, w pewnej grada-
cji, smutni są ci wszyscy, którzy pozwolili podciąć sobie wiarę, nadzieję i ufność. 
Dlatego też ludzie czyniący źle, chociażby szukali w tym szczęścia, są smutni. 
A ludzie czyniący dobrze, chociaż byliby na krzyżu, są radośni. Im człowiek bar-
dziej skierowuje się ku szatanowi, tym bardziej jest smutny. Im więcej kieruje 
się ku Bogu, jest radośniejszy. Szczytem radości jest pełna miłość, której dopiero 
czekamy i która nas nie ominie. Spotka wszystkich tu obecnych bez wyjątku!

Będąc tego pewnym, można by wypisać Wam wszystkim dekrety kanoniza-
cyjne, ale jeszcze jesteście potrzebne na ziemi i musicie za Chrystusem wytrwale 
i cierpliwie nieść krzyż, na którym odniesiecie pełne zwycięstwo i radość.

Pięknie wypowiedziała przed chwilą uczucia Wielkiego Tygodnia sekretarka 
Konsulty, gdy kreśliła przed nami wszystkie radości posoborowe, wielkonowen-
nowe i milenijne. Są to prawdziwe łaski! Rozważaliśmy je w Wielkim Poście, 
w Jubileuszu posoborowym, przygotowując się na „Te Deum” Narodu. Dobrze 
widzimy, jak olbrzymie moce wnosi Kościół odważnie w świat dzisiejszy. Jeżeli 
co dziś złości mocarzy ciemności, to chyba fakt, że Kościół tak odważnie wchodzi 
w życie współczesne i swoją odwagą oraz dalekowidztwem już dzisiaj nawiązuje 
do trwania w wieku przyszłym, w nieskończoność... Tego nie może nikt zrobić! 
Kościół przez Sobór zdystansował wszystkie programy, jakiekolwiek mogli ludzie 
na ziemi napisać. Wszystkie one zestarzały się po prostu w świetle czterech lat 
pracy Soboru, wszystkie zmalały. Kościół wyrósł na potęgę duchową, która budzi 
nadzieje wszystkich ludów, narodów i warstw społecznych.

Trzeba było, Najmilsi, wczuwać się w soborowe message, które wysyłał 
Ojciec Święty w dniu 8 grudnia, na tle obrazu Tej, która starła głowę węża. Wysyłał 
je do przyszłych czasów, do ludów i narodów, na wszystek świat. To tak, jak gdy-
by Chrystus znad jeziora Genezaret upostaciował się w tym momencie w Papieża 
i mówił na nowo: „Idźciev i nauczajcie wszystkie narody”. Była to wielka chwila. 
Dlatego zadrżeli wszyscy, którzy lękali się śmiałej, mocnej woli Kościoła progra-
mującego w daleką przyszłość.

A przecież Kościół upomniał się o człowieka, o jego wysoką godność i pra-
wa! Przecież Kościół odważnie wszystkich wyrównał, nazywając ich Ludem 
Bożym. To Kościół, Najmilsze Dzieci, znalazł słowa pokrzepienia i pociechy dla 
wszystkich stanów i zawodów. Spojrzał swobodnym spojrzeniem we współcze-
sną kulturę twórczą, w życie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe. Wszędzie 
posłał swoje wielkie moce, w imię których można znaleźć rozwiązanie dla proble-
mów dzisiejszych, [jakie] – niemal wszystkie – są jak gdyby węzłami gordyjskimi, 
niedającymi się rozwiązać.
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Kościół na Soborze ukazał drogi rozwiązania. To jest swoboda, [jaka] zadzi-
wiła świat, zwłaszcza tych, którzy mieli błędny obraz Kościoła. Nikt temu zaprze-
czyć nie zdoła!

To samo, Najmilsze Dzieci, jest w Ojczyźnie naszej. Na tle myśli soboro-
wych, biskupi polscy przeniknięci duchem nadprzyrodzonej wiary, chrześcijań-
skiego wyrzeczenia się siebie, pokoju, jedności, przebaczenia, ekumenicznego du-
cha jednania i uspakajania wszystkiego przez Krew Chrystusową bardzo odważnie 
skierowali się do wszystkich narodów katolickich, do episkopatów całego świata. 
Mówiliśmy nie jako dyplomaci, ale jako synowie wolnego Narodu, mający prawo 
przemawiania do innych od siebie, z tytułu swego związku z Narodem milenijnym. 
Mówiliśmy po kapłańsku i po chrześcijańsku. Mówiliśmy po Chrystusowemu, jak 
Chrystus z masztu krzyża, gdy modlił się: „Ojcze, odpuśćv im, bo nie wiedzą, 
co czynią”. Powtarzaliśmy: „i my odpuszczamy naszym winowajcom”4. Przez 
to wskazaliśmy możliwości nadprzyrodzone i nowe rozwiązania trudności, które 
dzielą ludzi, odgradzając ich murami i drutami, zda się, nie do przebycia.

To było odważne! W ciągu kilkunastu minut cały świat dowiedział się 
o Polsce, która właśnie obchodzi swoje Tysiąclecie. Cały świat dowiedział się, 
że Polska jest katolicka, pomimo wszystko jest nadal katolicka! To właśnie bi-
skupi nawiązali w duchu Chrystusowym kontakt z całym światem, ze wszystki-
mi episkopatami, a przez episkopaty katolickie – ze wszystkimi narodami. Był 
to wielki, doniosły czyn, o ogromnym znaczeniu dla pozycji, autorytetu, powagi 
i szacunku w świecie dla katolickiego Narodu.

Jeżeli skąd płyną gniewy na polskich biskupów, to właśnie stąd, że biskupi 
polscy ukazali całemu światu w tak wielkiej chwale Naród Chrystusowy, stoją-
cy na progu swego Tysiąclecia. Ale my wszyscy rozumiemy, Najmilsze Dzieci, 
że to właśnie dało nam wewnętrzną swobodę i wyzwolenie. Poczuliśmy się wtedy 
na miarę Chrystusowej mocy – wielkimi nie naszą, ale Chrystusową wielkością. 
Powiedzieliśmy światu w krótkich słowach bardzo wiele. Byliśmy pierwszymi, 
którzy w skali tak obszernej zastosowali Dekret o ekumenizmie, Konstytucję 
dogmatyczną o Kościele i Konstytucję pastoralną o obecności Kościoła w świe-
cie współczesnym. Działaliśmy zgodnie z przykładem, który dał Ojciec Święty 
Paweł VI, gdy pojechał do ONZ5.

Jest to dla autorytetu Kościoła świętego w Polsce na progu Tysiąclecia niewąt-
pliwie bardzo doniosłe dokonanie. I odpowiedź na to była wspaniała. Kilkunastu 
kardynałów wyraziło od razu gotowość przyjazdu do Częstochowy na uroczysto-
ści milenijne. Ponad czterystu biskupów zgłosiło się już wtedy z pielgrzymką. 
Polonia, zwłaszcza amerykańska, zapowiedziała szereg wielkich pielgrzymek, 
które miały przybyć na Jasną Górę. Wszystko to było odpowiedzią na nasz apel, 
który w najlepszym świetle ustawił religijną kulturę Narodu polskiego, reprezen-
towaną w tym wypadku przez właściwych reprezentantów religijnej kultury – bi-
skupów katolickich.
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A to, Drogie Dzieci, że w międzyczasie trzeba jeszcze nieść krzyż; że są trud-
ności, przeszkody; że może być i tak, iż na Jasnej Górze będziemy jak na Kalwarii 
– sam na sam z Matką Bożą pod krzyżem Chrystusa – to wszystko ma swoje zna-
czenie, bo „miłującym Boga wszystko pomaga do dobrego”6.

Gdy wszyscy opuścili Chrystusa, na Kalwarii pozostał Jezus, otoczony łotra-
mi – jak przystało na Zbawcę świata, w obecności swej Matki. Nawiązała się naj-
słodsza rozmowa, najwspanialszy dialog między Bogiem a człowiekiem, między 
Jezusem i Maryją, między Matką i Synem. Był to dialog krótki: „Oto synv Twój, 
oto Matkav twoja”. Ale był to dialog krzepiący.

Może potrzeba, aby i na Kalwarii współczesnej powtórzył się ten dialog, sam 
na sam: Jezus i Maryja. Lud Boży, Chrystusowy, Polska Tysiąclecia i Matka tego 
ludu, Matka Kościoła, Matka Kościoła w Polsce. Może tego potrzeba...

Ale my mamy zaufanie do takich właśnie sytuacji. My je rozumiemy... I my 
je na pewno dobrze przeżyjemy. Unikniemy manifestacji czysto zewnętrznych. 
Będziemy się modlić, jak przystało na Naród, który dziękuje Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu za tysiąclecie wiary. Będziemy dziękować! Będziemy wielbić! 
Będziemy się oddawać najlepszej Matce naszej za Kościół Jej Syna. To jeszcze 
bardziej pogłębi nasze przeżycia.

Dobrze się stało, Najmilsze Dzieci, że w miesiącach po Soborze, gdy tak 
ochotnie oddawaliśmy się w macierzyńską niewolę Maryi, odczujemy ją do-
świadczalnie na sobie. Nie będzie to tylko deklamacja o niewoli, ale – rzeczy-
wistość! Jakaś prawda się tutaj wyzwoli i pokaże. Poznamy smak macierzyń-
skiej niewoli Maryi, zwłaszcza że oddajemy się za wolność Kościoła. Wiemy, 
że z tym zawsze łączy się wielka radość, bo jesteśmy w ramionach Tej, która jest 
Przyczyną naszej radości.

A więc radujmy się ze wszystkiego, co nas spotyka. Radujmy się, że czasy te są 
tak bogate w treści, nabrzmiałe w cierpienia i męki. Jest to chyba dowodem wielkie-
go zaufania, jakie Bóg ma do nas, do Narodu katolickiego, do jego biskupów i kapła-
nów. Jest to świadectwo naszej chrześcijańskiej dojrzałości i egzamin, lepiej może 
zdany w przeciągu tych kilku miesięcy aniżeli poprzednio w lat dziewięć, chociaż 
za każdą łaskę Wielkiej Nowenny dziękujemy i jesteśmy pewni, że Wielka Nowenna 
jest zrozumiana przez wszystkie dzieci, żyjące duchem Bożym w Ojczyźnie naszej.

Niedawno jeden z publicystów „Znaku”, w dyskusji nad duszpasterstwem 
akademickim, powiedział, że młodzież nic z Wielkiej Nowenny nie pojęła. 
Wyraził się drastycznie. A wczoraj Biskup Częstochowski7 mówił, że na Jasnej 
Górze przez całą noc modliła się młodzież. Trzeba było się jej przyjrzeć, jak ona 
się modliła! Okazuje się, że lepiej wiedzą na Jasnej Górze aniżeli w redakcji 
„Znaku”, jakie znaczenie dla młodzieży miała i ma Wielka Nowenna. Nie możemy 
się przejmować spostrzeżeniami pesymistów, którzy wszystko widzą tylko w cia-
snych wymiarach swego redakcyjnego getta. Musimy spojrzeć szeroko na całą 
Polskę, na serca polskie i zrozumieć, że niekiedy proste uczucie bezzębnej babuni, 
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modlącej się pod filarem w ciemnej kapliczce albo na miedzy polnej ma dla Boga 
większe znaczenie aniżeli wszystkie dyskusje, w których właściwie bardziej uka-
zuje się człowiek aniżeli Bóg.

Stąd, Najmilsze Dzieci, dziękujemy za każdą najdrobniejszą łaskę Wielkiej 
Nowenny i związanych z nią przeżyć, które miały miejsce na terenie Polski. 
Opowiadano mi, jak w Niedzielę Palmową zakończono w Opolu Nawiedzenie 
Obrazu Matki Bożej i jak – zgodnie z programem – Obraz wracał na Jasną Górę. 
Na przestrzeni tej wędrówki, aż do granicy diecezji, była olbrzymia procesja. Jest 
to znak, jak przemawia do swojego Narodu Matka Kościoła, która stała pod krzy-
żem Chrystusa.

Dlatego, Najmilsze Dzieci, nie damy sobie osłabić naszego do Niej zaufania! 
Mamy głębokie przekonanie, że jak na Kalwarii i przy grobie Chrystusa, tak też 
na naszej Kalwarii i w naszym grobie śpiewać Jej będziemy: „Wesel się, Królowo 
miła, bo Ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał”8. Obok „Te Deum”, będzie 
to najwspanialszym hymnem naszych uroczystości Tysiąclecia w Gnieźnie, 
w Poznaniu, na Jasnej Górze, w Krakowie i na całym szlaku historycznym 
Tysiąclecia Chrztu Polski.

Włączajcie się, Dziatki Najmilsze, w te milenijne radości! Chociaż jeszcze 
nie pora, ale awansem, jako znak wielkiego zaufania waszego do Boga, powiem 
Wam już dzisiaj, w Wielki Czwartek: „Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wy-
zujcie, wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się i radujcie”9. Niech to będzie 
wasza Wielkanoc milenijna, której razem z biskupem Dąbrowskim z całego serca 
Wam życzę.

Abyście były jak najbliżej tych wielkich przeżyć, przeniosłem Was z dale-
kiej Alei I Armii Wojska Polskiego pod mury katedry10. Pragnę, abyście były jak 
najbliżej serca biskupa, katedry, no i jak najbliżej ulicy Miodowej, tak iżby Wam 
wszystko szło jak „po miodzie”.

Niech to będą życzenia waszego biskupa na „gaudia paschalia”11, których 
oby Wam dobry Bóg dał tak wiele, iżby dusze wasze kipiały od nadmiaru szczę-
ścia, radości, pokoju i pogody.

Błogosławimy Wam.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. W[arszawa], 12 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do bp. Bronisława Dąbrowskiego.
2 Dąbr – J. 11,4.
3 Dąbr – J. 11,25.
4 Z Modlitwy Pańskiej.
5 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
6 Por. Rz 8,28.
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7 Bp Stefan Bareła. 
8 Z pieśni wielkanocnej Wesel się, Królowo miła.
9 Z pieśni wielkanocnej Otrzyjcie już łzy płaczący. 

10 Ksiądz Prymas mówi o zmianie siedziby Wydziału Spraw Zakonnych, która od kwietnia 
1966 mieściła się przy ul. Dziekania w Warszawie.

11 Radości wielkanocne.

66

WSTĘP DO PONOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Wielka Sobota, 9 kwietnia 1966

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przez wielkie miłosierdzie Boga Miłości, w Trójcy Świętej Jedynego, my, 
dzieci Narodu polskiego, doszliśmy do Tysiąclecia Chrztu Polski w wierności 
Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi rzymskokatolickiemu.

Dziś, gdy upływa tysiąc lat od chwili, gdy praojcowie nasi pochylili swe 
głowy pod wodami ożywczymi chrztu świętego, czujemy głęboką wdzięczność 
za powołanie nas do nadprzyrodzonej wspólnoty przez chrzest i Eucharystię 
w świętym Kościele Chrystusowym. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za to, że po-
kolenia Polaków, chrzczonych przez dziesięć wieków na naszej ziemi, stworzyły 
Naród ochrzczony.

Wdzięczni jesteśmy za powołanie przodków naszych, praojców, ojców i nas 
samych do wspólnoty nadprzyrodzonej w ramionach świętej Matki-Kościoła.

Wdzięczni jesteśmy za wytrwałą obecność w Narodzie naszym Kościoła, któ-
remu zawdzięczamy światło Ewangelii i łaski sakramentalne chrztu i Eucharystii.

Tą wdzięcznością powodowani włączamy się świadomie i dobrowolnie 
do szeregów milionów ochrzczonych rodaków naszych – i odnawiamy przyrze-
czenia wypowiedziane w naszym imieniu w czasie chrztu świętego.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.
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MILENIJNA WIGILIA WIELKANOCNA  
W BAZYLICE PRYMASOWSKIEJ

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego w liturgiczną rocznicę Tysiąclecia

Gniezno, Bazylika Prymasowska, Wielka Sobota,  
9 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Najmilsi Bracia! W tę najświętszą Noc, Kościół Boży, Matka nasza, wspomi-
nając śmierć i pogrzeb Pana naszego Jezusa Chrystusa, czuwa, aby Mu odpłacić 
miłością za miłość. Obchodząc zaś Jego chwalebne Zmartwychwstanie, weseli się, 
pełen radości.

Ponieważ zaś, jak uczy Apostoł, przez chrzest zostaliśmy wespół z Chrys-
tusem pogrzebani w śmierci Jego, przeto jak Chrystus powstał z martwych, tak 
i my powinniśmy chodzić w nowości żywota, wiedząc, że stary człowiek został 
z Chrystusem wespół ukrzyżowany, abyśmy nadal nie służyli grzechowi.

Zrozumiejmy więc, że umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga, w Chrys-
tusie Jezusie, Panu naszym.

Dlatego, Bracia Najmilsi, po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnów-
my przyrzeczenia chrztu świętego, w którym niegdyś odrzekliśmy się ducha złego 
i spraw jego oraz świata będącego nieprzyjacielem Boga, a przyrzekliśmy służyć 
Bogu, w świętym Kościele katolickim. A zatem:

Czy odrzekacie się ducha złego?
Odrzekamy.
Czy odrzekacie się wszystkich spraw jego?
Odrzekamy.
Czy odrzekacie się wszelkiej pychy jego?
Odrzekamy.
Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wierzymy.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, naro-

dzonego i umęczonego?
Wierzymy.
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych ob-

cowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny?
Wierzymy.
Teraz zaś módlmy się do Boga wszyscy razem tak, jak nas nauczył modlić się 

Pan nasz Jezus Chrystus: 
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„Ojcze nasz…”
A Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas 

odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, 
niechaj nas strzeże łaską swoją w tymże Chrystusie Jezusie Panu naszym na życie 
wieczne. 

Amen1.

PO ZAKOŃCZENIU LITURGII WIELKOSOBOTNIEJ

Ekscelencjo, Drogi Księże Biskupie2!
Prześwietna Kapituło Prymasowska, Kapituło Kruszwicka i Świętego Jerzego 
na Zamku!
Duchowieństwo miasta Gniezna i całej Archidiecezji!
Drogie Dzieci Boże miasta Gniezna, wszystkich parafii i całej Archidiecezji!

Gorąco odczułem życzenia, które biskup Lucjan imieniem Was wszystkich 
skierował do biskupa Gniezna i Prymasa Polski. Przyjmuję je wdzięcznym sercem 
jako znak łaski Bożej i pełnego zrozumienia naszych poczynań, które zrodzone – 
jak wierzymy – z miłości Bożej są ku pokojowi. Zaprawdę, jest to wielka chwila, 
która dzieje się tu, w miejscu, które ongiś wybrał sobie sam Jezus Chrystus, aby 
przelewać na Naród polski owoce swej męki w wodach chrztu świętego.

Do chwili tej, której tysiączną rocznicę liturgiczną dzisiaj obchodzimy, 
przygotowywaliśmy się rzetelnie przez Wielką Nowennę, która dziś się kończy. 
Idea Wielkiej Nowenny zrodziła się w niełatwych chwilach mojego uwięzienia. 
Zrodziła się z głębokiej wiary, której Bóg nie poskąpił, i z miłości, na jaką mogłem 
się zdobyć. Nie myślałem, Dzieci Najmilsze, że dane mi będzie tej chwili dożyć, 
ale to Bóg jest Dawcą życia i od Niego tylko zależą ludzkie lata. On to, miłosierny 
Ojciec, pozwolił mi widzieć nie tylko początek Wielkiej Nowenny, ale i jej za-
kończenie. Pozwolił rozpocząć przed chwilą Sacrum Poloniae Millennium i wejść 
w rok wielkiego „Te Deum”, które za kilka dni śpiewać będziemy przede wszyst-
kim tu, na Wzgórzu Lecha, w towarzystwie wszystkich biskupów całej Polski. 
Podążą oni na dzień 14 kwietnia ze swych miast biskupich do prymasowskiego 
Gniezna, stolicy świętego Wojciecha.

Przeżywamy w tej chwili podniosłą uroczystość poświęcenia źródła wody 
chrzcielnej dla wszystkich parafii naszego miasta prymasowskiego. Stoją przede 
mną duszpasterze miasta, księża proboszczowie. Jedno było źródło, z którego 
wszyscyśmy wzięli. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynę-
ło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno było źródło przed tysiącem lat w polskiej 
ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ziemię ojczystą po dziś 
dzień. Przed tysiącem lat pochylił swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę 
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gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci Narodu 
polskiego, który rozrósł się we wspaniałą trzydziestomilionową rzeszę ochrzczo-
nych Polaków, żyjących na polskiej ziemi, i wielomilionową rzeszę naszych roda-
ków, pozostających poza granicami Ojczyzny. Możemy dziś mówić o ochrzczo-
nym Narodzie polskim. Wraz z chrztem świętym dajemy Narodowi polskiemu 
światło Ewangelii i moce Krzyża. Niesiemy mu miłość, jako prawo nadprzyrodzo-
ne, pokój i jedność. Są to dary błogosławione.

Nie kierujemy naszej pracy przeciwko nikomu. Jednego tylko mamy wroga, 
szatana; wszyscy inni, choćby się uważali za naszych wrogów, dla nas – w naszym 
sercu – wrogami nie są. Bo żeby kogoś uważać za wroga, trzeba mieć w swym 
sercu uczucie wrogości. Spowiadam się w tej chwili przed Wami jako wasz bi-
skup, Dzieci Moje Najmilsze, że pomimo wszystko, co mnie spotkało w ostatnich 
miesiącach, nie mam w sercu do nikogo uczucia wrogości. Byłbym złym paste-
rzem i moglibyście słusznie nie słuchać głosu mego, gdybym od Was żądał miłości 
i przebaczenia wszystkim nieprzyjaciołom, a sam nie stosował się do tego przy-
kazania. Stosuję się do niego w pełni i nikogo na świecie nie uważam za swojego 
wroga, bo w sercu swoim nie znajduję żadnego uczucia wrogości do nikogo. Tego 
mnie nauczył Pan mój, Jezus Chrystus! Mocą Jego nauki staram się, Najmilsze 
Dzieci, uczyć Was miłości do wszystkich, miłości najtrudniejszej: „Miłujcie nie-
przyjaciołyv wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módl-
cie się za prześladujących i potwarzających was”. To jest odpowiedź dojrzałego 
chrześcijaństwa polskiego, odpowiedź wypieczona w istnym piecu gorącej miłości 
Boga, rozżarzonym w ziemi polskiej i w sercach polskich od tysiąca lat.

Przed chwilą poświęcaliśmy ogień na Wzgórzu Lecha i rozprowadzili-
śmy światła na wszystkie parafie i na całą ziemię polską, wierząc, że są to świa-
tła, których nic ugasić nie zdoła. Nie ma takiej siły, która zdolna byłaby ugasić 
Chrystusową światłość.

Ze światłością Chrystusową pójdziecie, Drodzy Księża Proboszczowie mia-
sta Gniezna, do waszych prastarych świątyń i poniesiecie źródło wody żywej. 
Tak niechaj świeci światłość wasza w świątyniach, aby widzieli ją wszyscy, aby 
była „światłością prawdziwą, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat 
przychodzącego”3. I tak czerpcie ze źródła wody chrztu, aby nigdy nie zabrakło 
jej dla wszystkich dzieci, które rodzą się w polskiej ziemi. Jest to życzenie, które 
Wam, Drodzy Księża Proboszczowie, zostawiam.

A Wam, Najmilsze Dzieci miasta Gniezna i archidiecezji, życzę na rado-
ści wielkanocne: „Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie, wszyscy 
w Chrystusa wierzący weselcie się i radujcie!”4. Cóż to znaczy, że wypadło nam 
troszkę ucierpieć?! Przecież i uczniowie Chrystusowi „wracali od Rady weseląc 
się, że danym im było dla imienia Chrystusowego zniewagę ucierpieć”5. Nic 
to! Gdybyśmy mieli cierpieć za nasze winy, przyjęlibyśmy to z ufnością, a gdy 
cierpimy bez win dla imienia Chrystusowego, to czyż możemy się smucić? Czyż 
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może być większa radość i większy zaszczyt? Dlatego też, Najmilsi, bądźcie 
spokojni i ufni! Wyrzućcie z serca wszelkie smutki, urazy, niechęć, zostawcie 
to wszystko tutaj, w świątyni. Wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody 
żywej, tylko z nadzieją, wiarą i miłością. To są skarby, które poniesiecie stąd 
na miasto i na archidiecezję, bo stąd szło na Polskę całą światło, miłość, wiara, 
pokój i jedność.

Oto życzenia, które Wam, Najmilsze Dzieci, składamy nie tylko na święta 
wielkanocne, ale na wiary nowe tysiąclecie. Umocnimy je błogosławieństwem, 
którego razem z księżmi biskupami raz jeszcze Wam udzielimy.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 15 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Z wielkosobotniej liturgii odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego; MszRz (1965).
2 Ksiądz Prymas zwraca się do bp. Lucjana Bernackiego, biskupa pomocniczego gnieźnień-

skiego.
3 Por. BWuC 36 – J 1,9.
4 Z pieśni wielkanocnej Otrzyjcie już łzy płaczący.
5 Por. Dz 5,41.
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Z OKAZJI OBCHODÓW TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI 
Do zakonów i zgromadzeń zakonnych w Polsce

[List pasterski]

[Wielkanoc 1966]

Tysiąclecie przynależności Narodu polskiego do jednego, świętego, po-
wszechnego i apostolskiego Kościoła Jezusa Chrystusa jest wielkim świętem 
wszystkich katolików w naszej Ojczyźnie. Szczególnie uroczyście powinny się 
włączyć wszystkie nasze męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne we wspólne 
„Te Deum”, które w dniu 14 kwietnia zaintonuję w prastarej, gnieźnieńskiej ar-
chikatedrze, w murach pamiętających Bolesława Chrobrego i świętego Wojciecha. 
Zakonnicy bowiem, o czym jeszcze nie zawsze wszyscy pamiętamy, przynieśli 
chrześcijaństwo na polską ziemię. Zakonnicy, ze świętym Wojciechem, mnichem 
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i biskupem na czele, przypieczętowali krwią męczeńską swe apostolskie posłannic-
two, pełnione w Polsce nieprzerwanie od X wieku. Z ich krwi wyrośli mę czennicy 
i wyznawcy, których heroizm został w pełni uznany przez święty Kościół katolicki.

I. ZAKONY A ROZWÓJ CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE

Początki zorganizowanego życia zakonnego sięgają w Polsce X wie-
ku. Pierwsza grupa benedyktynów przybyłych z Czech osiadła w Poznaniu – 
w siedzibie pierwszego biskupa w okresie chrztu Mieszka. Pierwsze regularne 
klasztory benedyktyńskie powstają z końcem X wieku na Ostrowie Lednickim 
i w Międzyrzeczu.

W początkach naszego tysiąclecia mamy również pierwszych kamedułów 
przybyłych z Włoch. Im zawdzięczamy powstanie w XI wieku pierwszego na na-
szym terenie, w Wielkopolsce, żeńskiego klasztoru kamedułek, o czym wspomina 
w swej relacji święty Brunon.

W połowie XII stulecia przybyli do Polski cystersi, którzy zakładają swe 
klasztory w Małopolsce, Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.

Niemal od samego początku zakony dają Polsce licznych świętych. Wymienić 
tu należy świętego Wojciecha biskupa, zamordowanego w 997 roku przez Prusów; 
pięciu świętych Braci Męczenników, eremitów: Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna, którzy ponieśli śmierć w roku 1003. Do tej grupy zaliczyć na-
leży również świętego Brunona z Kwerfurtu, który jako biskup misyjny był apo-
stołem nadbałtyckich Słowian i poniósł śmierć męczeńską w roku 1009. Jemu to 
zawdzięczają swe chrześcijaństwo Pomorzanie i Kaszubi.

Żeńskie życie zakonne wydało już w XIII wieku pierwszą kanonizowaną 
świętą – Jadwigę, księżniczkę [bawarską], która umarła jako cysterka w Trzebnicy 
w roku 1243.

W XII wieku istnieją już w Polsce norbertanki, a w XIII – benedyktynki, 
magdalenki od pokuty, kanoniczki Ducha Świętego de Saxia i klaryski.

Wśród eremitów znany jest w naszym kraju święty Andrzej Żórawek, zwany 
również Świeradem, i jego towarzysz, święty Benedykt.

Słynnym reprezentantem kamedułów w Polsce jest błogosławiony Bogumił 
z możnego rodu Porajów, najpierw arcybiskup gnieźnieński, a potem kameduła, 
który dokonał życia w pustelni pod Uniejowem.

Trudno też tu nie wspomnieć w szeregu pierwszych polskich świętych bło-
gosławionego Wincentego Kadłubka, który u schyłku życia zrzekł się krakowskiej 
stolicy biskupiej i umarł jako cysters w Jędrzejowie w roku 1223.

Szczególnie dobroczynna była w Polsce średniowiecznej działalność reli-
gijna i kulturalna zakonów żebrzących, stosunkowo bardzo licznych w naszym 
kraju. W roku 1300 liczyły one około 75 klasztorów, w których żyło przecięt-
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nie po dwudziestu zakonników. Były to najczęściej grupy ścisłych obserwantów. 
Przyczyniali się oni do rozwoju i pogłębienia życia religijnego w miejscowym 
społeczeństwie, tym bardziej, że rekrutowali się w większej części z ludności 
miejscowej, polskiej. Reprezentowali nie tylko nowy model życia religijnego 
i zakonnego, lecz również związany z nim nowy typ kultury miejskiej i uniwer-
syteckiej. Dlatego też dominikanie i franciszkanie dobrze zasłużyli się polskiemu 
katolicyzmowi i polskiej kulturze, którą wprowadzili na ówczesną arenę świato-
wą. Dzięki nim istniała już w średniowieczu wymiana duchowych wartości mię-
dzy Polską a innymi krajami.

Wraz z rozwojem terytorialnym Polski jagiellońskiej zakony razem z rdzen-
nie polską ludnością osiedlały się licznie zwłaszcza na Litwie i Rusi, prowadząc 
tam akcję apostolską, która przyczyniała się wydatnie do podniesienia moralnego 
poziomu mieszkańców tych ziem.

W szeregu naszych świętych nie brak reprezentantów tych zakonów. Wypada 
tu wymienić: błogosławionego Sadoka, przeora dominikańskiego konwentu 
Świętego Jakuba w Sandomierzu, zamordowanego przez Tatarów w dniu 2 lute-
go 1260 roku wraz z czterdziestoma dziewięcioma współbraćmi; świętego Jacka 
Odrowąża dominikanina, który głosił słowo Boże na Pomorzu, na Węgrzech, 
a zwłaszcza na Rusi i dokonał życia w 1257 roku w krakowskim konwencie 
Świętej Trójcy, którego był założycielem; błogosławionego Czesława Odrowąża 
(zmarłego w 1222 roku), krewnego świętego Jacka i również dominikanina, apo-
stoła Śląska, którego grób po dziś dzień otaczany jest żywą czcią we Wrocławiu; 
wiele świętych niewiast XIII wieku, jak: błogosławioną Bronisławę, norbertankę 
(zmarłą w 1259 roku), błogosławioną Salomeę, klaryskę z Zawichostu, siostrę kró-
la Bolesława Wstydliwego i żonę węgierskiego księcia Kolomana (zmarłą w 1268 
roku); błogosławioną Jolantę, również klaryskę, zmarłą w 1298 roku w Gnieźnie; 
wreszcie klaryskę, błogosławioną Kingę (zmarłą w 1292 roku), wdowę po królu 
Bolesławie Wstydliwym, wsławioną cudami już za życia.

W wieku XV mamy błogosławionego Szymona z Lipnicy1, profesora Akademii 
Krakowskiej, a później franciszkanina. Zmarł on w 1482 roku w Krakowie, służąc 
bliźnim podczas morowej zarazy w zupełnym wyrzeczeniu się siebie.

Na przełomie wieku XV i XVI mają swego przedstawiciela w szeregach 
świętych bernardyni w osobie błogosławionego Ładysława z Gielniowa (zmarłe-
go w 1505 roku), patrona Warszawy, wzorowego zakonnika i gorliwego apostoła 
czci Męki Pańskiej. Szczególnie żywy we wschodnich i południowych diecezjach 
Polski jest kult błogosławionego Jana z Dukli2, również bernardyna (zmarłego 
w 1484 roku), który spędził młodość w pustelni, a potem już jako zakonnik po-
święcił się szerzeniu czci Najświętszej Maryi Panny.

Ukoronowaniem tych postaci rekrutujących się z zakonów żebrzących jest 
znany dziś nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie, ojciec Maksymilian Kolbe, 
męczennik Oświęcimia, który – jak żywimy nadzieję – zostanie już wkrótce orze-
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czeniem Ojca Świętego zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła katolickie-
go i naszych szczególnych orędowników u Boga3. Jest on jednym spośród pięciu-
set dwudziestu jeden polskich zakonników i dwustu czterdziestu siedmiu polskich 
zakonnic, którzy podczas ostatniej wojny ponieśli śmierć z ręki okupanta.

W wieku XIV osiedlają się w Częstochowie ojcowie paulini, którzy odtąd 
strzegą przez wieki całe aż do naszych czasów narodowego skarbu – Cudownego 
Obrazu Maryi, Królowej Polski, a w czasie Wielkiej Nowenny i Soboru niosą 
wielką pomoc Kościołowi Tysiąclecia.

Wiek XVI i XVII przynosi wspaniały rozwój zakonu jezuitów na ziemiach 
polskich. Szczególnie nam bliskim ich przedstawicielem jest patron młodzieży mę-
skiej, nowicjusz jezuicki, święty Stanisław Kostka, zmarły w Rzymie w roku 1568. 
Znany jest on powszechnie jako gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Najświętszej.

XVII wiek – czas kontrreformacji i zmagań religijnych – pomnożył u nas 
liczbę męczenników. Tym zakonnikom, którzy złożyli życie w obronie wiary, za-
wdzięczamy w dużej mierze to, że ogromna większość Narodu pozostała w Polsce 
wierna religii katolickiej i to wówczas, gdy schizma i reformacja zyskiwały sobie 
tłumy wyznawców w krajach ościennych. Ich szereg otwiera również jezuita, bło-
gosławiony Melchior Grodziecki4.

Spośród tych, którzy oddali życie za unię Kościoła wschodniego z rzym-
skim, Kościół wyniósł na ołtarze dwóch zakonników: bazylianina świętego Józefa 
Kuncewicza, arcybiskupa obrządku wschodniego w Połocku, który poniósł śmierć 
męczeńską w Witebsku w roku 1623, oraz świętego Andrzeja Bobolę, jezuitę, za-
mordowanego przez Kozaków w Janowie Poleskim w roku 1657.

W wieku XVII i XVIII zakony, zwłaszcza jezuici i pijarzy, rozwinęły w Polsce 
szeroko rozgałęzione szkolnictwo oraz szpitalnictwo. Zajmowały się również tym, 
co dziś nazywamy duszpasterstwem stanowym. Działały na ambonach (Piotr 
Skarga, [Fabian] Birkowski5) i w konfesjonałach; prowadziły niemal wszystkie 
powstałe po Soborze Trydenckim seminaria duchowne; publikowały literaturę re-
ligijną wszelkich rodzajów i poziomów; wprowadzały nowe nabożeństwa; zakła-
dały liczne bractwa i stowarzyszenia religijne; wreszcie zapoczątkowały bogaty 
ruch misyjny i rekolekcyjny.

Jednym z przedstawicieli misjonarzy ludowych jest święty Klemens Dworzak 
(Hofbauer), rodem z Moraw, który sprowadził do Polski w XIX wieku zakon re-
demptorystów i był najpierw przełożonym domu przy kościele Świętego Benona 
w Warszawie, a później pierwszym polskim prowincjałem swego zgromadzenia. 
Zmarł w Wiedniu w 1820 roku.

W dziedzinie duszpasterskiej i dobroczynnej wymienić należy przybyłych 
z Francji księży misjonarzy i siostry szarytki. Spośród żeńskich zgromadzeń nie 
jest to jedyne, które w tym okresie rozpoczyna swą pracę w Polsce. Również 
z Francji przybywa kilka zakonów klauzurowych, jak siostry wizytki i siostry sa-
kramentki. Powstają klasztory sióstr augustianek i sióstr dominikanek klauzuro-
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wych. Na naszym gruncie rodzimym powstają w wieku XVII siostry prezentki, 
a spośród zakonów męskich – księża marianie.

Warto podkreślić na ogół patriotyczną i obywatelską postawę naszych pol-
skich zakonów. W okresie rozbiorów podlegały one szczególnie ostrym represjom, 
kasatom i konfiskatom dóbr ze strony zaborców. Zakony jednak przetrzymały te 
ciosy, przetrwały okres poważnych trudności i wraz z Narodem pracowały nad 
utrzymaniem w społeczeństwie wiary katolickiej i polskości.

Wiek XIX przynosi nieznany dotąd rozkwit zakonów żeńskich. W ogrom-
nej części są to zakony powstałe na polskiej ziemi, względnie na emigracji, ale 
z myślą o pracy w kraju i dla kraju. Ich powstanie wiąże się z całym ruchem 
społecznym rozwijającym się w Polsce i wciągającym w swój krąg niewiasty 
polskie, świadome swej roli w dążeniu do odrodzenia Narodu. Każda niemal 
dziedzina życia społecznego i każda potrzeba Kościoła, której trzeba było zara-
dzić, została ogarnięta szczerą troską tych niezliczonych zastępów sióstr, które 
z wielkim rozmachem, a jednocześnie z niewzruszoną wiarą i odwagą weszły 
w różne  środowiska społeczne, niosąc swą wiedzę, ofiarne dłonie i gorące serca, 
umiłowanie Boga i Polski całym wielkim rzeszom dzieci i młodzieży, chorych, 
opuszczonych i ubogich.

W samym tylko XIX wieku rozpoczęły pracę na naszej ziemi aż 43 zgro-
madzenia zakonne, z których 19 to zgromadzenia rdzennie polskie. Spośród ha-
bitowych zgromadzeń polskich najszerzej rozwinęły się – zarówno w kraju, jak 
i za granicą – siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny, siostry Rodziny 
Maryi i siostry felicjanki.

Nowe zgromadzenia zajęły się przede wszystkim pracą wychowawczą, sta-
rając się przez religijne i patriotyczne urobienie młodzieży żeńskiej przygotować 
zastępy Polek, które w przyszłości miały kłaść podwaliny Polski niepodległej.

Wśród zgromadzeń zarówno męskich, jak żeńskich zaczyna się wspaniały 
rozwój pracy wychowawczej, reprezentowanej zwłaszcza przez księży salezjanów, 
siostry salezjanki, siostry Zakonu Świętej Urszuli, siostry Sacré-Coeur i przez wie-
le naszych zgromadzeń rodzimych.

Inna grupa zgromadzeń żeńskich poświęca się szczególnie pracy charytatyw-
nej i pielęgniarskiej w szpitalach i po domach prywatnych. Wymienić tu należy 
pracujące z wielkim poświęceniem siostry: szarytki, elżbietanki, boromeuszki, se-
rafitki, sercanki (pelczarki), siostry Maryi i józefitki.

W XIX wieku rodzi się nowy typ zgromadzeń poświęcających się pracy 
nad ubogimi, opuszczonymi, zaniedbanymi. Bracia albertyni i siostry albertyn-
ki prowadzą schroniska i domy dla starców, siostry pasterki, siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia, siostry Opatrzności Bożej zajmują się dziewczętami zaniedbanymi 
czy zagrożonymi moralnie.

Pamiętny jest dla nas wszystkich fakt niezwykle doniosły nie tylko dla na-
szej Ojczyzny, ale i dla całego Kościoła, mianowicie powstanie w drugiej poło-
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wie XIX wieku wielu zgromadzeń reprezentujących nowe formy życia zakon-
nego. Mam tu na myśli liczne zgromadzenia bezhabitowe założone przez ojca 
Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który za szczególnym natchnieniem Bożym 
wyczuł potrzeby Kościoła współczesnego. Zgromadzenia te, mające swój specjal-
ny charakter, starały się dotrzeć w pracy apostolskiej do jak najszerszych warstw 
naszego społeczeństwa i dopomagać w ich chrystianizacji od podstaw. Spośród 
nich najliczniejsze są siostry służki Najświętszej Maryi Panny, sługi Jezusa, córki 
Najczystszego Serca [Najświętszej] Maryi [Panny].

Wiek XX przynosi nam odzyskanie niepodległości. Okres ten wiąże się 
z nową falą odrodzenia życia zakonnego, które w tym czasie zostaje wzbogacone 
liczbą 35 zgromadzeń żeńskich. Spośród nich aż 24 powstały w Polsce.

Niektóre z nich, jak siostry samarytanki czy siostry franciszkanki służebni-
ce Krzyża, pragną służyć Chrystusowi w Jego braciach najbardziej cierpiących, 
upośledzonych fizycznie lub umysłowo, inne – jak siostry urszulanki szare, sio-
stry misjonarki Świętej Rodziny, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, siostry 
„Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi, siostry pasjonistki czy siostry domini-
kanki misjonarki Maryi – służą Kościołowi w parafiach, w pracy katechetycznej 
i apostolskiej.

Przychodzą również do Polski nowe rodziny zakonów męskich, jak: pallo-
tyni, oblaci, werbiści czy orioniści, którzy rozwijają pracę apostolską. Powstaje 
polskie zgromadzenie chrystusowców dla duszpasterstwa wśród wychodźców. 
Przybywają do nas także zgromadzenia żeńskie, jak: pallotynki, franciszkanki mi-
sjonarki Maryi, orionistki czy siostry de Notre-Dame.

Czas okupacji przerywa normalną pracę zakonów. To heroiczny okres życia 
całego Narodu, a wraz z nim wszystkich rodzin zakonnych – czas więzień, obozów, 
wyroków i egzekucji, konspiracji i partyzantki, a zarazem wytrwałej, niepozornej 
na oko, a tak bardzo doniosłej codziennej pracy pełnionej za cenę bohaterskich 
ofiar i wyrzeczeń – pracy, która niejednemu obywatelowi Polski ratowała życie, 
gdy zaszła tego potrzeba. Zakony polskie położyły wielkie zasługi w ratowaniu 
rodzin żydowskich przed niszczycielskim nazizmem.

Zgromadzenia zakonne wraz z całym polskim i katolickim społeczeństwem 
przeszły momenty bardzo ciężkie, ale wciąż pracują ofiarnie, zyskują sobie co-
raz powszechniejsze uznanie wśród wierzących i niewierzących, wśród hierarchii 
i świeckich.

* * *

Wielką radością i prawdziwą dumą nadprzyrodzoną napawa nas świadomość, 
że w ostatnich latach zostały wszczęte, względnie są przygotowywane, nowe pro-
cesy beatyfikacyjne Polaków i Polek, a między nimi szeregu zakonników i za-
konnic lub założycieli rodzin zakonnych. Wspomnijmy tu tylko niektórych, jak: 
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Piotr Skarga, jezuita; Fabian Malinowski, dominikanin; Stanisław Papczyński, 
założyciel księży marianów; Rafał Chyliński, karmelita; Edmund Bojanowski, 
katolik świecki, założyciel sióstr służebniczek; August Czartoryski, salezjanin; 
Józef Kalinowski, karmelita; Jan Beyzym, jezuita i misjonarz trędowatych; arcy-
biskup Szczęsny Feliński, założyciel sióstr Rodziny Maryi; biskup Józef Sebastian 
Pelczar, założyciel sióstr sercanek; Bronisław Markiewicz, założyciel żeńskiego 
i męskiego zgromadzenia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła; brat 
Albert Chmielowski, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek; Bernard 
Łubieński, redemptorysta; ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, założyciel wielu 
zgromadzeń zakonnych; ojciec Maksymilian Kolbe, franciszkanin konwentualny.

Spośród zakonnic czekają między innymi wyniesienia na ołtarze: Ofka 
Piastówna, dominikanka; Józefa Karska i Marcelina Darowska, współdziałające 
przy założeniu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek; Maria Kolumba Białecka, 
założycielka sióstr dominikanek z Białej Niżnej; Maria Angela Truszkowska, 
założycielka sióstr felicjanek; Franciszka Siedliska, założycielka sióstr nazare-
tanek; Celina i jej córka Jadwiga Borzęckie, założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek; Maria Teresa Ledóchowska, założycielka Sodalicji [Sióstr 
Misjonarek] Świętego Piotra Klawera i jej rodzona siostra Urszula Ledóchowska, 
założycielka sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, znanych powszechnie 
jako urszulanki szare.

[Wymieniona tu została] tylko drobna garstka pośród niezliczonej rzeszy 
tych, którzy w ciągu tysiąca lat zaludniali domy zakonne w Polsce, szczerze dą-
żąc do wyższej doskonałości chrześcijańskiej. Powinniśmy wspominać ich z czcią 
najwyższą i przyjąć wdzięcznym i ofiarnym sercem to wszystko, co dobrego nam 
zostawili w nieprzemijającym dziedzictwie.

Dziedzictwem zaś tym są nie tylko zewnętrzne dzieła miłości w stosunku 
do braci potrzebujących pomocy. Tym wkładem nie mniejszym, choć niewidocz-
nym dla oka ludzkiego, jest również ciche, ukryte życie modlitwy i pokuty zako-
nów kontemplacyjnych. Znane jest ono Bogu samemu. Tylko On może policzyć 
niewymierne po ludzku skarby modlitwy i ofiary, umartwień duszy i ciała, On 
tylko zna owe posty, jałmużny, czuwania nocne, akty zaparcia się siebie w ubó-
stwie, czystości i posłuszeństwie. Patrząc wstecz na dzieje naszego tysiąclecia nie 
zapominajmy o tym, że kształtowane one były w niezbadany sposób i przez ten 
życiodajny wkład ze strony zakonów.

POSOBOROWA ODNOWA ŻYCIA ZAKONNEGO

Bogate doświadczenia tysiąca lat życia zakonnego w Polsce oraz zbawienne 
pouczenia Soboru Watykańskiego II są dziś najpewniejszym drogowskazem pro-
wadzącym was w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
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Przeszliście twardą szkołę i – ogólnie rzecz biorąc – zdaliście chlubnie wasz 
egzamin dojrzałości przed Bogiem, społeczeństwem i historią. Bogu niech będą 
za to dzięki. A po Bogu i waszym przełożonym, którzy wykazali niezachwianą uf-
ność w Opatrzność Bożą, niewzruszoną wierność zakonnemu powołaniu, duchowi 
założycieli waszych rodzin zakonnych, a w pierwszym rzędzie świętej Matce nas 
wszystkich – Kościołowi; [wykazali] niestrudzony hart ducha w trudnych do prze-
widzenia okolicznościach, niezawodną roztropność i zdolność przewidywania 
w sytuacjach wymagających niekiedy natychmiastowych i decydujących rozstrzy-
gnięć, niezmożone zaufanie w duchową dojrzałość i nadprzyrodzoną ofiarność 
swych duchowych synów i córek. Wyszliście z okresu twardej próby okrzepli, 
wzmocnieni na duchu, bardziej ofiarni, głębiej niż kiedykolwiek przekonani o or-
ganicznej łączności waszych zgromadzeń z Kościołem, lepiej niż dawniej rozu-
miejący jego potrzeby zarówno w skali światowej, jak i w konkretnych, codzien-
nych warunkach naszego życia w Polsce, bardziej niż kiedykolwiek zjednoczeni 
w pracy międzyzakonnej.

Dziękujemy za to przede wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
i wszystkim polskim zakonnikom i zakonnicom, naszemu społeczeństwu, które 
nigdy nie przestało darzyć swym zaufaniem zgromadzeń zakonnych, a wreszcie 
tym, którzy niekiedy stawiali Was wobec poważnych trudności. Wszyscy, [choć] 
każdy w inny, sobie właściwy sposób, przyczynili się do tej wewnętrznej odnowy 
zakonów, jakiej dziś jesteśmy w Polsce świadkami. Wszyscy byli w jakiejś mierze 
współpracownikami i często nieświadomymi narzędziami miłującej wszechmocy 
Boga, który działa w świecie przez ludzi i wydarzenia, który – wierzymy w to nie-
zachwianie – nada bieg historii, który pisze prosto na krętych liniach i wszystko 
niezawodnie prowadzi do siebie.

W perspektywie ostatnich 20 lat widzimy aż nadto oczywiście, że życiem 
zakonów w Polsce, jak zresztą i życiem całego Kościoła, kieruje Duch Święty, 
który obmywa to, co brudne, zrasza to, co oschłe, leczy to, co zranione, nagina to, 
co oporne, ogrzewa to, co zimne, prostuje to, co zdrożne. Wierzymy też niezbi-
cie, że tenże Duch, który jest Duchem Chrystusowym, przyobiecanym Kościołowi 
przez Zbawiciela w przededniu męki, udzieli wiernym Mu zakonom siedmiu świę-
tych darów, dając im zwłaszcza zasługę męstwa. To On przecież pomnożył w po-
wojennym dwudziestoleciu wbrew czysto ludzkim wyrachowaniom i przewidy-
waniom wasze szeregi.

Wzrost liczby zakonników i zakonnic świadczy o tym, że w Polsce nie brak 
ludzi odpowiadających ofiarnie na Chrystusowe wezwanie: „Pójdź za Mną” (Mt 
19,21), oraz dobrowolnie i ochotnie wyrzekających się dla Niego życia rodzinnego 
i ziemskiej, doczesnej kariery. Wierzą oni, że idąc drogą wyrzeczenia i ciągłego 
obumierania światu i sobie, aby żyć Bogu (por. Rz 6,11), najlepszą cząstkę obrali, 
której nie będą pozbawieni (por. Łk 10,42). Jednych powołuje Bóg do życia cał-
kowicie kontemplacyjnego, tak że „w odosobnieniu i milczeniu, w ustawicznej 
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modlitwie i gorliwej pokucie zajmują się jedynie Bogiem”6, innych do instytutów, 
w których „do samej istoty życia zakonnego należy działalność apostolska i do-
broczynna, jako święte posługiwanie i własne dzieło miłości przez Kościół im 
zlecone, które mają pełnić w jego imieniu”7.

Ufamy, że szeregi wiernych sług Boga i bliźnich znajdą godnych następców 
w najmłodszym pokoleniu, i polecamy tę sprawę waszym usilnym modlitwom. 
Wiemy bowiem wszyscy, że żniwo dojrzewa, a robotników wciąż mało (por. Mt 
9,32), że potrzeby ludu Bożego wciąż rosną, zadaniem [zaś] zgromadzeń zakon-
nych – powierzonym im przez Boga – jest zaspakajanie wielu spośród nich.

Zadanie to wypełnicie, jeśli z coraz większą i z coraz ofiarniejszą wytrwa-
łością, dyktowaną Wam przez miłość, będziecie w czyn wprowadzali rady ewan-
geliczne i ducha Ewangelii, zgodnie z pragnieniami waszych założycieli, spośród 
których już wielu Kościół wyniósł na swe ołtarze. Jak to czynić, wskazał Wam 
Sobór Watykański II, który po raz pierwszy w dziejach Kościoła wydał specjalny 
Dekret o dostosowanej do naszych czasów odnowie życia zakonnego, pod zna-
miennym tytułem: „Dążenie do miłości doskonałej” (Perfectae caritatis) stresz-
czającym samą istotę i wzniosły cel życia zakonnego.

Wskazania Soboru są wyraźne: „Przystosowana odnowa życia zakonnego obej-
muje zarówno ustawiczne powracanie do źródeł wszelkiego życia chrześcijańskiego 
i do pierwotnego ducha ożywiającego instytuty, jak też ich dostosowanie do zmie-
niających się warunków epoki”8. Tę odnowę, dokonywaną pod tchnieniem Ducha 
Świętego i pod wodzą Kościoła, należy przeprowadzać mocą Chrystusa, w duchu 
Ewangelii, dla dobra Kościoła, przez wierne zachowywanie ducha założycieli i zdro-
wych tradycji własnego zgromadzenia. Dlatego słusznie uczy Sobór: „Ponieważ ży-
cie zakonne przede wszystkim do tego zmierza, by zakonnicy szli za Chrystusem 
i jednoczyli się z Bogiem przez profesję rad ewangelicznych, trzeba jasno zdawać 
sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze przystosowanie do potrzeb współczesnych 
okaże się bezskuteczne, jeżeli nie będzie ożywione odnową ducha, której zawsze, 
nawet w działalności zewnętrznej, należy przyznawać pierwsze miejsce”9.

Z radością stwierdzamy, że podstawowe założenia odnowy uchwalone 
w dniu 28 października 1965 roku przez Sobór, a ogłoszone uroczyście przez 
papieża Pawła VI i mające obowiązywać w całym świecie katolickim od dnia 
29 czerwca bieżącego roku, były już u nas od 15 lat stopniowo wprowadzane 
w życie. Wy sami zatem jesteście w pewnym stopniu praktycznymi współtwór-
cami soborowego Dekretu i słusznie możecie być z tego dumni, podobnie jak 
polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II cieszą się szczerze, że również ich 
pro jekty zostały wniesione do Dekretu o zakonach i przyjęte przez Kościół po-
wszechny zebrany na Soborze wokół Ojca Świętego – następcy Piotra i zastępcy 
Chrystusa na ziemi.

„Niech więc wszyscy zakonnicy – powtarzamy za Soborem – nieskażoną 
wiarą, miłością Boga i bliźniego, umiłowaniem krzyża i nadzieją przyszłej chwały 
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w całym świecie szerzą dobrą nowinę Chrystusową, aby ich świadectwo jawne 
było wszystkim i aby chwalony był Ojciec nasz, który jest w niebie. W ten sposób, 
za przyczyną najsłodszej Bogurodzicy Dziewicy Maryi, «której życie jest wzorem 
dla wszystkich»10, z każdym dniem będą robili większe postępy i przynosili coraz 
obfitsze owoce zbawienia”11.

Wchodzicie w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce pełni ufności w ła-
skę Chrystusa i pod opieką Matki Najświętszej, Królowej Polski, której oddaliście 
się w macierzyńską niewolę ze wszystkim, co posiadacie. Wchodzicie w drugie 
tysiąclecie z mocnym postanowieniem odnowienia życia zakonnego ku uświęce-
niu dusz waszych, ku pożytkowi i radości Kościoła świętego i dla dawania świa-
dectwa Chrystusowej prawdzie wobec wszystkich naszych rodaków, wierzących 
i niewierzących.

Na ten nowy etap pełniejszego życia Kościoła i w Kościele życzę Wam 
owocnej i coraz bardziej ofiarnej służby Bogu i bliźnim w Ojczyźnie. Wyrażam 
Wam moje pełne zaufanie i oświadczam w imieniu wszystkich biskupów polskich, 
że zakony dobrze się u nas zasłużyły wobec Boga, Kościoła i Narodu, oraz że po-
zostały niewzruszenie wierne ideałom swych założycieli.

Na dalszą wspólną drogę w pełną nadziei przyszłość błogosławię Wam całym 
sercem.

† Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Warszawa, Wielkanoc, Tysiąclecie 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis.

1 Kanonizowany w 2007 przez Benedykta XVI.
2 Kanonizowany w 1997 przez Jana Pawła II.
3 Proces beatyfikacyjny zakończył się 17 października 1971; kanonizacja odbyła się 10 paź-

dziernika 1982.
4 Kanonizowany w 1995.
5 Wybitny kaznodzieja, następca Piotra Skargi.
6 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae 

caritatis (28 października 1965), nr 7. 
7 Tamże nr 8.
8 Tamże nr 2.
9 Tamże nr 25.

10 Św. Ambroży, De virginitate, ks. II, r. 2, nr 15.
11 Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, nr 25.
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SŁOWO PASTERSKIE NA NIEDZIELĘ POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH

Wielka Sobota, 9 kwietnia 1966

Druga niedziela po Wielkanocy w naszej archidiecezji jest poświęcona mo-
dlitwie o powołania kapłańskie. Pragniemy dziś wznieść modły do Boga w in-
tencji powołań kapłańskich oraz wysłuchać nauk o wielkiej godności kapłaństwa 
Chrystusowego, które uświęca i konsekruje świat i prowadzi pokolenia ludzi ku 
ojczyźnie niebieskiej.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 
aby wysłał robotników na żniwo swoje”1. Te słowa Pana Jezusa stają się szcze-
gólnie aktualne w Ojczyźnie naszej, która w tym roku obchodzi swe wielkie gody 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Jakże wiele potrzeba pracowników Pańskich, aby bie-
lejące żniwo drugiego tysiąclecia naszych chrześcijańskich dziejów godnie zebrać 
do spichrzów Bożych. Dlatego też wzywamy Was, Drodzy Kapłani i Ludu Boży, 
do usilnych modłów w tej intencji oraz do ofiar duchowych i materialnych ku 
wsparciu wielkiego dzieła powołań kapłańskich.

Korzystam z tej miłej sposobności, aby wyrazić wdzięczność Księżom 
Dziekanom archidiecezji, Księżom Proboszczom i wszystkim Kapłanom za do-
tychczasową, owocną pomoc w budzeniu powołań kapłańskich, jak również 
za wsparcie materialne Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Dziękujemy 
również wszystkim dzieciom Bożym, które swą modlitwą i ofiarami przyczyniają 
się do utrzymania tej instytucji w archidiecezji warszawskiej.

Wasze dobre uczynki spełniane w czystej intencji ku chwale Bożej, dzięki 
którym rozwija się i rośnie dzieło powołań kapłańskich, świadczą, że wasza wiara 
jest żywa. Bóg wszechmogący, który jest „wynagrodzicielem tych, którzy Go szu-
kają”2, wyrówna Wam stokrotnie łaskami swoimi.

„Nie ustawajmy więc, czyniąc dobrze”3, lecz tym bardziej pobudzajmy się 
wzajemnie do dalszej zbawiennej pomocy dla wielkiego dzieła. W modlitwie 
waszej i trudzie ofiarnym będzie błogosławić Wam Matka Chrystusa-Kapłana, 
Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka wiernych, Opiekunka naszego Narodu, 
którą zaprosiliśmy jako Gospodynię wielkich godów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Jako znak łask Bożych, pobudzających wszystkich do dalszej modlitwy  
i ofiarności, przyjmijcie, Bracia Kapłani i Dzieci Boże, nasze biskupie błogo - 
sławieństwo.

Warszawa, Wielkanoc 1966 roku
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z dołączonym poleceniem: „Słowo pasterskie odczytać należy 
w czasie głównych nabożeństw w niedzielę 24 kwietnia 1966 roku. Warszawa, Wielkanoc 1966 
roku. † Jerzy Modzelewski, Wikariusz Generalny, Biskup Sufragan Warszawski”.

1 BWuC 36 – Łk 10,2.
2 Por. Hbr 11,6.
3 Por. Ga 6,9.

70

NA WIELKANOC ROKU TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI
Prymas Polski do duchowieństwa i wiernych archidiecezji  

gnieźnieńskiej i warszawskiej

[Gniezno–Warszawa, Wielkanoc 1966]

„Salve, festa dies! – Witaj, dniu uroczysty, najbogatszy w nieśmiertelną sła-
wę, w którym Bóg zgromił piekło, wziął niebo w dzierżawę!”1.

Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Jeżeli każdego roku uroczystość wielkanocna była dla dzieci Kościoła źró-
dłem odnowy wszelkich najlepszych uczuć i bezgranicznych nadziei, to stokroć 
więcej tegoroczna Wielkanoc milenijna jest dla nas świętem nad świętami, rado-
ścią nad radościami.

Rzecz znamienna, że w naszej rodzimej religijności wiele prawd głoszonych 
przez Kościół stało się dla nas nie tylko przedmiotem wiary i nadziei nadprzy-
rodzonych, przekraczających granice tej ziemi, ale ponadto weszły one w nasze 
życie osobiste, rodzinne i zwyczaje narodowe. Tak więc przez osobliwe wcielenie 
się w obyczaj i kulturę ojczystą, stały się dla nas wtórnym niejako źródłem mocy 
i nadziei doczesnych. Wielkanoc od wieków była w Polsce nie tylko głębokim 
przeżyciem religijnym, ale świętem i przeżyciem narodowym. Tym bardziej jest 
nim Wielkanoc milenijna.
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NASZA WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE

Zapewne, zmartwychwstanie Chrystusa Pana jest dla nas, chrześcijan, 
przede wszystkim radosnym wspomnieniem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. 
Wyrażamy tę prawdę śpiewem starej pieśni polskiej: „Przez Twoje święte zmar-
twychpowstanie, Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie. Wierzymy, żeś zmar-
twychpowstał, żywoteś nasz naprawił, śmierciś wiecznej nas zbawił, swoją świę-
tą moc zjawił”. Chrystus Pan wypełnił swoje zapowiedzi, powtarzane wiele razy 
przed męką krzyżową. „Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny, z Ojcem znowu 
pojednał nas, grzeszniki. Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły 
życia wódz, rządzi żywy”2.

„Przez swoje święte zmartwychwstanie” Chrystus Pan ustanowił program 
życia ludzkości i wzór, według którego my wszyscy, wierzący w ciała zmar-
twychwstanie, dążymy ufnie i pogodnie – przezwyciężając grozę i lęk śmierci 
– ku nowemu życiu, które już nie ustaje. Chrystus jest Wodzem życia! Prowadzi 
nas ze śmierci do żywota, budzi pragnienie lepszego życia, zachęca do przez-
wyciężania śmierci w każdej dziedzinie bytowania ludzkiego, rozpoczyna po-
chód ludzkości ku wiecznemu życiu, a przez to zakłada fundament pod filozofię 
i kulturę życia na ziemi. Kościół ukazuje nam Wodza życia i nieustannie przy-
pomina Jego zapewnienie: „Potrzeba, abyście i wy zmartwychwstali, jako ja 
zmartwychwstałem”3. Tą nadzieją żyjemy, wierząc „w ciała zmartwychwstanie 
i żywot wieczny”4.

WIELKANOC POLSKA

Z żywej wiary w zmartwychwstanie nasze, za wzorem Chrystusa, zrodziła 
się w Polsce przedziwna realna wiara w moce zmartwychwstania, przenikająca 
niemal całe życie osobiste, rodzinne i narodowe. Wiara religijna była źródłem na-
szych nadziei, również w życiu narodowym. Wielkanoc polska była mani festacją 
wtórnej wiary Polaków w zmartwychwstanie Narodu. Mamy na to mnóstwo 
dowodów. Wystarczy przejrzeć naszą literaturę, dzieje kultury narodowej, dzieła 
sztuki, opisy zwyczajów i obyczajów, zbiory przysłów, podań i legend, cały folklor 
rodzimy, by się o tym przekonać. Któż nie doświadczył, jak wiara w zmartwych-
wstanie Pana staje się ośrodkiem naszych nadziei na odrodzenie Narodu!

Pozwólcie, Drogie Dzieci, że przytoczę pewne wspomnienie. Nie zapomnę 
nigdy wstrząsu, jaki przeżyłem w drugie święto wielkanocne w ciemną noc okupa-
cyjną 1944 roku, gdy na placu Teatralnym zatrzymał mnie siłą jakiś człowiek i krzy-
czał na cały głos: „Chrystus zmartwychwstał i Polska zmartwychwstanie! Wierzysz 
ksiądz!?”. Obok przechodzili żołnierze okupanccy, w tym dniu wyjątkowo spokojni. 
A mój przygodny rozmówca nie przestał wykrzykiwać swej żywej wiary w zmar-



443

1966, kwiecień

twychwstanie Chrystusa, który sprawi, że i Polska zmartwychwstanie. Można to 
różnie oceniać, ale nikt nie zaprzeczy, że przedziwne powiązanie wiary religijnej 
i nadziei narodowych, ta inkarnacja teologii w codzienne życie Narodu była dla nas 
ostoją wytrwania w najcięższych okresach naszej historii i nadzieją na zwycięstwo.

WIELKANOC MILENIJNA

Polska przeżywa dziś Wielkanoc milenijną. Ma ona głęboką treść religijną, 
podobnie jak cały rok Tysiąclecia Chrztu Polski. Gdy zagłębiamy się w przeżycia 
religijne i pomnażamy naszą wiarę w Chrystusa – Zmartwychwstanie i Żywot, nie 
sposób nie radować się, że jako Naród wytrwaliśmy w tej wierze do dnia dzisiej-
szego przez tysiąc lat naszego chrześcijaństwa.

Ilu naszych rodaków odeszło w znaku tej wiary i śpią snem pokoju! Iluż 
spokojnie oddało swe życie w ręce sprawiedliwego Ojca za świętą sprawę, ufając, 
że „lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród miał zginąć”5.

W tej wyjątkowej chwili milenijnego Zmartwychwstania przywołajmy na pa-
mięć kurhany, popielnice, cmentarze, pobojowiska, niezliczone pola bitew, ziemię 
nasiąkłą męczeńską krwią milionów Polaków, bezkresne szlaki zesłańcze, który-
mi snuły się cienie ginących „za wolność naszą i waszą”, dna kopalń i kazama-
ty, bunkry, więzienia i obozy, gdzie marli żywcem pogrzebani z ostatnią nadzieją 
na zmartwychwstanie i żywot, zwały popiołów i kości z pieców krematoryjnych. 
Wspomnijmy liczne miejsca uświęcone krwią męczeńską ginących za wiarę – 
świętego Wojciecha, polskich Braci Męczenników, świętego Stanisława biskupa, 
świętego Andrzeja Bobolę, świętego Jozefata Kuncewicza i tylu innych! Gasnące 
ich oczy oglądały światłość wiekuistą, która pobudzała do ofiar, wyrzeczeń i bo-
haterstwa w nadziei, że „zmartwychwstaną te kości”, wszak przecież „przecenna 
jest w oczach Pańskich śmierć świętych Jego”6.

Dziś, po tysiącu lat trudnego trwania ochrzczonego Narodu, widzimy dobrze, 
jak nieocenionym wkładem w nasze dzieje ojczyste była żywa wiara Polaków 
w zmartwychwstanie i żywot, która pobudzała ich do wierności Bogu i Ojczyźnie 
aż do ostatniego tchu i do ostatniej kropli krwi.

Wielkanoc milenijna każe nam o tym pamiętać, tym więcej, że i my powin-
niśmy ożywiać się nadzieją, która skrzydeł dodaje czynom, ofiarom i poświęce-
niom bez miary!

Dziękując Bogu, Ojcu Życia, i zmartwychwstałemu Zbawicielowi za żywą 
wiarę Narodu w wielkanocne odnowienie, czynimy postanowienie, że wiary tej 
bronić będziemy wytrwale, stając wraz z „Królową miłą” pod krzyżem Chrystusa, 
w którym widzimy znak jedynej nadziei.

„Wesoły nam dziś dzień nastał!” – „Królowo rajska, wesel się!” My Polacy 
mamy szczególny tytuł w naszą milenijną Wielkanoc śpiewać w sercach: „Królowo 



444

1966, kwiecień

Polski, wesel się!”. Wszak przez tysiąc lat dzięki Jej czujnej, macierzyńskiej 
obecności w dziejach naszego Narodu, pozostaliśmy wierni Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii i Kościołowi Jej Syna. A teraz, odnowieni przez modlitwę i pracę 
Wielkiej Nowenny, pod Jej przewodem wchodzimy w wiary nowe tysiąclecie, 
aby następnym pokoleniom przekazać nietknięty skarb wiary świętej.

„Wesoły nam dziś dzień nastał!” – bo oto odrodzeni w sakramencie paschal-
nym odnowiliśmy wczoraj obietnice chrztu świętego, odrzekając się w imie-
niu własnym, całego ochrzczonego Narodu i przyszłych pokoleń ducha złego 
i wszystkich spraw jego oraz wyznając żywą wiarę w Trójcę Przenajświętszą. 
Dzisiaj  czystym i wolnym sercem śpiewać możemy, idąc za Chrystusem zmar-
twychwstałym w rezurekcyjnej procesji Tysiąclecia – „Wesoły nam dziś dzień 
nastał, którego z nas każdy żądał!” – „Te Deum laudamus – Ciebie, Boże, chwa-
limy; Ciebie, Panie, wysławiamy!”. Śpiewać tak będziemy przez cały tydzień 
wielkanocny, świętując naszą milenijną Wielkanoc wśród hymnów radości 
i wdzięczności. W czwartek wielkanocny, 14 kwietnia, w historyczną roczni-
cę Chrztu Polski, wyśpiewamy o jednej godzinie radosne „Te Deum” całego 
Narodu – biskupi polscy zebrani w Gnieźnie, a Wy, Najmilsze Dzieci, w wa-
szych koś ciołach parafialnych. W piątek wielkanocny śpiewać będziecie swoje 
„Te Deum” dziatwy polskiej Wy, Najmilsze Dziateczki, wdzięczne Bogu za prze-
kazany Wam skarb wiary. W sobotę – Ty, Droga Młodzieży drugiego tysiącle-
cia Polski katolickiej, biorąca na swoje ramiona słodki ciężar Ewangelii, aby ją 
przenieść w wiary nowe tysiąclecie. W niedzielę wyśpiewacie swoje „Te Deum” 
Wy, Umiłowani Rodzice, wdzięczni Bogu za sakrament małżeństwa i rodzinę 
Bogiem silną.

Królowo rajska, Królowo Polski, wesel się! Raduj się z nami, raduj się z wier-
nym Tobie i Twojemu Synowi Narodem! Raduj się szczególnie tym, do  czego 
się przygotowujemy, odnowieni w milenijnych uroczystościach paschalnych. 
Zachęceni pieśnią wielkanocną wybieramy się na Jasną Górę Zwycięstwa, by 
tam w dniu 3 maja z wdzięczności za minione tysiąclecie oddać Tobie w macie-
rzyńską niewolę Ojczyznę naszą za wolność Kościoła w Polsce i w świecie współ-
czesnym. Będziemy odtąd w Twych dłoniach dobrowolnym narzędziem za zwy-
cięstwo Kościoła Twojego Syna – Matko Kościoła, Królowo Polski, wesel się!

Do wszystkich Dzieci Bożych, biorących udział w radosnych procesjach re-
zurekcyjnych, wyciągam swoje dłonie i błogosławię Wam w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Alleluja, Alleluja!

Gniezno –Warszawa, Wielkanoc Tysiąclecia 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z zarządzeniem Wikariusza generalnego, że List należy odczy-
tać w uroczystość wielkanocną po procesji rezurekcyjnej.
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1 Ze średniowiecznego hymnu wielkanocnego śpiewanego podczas procesji rezurekcyjnej 
w niedzielę Zmartwychwstania.

2 Z sekwencji wielkanocnej Victimae paschali laudes; MszRz (1965).
3 Por. 1 Kor 15,12-20.
4 Z Wierzę w Boga.
5 Dąbr – J. 11,50.
6 Por. Ps 116(114-115),15.
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WIELKANOC TYSIĄCLECIA POLSKI ZAWSZE WIERNEJ

Warszawa, Bazylika Świętego Jana Chrzciciela, Niedziela Wielkanocna,  
10 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

W tej chwili, gdy z placu Świętego Piotra błogosławi Ojciec chrześcijaństwa 
i Głowa Kościoła, Sługa sług Bożych, Paweł VI papież, pragnę, Najmilsze Dzieci, 
wraz z Wami tu zebranymi, z całą Stolicą i z całą Polską, przesłać Ojcu Świętemu 
uczucia naszego synowskiego oddania, wierności chrześcijańskiej, wierności nie-
ustępliwej Polski zawsze wiernej, która wchodzi w swoje Tysiąclecie Chrztu.

Znamy dobrze uczucia Ojca Świętego dla Ojczyzny naszej. Tym goręcej więc 
odpowiadamy modlitwą na jego pragnienia i tęsknoty, aby z nami być jak najbli-
żej. Znam dobrze myśli Ojca Świętego, które wiąże bardzo ściśle z Tysiącleciem 
Chrztu Polski i z nadzieją, że stanie w pośrodku nas w najuroczystszej chwili, 
w dniu 3 maja. Jakkolwiek na drodze jego do Polski gromadzą się wielkie prze-
szkody, nic, Najmilsze Dzieci, nie odwróci nas od Głowy Kościoła, z którym wią-
żemy się uczuciem nadprzyrodzonej jedności w Chrystusie, wspólnoty miłości 
i pokoju.

Na tle rozważań, które zwiastun Dobrej Nowiny wypowiedział w czasie ho-
milii mszalnej1, pragnę, Dzieci Najmilsze, również dołączyć jako ilustrację to, 
co przeżyłem wczoraj i dzisiaj. Wczoraj wieczorem w Bazylice Prymasowskiej 
w Gnieźnie odnawiałem wraz z ludem gnieźnieńskim – podobnie jak Wy 
w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Stolicy – nasze przyrzeczenia, zło-
żone na chrzcie świętym przez naszych rodziców chrzestnych. Chciałbym Wam 
przekazać wzruszający obraz rzeszy niemal trzydziestotysięcznej, która wypeł-
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niła Bazylikę Prymasowską w Gnieźnie i jak pszczoły oblegała wokół jej mury. 
Chciałbym Wam przekazać ten śpiew i żywą wiarę, która jest prawdziwym obli-
czem Polski Tysiąclecia.

A dziś, gdy wczesnym rankiem wracałem do Warszawy, aby tu być z Wami 
w uroczystej chwili Wielkanocy milenijnej – jak tego gorąco pragnęliście – na ca-
łej przestrzeni od Gniezna ku Warszawie spotykałem się z ludem zdążającym 
na Rezurekcję. Widziałem procesje rezurekcyjne, widziałem świątynie oblężone 
ludem, który się modlił po procesjach. Widziałem też zaludnione drogi wracających 
z uroczystości rezurekcyjnej, począwszy od Wzgórza Lechowego w Gnieźnie, aż 
po serce Stolicy. Ta złota wstęga żywej wiary, która zespala cały Naród, jest chy-
ba dowodem naszej nadprzyrodzonej więzi, która tworzy ducha niezwyciężonej 
jedności Narodu polskiego.

Tysiąclecie Chrztu Polski jest dla nas wszystkich, Najmilsze Dzieci, gorącym 
przeżyciem osobistym, bo każdy z nas uczestniczy w źródle, które ongiś spłynę-
ło na głowę Mieszka, pierwszego księcia polskiego gnieźnieńsko-poznańskiego. 
Wczoraj w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie była jedna procesja dla całego 
miasta. Wszystkie parafie przyniosły swoje świece paschalne i źródła chrzcielne. 
Razem zapalaliśmy te świece od jednego światła – Lumen Christi2 – które jest 
dla całej Polski i dla całego świata – jedno. Razem również rozlewaliśmy wodę 
chrzcielną, jak ongiś z jednego źródła rozpłynęła się ona po całej Polsce, aż do-
tknęła wszystkie dzieci Narodu tak, iż dzisiaj, po tysiącu lat, stoi przed Bogiem, 
w obliczu całego świata – Naród ochrzczony, Naród katolicki. W tej wierze pra-
gniemy wytrwać, a mamy do tego pełne i absolutne prawo!

W dzisiejszych pojęciach, które przyjmują się na całym świecie, nikt nie ma 
prawa [wtrącać się] do sumienia ludzkiego, do naszych przekonań i do naszego 
związku z Bogiem. Nikt również nie może krępować ani rozrywać tego związku 
bez naruszenia elementarnego prawa osoby ludzkiej! Dzięki temu właśnie, że tak 
głęboko wszczepione jest w naturę ludzką Boże prawo do wolności miłowania 
Boga, powstaje też duchowa wspólnota narodowa i duchowa wspólnota ogólno-
ludzka. Jest to jedna miłość, którą my wszyscy, jako dzieci Boże, mamy prawo 
w sobie pielęgnować, biorąc ją z Serca samego Boga.

W ten sposób zakończyliśmy wczoraj na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, jak 
również we wszystkich katedrach i parafiach całej Polski, Wielką Nowennę 
Narodu przed Tysiącleciem Chrztu i rozpoczęliśmy nasze uroczyste Sacrum 
Poloniae Millennium. Będzie ono wypełnione wołaniem z całej Polski hymnu 
dziękczynienia – „Te Deum laudamus” – do Trójcy Świętej za to, że jesteśmy 
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Będziemy dziękować, będziemy 
chodzić z uczuciem radości i każdy, jeden drugiemu, powtarzać będzie: Weselcie 
się i radujcie!

Nasze uczucia radości, które i Wam przekazuję, Dzieci Najmilsze, wypo-
wiadać będziemy słowami czci i uwielbienia Maryi, przez którą otrzymaliśmy 
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Zbawcę świata i która wytrwała pod Jego krzyżem. Jej należy się szczególnie nasz 
hymn radości milenijnych: „Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła, 
zmartwychwstał Pan nad panami”. – Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja, 
Alleluja!

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 
16 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Homilię podczas sumy wielkanocnej głosił ks. prałat Stefan Piotrowski.
2 Światło Chrystusa.
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WŁADAĆ – TO ZNACZY SŁUŻYĆ W MILCZENIU
Do Zarządu Głównego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi  

i sióstr delegatek z Brazylii

Warszawa, Miodowa, 11 kwietnia 1966

Droga Matko1,
Umiłowane Dzieci Rodziny Maryi!

Przyszłyście do waszego biskupa po błogosławieństwo na waszą dalszą dro-
gę i pracę ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego i ku dobru powołanych 
przez Chrystusa, a powierzonych waszemu kierownictwu dobrych dusz i wraż-
liwych serc szukających Boga i gotowych do każdej ofiary, której On zażąda. 
Przychodzicie tutaj w poczuciu obowiązku nałożonego na Was przez Kapitułę, 
a zarazem w poczuciu swej nieudolności wobec ogromu zadań, które spoczywają 
na waszych wątłych, chociaż ożywianych najlepszą wolą ramionach.

Nikt nie wątpi w to, że Wy, tu obecne, i całe Zgromadzenie oddane jest spra-
wie Bożej. Mamy liczne dowody waszej wyjątkowej wrażliwości na każdy głos 
Kościoła, waszego biskupa, kapłanów, kierowników waszych sumień. Wasza 
wrażliwość i gotowość jest dla Was najlepszym świadectwem.

Ale zawsze nasza gotowość spotyka się z naszą słabością. Wtedy człowiek, 
choć pragnąłby wiele, z góry wie, że niewiele będzie mógł wykonać. Jest to stan, 
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który towarzyszy każdemu człowiekowi świadomemu, że jest Święty Duch, który 
ożywia, a ciało nic nie może. Jeżeli ta świadomość towarzyszy naszej pracy, wtedy 
praca ta jest zdana na Boga, kieruje się motywami nadprzyrodzonymi i jest posta-
wą, którą Bóg nagradza, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

Jeżeli naszej postawie, naszym planowaniom i zamierzeniom towarzyszy po-
kora, to na pewno, chociażbyśmy byli nieudolnymi, Bóg da przymnożenie. On 
będzie owocował, On będzie skutecznym w czynach przełożonych i w postawie 
podwładnych. Dlatego też w każdej pracy, którą podejmujemy w Kościele Bożym, 
w powołaniu duchownym, w służbie zakonnej, a więc w ładzie nadprzyrodzonym, 
zawsze trzeba mieć głęboką świadomość tego, że to Bóg działa, że „Deus incre-
mentum dat”2.

Właściwie dla nas, działających w imię Boże, aby zapewnić skuteczność 
działania wystarczy ta świadomość, że skutecznym jest tylko Bóg. Ta postawa 
musi ożywiać każdą z Was, powołaną do kierownictwa, i wszystkich, którzy wa-
szemu kierownictwu podlegają.

W stosunku do wszystkich, którym służycie, potrzeba ducha modlitwy i we-
wnętrznej pokory, aby własnej woli nie uważać za wolę Bożą i aby starannie ją 
rozpoznawać, odczyszczać z osobistego chcenia, z intencji i motywów ubocznych, 
aby intencja w działaniu była jak najczystsza i zawsze rodziła się z miłości. To 
Was uwolni od niebezpieczeństwa samowoli wobec dusz, w których Duch Święty 
działa i sam rozlewa w nich miłość Bożą. Im więcej będzie w Was świadomości 
własnej nieudolności, tym więcej będziecie dawały miejsca Duchowi Świętemu, 
a gdy On będzie w waszym działaniu waszą wolą i mądrością, będzie też skutecz-
nością i owocowaniem.

Nosicie zaszczytne miano Zgromadzenia [Sióstr] Rodziny Maryi. Niewiele jest 
zgromadzeń na świecie, które by tak się nazywały, a w Polsce – Wy jesteście jedne.

Czytaliśmy dzisiaj w Lekcji mszalnej na uroczystość świętego Barnaby3, 
przydzielonego do Apostołów, że nauczał z Szawłem w Antiochii. Czynił to tak 
skutecznie, że właśnie tam, w tym mieście, wyznawców Chrystusa zaczęto nazy-
wać chrześcijanami.

I Was, Najmilsze Dzieci, nazywają w tym mieście Rodziną Maryi, a więc 
jak gdyby mariankami. Wy pierwsze przyznałyście się do tej nazwy i starannie 
jej bronicie. Ale zawsze musicie pamiętać o tym, co Wam nieraz mówiono i na co 
ja niekiedy usiłowałem Wam zwrócić uwagę, że pierwsza Nazaretańska Rodzina 
Maryi była Rodziną Służebnicy Pańskiej i obsługiwała Tego, który przyjął postać 
sługiv. A więc Rodzina Maryi to nie jest postawa władania, to przede wszyst-
kim postawa służebnicza. W Rodzinie Nazaretańskiej nikt nie władał. Nie władała 
Maryja, bo była Służebnicą. Nawet Jezus skrył swą Bożą potęgę, aby być synem 
Maryi i Józefa pracownika, cieśli – „filius fabri”4. On, którego ogłoszą Królem 
królów i Księciem pokoju, nie miał w sobie nic z postawy zwierzchniczej, był 
poddanym i posłusznym. A cóż powiedzieć o pokornym Józefie, który był w tej 
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Rodzinie tak, jakby go nie było. Cały był oddany sprawie, a jak gdyby nie było go 
znać w tej sprawie.

Nieraz, myśląc o Was, porównuję postawę waszego Założyciela, arcybiskupa 
[Zygmunta Szczęsnego] Felińskiego, do postawy świętego Józefa. Też właściwie 
był w waszej Rodzinie i jak gdyby go nie było. Działał, a jakby nie działał. Był 
duchem, który Was ożywia i dziś, czego dowodem jest to, że tak gorliwie i budu-
jąco staracie się o jego beatyfikację. Więc był i jest obecny duchem, a jednak tak 
przedziwnie dyskretnie, jak gdyby go nie było.

To jest sztuka i umiejętność tak chodzić między ludźmi i tak sprawować wy-
znaczone sobie zadania i posłannictwo, choćby zwierzchnicze, jak gdyby Was nie 
było. Aby Was nie było znać, aby waszego głosu nie było słychać, aby dom, w któ-
rym pracujecie, w którym jesteście przełożonymi, był pełen przedziwnego pokoju, 
czujnej nieobecności, macierzyńskiej wyrozumiałości i taktu wobec ludzi. Nigdy 
nie podnosić głosu, a jednak swoje, co potrzebne i rozumne, zrobić.

Zapewne, to wymaga od człowieka ciągłego łamania się z sobą. Ale zwierzch-
nik, to przede wszystkim człowiek, który włada nad sobą. Dopiero wtedy może on 
skutecznie władać drugim. Człowiek nieustannie powinien siebie trzymać na wo-
dzy, obniżać i ściszać swój głos i miarkować swoje ruchy i odruchy, delikatnie 
chodzić wokół ludzi, choćby oni się miotali, robić miejsce wszystkim i usuwać się 
na bok, gdy inni idą. On jest bowiem po to, aby innym było dobrze, aby inni czuli 
się dobrze, jak w rodzinie.

Służyć, to przede wszystkim zwyciężać siebie. Władać, to przede wszystkim 
władać nad sobą, trzymać siebie w karbach, w cuglach, to pewną ręką opanowy-
wać i przezwyciężać siebie. Wtedy dopiero człowiek jest ku pokojowi i wypełnia 
swoje zadanie tak, jakby go nie było.

W domku nazaretańskim Maryja była niemal nieobecna, Jezus niemalże 
utajony, jakby właśnie tam nabywał tej umiejętności, aby później być utajonym 
w Eucharystii. Józef, postanowiony panem domu, a jednak był „faber”, pracownik, 
rzemieślnik i Najświętszej Rodzinie służył. W Najświętszej Rodzinie wszystko 
było takie, jak w najzwyklejszej rodzinie – bez cudów, bez nadzwyczajności, bez 
rozgłosu, a tak skuteczne. Ta Rodzina służących sobie wzajemnie do dziś jest na-
tchnieniem wszystkich rodzin i waszej Rodziny Maryi.

Dzieci Najmilsze! Przyjmując miano Rodziny Maryi, podjęłyście wielką od-
powiedzialność. Nie po to bowiem nosicie to miano, aby było ono dla Was tylko 
szczytnym tytułem, szyldem, ale macie pokazać współczesnemu światu, jak wyglą-
dała Rodzina z Nazaret; jak tam działała Maryja, Matka i Królowa, służąca i bło-
gosławiona między niewiastami, i jak tam działał Jezus, który był więzią łączącą 
Maryję i Józefa i przedziwną duchową mocą, udzielającą się służącym Mu sercom.

Jezus wiedział, że tych Dwoje [jest] w Nazarecie dla Niego, że Maryja i Józef 
są upatrzeni i wybrani przez Ojca, aby Mu służyli, aby Mu ułatwiali przygotowa-
nie się do dzieła Odkupienia rodziny ludzkiej. Ale patrzmy, jak Jezus jest wobec 
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nich delikatny, jak jest niezwykle – mówiąc po ludzku – taktowny. Niemal Go nie 
znać, chociaż On wie, że tych Dwoje [jest] dla Niego.

Chrystus ma świadomość, że jest Bogiem i Człowiekiem, Zbawcą świata. 
Nazwany będzie wszystkimi tytułami, jakie ubogi umysł ludzki może wyszukać 
na określenie Chrystusa, a jednak nie znać Go. Cichy i milczący, jest wdzięczny 
za każdą posługę, którą Mu okazują. Niemal nic nie słychać o Jego życiu ukrytym, 
z tego okresu nie mamy Jego żadnych wypowiedzi, oprócz tej jednej w świątyni: 
„Czyż nie wiecie, że w sprawach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był”5. Ale 
to jest wypowiedź najbardziej określająca, jak On wygląda i jak czuje. Trzeba pod-
kreślić i koniec tego opisu ewangelicznego: „wrócił i był im poddany”6, posłuszny 
i to długo, do trzydziestego roku życia. Więcej o Nim nie zasłyszymy, aż dopiero 
w Kanie, gdzie znowu [będzie] uległy i posłuszny swej Matce.

Najmilsze Dzieci! Można kontemplować życie nazaretańskie i czerpać z nie-
go wzór dla naszego. Niech będzie ono programem dla waszego wewnętrznego 
stylu współżycia, a natchnieniem dla tych, którzy na Was patrzą.

Błogosławię waszą Matkę Generalną, Radę, wszystkie przełożone domowe 
i wszystkie dzieci Rodziny Maryi.

Sitv nomen Domini…

* * *

Pod Twoją obronę…
Matko Boga-Człowieka, Tyś Matką Dziewicą. Przyrzekliśmy iść Twymi 

 śladami, odnawiając nasze przyrzeczenia i nasze oddanie się na pełną służbę 
Twojej chwale.

Dałaś nam przykład, jak być Służebnicą Pańską. W Twoich dłoniach Ojciec 
Niebieski umieścił Słowov Przedwieczne, które w Tobie ciałem się stało. A Ty, 
mając w swoich dłoniach Ojcowego Wysłannika, który przyjął postać sługi, 
Niewolnika Maryi, zachowałaś wobec Niego pełną cześć i miłość, świadoma, 
że wszystko, cokolwiek w Tobie się stało, uczynił Ten, który możny jest i święte 
imię Jego.

I my Tobie się oddajemy i pragniemy tak całkowicie uzależnić się od Ciebie 
w naszych wszystkich władzach duchowych i fizycznych, w naszej pracy, po-
słannictwie i w zleconych nam zadaniach, abyśmy naprawdę czuli się w Twojej 
macierzyńskiej niewoli. Oddając naszą Rodzinę zakonną Tobie, pragniemy w ten 
sposób wypraszać wolność Kościołowi w świecie i w naszej Ojczyźnie.

Jako nasze zadanie na najbliższy czas przyjmujemy, aby jak najbardziej Tobie 
się oddawać i uzależniać od Ciebie, abyśmy przez pełną naszą uległość wyprosili 
i wyjednali wolność Kościołowi świętemu.

Matko Chrystusowa – módl się za nami!
Matko łaski Bożej – módl się za nami!
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Matko Kościoła – módl się za nami!
Królowo zakonów polskich – módl się za nami!
Pani Jasnogórska – módl się za nami!
Dziewico Wspomożycielko – módl się za nami!
Przyczyno naszej radości – módl się za nami!
Matko pokoju – módl się za nami!
Matko jedności – módl się za nami!

Źródło tekstu: Zbiór. – Stefan kardynał Wyszyński, Przemówienia do zakonnic, tom III, 1964–1967, 
s. 203–208.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do m. Heleny Kaniak, przełożonej generalnej Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

2 Bóg daje wzrost; Vlg (1956) – I Cor. 3,7; por. BT IV – 1 Kor 3,7.
3 MszRz (1965) – Dz 11,21-26; 13,1-3.
4 Syn cieśli; Vlg (1956) – Matth. 13,55; por. BT IV – Mt 13,55.
5 Por. Łk 2,49.
6 Por. Łk 2,51.
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MŁODYM KAPŁANOM TYSIĄCLECIA NA DROGĘ!
Podczas święceń kapłańskich w uroczystość Tysiąclecia Chrztu Polski

Gniezno, Bazylika Prymasowska, 14 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Umiłowani Moi Synowie!

W dniu 14 kwietnia Roku Milenijnego 1966, w Bazylice Prymasowskiej 
Świętego Wojciecha, na legendarnym i historycznym Wzgórzu Lecha, na którym 
od tysiąca lat oddawana jest cześć Bogu, na grobach naszych Poprzedników, po-
stanowiliśmy włączyć Was do szeregów kapłaństwa Chrystusowego. Pragniemy 
wysłać Was stąd dzisiaj, abyście niosąc światło Ewangelii, mocni nadzieją Krzyża, 
szli i przepowiadali wszelkiemu stworzeniu Dobrą Nowinę, Ewangelię miłości 
i pokoju. Pragniemy gorąco, aby ten wielki dzień uczczony był radosną ofiarą z wa-
szego życia, która jest bardziej zaszczytem aniżeli cierpieniem, bardziej wyróżnie-
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niem aniżeli poniżeniem. Jest ona wzięta z jedynej i niekończącej się Ofiary Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, złożonej w krwawy sposób na krzyżu, a powtarzanej 
przez Was w sposób niekrwawy w waszym osobistym życiu i służbie kapłańskiej.

Stoimy w tej chwili w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dzięku-
jemy za to, że dał nam Słowov Przedwieczne, które stało się ciałem, wziętym 
przez miłość Bożą z Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi. Stoimy 
w obliczu naszej najlepszej Matki, która jest prawdziwą Notre Dame1 wszelkiego 
kapłaństwa, bo w Niej, w dniu Zwiastowania, z woli Ojca Niebieskiego kształtu-
jący się Bóg-Człowiek wziął – jako dziedzictwo na tę ziemię – kapłaństwo, które 
Wam teraz przekazuję. Jedno jest tylko źródło kapłaństwa: Jezus Chrystus i Jego 
wieczyste kapłaństwo. Dlatego w dniu decydującym dla ludzkości zamknął się ze 
swoimi uczniami w Wieczerniku; sam ich wyświęcił, wykonsekrował i ustanowił 
w urzędzie kapłaństwa, aby szli i owoc przynieśli. Dał im naukę, która jest nauką 
Ojca i powiedział: „Idźciev i nauczajcie...”.

Najmilsze Dzieci! Pragnąłem, aby ten doniosły moment odtworzył się obec-
nie w Bazylice Prymasowskiej. Tutaj bowiem przed tysiącem lat stanęli kapłani 
Chrystusowi, którzy swoje kapłaństwo wzięli z Chrystusa przez biskupów, tak 
jak i Wy dzisiaj. Gdy w tej chwili stoicie na posadzce tej niemalże dziesięcio-
wiekowej bazyliki, pamiętajcie, że w jej podziemiach mieszczą się dzieje Narodu 
ochrzczonego. Wyrósł on ponad te krypty, w potężne drzewo chrześcijaństwa, 
które umocniło się w naszej Ojczyźnie, czerpiąc moce z Boga i ubogacając nimi 
Naród. Chrześcijaństwo związało nasz Naród z antyczną kulturą rzymską, szanu-
jąc zarazem to, co Naród wypracował przez swoje osobiste doświadczenie, przez 
kulturę osobistą i społeczną, przez swoje dzieje raz chwalebne, raz bolesne, ale 
ciągle nieprzerwane, trwające, wyrastające z serca ziemi ojczystej. Może przez 
dzieje coś niekiedy spopielało, ale z popiołów tych czerpało nowe siły do dalszego 
trwania, aż do czasów dzisiejszych.

Pod tą posadzką znajdziecie uprzystępnione człowiekowi Tysiąclecia szcząt-
ki świątyni Mieczysława, świątyni romańskiej Bolesława i Władysława Hermana, 
na których nasz poprzednik Bogoria Skotnicki wzniósł bazylikę gotycką. Te relik-
ty przeszłości, bardzo doświadczane i udręczone przez dzieje, odnowiono po wie-
kach, zregotyzowano i dziś oglądamy je w ich szlachetnych wymiarach.

Od początku, gdy przyszliśmy do Gniezna jako Prymas Polski, postanowili-
śmy uczcić Tysiąclecie Chrztu Polski przez odbudowę zniszczonej w nierozumny 
sposób katedry prymasowskiej oraz przywrócić jej kształty, piękno i czar, jaki 
posiadała przed wiekami. Dzisiaj możemy dziękować Bogu, że dzieło to jest nie-
mal ukończone.

Pragnąłbym, abyście dobrze przyjrzeli się tej przeszłości i teraźniejszości, 
abyście rozmiłowani w przeszłości Narodu chrześcijańskiego patrzyli otwar-
tymi oczyma w jego rzeczywistość katolicką. Rzeczywistość ta odważnie patrzy 
w przyszłość, nie lękając się żadnych przemian. Jak przez wieki [Naród nasz] 
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umiał wszystko, co wartościowe, wszczepiać do kultury ojczystej, tak i w przy-
szłości pójdzie w znaku wiary, bogaty doświadczeniem, czerpiąc to, co dobre, 
a odrzucając to, co błędne, zawsze świadomy, że idzie za Chrystusem, który jest 
Ojcemv przyszłego wieku.

Za chwilę wyjdziecie z tej świątyni w świat. Pójdziecie do owiec, do których 
Was poślemy, z wielką ufnością w moc Bożą, pod opieką Królowej Apostołów. 
Pójdziecie do ludu, który trzeba miłować i który zasługuje na to, aby był miłowa-
ny. Pójdziecie do wszystkich i nikomu nie odmówicie waszej miłości, bo Bóg 
miłuje wszystkich, złych i dobrych, na wszystkich spuszcza swoje promienie sło-
neczne i nikomu nie odmawia swojego Serca.

Patrzcie na wszystkich ludzi bez wyjątku, na waszych przyjaciół czy też nie-
przyjaciół, jako na tych, którym Bóg nie odmawia miłości. Również i Wy, Jego 
wysłannicy, nikomu nie będziecie odmawiać Bożej miłości. Tego Wam, Najmilsi 
Moi Synowie, czynić nie wolno! Nigdy nie powiedzcie, że ktoś jest waszym wro-
giem. Pamiętajcie o tym, że wrogość nie zależy od tego, kto nienawidzi, ale od 
tych, którzy na nienawiść odpowiadają nienawiścią. Choćbyście doznali nienawi-
ści, jak ostrzegał Chrystus, mówiąc „posyłam was jako owce między wilki” [Mt 
10,16], pamiętajcie, że macie wszystkim otwierać wasze serca, ubogacone Bożą 
miłością. Nigdy nie dopuszczajcie do swojego serca uczucia niechęci do nikogo, 
bo niesiecie Bożą miłość do wszystkich. Macie ją dla siebie i dla wszystkich dzieci 
Ojca Niebieskiego, które żyją na ziemi.

Zawsze odczuwajcie świadomość swego wewnętrznego związku 
z Wieczystym Kapłanem, Jezusem Chrystusem. Zawsze odczuwajcie w sobie bło-
gosławiony ciężar Trójcy Świętej, którą jesteście napełnieni przez łaskę. W Jej 
imię będziecie nauczali i chrzcili w roku Tysiąclecia, tak jak przed tysiącem lat 
ochrzczeni byli pierwszy historyczny książę gnieźnieńsko-poznański Mieszko, 
jego drużyna oraz wszyscy mieszkańcy Gniezna i Poznania, tutejszych podgrodzi 
i okolic. Wszczepiali się oni coraz mocniej w ziemię ojczystą, na której postawio-
no krzyż, co przetrwał wszystko i dziś stoi na polskiej ziemi i [jest obecny] w pol-
skich sercach jako najtrwalszy znak.

W tym duchu Was posyłam. A na drogę oddaję Was Tej, która stała pod 
krzyżem swojego Syna i tam usłyszała, że jest Matką naszą, Matką Kościoła 
Chrystusowego. Jej zaufajcie! Odczuwajcie Jej obecność przy każdej waszej 
Mszy, jak Chrystus odczuł Jej obecność na Kalwarii. Tam uczynił Ją waszą 
Matką. Powiedział Jej, że jesteście Jej synami, a Wam – że macie patrzeć na Nią 
przede wszystkim jako na Matkę. Tak Was ubezpieczając, posyłam Was na ar-
chidiecezję jako „Kapłanów Tysiąclecia”, abyście świadomi waszej odpowie-
dzialności szli i owoc przynieśli. W waszej nielicznej grupie – ośmiu nowych 
kapłanów – pragnąłbym widzieć osiem błogosławieństw, którymi macie ubło-
gosławić ziemię Bożą.

Idźcie w pokoju!
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz adno-
tacją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 15 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Tł. fr.; Nasza Pani.
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„TE DEUM” NARODU
NA WZGÓRZU LECHA W TYSIĄCZNYM ROKU CHRZTU POLSKI

Otwarcie I uroczystej sesji naukowej

Gniezno, Bazylika Prymasowska, 14 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Ekscelencje, Najdostojniejsi Arcypasterze Polski katolickiej,
Prześwietna Kapituło Prymasowska Gnieźnieńska,
Prześwietne Kapituły: Kruszwicka i Świętego Jerzego na Zamku,
Duchowieństwo Archidiecezji, diecezjalne i zakonne,
Rodzice Katoliccy, Młodzieży, Dziatwo,
Drodzy Przedstawiciele Łowicza,
Wszystkie Dzieci Boże!

Stajemy dzisiaj w prześwietnej Bazylice Prymasowskiej, będącej jak gdy-
by syntezą dziejów Narodu katolickiego, aby dziękować Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu za powołanie nas przed tysiącem lat do chrześcijaństwa, za udzielenie 
nam darów Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, w potężnym i wspa-
niałym dziele Wcielenia i Odkupienia; aby przez Dziewicę Wspomożycielkę, 
Bogurodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję, dziękować za łaski Boże, które 
spłynęły na ziemię ojczystą i zrodziły Bogu lud doskonały, który wprawdzie nie 
jest wolny od słabości, ale przez ciemności tego świata przebija się ku Światłości.

Tysiąc lat chrześcijaństwa w Polsce to wysiłek potężny i udany, choć może nie 
w pełni, bo tylko dzieła Boże są doskonałe. Fakt, że dziś przeżywamy Tysiąclecie 
naszego chrześcijaństwa jest jednak dowodem, jak bardzo wysiłek nasz, wspiera-
ny mocami Bożymi, jest udany. Pomimo trudności i słabości dochowaliśmy wier-
ności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. Przebiliśmy się 
przez ciemności ku przedziwnej Bożej Światłości.

Przygotowywaliśmy się przez dziewięć lat do tej chwili. Przez dziewięć lat 
dopełniliśmy rachunku sumienia, klęczeliśmy pokornie na kolanach, biliśmy się 
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w piersi i przepraszaliśmy za wszystko, co nie wydało owocu. Ale jeżeli jesteśmy 
sprawiedliwi wobec dziejów, to musimy przyznać, że wprawdzie nie my, ale Bóg 
w naszym Narodzie zwyciężał. Przez Boże zwycięstwo stajemy dzisiaj w obliczu 
naszych dziejów, świadomi, że przeszliśmy przez ogień i wodę, a Bóg wyprowa-
dza nas na miejsce ochłody.

W tej chwili kierujemy się myślą ku pierwszemu historycznemu władcy 
Polski, Mieczysławowi. Jego odwaga, dalekowzroczność i świadomość przemian, 
które idą przez świat, sprawiły, że wyszedł on na spotkanie łaski Bożej, pokornie 
pochylił swoje czoło pod wodami chrztu świętego i rozpoczął przez to błogosła-
wiony ciąg łaski, świateł i mocy Bożych, który trwa do dziś dnia.

Mogło stać się inaczej. Mieszko I mógł skierować w inną stronę swoje na-
dzieje na zabezpieczenie trwałości i bytu Narodu, ale zrozumiał, że wspaniałe war-
tości Narodu polskiego, które już wtedy się kształtowały, muszą być ubogacone 
przez Boże moce, przez światła Ewangelii Chrystusowej, przez zbawczą miłość 
nadprzyrodzoną. Dlatego skierował się ku Rzymowi, ku kulturze antycznej i włą-
czył Naród w ówczesny świat chrześcijański, taki, jakim on wtedy był. Przyjął 
wysłanników papieża Jana XIII, przyjął też znaki wiary z rąk księżniczki cze-
skiej Dubrawy, która według tradycji spoczęła tutaj, w Bazylice Prymasowskiej 
w Gnieźnie, a może na Ostrowie Lednickim – nie ma na to pewnych dowodów.

Dubrawa to postać, która miała olbrzymie znaczenie dla przyszłości naszego 
Narodu. Chrześcijanka, ubogacona w księgę Ewangelii, wsparta o Krzyż, przybyła 
tutaj, aby przez Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki wraz z zespołem misjonarzy 
wprowadzić swojego małżonka w otwartą bramę nowego, Bożego życia.

Tak to na glebę polską i na duszę polską, na kształtującą się coraz wspanialej 
kulturę narodową padały ziarna Boże, które w pokoleniach, chrzczonych przez 
Kościół w ziemi ojczystej, wydały wspaniałe owoce. Za nie to dzisiaj, pokorni 
wobec swoich ułomności, a zarazem dumni wobec wybrania Bożego, dziękujemy 
i śpiewamy „Te Deum” Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Takie znaczenie ma obecna uroczystość, do której wprowadzeniem będzie 
prelekcja pana doktora Piotra Bogdanowicza na temat powstania metropolii gnieź-
nieńskiej. To historyczne wydarzenie zaważyło w pełni na przyszłych dziejach 
Kościoła świętego w Polsce i na dziejach naszego katolickiego Narodu.

Witam Najdostojniejszych Księży Biskupów, którzy raczyli przybyć do pry-
masowskiego Gniezna. Witam przedstawicieli kapituł i duchowieństwa.

Witam Was, Drodzy Księżacy Księstwa Łowickiego, związanego z Gnieznem 
i z Prymasem Polski, którego zawsze uważaliście za swojego zwierzchnika i brata 
i byliście dumni z tego, że ongiś nikomu nie podlegaliście, tylko jemu. Dziś to 
jeszcze powtarzacie. Jestem Wam wdzięczny za waszą tutaj, tak nam drogą, obec-
ność. I dziś wiąże nas wspólna droga. Jak ongiś byliście związani z Prymasem 
gnieźnieńskim, tak dziś jesteście z nim związani jako z arcybiskupem gnieźnień-
skim i warszawskim.
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Witam wszystkich kapłanów świeckich i zakonnych, przedstawicieli rodzin 
zakonnych, wyższych przełożonych zakonnych. W szczególny sposób witam 
przedstawicielstwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Jego Magnificencją 
Księdzem Rektorem1. Witam również przedstawicieli Akademii Teologii Katolickiej 
i innych katolickich instytucji, którzy przybyli na naszą uroczystość.

I Was, Ludu Boży, Dzieci Najmilsze, witam całym sercem jako domowników 
wiary, z którymi razem wierzymy, kochamy, mamy nadzieję w Panu i razem dąży-
my przez polską ziemię do Bożego nieba.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisaną przez Księdza Prymasa adnotacją: „Tekst autoryzo-
wany. Gn[iezno], 15 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był ks. Wincenty Granat.
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„TE DEUM” NARODU
NA WZGÓRZU LECHA W TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI

Otwarcie II uroczystej sesji naukowej

Gniezno, Bazylika Prymasowska, 14 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Najdostojniejsi Księża Arcybiskupi Poznański, Wrocławski i Krakowski1,
Najdostojniejsi Księża Biskupi Diecezji całej Polski,
Dostojne Duchowieństwo Archidiecezji i całej Polski,
Przełożeni zakonni i Duchowieństwo zakonne,
Rodziny zakonne męskie i żeńskie,
Magnificencje, Księża Rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i Akademii Teologii Katolickiej2,
Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!

Po raz wtóry przychodzimy dzisiaj do Bazyliki Prymasowskiej, aby rozważać 
dzieje Tysiąclecia Chrztu Polski, aby też wspólnie śpiewać Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu nasze dziękczynienie za tysiąc lat wiary, nadziei i miłości, za powoła-
nie nas do chrześcijańskiej rodziny narodów. Przychodzimy, aby dziękować Bogu 
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Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi za tysiąc lat ogromnych łask i radości, cier-
pień, ofiar i zwycięstw, które Naród wierzący odnosił mocą Bożą nad wszystkimi 
przeciwnościami, rodzącymi się z życia doczesnego.

Rok wielkiego „Te Deum” Narodu czcimy szczególnie w Bazylice Pry-
masowskiej Gnieźnieńskiej i w Bazylice Archikatedralnej Poznańskiej, a więc 
w dwóch świątyniach, które związane są dziejami i siostrzaną wspólnotą w służbie 
Narodowi ochrzczonemu.

Przychodzimy tutaj, aby przed oczyma Dziewicy Wspomożycielki Maryi, 
która w swym wędrowniczym Nawiedzeniu przebiegła już jedną trzecią część na-
szej Ojczyzny, raz jeszcze wypowiedzieć Jej nasz hołd i po tysiącu lat Jej obecno-
ści w dziejach Narodu ochrzczonego uprosić sobie dalszą Jej obecność.

Stajemy na tej posadzce, która w podziemiach bazyliki kryje nie tylko pro-
chy Dąbrówki, pierwszej chrześcijańskiej kobiety na tronie książęcym w Polsce, 
wiernej małżonki Mieczysława I, ale też prochy pasterzy i książąt, którzy tutaj 
sprawowali swoje posłannictwo, wypełniali zadanie religijne i narodowe, służąc 
ochrzczonej Polsce i Narodowi mocami ducha i wartościami nadprzyrodzonymi.

Stoimy nad reliktami trzech katedr romańskich, które kryją się w podziemiach: 
katedry Mieczysława, katedry Bolesława Chrobrego i katedry Władysława Hermana. 
Były one wznoszone ku uczczeniu świętego Wojciecha, patrona naszej Ojczyzny, 
który wspólnie ze świętym Stanisławem, biskupem krakowskim, otoczony jest czcią 
przez cały Naród. Przez cześć, jaką odbiera, jednoczy Polskę duchowymi węzłami.

Jakże w tej chwili nie wznieść się uczuciem wdzięczności ku Bogu, Dawcy 
darów doczesnych i duchowych! Jakże nie dziękować Mu za ziemię, po której 
chodzimy! Jakże nie pamiętać w tej chwili, że właśnie tutaj, przy grobowcu świę-
tego Wojciecha, król Bolesław Chrobry i imperator rzymski Otton III oraz wy-
słannicy papieża Sylwestra II, wielcy dygnitarze ówczesnych państw i Kościoła, 
wspólnie zakładali zręby pod metropolię gnieźnieńską, która była i jest nadal 
duchową łączniczką całego Narodu.

Widzę w tej chwili przed sobą Was, Najdostojniejsi Arcypasterze – 
Arcybiskupie Poznański, Arcybiskupie Wrocławski i Arcybiskupie Krakowski 
– przedstawiciele i rządcy tych diecezji, które rodziły się w tysiącznym roku tu-
taj, przy grobowcu świętego Wojciecha. Dziękujemy Bogu za to, że przez tysiąc 
lat Kościół pracował dla dobra Narodu właśnie w tych głównych centrach potęgi 
narodowej i duchowej naszej Ojczyzny. Zrządzeniem Opatrzności Bożej po wielu 
udrękach i cierpieniach, po krzyżowej drodze znowu jesteście tutaj, jak wasi po-
przednicy, którzy stąd wyszli, aby iść do swoich stolic w Poznaniu, we Wrocławiu 
i Krakowie, i tam owoc przynosić. Błogosławione to czasy, gdy nasze drogi szły 
razem i nikt nawet nie myślał, aby je rozszczepiać. I dziś wiemy, że broniąc jed-
ności religijnej i zwartości duchowej Narodu, wypełniamy najdonioślejsze za-
danie wobec jego przyszłości. To najwspanialsza gwarancja, którą w imię mocy 
Bożych możemy temu Narodowi dać.
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W tym duchu stoimy obecnie w sercu bazyliki Wojciechowej, pod opie-
ką Bogurodzicy Dziewicy. Nasze uczucia i myśli podnosimy przed tron Trójcy 
Świętej, dziękując za wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Koś-
ciołowi i jego pasterzom.

Witam wszystkich Najdostojniejszych Arcypasterzy Polski katolickiej, roz-
radowany tak ich liczną i drogą nam obecnością. Witam Przedstawicieli rodzin 
zakonnych. Witam Duchowieństwo archidiecezji i sąsiednich diecezji. Witam 
Was wszystkich, Najmilsze Dzieci, i zapraszam dzisiaj raz jeszcze do rozważania 
naszych dziejów, abyśmy wzmocnieni wspomnieniami, tym goręcej dziękowali 
Bogu za łaski, udzielone nam w ramionach świętej Matki-Kościoła.

Przed południem mieliśmy możność usłyszeć wspaniały wykład doktora 
Piotra Bogdanowicza: „O powstaniu metropolii gnieźnieńskiej”. Obecnie skorzy-
stamy z głębokiej wiedzy i doświadczenia naukowego profesora doktora Jerzego 
Kłoczowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i usłyszymy jego wy-
kład: „O roli Gniezna jako stolicy Mieszka i Chrobrego”.

Prosimy Pana Profesora o wygłoszenie swojej prelekcji.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisaną przez Księdza Prymasa adnotacją: „Tekst autoryzo-
wany. Gn[iezno], 15 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do Antoniego Baraniaka, arcybiskupa poznańskiego, Bolesława 
Kominka, arcybiskupa wrocławskiego, i Karola Wojtyły, arcybiskupa krakowskiego.

2 Ksiądz Prymas zwraca się do ks. prof. Wincentego Granata, rektora KUL oraz do ks. prof. 
Józefa Iwanickiego, rektora ATK.
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JAK KOŚCIÓŁ WYCHOWUJE DZIECI NARODU!
Przemówienie do rzesz z balkonu domu prymasowskiego  

w Tysiąclecie Chrztu Polski na zakończenie dnia wielkiego „Te Deum” Narodu

Gniezno, 14 kwietnia Roku Milenijnego 1966
Najmilsze Dzieci Boże!

Zanim odejdziemy z Góry Lecha, podnieśmy nasze myśli ku Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu, aby raz jeszcze podziękować za dar chrztu świętego udzielo-
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ny naszemu pierwszemu księciu historycznemu Mieczysławowi i wszystkim jego 
następcom, którzy szli przez Polskę w znaku wiary i rządząc się sprawiedliwością 
i miłością, zapewniali naszemu Narodowi pokój Boży, pokój Chrystusowy.

Wznosimy w tej chwili uczucia głębokiej wdzięczności za dziesięć wieków 
chrześcijaństwa w Ojczyźnie naszej. Jesteśmy przekonani, że z polskiej ziemi mi-
liony naszych rodaków poszły do Ojca Niebieskiego. A ci, którzy żyją na tej ziemi, 
biorą z dorobku żywej wiary i służą naszej Ojczyźnie duchem chrześcijańskim, 
duchem miłości i sprawiedliwości, pokoju i jedności.

Po dziesięciu wiekach służby Kościoła katolickiego w Polsce my, biskupi, 
kapłani i lud Boży żyjący duchem Ewangelii, jesteśmy głęboko przekonani, że do-
brze usłużyliśmy naszej Ojczyźnie, przynosząc jej miłość, pokój, jedność, cier-
pliwość i wytrwanie w najtrudniejszych chwilach życia. Z Ewangelii czerpaliśmy 
moc nie tylko dla naszych dusz, ale dla naszych rodzin, dla wszystkich stanów 
i zawodów, dla naszej Ojczyzny, dla naszego państwa. Wierzymy, że służba, którą 
służyliśmy naszej Ojczyźnie w duchu chrześcijańskim przez tę ziemię, jest służbą 
dobrą, zasługującą na pełne uznanie.

Dlatego też, patrząc na dziejową przeszłość i spokojnie spoglądając w przy-
szłość, ufamy, że wiara Chrystusowa, zasady Ewangelii, duch miłości Bożej i nasze 
prawo do służby w pokoju Bogu i Ojczyźnie będą nadal uszanowane. Kościół tak 
wychowuje dzieci każdego narodu, że uczy je szacunku dla wartości duchowych 
narodu. Kościół nie wynaradawia, ale uświęca najwspanialsze, a nawet niewielkie 
wartości życia rodzinnego i narodowego, dodając im skrzydeł.

To jest służba pokoju. Kościół nigdy nie mobilizuje dzieci żadnego narodu 
przeciwko temu narodowi i jego prawdziwemu dobru, przeciwko państwu i tym, 
którzy państwem władają. Dlatego też chrześcijan, wychowanych w duchu Bożym, 
lękać się nie należy! Natomiast trzeba uszanować ich prawa, a szczególnie prawo 
do prawdy, prawo do sprawiedliwości, prawo do szacunku, prawo do miłości, 
prawo do wolności, prawo do wolności sumienia, wyznania i do służby Bożej, 
prawo do katolickiego wychowania dzieci i rodziny1.

W przekonaniu, że nasze prawa będą uszanowane, my, obecni tu katoli-
cy, wyciągamy do wszystkich serca i dłonie i wszystkim mówimy: Pokój Wam! 
Niesiemy Wam pokój Chrystusowy, którego świat dać nie może. Niesiemy Wam 
miłość i pełną gotowość służenia w duchu Chrystusowym naszej Ojczyźnie, na-
szemu Narodowi i naszemu życiu publicznemu.

Oto, Najmilsi, zasady, którymi rządzi się Kościół Chrystusowy w wychowa-
niu obywateli każdego narodu.

Jakże jestem wdzięczny Wam, Najmilsze Dzieci, za to wielkie „Te Deum” 
Narodu, dziękczynne za chrzest święty, na które tak licznie przybyliście.

Dziękujemy Bogu za to, że płaszcz Niebieskiej Królowej rozwinął się dzi-
siaj nad Gnieznem, uchronił nas od słoty i dał nam doprawdy jędrne warunki dla 
modlitwy.
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Jednocześnie pragnę wyrazić uczucia wdzięczności wszystkim Arcybiskupom 
i Biskupom polskim, którzy przybyli dziś do Gniezna i swoją obecnością zaświad-
czyli, jak bardzo Kościół w Polsce umocniony jest jednością Episkopatu. Tę jed-
ność przekazuje również naszemu życiu narodowemu i publicznemu.

W szczególny sposób pragnę podziękować Arcypasterzom reprezentującym 
te diecezje, które w tysiącznym roku zostały tu, na Wzgórzu Lecha, z woli Ojca 
Świętego, w obecności Bolesława Chrobrego i Ottona III, powołane do życia; 
a więc – bratniej archidiecezji poznańskiej, w osobie arcybiskupa [Antoniego] 
Baraniaka, bratniej archidiecezji wrocławskiej, w osobie arcybiskupa [Bolesława] 
Kominka, bratniej archidiecezji krakowskiej, w osobie arcybiskupa [Karola] 
Wojtyły, i przedstawicielowi tego terenu, na którym ongiś istniała diecezja koło-
brzeska, biskupowi gorzowskiemu [Wilhelmowi] Plucie, jak również wszystkim 
Pasterzom Polski katolickiej.

Pozwólcie, Dzieci Najmilsze, że jako gospodarz archidiecezji poproszę Was, 
abyście na cześć biskupów, naszych miłych gości, wznieśli braterski, pozdra-
wiający odgłos: Biskupi, nasi Goście, niech nam żyją! (Niech żyją, niech żyją, 
niech żyją!)

A teraz, jako wyraz naszej wdzięczności za wspólną modlitwę naprzód udzie-
lę, imieniem Ojca Świętego, apostolskiego błogosławieństwa, a później księża bi-
skupi tu obecni również ubogacą Was błogosławieństwem.

Sitv nomen Domini…
Benedicat vos…
Księża biskupi udzielą teraz błogosławieństwa obecnym na tej uroczystości 

i całej Polsce.
Sit nomen Domini...
„Boże, coś Polskę...”

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem przemówienia oraz 
adnotacją: „Tekst autoryzowany. Gn[iezno], 16 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Przemówienie przerywały oklaski i okrzyki.
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BRACIOM NASZYM NA OBCZYŹNIE
Przemówienie podczas publicznej sesji Episkopatu  

poświęconej wychodźstwu polskiemu

Gniezno, Bazylika Prymasowska, 15 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Najdostojniejsi Arcypasterze Polski katolickiej,
Umiłowane Dzieci Boże!

Dzień dzisiejszy w Tygodniu Modlitw Tysiąclecia poświęcony jest w Bazylice 
Prymasowskiej modlitwie za polskie wychodźstwo. Poświęcony jest wspominaniu 
naszych rodaków, którzy w poszukiwaniu chleba dla swoich rodzin, opuszczali 
od półtora wieku ziemię ojczystą i udawali się za dalekie morza, aby tam zdoby-
wać przez ciężką pracę potrzebne dla utrzymania rodziny środki materialne. Z tym 
bolesnym zjawiskiem łączył się przejaw niezwykle radosny i błogosławiony, 
że jednakże nasi rodacy, udający się za dalekie morza, nigdy nie zrywali łączności 
z Ojczyzną. Wzruszające było to, że gdy w ciężkim trudzie zdobywali tam grosz, 
myśleli równocześnie, aby powrócić tutaj i poprawić warunki bytu swojej rodziny. 
Szczególnie rolnicy myśleli, że powróciwszy z dalekich krajów, będą mogli przez 
nabycie kawałka ziemi poprawić byt swoich rodzin.

Wychodźcy nasi, wyjeżdżając do dalekich krajów, zwłaszcza do obydwu 
Ameryk, wieźli z sobą – jako jedyny niemal majątek – żywą wiarę, którą dał im 
przez łaskę Bożą Kościół Chrystusowy. Dlatego też, gdy przybywali do dalekich 
krajów, szczególnie troszczyli się o to, aby naprzód wybudować skromną kaplicz-
kę, kościółek czy też może szkółkę parafialną, gdzie mogliby modlić się po polsku 
i jednocześnie dzieci swoje uczyć mowy ojczystej, tak iżby się nie wynarodowiły. 
Z tego żywego przywiązania do wiary Chrystusowej, którą wynieśli z Ojczyzny, 
powstały tak bogate środowiska, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, że [nasi 
rodacy] posiadają tam kilkaset parafii katolickich, w których [sprawowana] jest 
służba Boża, a zarazem wychowywane jest społeczeństwo polskie na wychodź-
stwie w duchu wspólnoty z Narodem przez modlitwę w mowie ojczystej.

To właśnie zjawisko sprawiło, że Kościół święty z Polski poszedł za ludem 
wychodźczym‚ że z niego nie zrezygnował, że patrzył i patrzy dziś na naszych 
rodaków żyjących za granicą jako na jeden Naród. Poszli polscy kapłani za emi-
grantami szukającymi chleba. Poszły też za nimi polskie rodziny zakonne. Wśród 
nich są takie, które mają szczególne zasługi dla utrzymania ducha religijnego, dla 
zachowania wierności mowie ojczystej, kulturze polskiej, w poczuciu wspólnoty 
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z Narodem, że trzeba je tutaj wymienić. Szczególne zasługi dla wychodźstwa po-
niosły i ponoszą dalej siostry felicjanki – polskie zgromadzenie bodaj najbardziej 
liczebne na emigracji i najbliżej współpracujące z parafiami polskimi za granicą. 
Obok nich wielkie zasługi położyły również siostry zmartwychwstanki i siostry 
nazaretanki. Trzeba wspomnieć również o tylu naszych kapłanach diecezjalnych 
i zakonnych, którzy nie opuścili Polonii zagranicznej i do dziś dnia‚ w trudnych 
niekiedy warunkach, zwłaszcza w Europie, walczą o utrzymanie więzi religijnej 
z Kościołem katolickim w Polsce i więzi narodowej z Ojczyzną.

Losy naszych rodaków szukających chleba za granicą były najczęściej nieła-
twe. Zdołali wiele uczynić, pod niejednym względem mają lepsze warunki wycho-
wania swych dzieci, zwłaszcza gdy idzie o Polaków żyjących w [obu] Amerykach, 
gdzie zdołali stworzyć szkolnictwo katolickie i polskie zarazem. Kilkaset szkół 
polskich, katolickich, w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej świad-
czy o tym, jak wielką wagę przywiązywała Polonia zagraniczna do wychowania 
religijnego i narodowego swych dzieci.

[Obok] nurtu emigracyjnego – w poszukiwaniu chleba, zaznaczył się inny 
nurt – misyjny. Mnóstwo polskich zakonnic i zakonników, zwłaszcza ojców je-
zuitów i franciszkanów podążyło do krajów misyjnych. Chociaż mieli oni na uwa-
dze głównie przekazywanie wiary świętej tym, którzy jej dotąd nie znali, jednakże 
odznaczyli się szczególną opieką nad odszukanymi, zagubionymi niekiedy i osa-
motnionymi rodakami. Oni to roznieśli wieść o Polsce, jeszcze wtedy, gdy Polska, 
nie posiadając wolności, nie mogła sama mówić o sobie i świadczyć o swej obec-
ności w rodzinie narodów.

Spotykaliśmy się na Soborze z ciekawym zjawiskiem. Wielu biskupów mu-
rzyńskich, nosi imiona polskie – świętego Kazimierza i świętego Stanisława. Wielu 
kapłanów afrykańskich tak zżyło się z czcią Matki Najświętszej Częstochowskiej, 
że „Czarną Madonnę” uważają za swoją Siostrę. Są to wzruszające przejawy prze-
nikania elementów religijnych i narodowych związanych z sobą bardzo ściśle, 
zwłaszcza na wychodźstwie.

Mając na uwadze trudną sytuację wychodźstwa polskiego, niezapomnianej 
pamięci kardynał prymas August Hlond postanowił zorganizować trwałą opie-
kę nad wychodźstwem polskim. Dlatego też powołał naprzód najrozmaitsze rek-
toraty duszpasterskie, szczególnie we Francji, Belgii, Holandii, Anglii i innych 
krajach europejskich, a nadto otoczył żywą opieką emigrację polską, zwłaszcza 
w Ameryce Południowej. Pozostanie niewątpliwie wiekopomną zasługą kardy-
nała prymasa Augusta Hlonda, że w sposób systematyczny opiekował się dusz-
pasterskimi, religijnymi, a zarazem narodowymi potrzebami naszego wychodź-
stwa. W tym celu powołał do życia specjalne zgromadzenie – Towarzystwo 
Chrystusowe [dla Polonii Zagranicznej], na czele którego postawił zasłużonego 
dla polskiej emigracji kapłana, księdza Ignacego Posadzego1, dziś przełożone-
go generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Usłyszymy za chwilę jego myśli, 
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które wypowie z bliskiego doświadczenia o polskiej emigracji oraz o organizacji 
opieki religijnej i duszpasterskiej nad polskim wychodźstwem. Ksiądz Posadzy 
należy do tych kapłanów, którzy szukając dusz polskich, odbywali dalekie podró-
że. Przejechał wszystkie kontynenty. Swoje drogi odbywał niekiedy w ciężkich 
warunkach, aby tylko dotrzeć do rodaków, zanieść im słowa pociechy, przypo-
mnieć Ojczyznę, Kościół rodzinny, polskie tradycje i obyczaje, zachęcić do usza-
nowania mowy polskiej.

Dzisiaj organizacja duszpasterstwa dla Polonii zagranicznej jest niemalże 
ustabilizowana. Po wojnie opiekę nad duszpasterstwem dla emigracji prowadził 
świętej pamięci ksiądz arcybiskup Józef Gawlina. Gdy on przedwcześnie zmarł 
w czasie Soboru, Ojciec Święty powierzył mi obowiązki opieki duszpasterskiej 
nad emigracją. Ponieważ pozostaję w kraju, dlatego ze swej strony, za zgodą 
Stolicy Świętej, ustanowiłem w Rzymie stałą placówkę duszpasterską, która opie-
kowałaby się w sposób systematyczny Polonią zagraniczną. Na czele tej placówki 
postawiłem z woli Ojca Świętego biskupa Władysława Rubina, który jest moim 
stałym delegatem dla spraw duszpasterskich za granicą. Miał tu dziś wśród nas być 
i razem z nami się modlić, jednakże nie uzyskał pozwolenia na przyjazd do Polski. 
A wielka szkoda, bo faktem pozostanie, że bogata sieć duchowieństwa polskie-
go, opiekującego się Polonią zagraniczną, musi mieć jak najściślejszy związek 
z Ojczyzną, aby tutaj szukać mocy religijnych i wartości duchowych Narodu, dla 
jak najlepszej opieki nad wychodźstwem polskim. Kapłanów polskich w tej pracy 
nikt i nic nie zastąpi, chociażby najbogatsze środki materialne.

Jeżeli Polacy czego szukają i oczekują od Ojczyzny, to przede wszystkim 
dobrze zorganizowanej pomocy religijnej, duszpasterskiej i kulturalnej. Dlatego 
Kościół zawsze niósł tę pomoc, zwłaszcza duszpasterską i religijną, oczekując, 
że nasza Ojczyzna i Naród również wszystkie swoje wartości przekażą ku pomocy 
Polonii zagranicznej. W tej chwili nie ma właściwie kontynentu, gdzie nie praco-
waliby polscy kapłani jako duszpasterze Polonii zagranicznej. Są oni w Europie: 
w Anglii, we Francji, w Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Italii – i wszędzie 
tam są rektoraty polskie. Nie mówię już w tej chwili o bogatej sieci duszpasterstwa 
polskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozbudowuje się duszpasterstwo polskie dla 
Polaków żyjących w Ameryce Południowej. Wspaniale rozwinęło się, po poko-
naniu wielu trudności, duszpasterstwo w Australii i w tylu jeszcze innych krajach 
globu ziemskiego.

Pozostanie zasługą Episkopatu Polski, że tak jak dziś, tak zawsze patrzył 
na wielomilionową rzeszę Polaków żyjących za granicą jako na jeden Naród. 
Wielokrotnie, gdy przemawiałem imieniem Episkopatu Polski do Ojca Świętego, 
podkreślałem, że przemawiam w imieniu trzydziestu milionów katolików żyją-
cych w kraju i dziesięciu, dwunastu milionów polskich katolików żyjących za gra-
nicą. A więc przemawiam w imieniu czterdziestomilionowej rzeszy polskich ka-
tolików. Dzisiaj mamy już coraz bardziej wzrastającą sieć duszpasterską i [liczne 
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szeregi] kapłanów polskich, pracujących dla naszych rodaków. Mamy nadzieję, 
że Towarzystwo Chrystusowe, któremu Bóg pozwolił dochować się poważnego 
zastępu młodych kapłanów, przygotowanych do tej pracy, spełni oczekiwania na-
szego poprzednika kardynała prymasa Hlonda, twórcy Towarzystwa. Mamy prze-
konanie, że powoli, stopniowo przejmować ono będzie opiekę duszpasterską nad 
wszystkimi placówkami duszpasterskimi Polonii zagranicznej.

Obecnie ślemy z tej bazyliki braterskie pozdrowienie biskupowi Władysła-
wowi Rubinowi, którego pragnęliśmy tu widzieć. Miał odprawiać dziś Mszę 
Świętą w bazylice. Przesyłamy pozdrowienie wszystkim wikariuszom general-
nym i rektorom Misji polskich duszpasterskich w Europie i we wszystkich in-
nych krajach. Przesyłamy w szczególny sposób pozdrowienie do biskupów pol-
skiego pochodzenia, których jest w Stanach Zjednoczonych dziewięciu. Polscy 
biskupi pracują też w Ameryce Południowej i na misji w Afryce. Przesyłamy 
pozdrowienie do wszystkim kapłanów pracujących wśród wychodźstwa polskie-
go. Przesyłamy pozdrowienie do wszystkich parafii polskich [na świecie], gdzie 
zbierają się nasi rodacy i tak jak my czczą Boga mową ojczystą. W szczególny 
sposób pozdrawiamy dziatwę polską, która korzysta za granicą z polskich szkół 
katolickich. Są to poważne i potężne dziś instytucje, które utrzymują tam ducha 
religijnego i polskiego. Niektóre z nich, jak Liga Katolicka, spieszą nam z pomo-
cą od lat, zwłaszcza po wojnie. Przesyłamy pozdrowienie do wszystkich naszych 
przyjaciół, którzy tak gorąco opiekują się i niosą pomoc duszpasterzom polskim 
za granicą.

Poważny zastęp kardynałów, biskupów i kapłanów obcej mowy otacza ka-
płanów polskich i Polonię zagraniczną przyjaźnią, uczuciem i sercem. Ileż to razy 
w czasie Soboru biskupi różnych narodów zwracali się do mnie z prośbą, aby im 
dać kilka słów – list do Polaków, których mają w swoich diecezjach. Musiałem 
poświęcić wiele czasu, aby pisać listy dla Polaków żyjących daleko na obczyźnie. 
Niektórzy z biskupów przywozili listy od skromnych ludzi, w których brzmiała 
wielka tęsknota do Ojczyzny, widomy znak wspólnoty. A jest ona bardzo moc-
na. Niedawno jeden z instytutów socjologicznych, badając pochodzenie ludno-
ści w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że do pochodzenia polskiego przyznaje 
się czternaście milionów ludzi. Widzimy więc, jaka ogromna rzesza! Gdybyśmy 
wszystkich obliczyli, byłoby doprawdy około dwudziestu milionów ludzi pocho-
dzenia polskiego żyjących poza Ojczyzną. Nie możemy się ich wyrzec, nie może-
my o nich zapomnieć.

Dlatego też dzisiaj, gdy czcimy nasze Tysiąclecie Chrztu, pamiętamy i o nich, 
jako o dziedzicach wspólnej nam wiary i wspólnej łaski, która była udziałem tych, 
co opuścili Ojczyznę, wynosząc z sobą niekiedy obrazek Matki Bożej Często-
chowskiej i różaniec jako jedyny i najcenniejszy majątek na tułaczą dolę.

Zwracamy się do Was, dalecy nasi Rodacy, i od grobu świętego Wojciecha, 
przez Matkę Najświętszą i wszystkich świętych Patronów polskich, przesyłamy 
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Wam braterskie pozdrowienie. Wiemy, że razem z nami modlicie się dziś gorąco. 
Wiemy, że wszędzie, gdzie biją polskie serca, obchodzone jest Tysiąclecie Chrztu 
Polski. Bądźcie pozdrowieni w waszej żywej wierze, którą odziedziczyliście od 
Narodu polskiego i którą ubogaciliście wiele narodów, niekiedy obojętnych albo 
zobojętniałych już na prawdy Boże. Pozdrawiamy Was braterskim sercem i ślemy 
Wam od grobu świętego Wojciecha nasze biskupie błogosławieństwo.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis redakcyjny z licznymi poprawkami zawierający adnotację 
Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. Poznań, 17 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Ks. Ignacy Posadzy (1898–1984), święcenia kapłańskie otrzymał w 1921. W 1932 
kard. August Hlond powierzył mu zorganizowanie nowego, męskiego zgromadzenia zakon-
nego – Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców (obecnie Zgromadzenie to nosi nazwę: 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej). Ks. Ignacy Posadzy stał się pierwszym no-
wicjuszem tegoż Zgromadzenia. W 1933 złożył śluby zakonne. W latach 1933–1968 pełnił urząd 
przełożonego generalnego. W 1959 założył żeńskie zgromadzenie zakonne – Siostry Misjonarki 
Chrystusa Króla.
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ZAKOŃCZENIE „TE DEUM”  
TYSIĄCLECIA CHRZTU POLSKI W GNIEŹNIE

Gniezno, Bazylika Prymasowska, 16 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Ekscelencje, Najdostojniejsi Arcypasterze Polski katolickiej,
Duchowieństwo diecezjalne i zakonne,
Drogie Dzieci Boże!

Kończymy w Bazylice Prymasowskiej na Wzgórzu Lecha tydzień dzięk-
czynnych modlitw i nasze uroczyste „Te Deum”. Ale zaczyna się nowe życie 
w wiary nowym tysiącleciu. Bóg przyjął, jak ufamy, nasze modlitwy. Wszyscy 
księża biskupi, którzy patrzyli w tej bazylice na modlitwy Gniezna, ludu gnieź-
nieńskiego i archidiecezji, są pełni podziwu dla waszej żarliwości religijnej i wier-
ności. Rozgrzaliście swoimi modlitwami chłodne jeszcze z zimy mury bazyliki. 
Rozgrzaliście też i swoje serca.
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Teraz rozgrzani i umocnieni pójdziecie do wypełnienia swoich obowiązków 
szczytnego powołania do świętości: uświęcania rodziny, pracy zawodowej, ży-
cia i współżycia społecznego, codziennego trudu i wysiłków, życia narodowego, 
a w miarę możności – i życia państwowego, na drodze przekazywania temu ży-
ciu chrześcijańskich mocy i wartości ducha. Przez cały tydzień modliliśmy się 
w ciszy, spokoju i pokorze. I zdaje się, że trwając tutaj, nikomu w drogę nie 
weszliśmy.

Odchodzimy do codziennych obowiązków. Ale ku upamiętnieniu uroczy-
stości Tysiąclecia wmurujemy w ściany bazyliki tablicę pamiątkową obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Pozostawimy jako trwały, przedłużający się znak na-
szej żarliwości w kościele Ojców Franciszkanów Chrystusa eucharystycznego ku 
wieczystej adoracji, którą odbierać będzie w Gnieźnie. Pamiętać też będziemy 
o tych, którzy krwią swoją i męczeństwem uświęcili nasz wiek, oddając swe życie 
za Chrystusa i Naród. Są to kapłani, których imiona wyryjemy na tablicach i umie-
ścimy w przedsionku bazyliki.

Ale w świątyni naszej pozostanie zawsze w kaplicy Matki Bożej – Matka 
Jasnogórska, która oczekiwać będzie naszej modlitwy i ufności. Nie zapomi-
najcie o Niej! Pamiętajcie, że jak prowadziła nas przez tysiąc lat, a zwłaszcza 
w czasach Wielkiej Nowenny, tak dalej jest obecna wśród nas jako Dziewica 
Wspomożycielka, aby nas wspierać i ratować.

Powędruje teraz nasza Pani, Królowa Polski i Pośredniczka wszelkich łask, 
Panna roztropna i Panna można, swoim szlakiem historycznym do Poznania.

Oddajemy Ci, Najdostojniejszy Arcypasterzu Poznański1, Królową pokoju, 
aby towarzyszyła twojemu ludowi, który tak cierpliwie i ufnie trwa przy bazy-
lice archikatedralnej poznańskiej i czeka teraz na Jej Nawiedzenie. Jak dla nas 
była żarliwym wzorem i pobudką do modlitwy, niech będzie również dla ludu 
Tobie powierzonego, gorliwy Arcypasterzu Poznański. Niech będzie radością, 
mocą i pokrzepieniem twojego utrudzonego życia pasterskiego. Niech będzie cier-
pliwością i pokojem dla dzielnego, tak zawsze wiernego Bogu i Ojczyźnie, ludu 
poznańskiego!

Na zakończenie pragnę uprosić od Was, Najdostojniejsi Arcypasterze Polski – 
błogosławieństwo dla Gniezna, dla naszego duchowieństwa i całego ludu Bożego 
archidiecezji gnieźnieńskiej.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 
23 IV [19]66. Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do abp. Antoniego Baraniaka.
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DZIEJOWYMI SZLAKAMI TYSIĄCLECIA – POD PRZEWODEM MARYI
„TE DEUM” TYSIĄCLECIA W POZNANIU

W wigilię uroczystości po przejeździe z Gniezna całego Episkopatu  
z Obrazem Nawiedzenia owacyjnie witanym przez lud Wielkopolski

Poznań, fara, 16 kwietnia Roku Milenijnego 1966, godzina 21–22

Episkopat Polski z Prymasem na czele przynosi braterskie pozdrowienie 
milenijne „Aniołowi Kościoła” poznańskiego1, jego Duchowieństwu i Ludowi 
Bożemu. Przywozimy Wam pozdrowienie z Bazyliki Prymasowskiej Świętego 
Wojciecha na Wzgórzu Lecha. Przybywamy z grodu Mieszka i Chrobrego do gro-
du Mieszka i Chrobrego.

DZIEJOWYMI SZLAKAMI TYSIĄCLECIA  
– Z GNIEZNA DO POZNANIA…

W milenijnych obchodach pragnęliśmy połączyć miasto Gniezno z miastem 
Poznaniem jedną wspólną uroczystością, którą odbywamy w ramach jednej kon-
ferencji milenijnej Episkopatu Polski. Konferencję zaczęliśmy przy grobie święte-
go Wojciecha, a skończymy w bazylice archikatedralnej poznańskiej. Pragniemy 
uwydatnić wymowną wspólnotę dziejów dwóch grodów: Gniezna i Poznania, któ-
re z woli Opatrzności Bożej, z wyboru Pana naszego Jezusa Chrystusa, wypełniły 
doniosłe zadanie w dziele Chrztu Narodu i religijnej organizacji Kościoła katolic-
kiego na ziemiach polskich.

W historycznych rozważaniach, które snuliśmy w Bazylice Prymasowskiej 
w Gnieźnie, jeszcze dobitniej ujrzeliśmy wspólne dziejowe szlaki, jakie łączą 
Gniezno i Poznań. Dlatego też bezpośrednio po zakończeniu uroczystości milenij-
nych w Gnieźnie dążymy do Was, Dzieci Boże i Obywatele miasta Poznania, które 
nas wszystkich, w całej Polsce, napełnia przedziwnym szacunkiem dla jego głę-
bokiej religijności, przywiązania do wiary Chrystusowej, oddania się Kościołowi 
i jego pasterzom; trzeźwości obywatelskiej połączonej z umiłowaniem wolności, 
prawdy, rzetelności życia, wyznawanych zasad i pracy obywatelskiej.

Zdajemy sobie sprawę, jak ogromny wkład ma Kościół w waszą postawę 
katolicką i obywatelską. Dzięki Kościołowi zdołaliście wspaniale połączyć w wa-
szym codziennym życiu ideały chrześcijańskie i katolicką wspólnotę z głębokim 
umiłowaniem i służbą Ojczyźnie. Dlatego też zasługujecie, Najmilsze Dzieci Boże, 
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Obywatele Poznania, archidiecezji poznańskiej i Wielkopolski, na nasz szacunek, 
który my, polscy biskupi, wypowiadamy Wam, chyląc nasze czoła i otwierając ser-
ca przed waszą obywatelską rozumnością oraz gorącą miłością Boga i Kościoła.

Najmilsi! Trudno wypowiedzieć to, co przeżyliśmy po drodze, zdążając 
z Gniezna do Poznania, poczynając od Wzgórza Lecha przez pogranicze dwóch 
archidiecezji, gnieźnieńskiej i poznańskiej, i przez wasze miasto, które rozbrzmie-
wa braterskimi uczuciami waszego oddania i zaufania, jakie macie do biskupów 
polskich, waszych braci, a może i waszych synów. Dawno nie przeżyliśmy tak 
wspaniałego entuzjazmu, jakiego byliśmy dzisiaj świadkami i uczestnikami.

DROGA NASZA DO TYSIĄCLECIA POD PRZEWODEM DZIEWICY 
WSPOMOŻYCIELKI POTWIERDZONA PRZEZ SOBÓR WATYKAŃSKI II

Na szczęście poprzedzała nas, ludzi, którzy jesteśmy waszymi sługami 
w Chrystusie, Służebnica Pańska, Maryja. Wszystkie wasze uczucia, hołdy i wo-
łania [kierowaliśmy] pokornym uczuciem do Niej, do Świętej Bożej Rodzicielki, 
Świętej Bożej Karmicielki, która nas wyprzedzała i za którą tu podążaliśmy. Ona 
z kolei chce teraz wypełniać swoje dzieło miłości, pokoju i świętości w sławet-
nym, historycznym grodzie wielkopolskim.

Z Jasnej Góry po odbyciu nawiedzenia wszystkich parafii w dziesięciu die-
cezjach, wprost z ziemi opolskiej przez Gniezno przybywa do Was. Przynosi Wam 
swoje macierzyńskie Serce i gotowość, której doznajemy przez wieki. Dana jest 
przecież jako „pomoc ku obroniev Narodu polskiego” – jak śpiewamy w modli-
twie liturgicznej. Przed dziewięciu laty Jej oddaliśmy przewodnictwo Wielkiej 
Nowenny. Okazuje się, Dzieci Najmilsze, że wybraliśmy dobrą Przewodniczkę.

Trudno już dziś ocenić należycie owoce Wielkiej Nowenny. Będzie to na-
leżało do przyszłości, bo dzieło było olbrzymie. Ale wydaje nam się, że tak jak 
ongiś w Kanie Maryja przykazywała sługom wesela: „Cokolwiek wam (Syn mój) 
każev, czyńcie”, tak też i my, podejmując dzieło Wielkiej Nowenny pod opieką 
i przewodem Matki Najświętszej, wiedzieliśmy, że Ona nas dobrze przygotuje 
na Millennium, abyśmy wszystko czynili, cokolwiek Jej Syn nam każe. Stąd za-
barwienie maryjne Wielkiej Nowenny, która była generalnym rachunkiem sumie-
nia z naszej wiary i życia z wiary, z naszej miłości Bożej i miłości społecznej. Był 
to rachunek potężny, trudny niekiedy do zrozumienia, ale pełny i całkowity.

Dążąc za Maryją do Chrystusa przez dziesięć wieków, a zwłaszcza przez 
dziewięć lat Wielkiej Nowenny, znaleźliśmy aprobatę dla naszej drogi nie gdzie 
indziej, tylko w uchwałach Soboru Watykańskiego II, który w piątym roku naszej 
Wielkiej Nowenny rozpoczął swe prace. Właśnie Sobór w swej Konstytucji dog-
matycznej o Kościele ukazał nam Kościół jako Chrystusowy i Maryjny zarazem. 
Ujrzeliśmy Kościół niosący swą wspaniałą tajemnicę – Chrystusa ożywiającego 
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i uświęcającego, oraz obecną w tajemnicy Chrystusa i Kościoła Maryję, Matkę 
Chrystusa, którą Ojciec Święty Paweł VI ogłosił Matką Kościoła2.

I co się stało? Gdy Sobór we współczesnej nauce o Kościele uwydatnił obec-
ność Chrystusa i obecność współdziałającej z Nim Matki Najświętszej, zrozu-
mieliśmy, że z woli Boga Tych Dwoje – jak ongiś pierwsi rodzice w raju, jak póź-
niej Jezus i Maryja na Kalwarii – mają dziś wypełniać w Kościele Chrystusowym 
wspólne zadanie dla dzieci Bożych, synów Adama i Ewy, synów nowego Adama 
– Jezusa Chrystusa, i nowej Ewy – Maryi.

Bodajże większej radości i wspanialszej aprobaty dla Wielkiej Nowenny, 
prowadzonej w światłach Matki Najświętszej, nie mogliśmy nigdzie oczekiwać 
jak właśnie w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym i w ogłosze-
niu [Maryi] – na zakończenie III sesji, w dniu proklamowania tejże Konstytucji 
– Matką Kościoła.

ZBIEŻNOŚĆ ODNOWY SOBOROWEJ Z NASZĄ ODNOWĄ PRZEZ WIELKĄ 
NOWENNĘ PRZED TYSIĄCLECIEM CHRZTU

Można by, Najmilsze Dzieci, snuć nasze rozważenia rok po roku, jak uczyni-
ła to wasza młodzież, matki i ojcowie miasta Poznania. Można by ukazywać, jak 
Wielka Nowenna z jednej strony wyprzedzała odnowę‚ którą prowadził Sobór, 
a z drugiej strony, jak odnowa, którą prowadziła Wielka Nowenna, ubogacana była 
przez Sobór, jego rozważania, myśli, konstytucje, dekrety i deklaracje. Bo o cóż 
właściwie szło, jeżeli nie o odnowę religijnego entuzjazmu w świecie całym?!

Ten entuzjazm zaczęliśmy budzić już w pierwszych latach Wielkiej 
Nowenny, odnawiając w sobie wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi 
Chrystusowemu i jego pasterzom, a zarazem postanawiając żyć w łasce uświę-
cającej, bronić życia dusz i ciał. Wszystko, co zawarliśmy w pierwszych 
trzech latach Wielkiej Nowenny, wspaniale wypowiedział Sobór, szczególnie 
w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w nauce o zadaniach pasterskich bi-
skupów, o powołaniu świeckich katolików i o wysokiej godności człowieka jako 
dziecięcia Bożego.

Sobór pod tym względem – podobnie jak Wielką Nowennę – możemy nazwać 
nie tylko teologicznym, ale wybitnie humanistycznym. Jak wołaliśmy o prawa 
osoby ludzkiej, a później byliśmy wsparci w tym wołaniu przez encyklikę Jana 
XXIII Pacem in terris, tak znaleźliśmy te same elementy zdecydowanej woli obro-
ny człowieka i jego elementarnych praw w Konstytucji pastoralnej o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym, w rozdziałach I i II części pierwszej.

Z dziedziny osobistego życia religijnego przeszliśmy do spraw życia małżeń-
skiego, rodzinnego i do wychowania katolickiego. Były to dalsze trzy lata Wielkiej 
Nowenny. Treść tej pracy znacie wszyscy. Łatwa nie była. Rozumiemy to dobrze. 
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Zwłaszcza że bardzo często z jakąś przedziwną złośliwością usiłowano przeciw-
stawić temu błogosławionemu programowi – program rozkładowy, przeciwko 
zwartości małżeństwa, świętości życia rodzinnego i wychowaniu katolickiemu. 
Przyjmowaliśmy to wszystko z wielką cierpliwością i wyrozumiałością, bo katoli-
cy w Polsce, jeżeli jaką szczególnie – po miłości – odznaczają się cnotą, to przede 
wszystkim cierpliwością. I jeszcze jedną cnotę posiadają – niepopularną dzisiaj, 
ale na szczęście, że posiadają ją katolicy... polscy! – cnotę i umiejętność wyrozu-
mienia i przebaczenia naszym winowajcom3. Dzięki Bogu, mamy tej cnoty tyle, 
że wystarczy jej i na obsłużenie potrzeb wewnętrznych i na eksport!

Po tej samej linii, po jakiej szliśmy w Wielkiej Nowennie, poszedł również 
i Sobór Watykański II. Można przytoczyć cały szereg dokumentów, w których 
znajdujemy te same niemal treści, co w poszczególnych latach Wielkiej Nowenny. 
Oczywiście, że na Soborze działa Duch Święty. On pogłębia problemy i daje nowe 
światła. Dlatego te światła padły w błogosławiony sposób również na naszą Wielką 
Nowennę. A jak to wspaniale wypadło, widzieliśmy szczególnie w ciągu czterech 
ostatnich lat Wielkiej Nowenny, gdy ona w błogosławiony sposób spotkała się 
z Soborem. Widzieliśmy to w pracy diecezjalnej i na Jasnej Górze.

Ostatnie trzy latem wprowadziły nas w dziedzinę życia społecznego. Dos-
trzegliśmy, że aby nasze życie, współżycie społeczne i publiczne mogło utrzy-
mać się w pokoju, trzeba nam wyzwolić się z wielu wad i nabyć wielu cnót, 
a szczególnie trzeba umocnić się w wiązaniu cnót sprawiedliwości i miłości spo-
łecznej. Zajmowaliśmy się tym w siódmym i ósmym roku Wielkiej Nowenny. 
Dostrzegliśmy równocześnie, jak Sobór nawiązał znowu do tych samych zagad-
nień szczególnie w Konstytucji pastoralnej o obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym, skierowując po prostu Kościół ku wszystkim potrzebom życia indywi-
dualnego, rodzinnego, społecznego, zawodowego, gospodarczego, narodowego 
i międzynarodowego, a nawet ponadnarodowego.

O roku dziewiątym Wielkiej Nowenny już nie mówię, bo patrzę nań [przez 
pryzmat] VIII rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele, gdzie jest mowa 
o obecności Matki Najświętszej w misterium Chrystusa i Kościoła. Ona to nas 
prowadziła przez Wielką Nowennę do Tysiąclecia, jak prowadziła Kościół Boży 
i Sobór. Jej to Jan XXIII oddał Sobór i jego prace, a Paweł VI ogłosił Maryję 
Matką Kościoła i wobec Jej macierzyńskiego Oblicza zakończył Sobór i wysłał 
biskupów na wszystek świat.

PRZYCZYNY OWOCNOŚCI PRACY PRZYGOTOWAWCZEJ DO TYSIĄCLECIA: 
JEDNOŚĆ EPISKOPATU, POSTAWA DUCHOWIEŃSTWA I LUDU BOŻEGO

Dzieci Najmilsze! Jeżeli nasza praca dziewięciu lat Wielkiej Nowenny wy-
dała tak wspaniałe owoce, to musimy przyznać, że [przyczyniła się do tego] zwar-



471

1966, kwiecień

ta, zespolona, harmonijna, jednolita praca całego Episkopatu Polski. Nieraz 
na Soborze pytali nas biskupi innych narodów, jak taka praca jest możliwa? Gdy 
przedstawialiśmy im, jak pracujemy, jak nasza praca jest zwarta, jakie Episkopat 
uchwala programy, obowiązujące wszystkie diecezje i parafie, to nam szczerze 
mówiono, że analogicznego przykładu w całym świecie współczesnym znaleźć 
nie można.

Musimy przyznać, że wśród doświadczeń 20 lat, nauczyliśmy się wiele, 
a zwłaszcza jednego: jak należy miłować Kościół Boży bardziej aniżeli samego 
siebie. Dzięki temu są tak wspaniałe owoce!

Drugą przyczyną powodzenia naszej pracy jest postawa duchowieństwa 
polskiego. To wasza postawa, przedstawiciele archidiecezji poznańskiej i wszyst-
kich diecezji, kapituł katedralnych i kolegiackich oraz waszych współbraci, z któ-
rymi pracujecie na terenie diecezji!

Nieustannie możemy, Drodzy Confratres, czytać w prasie najrozmaitsze, bar-
dzo krytyczne uwagi pod adresem duchowieństwa polskiego. Toteż często sobie 
powtarzamy: „Nos stulti propter Christum”4, ale i nam to często mówią – „vos stul-
ti”5 – z tą jednakże różnicą, że nie dodają nic więcej. Ale my jednego pragniemy: 
niech się nasze „głupstwo” okaże w całej pełni, byleby okazała się równocześnie 
mądrość Chrystusowa. Bo czyż nie jest to prawdą, że pomimo tego, co pisze prasa 
ateistyczna, jakoby Polska miała duchowieństwo nie na poziomie – zdołało ono 
w swych głębokich pokoleniach utrzymać Naród w wierności Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. W rozumowaniu ateistów jest więc jakaś 
sprzeczność, coś się nie wiąże.

Jak nasze duchowieństwo tego dokonało? Zapewne, łaska Boża! Ale trzeba ją 
zrozumieć, trzeba wyjść na jej spotkanie, nawet wtedy, gdy człowiek jest uprzed-
nio przez łaskę poruszony. To, że Polska jest zawsze wierna, że i dziś mówią 
o niej – a Papież pisze w swym Liście do Narodu z okazji Tysiąclecia – iż „Polonia 
semper fidelis”6, to po Bogu i po biskupach, jest zasługą duchowieństwa katolic-
kiego w Polsce. 

Wielu biskupów świata chciałoby się pochwalić takimi osiągnięciami i tak 
zwaną „masową religijnością”, jaka jest u nas. My ją mamy i za to Bogu dziękuje-
my. I cóż z tego, że religijność ta jest wyśmiewana przez prasę postępową, skoro 
jest ona masowa, tak masowa, jak widzieliśmy to w Gnieźnie, jak widzimy na uli-
cach Poznania, jak niedługo oglądać będziemy na Jasnej Górze czy w Krakowie, 
Wrocławiu, Gdańsku, wszędzie, na szlaku historycznym Tysiąclecia.

Stąd, Najmilsi, chociaż pokornie mniemamy o naszym posługiwaniu ludowi 
Bożemu, chociaż wiemy, że to nie Apollos, nie Paweł, ale Chrystus chrzci7 i na-
ucza przez nas, z woli Bożej, to jednak musimy przyznać, że duchowieństwo nasze 
dobrze wypełniło zadanie, skoro Polska czci dzisiaj swoje Tysiąclecie8.

Drodzy Moi! Widzę, że do Poznania wtargnęły obyczaje włoskie, może 
po Soborze. Sądzę, że te oznaki radości przypominają nam jeszcze jedną wielką 
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pozycję, która zadecydowała o należytych owocach Wielkiej Nowenny. Jest nią 
właśnie lud Boży, który oklaskami domaga się, aby go dostrzec. Istotnie, tak 
jest, Dzieci Najmilsze! W czasie Soboru mieliśmy możność przeprowadzać wiele 
najrozmaitszych rozmów z episkopatami całego świata, na skutek ogromnego za-
interesowania katolicyzmem polskim. Wynikiem tego były nasze listy do 56 epi-
skopatów świata o Tysiącleciu Chrztu Polski. Jesteśmy, pokornie sądząc, na tyle 
inteligentni, że nie musieliśmy – jak to prasa niekiedy sugeruje – posługiwać się 
pomocą innych biskupów, aby za nas te listy pisali. Pisaliśmy je sami.

W naszych listach mieliśmy możność powiedzieć, że Polska jest dzisiaj ka-
tolicka, jak była zawsze katolicka, [tak] jest nadal katolicka. Dlatego że obok 
biskupów i duchowieństwa, jest lud Boży, lud wierzący, lud miłujący Boga i lu-
dzi, lud mający nadzieję przeciwko wszelkiej nadziei, lud cierpliwy, lud, który 
umie się modlić! To jesteście Wy, Najmilsze Dzieci, Ludu Boży, o którym mówi 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele zaraz w rozdziale drugim.

Dlatego też, Najmilsze Dzieci, przywozimy Wam braterskie pozdrowienie 
i podziękowanie. Składam je Wam imieniem całego Episkopatu Polski, który tu 
przyjechał, i który jest tutaj po to, aby Wam podziękować za waszą wierność Bogu 
i Kościołowi, za wasze zaufanie do biskupów, do duchowieństwa i do Kościoła 
Bożego.

Tym akcentem, najbardziej chyba demokratycznym, zakończę, Najmilsze 
Dzieci, moje pozdrowienie, które wraz z biskupami polskimi przywożę dla 
Arcypasterza Poznańskiego, dla miasta Poznania, dla całej archidiecezji i dla ca-
łej Polski.

Nasze pozdrowienia milenijne uzupełnimy błogosławieństwem, którego 
Wam w tej chwili udzielą wszyscy biskupi Polski katolickiej.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 
23 IV [19]66. Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Ksiądz Prymas zwraca się do abp. Antoniego Baraniaka, nawiązując do Ap 2,1.
2 21 listopada 1964 papież Paweł VI w obecności wszystkich Ojców Soborowych i przy ich 

gorącym aplauzie ogłosił Maryję Matką Kościoła w odpowiedzi na Memoriał Episkopatu Polski. 
Zob. DZ XIII, aneks II, s. 514–523.

3 Przemówienie przerywane było oklaskami.
4 My głupi dla Chrystusa; Vlg (1956) – I Cor. 4,10; por. 1 Kor 4,10.
5 Wy głupi.
6 Polska zawsze wierna.
7 Por. 1 Kor 3,5-6.
8 Poniższą część przemówienia Księdza Prymasa przerywały nieustanne oklaski i okrzyki. 
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DRZWIAMI ZAMKNIĘTYMI – WCHODZI BÓG W ŻYCIE LUDZKIE
Podczas „Te Deum” Tysiąclecia w Poznaniu

Poznań, fara, 17 kwietnia Roku Milenijnego 1966
Umiłowane Dzieci Boże!

Liturgia Kościoła Chrystusowego w okresie powielkanocnym z upodoba-
niem ukazuje nam Chrystusa odmienionego przez zmartwychwstanie. Zachował 
wprawdzie Ciało, ale jest to Ciało odmienione, chociaż prawdziwe Ciało, bo ma 
na sobie znamiona męki, ślady ran odniesionych na krzyżu. Ślady te Chrystus Pan, 
wszedłszy do Ojca, okazał jako legitymację swoją, że dokonał na ziemi pojednania 
dzieci Bożych z Ojcem Niebieskim; ślady te będą zawsze świadczyły o prawdzie 
Wcielenia Syna Bożego, o krzepiącej dla nas prawdzie, że Słowov ciałem się stało 
i mieszkało między nami, że Bóg stał się Człowiekiem i przyjął postać sługiv, 
że stał się nam podobnym we wszystkim, prócz grzechu. Prawdziwy Bóg i praw-
dziwy Człowiek, stający odtąd na czele całej rodziny Bożej, zmierzającej z tej 
ziemi ku Ojcu Niebieskiemu.

Ale Chrystus odmieniony, zachowujący prawdziwe Ciało, które nawet krze-
pi posiłkiem i pokarmem, może tym bardziej przekonać wątpiących uczniów; 
 jednakże On, ten prawdziwy Człowiek ukazuje nowe właściwości ludzkiego cia-
ła. Wiele razy w tym okresie Kościół nam będzie czytał teksty ewangeliczne,  
w których ukazuje, jak Chrystus do zamkniętych izb wchodzi drzwiami zam - 
kniętymi.

Dzisiaj dwukrotnie w tym urywku, który był przeczytany1, jest zaznaczo-
ne, że Chrystus wszedł drzwiami zamkniętymi. Objawia więc nowe właściwo-
ści prawdziwego ciała ludzkiego. Jak gdyby dokonano wewnętrznej przemiany, 
która ma być właściwością ciał zmartwychwstałych. Albowiem wszystko, co 
się okazuje na Chrystusie po zmartwychwstaniu, ma się niejako i w nas oka-
zać, bo Chrystus powiedział: „Potrzeba, abyście wy zmartwychwstali, jako i ja 
zmartwychwstałem”2.

Jednocześnie Chrystus Pan okazuje przedziwne połączenie porządku przy-
rodzonego, ludzkiego, porządku ciała z porządkiem nadprzyrodzonym, Bożym, 
z porządkiem ducha. I ten Bóg-Człowiek, ten prawdziwy Człowiek, którego do-
tychczas oglądaliśmy we wszystkich niedolach drogi krzyżowej, teraz, uwielbiony, 
władający i duchem, i materią Chrystus, który więcej nie umiera, okazuje swoje 
władanie nad porządkiem ciała i nad porządkiem ducha. Owszem, w przedziw-
ny sposób przez te duchowe moce odmienia porządek ciała, porządek material-
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ny i wspaniale go uszlachetnia. Tak przecież, jak gdyby przez zamknięte drzwi, 
w dniu zwiastowania w Nazaret, Chrystus Pan stanął w pośrodku nas, Słowo 
Przedwieczne napełniło łono Dziewicy i niedostrzeżone przez nikogo, w słodkiej 
tajemnicy Matki czekało, aż w Betlejem pokaże się światu.

Jak w Nazaret, tak też i teraz, po zmartwychwstaniu, Chrystus, zda się nie-
dostrzeżony, wchodzi w codzienne życie ludzkie. Oto uczniowie Chrystusowi, dla 
bojaźni Żydów, zamknęli się. Ale Chrystus przezwyciężył te zamki, przegrody 
i wszedł, stanął pośrodku zalęknionych ze swoim błogosławionym: „Pokój wam. 
Nie lękajcie się”3.

To samo, Najmilsze Dzieci, jest i w życiu Kościoła. Sobór tak wnikliwie 
rozważał obecność Chrystusa, Boga-Człowieka w misterium Kościoła. Jak gdyby 
przez zamknięte drzwi wszedł, jak gdyby niedostrzegalny, tak iż zapomnieliśmy 
o tym, że to On jest w Kościele, żyje w Kościele, jest mocą Kościoła i jego nie-
śmiertelnością. Bóg, który więcej nie umiera, obecny w Kościele, w tajemniczy 
sposób sprawia, że Kościół trwa i nie umiera. „Bramyv piekielne nie zwyciężą 
go”. Chrystus w tym Kościele tajemniczo ukryty nie tylko w Eucharystii, ale 
w Głowie i w członkach, że On będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata. Co więcej, przedziwnie nas łączy, przedziwnie zespala, przedziwnie nas 
jednoczy, tak iż jesteśmy jednym ciałem i jednym duchem.

Sobór ukazał nam przedziwną, tajemniczą obecność Chrystusa żyjącego 
w Kościele, który swój Kościół nieustannie ożywia i uświęca. A przecież my tego 
niemal nie dostrzegamy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co 
w Kościele się staje, dzieje się przez posługę Ojca Świętego, biskupów, ka płanów. 
Tak iż nieraz jesteśmy skłonni myśleć, iż wszystko, co nam Kościół daje, zawdzię-
czamy ludziom. A tymczasem, Najmilsze Dzieci Boże, ci kapłani, bis kupi, papie-
że, Sobór cały, działają mocą samego Jezusa Chrystusa, tak iż niemal w zuchwały 
sposób mówi się o każdym z kapłanów: kapłan to drugi Chrystus. Cokolwiek on 
czyni, czy naucza, czy rozgrzesza, chrzci, błogosławi, zawsze jest przedłużeniem 
ust, ramion, przedłużeniem mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może i dla na-
szych ludzkich słabości tego Chrystusa, który w rzeczywistości jest w Głowie 
i w członkach tak dokładnie nie widzimy. Tak jak to wyczuwano Boga wtedy, gdy 
Jezus chodził po ziemi, bo moc wielka zeń wychodziła i uzdrawiała wszystkich. 
Nie brak w Kościele ludzi, w których moc Bożą dobrze wyczuwamy.

Trzeba więc nabyć, po Soborze szczególnie, nowego sposobu widzenia 
Kościoła, że to jest Chrystus ożywiający i uświęcający, który niejako zamkniętymi 
drzwiami wchodzi w życie Kościoła, w jego prace i trudy, wchodzi w życie Ojca 
Świętego, w życie biskupów, kapłanów i sprawia, że życie Boże przez ich posłu-
giwanie przenika do Was.

Wszedł Jezus zamkniętymi drzwiami, by powiedzieć uczniom swoim: Pokój 
wam, nie lękajcie się. Tak, Najmilsze Dzieci, jak ongiś Chrystus wszedł, zda się, 
zamkniętymi drzwiami w łono Maryi, jak wszedł po zmartwychwstaniu do po-
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mieszczenia, gdzie w lęku i trwodze czekali uczniowie, jak wszedł w łono Kościoła 
i w nim żyje, tak Kościół Chrystusowy, zamkniętymi, zda się, drzwiami, wchodzi 
do każdego z nas, do Was, tu obecnych.

Wam się może nieraz wydaje, Dzieci Najmilsze, że jesteście jak gdyby za-
mkniętym, niedostępnym dla nikogo mieszkaniem, że jesteście odosobnionym 
gettem, do którego nie ma wstępu. A tam, w tym odosobnieniu jest cała męka 
człowieka, cały jego lęk, ból, cierpienie i nie masz z kim podzielić się niekończącą 
się udręką, tym robakiem, który nas od wewnątrz dręczy.

Ale nieraz przez wszystkie niedole i męki przesunie się jakiś promień wiary, 
strzała nadziei, obudzi się w nas poryw miłości. Co to jest? To Jezus wszedł za-
mkniętymi drzwiami do swego domu, gdzie Ty się męczysz w niepokoju, trudzie, 
bólu, cierpieniu, w oczekiwaniu nieznanego. To On przychodzi i mówi Ci dyskret-
nie: Pokój, pokój z Tobą, nie lękaj się, uspokój się, to Ja jestem. – Nie widziałeś 
wprawdzie, jak otwierał drzwi do twego pokoju, jak On wchodził do twej duszy. 
Ale – Ja jestem dyskretny, delikatny, pełen szacunku dla Ciebie, Dziecię Boże, 
Ja Cię kocham, przynoszę Ci miłość Ojca naszego, który jest w niebie. Od Niego 
przychodzę i do Ciebie idę. Choćbyś na tym globie był jednym jedynym, to przy-
szedłbym do Ciebie, aby Ci powiedzieć: pokój Ci przynoszę, miłość Ci przynoszę, 
serce Ci przynoszę, Boga Ci przynoszę, byś nie był sam, opuszczony, zalękniony. 
Byś wyzbył się udręki, lęku, byś nabrał mocy, wyprostował kolana i podźwignął 
ramiona ku Bogu.

To tak zamkniętymi drzwiami naszego życia, naszej duszy, naszego ser-
ca wchodzi Jezus i doświadczalnie niejako pozwala nam wyczuć i zrozumieć 
siebie. I wtedy, gdy człowiek zrozumie, że nie trzeba widzieć, by uwierzyć, 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” [J 20,29], gdy dotkniemy się 
Chrystusowych ran, a On dotknie się naszego serca, wtedy wołamy: „Pan mój 
i Bóg mój” [J 20,28].

Tak jest Chrystus w każdym z Was, Najmilsze Dzieci, tak przychodzi do Was 
przez Kościół, przychodzi od Ojca, jak ongiś przyszedł do Serca i łona Bogurodzicy 
Dziewicy i Matki naszej.

Tych kilka myśli z dzisiejszej Mszy niedzielnej, zwanej Przewodnią albo 
Białą, wynieście, Najmilsze Dzieci, w wasze codzienne życie. Często w trudzie 
dnia przypominajcie sobie, że jest w Tobie On, który Ci mówi ciągle: „Pokój mój 
ci przynoszę, nie lękaj się”. I odpowiadaj: „Pan mój i Bóg mój”.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz ad-
notacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 23 IV 1966. Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Ewangelia z formularza Mszy Świętej Niedzieli Białej; MszRz (1965) – J 20,19-31.
2 Por. 1 Kor 15,12-20.
3 Por. Łk 24,36.



476

1966, kwiecień

81

TO JEST ZWYCIĘSTWO, KTÓRE ZWYCIĘŻA ŚWIAT  
– WIARA NASZA

Wielkie „Te Deum” Tysiąclecia Chrztu Polski 

Poznań, katedra, podczas Sumy, 17 kwietnia Roku Milenijnego 1966

„Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które 
odnosimy nad światem, jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jest to ten sam Jezus 
Chrystus, który przeszedł przez wodę i przez krew; nie w wodzie tylko, ale 
w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, że Chrystus jest Prawdą”1.

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Świętego Kościoła Poznańskiego2 
i wierny Ludu Boży Archidiecezji Poznańskiej!

Biskupi całej Polski przybyli tu z Gniezna, poprzedzani przez Matkę Słowa 
Wcielonego, Bogurodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję, aby w wielkim ju-
bileuszowym dniu Tysiąclecia Chrztu Polski złożyć wraz z Matką pięknej miłości 
na waszych braterskich dłoniach i czołach pocałunek pokoju, znak miłości.

Wielki to bowiem dzień, gdy Naród ochrzczony, świadom swej dziesięcio-
wiekowej drogi, głosi dzisiaj Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez Maryję 
Wspomożycielkę i przez świętych Patronów polskich, swoje wielkie „Te Deum”.

CZEŚĆ DLA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRZESZŁOŚCI NARODU

W takiej chwili wsłuchujemy się z wielką uwagą w rozważania historycz-
ne, które ze czcią zwracają nas ku przeszłości. Jesteśmy wdzięczni waszemu 
Arcypasterzowi, że w swoim przemówieniu wywołał z przeszłości wspaniałe 
nurty dziejowe. Stoją w tej chwili przed nami, jak żywe, piękne postaci, które 
przeszły przez ziemię polską, przez Gniezno, Ostrów Lednicki i Ostrów Tumski 
w Poznaniu. Ich wielką zasługą, którą dziś rozważamy, jest to, że weszły w życie 
polskie w znaku wiary. A chociaż dzisiaj śpią snem pokoju, jednak w naszych 
wdzięcznych sercach budzą nieustannie wspomnienie życia, które przez nich 
otrzymaliśmy, w Chrystusie Panu naszym.

Wspominamy tych ludzi, którzy już przed tysiącem lat uświadomili so-
bie, że zwycięstwem, które zwycięża świat, jest wiara nasza – Pan nasz Jezus 
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Chrystus. To pierwszy historyczny książę gnieźnieński i poznański, Mieczysław, 
i jego wielki syn, Bolesław, rozmiłowany w postaci świętego Wojciecha, któ-
remu stworzył stolicę w bazylice gnieźnieńskiej. To przepiękna postać kobieca, 
Dubrawa, która przyniosła z pobratymczych Czech światło Ewangelii, a znak 
wiary – zwycięski Krzyż, ustawiła w sercu ziemi polskiej. Przywiozła ze sobą 
zastęp misjonarzy, którzy swoim nauczaniem wzmocnili nurty religijne, tęsknoty, 
pragnienia i nadzieje, jakie już zaznaczały się w duszy Narodu, budzącego się 
do nowego życia.

Jakże dzisiaj nie wspomnieć tych postaci, które śmiałym spojrzeniem w da-
leką przyszłość wywarły potężny, zdecydowany, do dziś dnia trwający wpływ 
na dzieje Narodu, na jego duchowy charakter, kulturę narodową i chrześcijańską.

Stąd też świadomi naszej wdzięczności stoimy tutaj, na Ostrowie Tumskim, 
podobnie jak wczoraj na Wzgórzu Lecha, i chylimy czoła przed pierwszą chrze-
ścijańską niewiastą na tronie polskim, Dubrawą, przed pierwszym władcą chrze-
ścijańskim Narodu, powołanego przez Chrystusa do Kościoła, Mieczysławem, 
przed ich wspaniałym następcą i pierwszym koronowanym królem Polski, 
Bolesławem Chrobrym.

Przyszliśmy tutaj, do Poznania, między innymi i dlatego, aby złożywszy 
Bogu nasze „Te Deum”, udać się z kolei do Złotej Kaplicy i tam, przy posągach 
Mieczysława i Bolesława, złożyć wieńce wdzięczności, imieniem całego Kościoła 
katolickiego w Polsce. Przyszliśmy jednak głównie dlatego, aby w połączeniu 
z Ojcem Świętym Pawłem VI dziękować w nieskończoność, przez Dziewicę 
Wspomożycielkę Maryję, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystko bez wy-
jątku, co już przeżyliśmy, i za to, co Bóg, jako Ojciec Narodu, w swej wielkiej 
łaskawości zgotuje jeszcze w długiej przyszłości polskiemu Narodowi.

Arcybiskup Poznański w swym przemówieniu naszkicował we wspaniały 
sposób przeszłość, która doprowadziła nas do dnia dzisiejszego. Przeszłość ta, 
chociaż niełatwa, a niekiedy bolesna i trudna, ostatecznie była udana i zwycię-
ska. Stoimy bowiem tutaj wszyscy silni w wierze, zespoleni w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, w ramionach świętej Matki-Kościoła, jednoczącej nas mocą 
łaski, miłości i pokoju. Jesteśmy świadomi, że przez dziesięć wieków Polska była 
zawsze wierna i w znaku wiary wchodzi w swoje nowe tysiąclecie.

CO PRAGNIEMY WNIEŚĆ W WIARY NOWE TYSIĄCLECIE, WSPARCI 
O DOŚWIADCZENIA DZIEJOWE: KRZYŻ I EWANGELIĘ

Gdy mamy już za sobą historyczne wspomnienia i rozważania, trzeba z tego 
Ostrowa Tumskiego, sprzed bazyliki archikatedralnej poznańskiej, spojrzeć ku 
miastu, ku przyszłości, ku wiekom, które idą... Będą bowiem umierali Polacy, 
ochrzczeni przez Kościół i umocnieni Bożymi darami, ale Naród będzie trwał. 
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Naród wejdzie w nieznaną przyszłość, a z Narodem – Kościół, który w Chrystusie 
Panu jest z nami po wszystkie dni, aż – jak wierzymy – do skończenia świata.

Najmilsze Dzieci! Z czym właściwie wchodzimy w wiary nowe tysiąclecie? 
Naprzód z najgłębszym przekonaniem, że zwycięstwem, które zwycięża świat, 
jest wiara nasza! Wszystko, co działo się przez dziesięć wieków, umocniło w nas 
to przekonanie. Doświadczalnie stwierdziliśmy, że chrześcijaństwo, wszczepione 
w duchowość budzącego się Narodu, nie tylko temu Narodowi nie wyrządziło 
krzywdy, ale przeciwnie, ubogaciło go wspaniale. Naród kształtujący się powoli 
w swej świadomości narodowej i katolickiej, dzięki zespoleniu wartości przyro-
dzonych i wartości nadprzyrodzonych, chrześcijańskich, dał światu obraz Narodu 
katolickiego.

Świat współczesny dobrze to rozumie. Dlatego oczy wszystkich narodów ka-
tolickich wraz z Ojcem Świętym są w tej chwili skierowane ku Polsce. Wszyscy 
oni, zgodnie z prośbą biskupów polskich, biorą żywy udział w naszej pokornej 
modlitwie dziękczynnej i błagalnej o błogosławieństwo dla Narodu chrześcijań-
skiego na wiary nowe tysiąclecie.

Mamy za sobą wspaniałe doświadczenie tysiąca lat, a Kościół powszech-
ny – dwu tysięcy lat. Sprawdza się zapewnienie Chrystusa, dane ongiś uczniom: 
„Niebo i ziemia przeminąv, ale słowa moje nie przeminą”. Doświadczenie dzie-
sięciu wieków w polskiej ziemi poucza nas, że wiele pokoleń przeminęło, prze-
minęło też wiele boleści, mąk i cierpień. Zmieniały się dynastie, formy rządów, 
zainteresowania, zmieniały się też losy Narodu. Raz były one triumfalne – „złoty 
wiek”, innym razem bolesne – czasy niewoli. Ale czy w okresie naszych pierwocin 
narodowych i państwowych, czy w czasach podziału i walk dynastycznych, w cza-
sach chwały, czy też w czasach Kalwarii, trwał wśród nas przedziwny Mocarz, 
który raz zmartwychwstawszy więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej mocy 
nie ma. To Pan nasz, Jezus Chrystus, obecny w swoim Kościele! Jego przedziwne 
misterium trwa w Kościele i daje gwarancję, że jak Chrystus więcej nie umiera, 
tak nigdy bramyv piekielne Kościoła nie zwyciężą. Mamy doświadczenie stałej 
obecności Chrystusa.

A obok Niego, w naszej religijności, duchowości i miłości, trwa obecna 
w misterium Chrystusa i Kościoła – Maryja. Jak ongiś obecna była pod krzy-
żem i w Wieczerniku Zielonych Świątek, tak dziś obecna jest w dziejach naszego 
Narodu. To Ta, którą tutaj na własnych ramionach przydźwigaliście3! Nie pozwo-
liliście, aby do Was jechała, w wielkim pragnieniu, aby jako Służebnica Pańska, 
szła z Wami, Dzieci Boże, Dzieci Najmilsze, Dzieci Boga Ojca, Dzieci Pana na-
szego Jezusa Chrystusa i Jego zwycięskiej Służebnicy, Maryi, którą my nazywamy 
Królową naszą.

To są nasze doświadczenia z przeszłości.
Obecnie, zwłaszcza po odbyciu Wielkiej Nowenny i po przeżyciu Soboru 

Watykańskiego II, religijność nasza została wysubtelniona i pogłębiona. Któż 
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tego nie widzi w całej Polsce? Świadkami są wszyscy obecni tutaj arcypasterze 
Polski katolickiej.

My wszyscy jesteśmy świadomi – a świadomość nasza poparta jest doś-
wiadczeniem – że więź między biskupami i kapłanami a Narodem polskim 
wybitnie się zacieśniła. Czytamy to z waszych oczu, świetnie odczuwamy to 
w naszych polskich sercach, kapłańskich i apostolskich duszach4. Czujemy 
to w każdym kontakcie z Wami na terenie diecezji i parafii. Wszyscy kapłani 
zgodnie powtarzają, że Wielka Nowenna, wędrówka Matki Najświętszej i Sobór 
Watykański II obudziły w całym Narodzie polskim głęboką świadomość nad-
przyrodzonej wspólnoty religijnej w Kościele Chrystusowym. Dlatego możemy 
mówić spokojnie i w prawdzie, że w roku tysiącznym od Chrztu Polski, w dniu 
14 kwietnia 1966 roku, Naród polski, żyjący w swojej ziemi ojczystej aż po Odrę, 
jest Narodem katolickim, Narodem Chrystusowym, który żyje prawdą Bożą, 
chodzi w światłach Ewangelii i ufa Krzyżowi. Dlatego też w wiary nowe ty-
siąclecie pragniemy wnieść wraz z naszymi doświadczeniami dziejowymi Krzyż 
i Ewangelię.

WNOSIMY W WIARY NOWE TYSIĄCLECIE ŚWIADOMOŚĆ WYSOKIEJ 
GODNOŚCI CZŁOWIEKA, DUCHA MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA

Najmilsze Dzieci! Sobór, ubogacając i zapładniając naszą myśl, wydobył ze 
swojej nauki przede wszystkim piękną apoteozę człowieczeństwa. Mówię o niej 
w tej chwili nie dlatego, aby budzić błędne ambicje, ale abyśmy byli świadomi, co 
to znaczy dziecko Boże, człowiek Boży.

Chrystus Pan, z woli Ojca Niebieskiego, pragnął przejść przez świat jako 
człowiek. Swoje człowieczeństwo ukształtował pod Sercem Matki Boga i ludzi, 
Maryi, i posadził w dniu wniebowstąpienia po prawicy Ojca. Tam, w najbliższym 
zespole Trójcy Świętej, zasiada Człowieczeństwo Chrystusowe, które jest i na-
szym udziałem. To jest wywyższenie człowieka, pierwszy i najwspanialszy awans 
człowieka!

Kościół, wywyższając krzyż, a na krzyżu – Chrystusowe ciało, ukazuje 
nam, że u podstaw każdego uporządkowanego życia osobistego, rodzinnego, 
społecznego, zawodowego, gospodarczego, narodowego czy politycznego musi 
leżeć głęboki szacunek dla człowieka, zrozumienie jego wysokiej godności 
i świadomość, że człowiek to osoba, a nie rzecz, materia czy maszyna. Człowiek 
to dziecko Boże! Ma on swoje wrodzone, osobowe prawa, o których tak potężnie 
mówił Jan XXIII w swej wiekopomnej encyklice Pacem in terris, czyli o pokoju 
na ziemi.

Drugą wartością, z którą wchodzimy w wiary nowe tysiąclecie, będzie świa-
domość, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kościół tę świadomość wychowywał w nas 
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przez dziesięć wieków, a teraz na Soborze, po strasznych, potwornych, prawdziwie 
eschatologicznych przeżyciach i doświadczeniach ostatniej wojny, tym bardziej 
podkreśla, że człowiek to wielka rzecz. Res sacra homo! Rzecz święta – człowiek!

O tym musi pamiętać każdy z nas. Ilekroć ogarnie nas pesymizm, zwątpienie, 
deflacja, musimy to wszystko z siebie zrzucać i ciągle – w bolesnych upadkach 
i doświadczeniach – powtarzać sobie: Nie wszystek umarłem, żyć będę i to przez 
wiarę, która zwycięża świat. Dzisiaj światu najbardziej potrzeba głębokiej czci 
i szacunku dla człowieka.

Jest to jeden element, który znajduje swoje potwierdzenie w tym, co czytałem 
na początku. Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Jeżeli więc czło-
wiek jest w Bogu, to on zwycięża świat.

Czci dla człowieczeństwa musimy pragnąć nie tylko w sobie, ale musimy ją 
okazywać w naszym otoczeniu. Zwarta rzesza, która tutaj stoi, to wszystko dzieci 
Boże, podobnie jak Ty jesteś dzieckiem Bożym. To wielka miłość Boża, bo nie ma 
na tym świecie istoty, która nie byłaby wyrazem miłości Bożej. Przenieśmy się 
stąd, z Ostrowa Tumskiego, na miasto. Włączmy się w nurty wędrujących przez 
ulice ludzi i chciejmy w każdym z nich widzieć owoc miłości Ojca.

Słusznie pragniemy dla siebie miłości, bo jesteśmy do niej powołani. Ale je-
żeli pragniemy jej dla siebie, pamiętajmy, że wszyscy, którzy nas otaczają, których 
mijamy, z którymi pracujemy, którym podlegamy lub też którzy nam podlegają, 
to dzieła miłości Bożej, którym należy się bezgraniczna miłość – „Będziesz mi-
łowałv bliźniego swego, jako samego siebie”. W rodzinie ludzkiej nie można by 
właściwie przeprowadzić granicy między tymi, którym należy się miłość, a tymi, 
którym się ona nie należy.

Chrystus Pan tej granicy nie widział. Przeszedł zwycięsko przez ustawione 
ludzką słabością granice i podziały na przyjaciół i nieprzyjaciół, naszych i obcych. 
Stworzył fantastyczny program dla przyszłości, dla wszystkich możliwości czło-
wieka, mówiąc zwycięsko: „Miłujcie nieprzyjaciołyv wasze, dobrze czyńcie tym, 
którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających 
was”. A gdy Wam przykrość sprawią, nie liczcie przebaczenia do siedmiu razy, ale 
do siedemdziesięciu siedmiu razy – jeśli się nie pomylicie. W takim razie lepiej 
powiedzieć: nie liczmy w ogóle, ile razy trzeba przebaczać, przebaczajmy z za-
sady, przebaczajmy zawsze, przebaczajmy pierwsi, bo w ten sposób okazujemy 
potężne i wspaniałe możliwości rozwojowe prawdziwego postępu, osobistego 
i całej rodziny ludzkiej.

To jest fundament, na którym wchodzimy w życie Boże. Takie usposobienie 
w sercach i myślach pragniemy wnieść w wiary nowe tysiąclecie. Wyniesiemy 
je stąd, z Ostrowa Tumskiego, który jest sercem tego miasta, z bazyliki archika-
tedralnej, sprzed oblicza Matki pięknej miłości. Poniesiemy je przed siebie, tam, 
za Wartę, pod Ratusz poznański, na wszystkie ulice miasta, do wszystkich fabryk 
i warsztatów pracy, do wszystkich domów, rodzin, mężów i żon, do naszych dzie-
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ci, młodzieży i niemowląt. Poniesiemy do wszystkich, których będziemy spotyka-
li, mijali, a którym tak wiele możemy powiedzieć uśmiechniętymi i życzliwymi 
oczyma. To wnosimy w wiary nowe tysiąclecie!

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ WNIEŚĆ W NOWE TYSIĄCLECIE  
ZDROWĄ RODZINĘ KATOLICKĄ, BOGIEM SILNĄ

Ale nie jest to tylko postawa osobista. Doświadczenie nas uczy, że Kościół, 
który przez dziesięć wieków pracował w naszej Ojczyźnie, wychował Naród 
szlachetny, w oparciu o jego wartości wrodzone, uszlachetniając i uświęcając 
wszystkie przejawy życia narodowego, społecznego i rodzinnego. Kościół przy-
niósł katolickiej rodzinie polskiej ducha pokoju i miłości, wielką cześć dla życia 
ludzkiego i poczucie odpowiedzialności za życie, głęboki szacunek dla kobiety 
– matki, i w ogóle dla kobiety, wypływający z naszego szacunku i uwielbienia ku 
pierwszej najwspanialszej Kobiecie, znakowi płonącemu na niebie, Maryi.

To, co Kościół dawał przez wieki rodzinie polskiej, sprawiło, że rodzina ta 
wyręczała niekiedy w trudnych chwilach i Naród, i Kościół, i państwo. Dorobek 
katolickiej rodziny „Bogiem silnej”, opartej o małżeństwo sakramentalne, któ-
ra daje społeczeństwu „młodzież wierną Chrystusowi”, chcemy również wnieść 
w nowe wiary tysiąclecie.

Przed kilku dniami w Gnieźnie podpisywałem błogosławieństwa dla licz-
nych rodzin katolickich. Czytałem na nich: rodzice siedemnaściorga dzieci, 
dziesięciorga, ośmiorga, siedmiorga. Wiemy, jak wielką wagę ma to, gdy rodzi-
na zdobywa się aż na tak potężne poświęcenie, gdy są matki aż do tego stop-
nia bohaterskie, aż tak zapominające o sobie, aby tylko myśleć o przekazaniu 
Narodowi najwspanialszego daru, jaki można dać – daru życia. Ten wspaniały 
ideał i poświęcenie się naszych matek sprawia, że Polska liczy dzisiaj blisko 
trzydzieści dwa miliony. Jest to potężny argument, który przemawia do wszyst-
kich ludzi. Mówią: Naród tak liczebny, rosnący w siłę mimo trudnych warunków 
politycznych, musi istnieć i żyć. Ma on prawo do życia, do ziemi! Rozmówcy 
nasi, z którymi prowadziliśmy rozmowy na temat naszego istnienia i bytowania 
narodowego w czasach obecnych, uznawali to nasze prawo do miejsca na globie 
i do posiadania ziemi. Prawo to dyktuje nasza moc duchowa, która przemienia się 
w moce istnienia, bytowania i życia.

Są narody, które wymierają i to jest ich nieszczęście. Dzięki Bogu, Naród 
nasz krzepnie w siłę, a Kościół go błogosławi. Kościół łączy serca i uczy Was, 
Matki i Ojcowie, ofiary, wyrzeczenia się siebie i poświęcenia. Zawsze Wam uka-
zuje błogosławiony Owoc żywota Maryi i Matkę pięknej miłości. Tę zdrową ro-
dzinę katolicką, związaną sakramentalnie, szkołę katolickiego ducha, a zarazem 
mocy i poświęcenia dla Narodu, pragniemy wnieść w wiary nowe tysiąclecie.
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CO KOŚCIÓŁ MA DO DANIA ŻYCIU SPOŁECZNEMU, GOSPODARCZEMU 
I POLITYCZNEMU NARODU

Sobór Watykański II, rozważając życie współczesne, był wrażliwy na wszyst-
kie nasze dzienne sprawy. Wystarczy wziąć do ręki Konstytucję pastoralną o obec-
ności Kościoła w świecie współczesnym, aby przekonać się, że Kościół jest wraż-
liwy na życie społeczne, gospodarcze i polityczne, i na życie międzynarodowe.

Jeżeli więc często mówię o tych sprawach, nie należy się gorszyć. Mam man-
dat do mówienia o tym od Soboru Watykańskiego II, który pragnąc, by Kościół był 
obecny w świecie współczesnym – jak domagały się tego narody – poświęca tym 
sprawom wiele uwagi. Ale rzecz jasna, że jeżeli Kościół ma tak wiele do udzie-
lenia życiu narodu i państwu, życiu gospodarczemu i społecznemu, to nie w tym 
sensie, jakoby chciał tym życiem owładnąć i rządzić. Nie!

Dzisiejsza Ewangelia, którą w czasie Mszy Świętej czytaliśmy5, ukazuje nam 
Chrystusa, jak wszedł do domu, w którym byli zgromadzeni uczniowie, drzwiami 
zamkniętymi, niepostrzeżenie. Prawdziwy Bóg-Człowiek wszedł w życie swych 
zalęknionych o przyszłość uczniów zamkniętymi drzwiami.

I my niekiedy lękamy się o przyszłość, a może jesteśmy w obawie, czy 
Kościół w Polsce nie pójdzie za daleko, czy nie za bardzo owładnie życiem do-
czesnym? Patrzcie, jak wchodzi Chrystus – przez zamknięte drzwi! On tak wszedł 
do Serca Maryi i w ten sam delikatny sposób wita swych zalęknionych uczniów. 
Tak samo również wchodzi w życie Kościoła i w nasze życie osobiste, w życie 
rodziny, narodu i państwa. Wchodząc, wnosi jedno: „Pokój wam”. – Nie lękajcie 
się, nie bójcie się! Przyjmijcie moją miłość. Pokój mój daję Wam. Miłość moją 
przynoszę Wam.

Tak działa Kościół w świecie współczesnym. Mocy swoich udziela całemu 
życiu doczesnemu, bynajmniej nie chcąc nim owładnąć i rządzić, nie chcąc spra-
wować władzy doczesnej, ale przekazując moce ducha, które mają olbrzymie 
znaczenie dla życia doczesnego. Przekonaliśmy się o tym na przestrzeni naszych 
bolesnych niekiedy dziejów, gdy Naród był właściwie skazany tylko na błogosła-
wioną obecność i opiekę Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie naszej.

Kościół nie chce owładnąć życiem gospodarczym, ekonomicznym, jak się 
niekiedy sugeruje. O, nie, Najmilsi! Nie do nas należy rządzić rzeczami! Uznajemy, 
że od tego jest Naród, który organizuje życie we własnym zakresie, w sposób wolny 
i niezależny. My to doskonale rozumiemy! Nikt z biskupów, a tym bardziej Prymas, 
nie sięga po władzę doczesną nad rzeczami, bo jesteśmy sługami sług Bożych, je-
steśmy sługami Was wszystkich! Kościół nas uczy całować wasze stopy, jak to 
widzicie w Wielki Czwartek. Kościół nas uczy służyć rodzinie, matkom, ojcom, 
dziatwie. Kościół nas uczy błogosławić wszystkie wasze dzienne sprawy. Kościół, 
Najmilsze Dzieci, chce Wam przekazać swojego ducha, którego tchnie, abyście Wy, 
wziąwszy Chrystusa, ponieśli Go wszędzie, gdzie pracujecie, cierpicie, walczycie, 
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gdzie zdobywacie wasz chleb powszedni, aby w tych dziedzinach, które same sobie 
poradzić nie mogą, przyszła pomoc Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Można tu powtórzyć znowu słowa Apostoła: „Wszystko, co się narodziło 
z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara 
nasza”. To jest ta wiara, przez którą my, Najmilsze Dzieci, pragniemy jak najle-
piej wypełnić obowiązki naszego powołania i zawodu, naszej służby Ojczyźnie 
i współdziałania z państwem. Bo wiemy, że dzisiaj „bez Boga ani do proga”. 
Po licznych doświadczeniach, po ambitnych niekiedy planach społecznych i go-
spodarczych, przekonano się, że nawet do tego, aby ziemia wydała owoc, potrze-
ba ducha Bożego, słońca Bożego, promieni Bożych, światła miłości. Do wszyst-
kiego, i do tego, aby dobrze posłużyć się maszyną, trzeba jakiejś miłości. By 
zebrać chleb obfity z ziemi, trzeba jakiejś miłości! By siać rzetelnie ziarno wybor-
ne w ziemię ojczystą, a nie plewę i śmieci – bo z tego nic nie wyrośnie – potrzeba 
miłości!

CO KOŚCIÓŁ MA DO POWIEDZENIA W DZIEDZINIE STOSUNKÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH I UMACNIANIA POKOJU NA ZIEMI

Jedną z najbardziej doświadczanych dziedzin życia współczesnego, która bu-
dzi tyle niepokoju i mąk jest niezwykle trudne współżycie między narodami. Ileż 
w nim jest najrozmaitszych różnic! Niemal na każdej granicy czai się konflikt, 
który może doprowadzić do wojny, a wojna może być nieszczęściem nie tylko 
dalekich, ale wszystkich narodów.

Dlatego właśnie, że Kościół na Soborze widział całą nieudolność współcze-
snych ludzi w dziedzinie umocnienia pokoju, soborowa Konstytucja pastoralna 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym zajęła się sprawą stosunków mię-
dzynarodowych i pokoju na ziemi. Tym bardziej, że zewsząd wołano do Soboru 
o pokój Boży, chociaż umacnianie go należy do tych, co rządzą państwami. Ci 
ostatni jednak jakże często są nieudolni, jakże często nie umieją rozwiązać licz-
nych konfliktów, które nieustannie krwawią oblicze ziemi i marnują całe miliony 
istnień ludzkich, dzieci Bożych.

Właśnie dlatego Ojciec Święty w czasie Soboru pojechał do Nowego Jorku, 
wszedł – jak ongiś Paweł do Areopagu – do siedziby ONZ i wygłosił soborowe 
pozdrowienie, apel, prośbę o litość nad narodami, o pokój Boży dla ludzi6.

Mógłby ktoś powiedzieć: to nie należy do Papieża, to nie są sprawy religijne. 
Nie, Dzieci Najmilsze! We współczesnym świecie na skutek rozwoju współży-
cia ludzkiego, w wyniku jedności psychicznej osoby ludzkiej, ciągłych przeni-
kań wszystkich sił materialnych i duchowych, doczesnych i nadprzyrodzonych, 
jako owoc przedziwnej symbiozy, która się coraz bardziej pogłębia, dochodzimy 
do przekonania, że już właściwie nie można utrzymać rozdziałów i podziałów. To 
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wszystko dawno się już przeżyło i należy do przeszłości! Coraz bardziej realizuje 
się Chrystusowa prośba: „Spraw, Ojcze, aby byli jednov, jako Ja i Ty, Ojcze jed-
no jesteśmy”.

W imię tej jedności okazuje się coraz wyraźniej, że im więcej ludzie usta-
wiają granic, im bardziej oddzielają się jedni od drugich, tym większe powstaje 
niebezpieczeństwo udręki, a może i zagłady wszystkich ludzi. Dlatego też trzeba 
raczej dłońmi, sercami i myślą rzetelną a szczerą, bez podstępu, wyjść na spotka-
nie innych i wszystkim powiedzieć: Pokój Wam! Pokój Chrystusowy daję Wam, 
jakiego świat dać nie może. To jest rozwojowy etap współżycia rodziny ludzkiej, 
etap, w którym nie możemy już odpowiadać na pytanie: Jak oddzielić i jak się od-
grodzić? – tylko: Jak zjednoczyć, jak podać sobie dłonie, jak życzliwiej na siebie 
spojrzeć, jak ufniej się do siebie odnosić7!

W tym duchu przemawiał Sobór, w tym również duchu milenijny Kościół 
uczy Naród milenijny. W tym duchu stoimy tutaj, przed bazyliką archikatedralną, 
radując się jej tysiącletnią obecnością na Ostrowie Tumskim. Radujemy się także 
jej milenijnym skierowaniem się do świata współczesnego, do wielkiego, praco-
witego, wspaniałego miasta Poznania, które jest dumą dla całego Narodu, wzorem 
i przykładem pracowitości, obywatelskiego wyrobienia, rozwagi, roztropności 
i miłości Ojczyzny.

* * *

Oto, Najmilsze Dzieci, co chcielibyśmy widzieć w wiary nowym tysiącleciu 
i co chcielibyśmy przenieść w wiary nowe tysiąclecie. Zapewne, to nie wszystko, 
co należałoby dziś powiedzieć. Ale może niech to wystarczy! Nie zawsze długa 
mowa jest najlepszą mową. Tym więcej, że dzisiaj przemawia do nas z katedralnej 
elewacji Matka Słowa Wcielonego, Stolica mądrości. To, czego Jej nieudolny słu-
ga nie umie Wam, Dzieci Boże, powiedzieć, niech Ona Wam dopowie.

Przypominam sobie w tej chwili dzień 8 grudnia 1965 roku, gdy kończył 
się Sobór. Na placu Świętego Piotra stała tak samo, jak dziś tutaj, wielka rzesza, 
a przed Bazyliką zasiadało dwa i pół tysiąca biskupów, przedstawicieli wszystkich 
niemal narodów, i misje nadzwyczajne prawie wszystkich państw. To, co działo 
się przed Bazyliką Piotrową, budziło olbrzymie zainteresowanie. Wszyscy czuli, 
że w pracy soborowej przez message, które Papież wysyłał, dopełnia się jakieś 
wielkie błogosławieństwo dla świata. Wtedy to z elewacji patrzyła na nas Matka 
Słowa Wcielonego, Niepokalana Dziewica, z ramion której wyrywał się do dzieci 
Bożych Jezus Chrystus. 

Tak samo jest w tej chwili. Z Jej ramion wyrywa się Jezus Chrystus. Wyrywa 
się do każdego serca, wyrywa się do Was wszystkich, Najmilsze Dzieci. Do Was 
– Kapłani, do Was – Małe Dziateczki, Matki i Ojcowie, do Ciebie – miasto, 
do Ciebie – Polsko! A Ona, ta Mądra Pani, mówi swoimi oczyma: „Cokolwiek 
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wam Syn mój każev, czyńcie”. I ja, Najmilsze Dzieci, zostawiam Wam to Jej 
upomnienie i zachętę.

Niedługo, w dniu 3 maja, pojedziemy – wszyscy biskupi polscy – na Jasną 
Górę. To, co przeżywamy tutaj, ponownie tam przeżyjemy. Pragniemy w macie-
rzyńskich ramionach Bogurodzicy ubezpieczyć Naród i Kościół. Dlatego odda-
my w Jej macierzyńską niewolę milenijny Naród polski za wolność Kościoła 
w Polsce i w świecie współczesnym. Wierzymy bowiem, że wolność Kościoła, to 
wolność Narodu, to wolność wszystkich ludów.

Kończę, Najmilsze Dzieci, słowami, od których zacząłem. A mówię 
do Was w tej chwili imieniem wszystkich pasterzy Polski katolickiej, następców 
Apostołów, następców pierwszego biskupa, który w Polsce chrzcił pierwszego 
księcia polskiego; imieniem i głosami wszystkich następców Apostołów w Polsce 
– biskupów katolickich. Mówię do Was: „Najmilsi! Wszystko, co się narodziło 
z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara 
nasza… A Duch świadczy, że Chrystus jest Prawdą”. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją Księdza Prymasa: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 
22 IV [19]66, M[aria Okońska] † S.W.”.

1 Lekcja z formularza Mszy Świętej Niedzieli Białej; MszRz (1965) – 1 J 5,4-10.
2 Ksiądz Prymas zwraca się do abp. Antoniego Baraniaka.
3 Ksiądz Prymas mówi o Obrazie Nawiedzenia. Zob. posłowie.
4 Kazanie Księdza Prymasa przerywane było oklaskami.
5 Ewangelia z formularza Mszy Świętej Niedzieli Białej; MszRz (1965) – J 20,19-31.
6 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
7 Kazanie było ponownie przerywane oklaskami.
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82

„DIALOG” Z LUDEM PODCZAS „TE DEUM” TYSIĄCLECIA 
W POZNANIU

Przemówienie z balkonu do rzesz zebranych przed pałacem arcybiskupim

Poznań, rezydencja arcybiskupia,  
17 kwietnia Roku Milenijnego 1966, godzina 17.30

Dzieci Boże! Może wasz Arcypasterz1 będzie miał do mnie słuszną preten-
sję...2 Ale chciałbym wyjechać stąd z jako taką przyzwoitą opinią!

Drodzy Moi! Ponieważ jest epoka dialogu, nawiązuję do tego głosu ludu 
Bożego. Humor jest zazwyczaj objawem co najmniej spokojnego sumienia!

Pragnę raz jeszcze podziękować za ten niezwykły entuzjazm, który dziś obja-
wia miasto. Wiążemy to z radością, jaka napełnia wasze serca, a radość, Najmilsze 
Dzieci, jest zawsze darem Bożym. Tym więcej, że Apostoł zachęca nas do radości, 
gdy mówi: „Radujcie się, ponownie powtarzam wam, radujcie się”3. Radość przy-
stoi dzieciom Bożym. I Wy więc rozradujecie się po dzisiejszych uroczystościach 
milenijnych, pełni żywej wiary, gorącej miłości i niewiędnącej nadziei. Najmilsze 
Dzieci! Jak miałyście entuzjazm w modlitwie, tak też miejcie go teraz w waszych co-
dziennych sprawach, trudach, w wypełnianiu waszych powołań i życiowych zadań.

Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie oznaki radości, które dla nas, bi-
skupów polskich, są w naszym niełatwym życiu i posługiwaniu ludowi Bożemu 
prawdziwym namaszczeniem duchowym. Nam też potrzeba niekiedy przejawów 
waszej radości. Dlatego też czujemy, że radością swoją i entuzjazmem bardzo po-
krzepiliście cały Episkopat Polski.

Pragnąłbym, aby ta radość Boża, radość serca i myśli, prawdziwy optymizm 
chrześcijański, w szczególny sposób udzieliły się młodzieży poznańskiej, mło-
dzieży wielkopolskiej. Aby były stałym jej udziałem, gdy będzie szła przez życie 
w nieznaną, ale zawsze pogodną przyszłość.

Pragnę również prosić, abyście po naszym wyjeździe cały wasz entuzjazm 
zgromadzili na głowę waszego Arcybiskupa, który jest winowajcą wszystkiego.

A teraz Wam przebaczamy i o przebaczenie prosimy.
Udzielamy Wam zbiorowego „rozgrzeszenia”: w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z adnotacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 23 IV 1966. 
Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.
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1 Abp Antoni Baraniak.
2 Przemówienie Księdza Prymasa było przerywane nieustannie okrzykami i oklaskami.
3 Por. Flp 4,4.

83

POŻEGNANIE POZNANIA PRZEZ KSIĘDZA PRYMASA  
I EPISKOPAT POLSKI NA ZAKOŃCZENIE „TE DEUM” TYSIĄCLECIA 

W POZNANIU
Przemówienie z balkonu do sześćdziesięciotysięcznej rzeszy

Poznań, rezydencja arcybiskupia,  
17 kwietnia Roku Milenijnego 1966, godzina 20

Drogie Dzieci Boże!

Myślałem, że już dzisiaj wszystko powiedziałem na placu katedralnym. 
Okazuje się jednak, że jesteście nienasyceni1.

Okazuje się też, że nie całkowicie dobrze znałem Poznań. Wydawało mi się, 
że po tym pracowitym dniu modlitwy, na pewno tak umiłujecie pielesze domowe 
i stół wieczerzy, że tu już nie przyjdziecie. Okazuje się również, że Poznań jest 
miastem wszelkich niemożliwych możliwości.

Ponieważ obawiam się szczerze, że jutro apteki będą miały dużo roboty, dla-
tego proszę Was, Najmilsze Dzieci, abyście już nie wołały, bo jutro będzie mu-
rowana angina! To wszystko wymaga, abyśmy się w porę wycofali i każdy z nas 
wrócił do swego domu. W Poznaniu będzie luźniej i zapanuje pokój.

Wydaje mi się też, Najmilsze Dzieci, że uczciliśmy Sacrum Poloniae Millennium 
naprawdę ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego gardła i ze wszystkich dłoni. 
Pozostaje więc nam obecnie czcić Sacrum Poloniae Millennium dalej, jak najbar-
dziej głęboką miłością i wdzięcznością wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego 
za dar żywej wiary. Pozostaje nam zamieniać słowa, myśli i uczucia w chrześcijań-
skie czyny dobroci. Pozostaje nam, Dzieci Najmilsze, rzetelna, gruntowna, wytrwała, 
cierpliwa praca dla dobra naszej Ojczyzny i dla podnoszenia jej warunków bytowa-
nia. A wszystko to czynić będziecie z pomocą chrześcijańskiego pojmowania god-
ności pracy ludzkiej, godności waszych powołań, zawodów i trudów codziennych 
zadań. To będzie rzetelne wprowadzenie w czyn Konstytucji pastoralnej o obecno-
ści Kościoła w świece współczesnym, we wszystkich pracach i przejawach życia.
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Imieniem całego Episkopatu Polski pragnę ponowić uczucia wdzięczności 
wobec arcypasterza poznańskiego, księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
Ponieważ biskup jest własnością całego ludu Bożego, dlatego też w obecności 
wszystkich biskupów i w ich imieniu, proszę, ażeby Arcypasterz Poznański, któ-
rego Pan Bóg obdarzył filigranowym ciałem i zdrowiem, bardziej się szanował. 
Pragnąłbym, aby Arcybiskup Poznański spojrzał w tej chwili na prawą stronę i uj-
rzał stojącego przy mnie sędziwego, najstarszego biskupa Wojciecha Tomalę, któ-
ry liczy sobie w tej chwili 92 lata2.

Życzymy więc Arcypasterzowi Poznańskiemu, aby naprzód założył sobie 
program... 92 lata!

Teraz już kończymy. Wydaje się, że „dialog”, jaki teraz prowadzimy, jest 
najmilszym dialogiem, jaki można było poprowadzić w mieście Poznaniu. 
Dziękujemy Wam całym sercem, Dzieci Najmilsze!

Teraz pora już otrzeźwieć! Udzielamy raz jeszcze Wam wszystkim, tu obec-
nym, Dzieci Boże, Obywatele miasta Poznania, oraz waszym rodzinom, tym, któ-
rych kochacie, zwłaszcza waszym dzieciom, młodzieży, warsztatom pracy, trudom 
i nadziejom, jak również duchowieństwu archidiecezji i całej świętej Matce- 
-Kościołowi poznańskiemu, arcypasterskiego błogosławieństwa.

„Boże coś Polskę...”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ostańcie z Bogiem!

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania i adnotacją: 
„Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 23 IV 1966. Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 Pojawieniu się biskupów polskich towarzyszyły wiwaty i oklaski. Na pożegnanie Episkopatu 
Polski biły dzwony katedralne.

2 Zebrani odśpiewali bp. Wojciechowi Tomali „Sto lat”.
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LIST W SPRAWIE ARTYKUŁU „SOBÓR NADZIEI, KOMPROMISU, 
ROZCZAROWAŃ”

W tygodniku „Polityka” został ogłoszony obszerny artykuł I[gnacego] Kra-
sickiego pt. „Sobór nadziei, kompromisu, rozczarowań” (9 IV 1966). Wśród szere-
gu dowolnych twierdzeń, nieścisłości i tendencyjnych naświetleń, a nieraz wprost 
błędów Autor podał jedno, które wymaga stanowczego zaprzeczenia. Au tor pisze, 
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„że pod koniec Soboru Sekretariat Stanu wręcz nakłaniał Kardynała Wyszyńskiego, 
by ugiął się przed postulatami Episkopatu znad Renu. Także w tym tkwi jedna z przy-
czyn sławetnego Orędzia” (s. 8). Z uwagi na to, że o podobnej sprawie mógłbym wie-
dzieć tylko ja, uważam sobie za obowiązek oświadczyć, że jest nieprawdą, jakoby 
Sekretariat Stanu coś podobnego czynił, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Sekretariat 
Stanu nie był informowany przez Episkopat Polski o listach do Episkopatów świata 
i nie otrzymał tekstów tych listów. Nigdy też z Sekretariatu Stanu nie proszono o do-
ręczenie tych listów, zgodnie z panującym zwyczajem, że listy należą do adresatów. 

Prawdą jest, że ani Papieże Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, ani pracownicy 
Sekretariatu Stanu nigdy nie wywierali na mnie żadnych nacisków politycznych 
i nigdy nie starali się dawać mi jakichkolwiek wskazań o charakterze politycznym. 
Również Biskupi niemieccy nie wysuwali wobec Biskupów polskich żadnych 
postulatów.

Sekretariat Stanu żadnych „postulatów Episkopatu znad Renu” mi nie 
przed stawiał.

Nie zamierzam prowadzić polemiki z innymi sformułowaniami artykułu, 
gdyż uważam to za niecelowe, wobec tendencyjnych naświetleń Autora.

Natomiast stwierdzenie Autora, o którym mowa, jest tak szkodliwe dla nor-
malizowania stosunków między Stolicą Apostolską a Polską, że uważam za swój 
obowiązek sumienia dać świadectwo prawdzie.

Z należytym szacunkiem

† Stefan Kard[ynał] Wyszyński

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis. Tekst został opublikowany w „Polityce” 1966, nr 19, s. 3.
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ROLA KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Do maturzystów I 

Warszawa, Miodowa, 21 kwietnia 1966
Droga Młodzieży!

Spotkanie z Wami nasuwa mi wspomnienie spotkania z młodzieżą akademic-
ką na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Było to późną porą wieczorną, po zakoń-
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czeniu uroczystości milenijnych w archidiecezji poznańskiej. Czekaliśmy wtedy 
troszkę strategicznie, w nadziei, że wielka rzesza, która się tam zebrała na poże-
gnanie, jakoś odpłynie i będziemy mogli przejechać przez zatłoczone ulice mia-
sta. Ale to było myślenie według schematu przedsoborowego. Natomiast młodzież 
poznańska, która w masie kilku tysięcy tam czekała, kierowała się schematem po-
soborowym. Była zdania, że Kościół musi być obecny w świecie współczesnym, 
a więc i z nią musi się spotkać. Ostatecznie nie uniknęliśmy entuzjazmu tej po-
znańskiej młodzieży akademickiej. Musieliśmy się z trudem przebijać przez jej 
zwarte szeregi.

MŁODZIEŻ WIERNA KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU

To spotkanie nasunęło mi myśl, że jednak współczesna młodzież szu-
ka kontaktu z Kościołem. Podobne refleksje snułem, gdy jechaliśmy z Gniezna 
do Poznania, po zakończeniu milenijnych uroczystości gnieźnieńskich, też późną 
porą. Tłumy młodzieży zalegały całą drogę. Na przestrzeni 54 kilometrów spoty-
kaliśmy się z dziatwą i młodzieżą.

Spotkania te, podobnie jak i dzisiejsze, świadczą o tym, Najmilsi, że Wy, 
stojąc na przełomie Tysiąclecia Chrztu Polski, z ufnością patrzycie ku temu 
Kościołowi, który wytrwał w Polsce przez dziesięć wieków i pomimo wszystko 
nie zestarzał się, i ma coś do powiedzenia nowemu tysiącleciu. A współczesne 
pokolenie – to trzydzieste, czterdzieste pokolenie ochrzczonej Polski – również 
oczekuje od Kościoła Bożego wiary. Oczekuje spełnienia swoich aspiracji i ludz-
kich nadziei. Ufa, podobnie jak cały świat w okresie Soboru, że Kościół ma jeszcze 
bardzo dużo do powiedzenia całej rodzinie ludzkiej.

Oczywiście Kościół Tysiąclecia miałby prawo się zestarzeć. Ale nie starze-
je się taka społeczność, która żyje mocą Bożą, mocą Chrystusa. Sobór tak moc-
no uwydatnił tę prawdę w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, gdy uczył nas, 
że Kościół ma swoją tajemnicę, przedziwne misterium. Tym misterium Kościoła 
jest żyjący w nim i uświęcający go Chrystus. W misterium Chrystusa i Kościoła 
obecna jest Maryja – Matka Boga-Człowieka, Matka Słowav, które ciałem się 
stało i zamieszkało między nami.

Teraz, na przełomie dwu tysiącleci, gdy sięgamy myślą w przeszłość, spoty-
kamy się z postaciami, wobec których zaciągnęliśmy wielkie długi wdzięczności. 
W czasie uroczystości gnieźnieńskich w dniu 14 kwietnia stanęliśmy w Bazylice 
Prymasowskiej. Ta świątynia ma swoje wielkie tajemnice przeszłości. W swoich 
podziemiach kryje ona dwie albo trzy bazyliki romańskie z czasów Mieczysława, 
Bolesława czy Władysława Hermana. Dzisiejsza odbudowana gotycka świątynia 
pochodzi z czasów Bogorii Skotnickiego, wiek XIV. W tej świątyni czcimy pa-
mięć Dubrawy – żony Mieszka I. Chociaż dotychczas nie dało się stwierdzić do-
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kładnie, gdzie jest miejsce spoczynku Dubrawy, która przyniosła z Czech Krzyż 
i Ewangelię na dwór księcia gnieźnieńskiego Mieczysława I, to jednakże wielkim 
szacunkiem otaczamy tablicę wmurowaną w posadzkę Bazyliki Gnieźnieńskiej 
z napisem: Tu spoczywa Dąbrówka.

Musimy przyznać, że decyzja Mieczysława, ażeby Naród polski włączyć 
do rodziny narodów ochrzczonych była decyzją odważną i dalekowzroczną. 
Przewidywał rozwój ówczesnego świata. I czuł, że młodemu, kształtującemu się 
w swej świadomości Narodowi potrzeba potężnego zastrzyku wartości huma-
nistycznych, wartości społecznych, moralnych i religijnych, które niesie z sobą 
chrześcijaństwo, Kościół, a więc wyraziciel, organizator i przewodnik kultury 
chrześcijańskiej, która dociera do czasów dzisiejszych.

Rzecz znamienna, że tych dziesięć wieków wcale nas nie postarzyło. Owszem, 
Sobór, a w Ojczyźnie naszej Wielka Nowenna, która w ciągu ostatnich czterech lat 
korzystała wiele z soborowych treści, bardzo uaktywnił Kościół i bardzo go wy-
eksponował. Niejako wyrzucił go w przyszłość i pokazał, że wtedy, gdy pewne 
szablony myślowe, filozoficzne, społeczne, ekonomiczne czy też może polityczne, 
jakoś się wyczerpują i już treści swoich niemalże nie mają, to wtedy musi przyjść 
do głosu Ojciecv przyszłego wieku i zawiedzionej w swoich oczekiwaniach rodzi-
nie ludzkiej nowoczesnym językiem powiedzieć, że Chrystus jest Prawdą i Drogą 
i Życiemv. I tego oczekują dzisiaj w Polsce, podobnie jak w całym świecie, młode 
pokolenia.

KOŚCIÓŁ SIĘ NIE STARZEJE

Wszyscy przyznają, że Sobór zadziwił świat. Podczas gdy tyle się mówiło 
o wyczerpaniu Kościoła, okazało się, że Kościół jest bardzo odważny. Zebrał 
tylko doświadczenia bolesne z tej przeszłości, w której i Wy, może w skromnym 
wymiarze, jako młodzi ludzie, jednakże braliście udział. Ta przeszłość była bole-
sna. Ona zaciążyła i na Was. Gdy wojna gasła, wyście się rodzili. Wszystkie męki 
waszych matek noszących Was pod swoim sercem, Wam się niejako udzieliły 
i mimo woli wasze dziecięce lata, wasze lata słusznej, należnej dzieciom radości 
były niejako przebite, stracone przez mękę waszych rodziców, którzy w pierw-
szych zaraz latach po zakończeniu wojny musieli borykać się niejedną męką, 
z niejednym cierpieniem, ażeby dać życie, ażeby to młode życie otoczyć należytą 
opieką i pomocą, aby je wypielęgnować. Nie wszystkim się to udało; stąd tak wie-
le strasznych niekiedy cierpień i schorzeń wśród współczesnych pokoleń młodej, 
powojennej Polski.

I na Was może w dużym stopniu zaciążyła ta zgaszona radość pierwszych lat 
waszego dziecięctwa. A i dziś może Wam jest niełatwo. Ale może dlatego, że te 
czasy i te przeżycia, to wasze pierwsze spotkanie z życiem było tak trudne, lepiej 
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rozumiecie konieczność oparcia swoich nadziei na bardziej autentycznych, pod-
stawowych i elementarnych prawach, wszczepionych w naturę osoby ludzkiej.

HUMANIZM SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Sobór tak wiele mówił o człowieku, o jego prawach. Gdy weźmiemy jeden 
po drugim dokumenty ogłoszone na Soborze, zobaczymy, że Sobór zajmował się 
właściwie człowiekiem. Zajmował się charakterem osoby ludzkiej, jej konsty-
tucją duchową, prawami wrodzonymi osoby ludzkiej. Zaczął to już Jan XXIII 
w swej wiekopomnej encyklice Pacem in terris. I w jego myśli tam zawarte 
utrafił Sobór zwłaszcza w dwóch dokumentach. W Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele, gdy mówił o Ludzie Bożym, o prawdziwej nadprzyrodzonej demo-
kracji rodziny Bożej, żyjącej w Kościele Chrystusowym, i w Konstytucji pasto-
ralnej o obecności Kościoła w świecie współczesnym. Na Was, Młodych, treści 
tam zawarte, zwłaszcza I i II rozdział części pierwszej Konstytucji o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym może wywrzeć wrażenie jakiegoś manife-
stu, jakiegoś wyzwolenia‚ jakiegoś odkrycia. Człowiek, niemalże zdeklasowany 
w swoich ambicjach i szlachetnych dążeniach, naraz na nowo został nazwany 
dzieckiem Bożym, naraz poczuł się najwyższą wartością w świecie stworzonym, 
naraz poczuł się taką wielkością, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia Bóg 
zstąpił z nieba, aby spokrewnić się z człowiekiem i wśród nas być i istnieć, i od-
dać za nas życie.

Dzisiaj wobec najrozmaitszych form deflacji myśli o człowieku trzeba 
na Sobór spojrzeć oczyma nie tylko teologa, ale i humanisty i trzeba powiedzieć, 
że Sobór, chociaż był zebraniem teologów, biskupów, miał jednakże wymiary wy-
bitnie humanistyczne, nie tylko duszpasterskie, teologiczne. Sobór Watykański II 
był soborem chrześcijańskiego humanizmu, manifestu w obronie godności i po-
zycji osoby ludzkiej w świecie.

Taka nauka musi działać i niewątpliwie działa na Was, bo Wy, Młodzi, za-
wsze rozumiecie idealistyczne porywy. Byłoby rzeczą bardzo dobrą abyście, upo-
rawszy się z egzaminami maturalnymi, gdy troszkę sobie odpoczniecie, wzięli 
do ręki dokumenty soborowe i zetknęli się z tymi tekstami, które dla Was mogą 
mieć wyzwalające znaczenie.

Jest cały szereg zagadnień, które muszą katolików współczesnych żywo 
zainteresować. Jesteśmy skazani niemal na nieustanne wpajanie w naszą świa-
domość, że Kościół to jest społeczność, która ma być zamknięta w wymiarach 
kapliczki, że trzeba stworzyć coś w rodzaju getta dla myśli i czynów ludzi 
wierzących.
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WOŁANIE LUDZKOŚCI O OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE

Natomiast i wołanie całego świata, i teksty soborowe mówią nam o tym zgo-
ła inaczej. Cały świat domagał się tego, aby Kościół ze swoją nauką odważnie 
wszedł we wszystkie dziedziny życia ludzkiego, w dziedzinę życia indywidual-
nego i rodzinnego, w dziedzinę kultury twórczej i w dziedzinę życia rodzinnego, 
w dziedzinę życia społecznego i gospodarczego, ba, nawet politycznego, nawet 
międzynarodowego. Oczywiście nie w tym sensie, żeby Kościół miał organizować 
te dziedziny życia, żeby miał się nimi zajmować czynnie, żeby biskupi zamienili 
się [w] ministrów. Żadną miarą. Takie ambicje są dziś obce hierarchii kościelnej. 
Co więcej, my mamy dzisiaj tak wiele do zrobienia w Kościele, mamy tak olbrzy-
mie zadania i świadomość tych zadań jest tak potężna, że nie mamy zamiaru zaj-
mować się sprawami należącymi do ludzi specjalnie do tego powołanych.

Nie da się jednakże zaprzeczyć, że współcześnie, w tych różnych dziedzinach 
życia ludzkiego, istnieje jakaś nieudolność rozstrzygania pewnych problemów. 
Dzieje się tak dlatego, że te dziedziny zostały pozbawione wartości moralnych, 
społecznych, natchnień religijnych i stąd jest jakaś ich bladość, jakaś niewydaj-
ność, niewydolność. Stąd mówi się ciągle o kryzysach. Czego się nie dotknie, 
wszędzie się ma do zanotowania tylko kryzysy. Mówi się więc o kryzysie litera-
tury, o kryzysie sztuki, malarstwa, rzeźby, mówi się o kryzysie rodziny, mówi się 
o kryzysie wychowania, o kryzysie społecznym, gospodarczym, politycznym, jak 
gdyby całe życie ludzkie składało się li tylko z samych kryzysów.

Jest w tym nieco przesady, ale jest też nieco prawdy. Istotnie, współczesny 
świat, który chciał się wyzwolić z wartości moralnych i religijnych, poczuł się 
nagle niezdolny do rozstrzygnięcia tych wszystkich problemów. Może dlatego 
było wołanie o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Może właśnie dla-
tego czas przestać mówić o jakichś granicach, które ludzką psychikę i osobowość 
rozparcelowały na różne działy. Absurdem jest pojęcie homo oeconomicus, homo 
politicus1 i tak dalej. Bo człowiek jest całością psychiczną. I dlatego też wszystkie 
te wartości, które w życiu codziennym uaktywniają się, są zabazowane w osobie 
ludzkiej. I każdy niemal człowiek ma te wszechstronne zainteresowania i dążenia, 
tak że wąska specjalizacja, mimo jej osiągnięć i korzyści w niektórych dziedzi-
nach, jednakże jest zasadniczo wroga przebogatej psychice osoby ludzkiej.

Stąd trudno dzisiaj ustawiać granice, bariery. Nie to jest bowiem najważniej-
sze, jak oddzielić różne dziedziny życia ludzkiego, chociażby – mówiąc potocz-
nie – życie gospodarcze od życia moralnego, etykę od ekonomii czy też politykę 
od etyki. Nie o to idzie. Idzie o to raczej, jakby to wszystko umiejętnie łączyć, 
wiązać i nadać rumieńców tym bezsilnie konającym dziedzinom, krainom życia 
ludzkiego. Stąd polityka rozdziału, podziału właściwie się załamała i trzeba szu-
kać rozwiązań jak łączyć, jak wiązać, jak zespalać, żeby człowiek znowu nie był 
rozparcelowany, żeby był całością psychiczną, jaką jest ze swojej natury.
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Właśnie ten sens, to znaczenie ma Konstytucja dogmatyczna o obecności 
Kościoła w świecie współczesnym. I tak też wejdzie Kościół we wszystkie sprawy 
życia ludzkiego. Mówi się dzisiaj o teologii doczesności, o teologii pracy, o teo-
logii ekonomii, o teologii produkcji, o uświęceniu doczesności. Chodzi o to, aby 
życie doczesne, codzienne stało się możliwe, bardziej ludzkie dzięki przenikaniu 
w nie wartości duchowych.

To są nowe światy, których może jeszcze nawet i my katolicy dokładnie nie 
widzimy. I dlatego też wydaje nam się, jak to można wyczytać w prasie, że najważ-
niejszym zadaniem jest tak wygrodzić, tak oddzielić wartości moralne, społeczne, 
religijne od innych dziedzin, żeby one nie miały tam prawa wstępu. To jest stary 
schemat myślowy. Dobry on był w okresie indywidualizmu i filozofii indywiduali-
stycznej wieku ubiegłego, ale na wiek XX, na wiek filozofii społecznej, na wiek 
socjologii, to już absolutnie nie pasuje. Katolicy współcześni muszą się nauczyć 
myśleć kategoriami społecznymi. To właśnie sugeruje i w tym kierunku popycha 
nas Sobór przez swoją Konstytucję pastoralną o Kościele w świecie współczesnym.

ŚWIAT PEŁEN NIEPOKOJU Z NADZIEJĄ PATRZY NA KOŚCIÓŁ

Wystarczy wziąć jako przykład tylko jedną dziedzinę życia międzynarodo-
wego. Przecież żyjemy właściwie pod nieustanną presją tych stosunków pełnych 
niepokoju. Wszystkie pisma ciągle nam mówią o grozie, o zagrożeniu nie tylko 
wojny, ale o zagrożeniu w ogóle egzystencji ludzkiej, o zagrożeniu nawet globu 
samego, jako tego bytu zdawałoby się nienaruszalnego i najbardziej trwałego. Tu 
idzie już nie tylko o granice między narodami czy państwami, ale o zachowanie 
istnienia globu jako takiego, bo zostały uruchomione tak wielkie, niemalże ko-
smiczne siły, że działanie ich może tworzyć obrazy apokaliptyczne.

I dlatego właśnie świat wołał do Soboru, tak jak gdyby się tam zebrali mi-
nistrowie spraw zagranicznych i ambasadorowie, a nie biskupi. Wołał do Soboru, 
żeby się Sobór zajął problemem pokoju, problemem broni nuklearnej i tak dalej. 
Nam się wydawało, że to nie do nas należy. A jednak Papież zajął stanowisko, 
bo pojechał do ONZ, do Nowego Jorku i tam złożył swoją deklarację imieniem 
Soboru w sprawie światowego związku obrony globu ziemskiego przed nowym 
zagrożeniem wojennym1. Świat sam nie może rozwiązać tego problemu, bo brak 
mu wartości, energii moralnych, duchowych, religijnych. Bo trzeba niemalże w re-
ligijny sposób spojrzeć i na człowieka, i na glob ziemski, żeby wzbudzić cześć, 
szacunek dla wszystkiego, co istnieje i w osobie ludzkiej, i poza nią. Tylko za cenę 
tego niemalże religijnego szacunku do wszystkiego, co istnieje, można uratować 
istnienie i osób, i rzeczy.

Może dlatego Kościół nas tak nieustannie uczy szacunku dla człowieka, gdy 
nie tylko biskupom w Wielki Czwartek, ale wszystkim niemal kapłanom poleca, 
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ażeby umywali nogi i całowali je, na znak wielkiego szacunku, który się należy 
osobie ludzkiej i całemu światu stworzonemu, na znak szacunku wobec dzieł, któ-
re pochodzą od Stwórcy. Za tę cenę dopiero można uratować człowieka, jego oso-
bowość, jego psychikę, jego poczucie godności, poczucie świadomości dziecka 
Bożego, a więc jakiś ład społeczny na świecie.

ODWAŻNE SZUKANIE NOWYCH DRÓG DO ZJEDNOCZENIA  
RODZINY LUDZKIEJ

Jeszcze jedno jest znamienne w nurtach myślowych Soboru. Może nam to 
dać dużo do myślenia. Mam na myśli tak zwany ruch ekumeniczny, czyli wysiłek 
Kościoła, ażeby doprowadzić do pojednania między wspólnotami chrześcijań-
skimi. Kościół, w tym zwartym bloku pół miliarda ludzi, może jest społeczno-
ścią najbardziej wewnętrznie zespoloną i zjednoczoną. Ale istnieje wiele wspól-
not chrześcijańskich wewnętrznie rozbitych. Niekiedy są one poodgradzane od 
siebie kanonicznymi sankcjami, jakie istniały przynajmniej między Kościołem 
rzymskim, zachodnim, a Kościołem wschodnim. Ale te granice, te mury nie roz-
wiązywały problemu. Owszem, mnożyły jeszcze trudności. Dlatego Paweł VI 
bardzo odważnie wysłał swojego przedstawiciela do Konstantynopola i przyjął 
przedstawiciela Konstantynopola, czyli Kościoła wschodniego w Rzymie w dniu 
7 grudnia. I w Konstantynopolu, i w Rzymie zadeklarowano zniesienie wszyst-
kich sankcji karnych, które istniały od dziewięciu przeszło wieków, w wyniku tak 
zwanej schizmy wschodniej2. Uznano, że nie tędy droga. To były rzeczy, które 
kiedyś miały znaczenie. Dziś się zdewaluowały. Trzeba szukać innych sposobów 
rozwiązania współżycia ludzkiego i rozstrzygnięcia najrozmaitszych trudności 
i dzielących problemów. To było niesłychanie odważne. A jednak, Najmilsze 
Dzieci, Kościół się na to zdobył. Zadziwił może tym świat. Pewnie, błąd pozosta-
je błędem, ale stwierdzając to, szukajmy innych dróg do zespolenia, do zjedno-
czenia rodziny ludzkiej.

Z MŁODZIEŃCZĄ WIARĄ IDŹCIE W PRZYSZŁOŚĆ

Takich elementów, które świadczą o świeżości i młodości Kościoła można 
wynaleźć wiele. Do takiego odważnego Kościoła i Wy się przyznajecie. Dobrze, 
że wasze przyznanie się do Kościoła, pełne młodzieńczego zapału, spotkało się 
z młodzieńczym zapałem Kościoła soborowego. Tym łatwiej będzie Wam, przeży-
wającym niejeden kryzys, niejeden zarzut, zrozumieć Kościół i znaleźć w nim tak-
że nadzieje, których tyle żywicie, wyruszając w świat z tymi papierowymi na razie 
dowodami waszej dojrzałości.
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Na dojrzałość człowiek zdobywa się całe życie. Któż bowiem z nas,  ludzi 
starych,  już  jest  dojrzały?  Świat  nieustannie  objawia  swoje  nowe  możliwości, 
a my stajemy wobec nich jak uczniaki. Pamiętam, za swoich szkolnych lat – gdy 
byłem uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego przy ulicy Hortensja 2, dzisiaj 
chyba takiej nie ma, tak się ona wtedy nazywała3 – pamiętam swojego profesora 
nauk przyrodniczych, który będąc jeszcze młodym, zapowiadał takie czasy, w któ-
rych wszystkie matki  pójdą  na  urlop,  bo  się  człowiek  będzie  rodził w  retorcie. 
Nam,  smarkaczom  drugiej  klasy,  odsłaniał  takie  szerokie miraże  i możliwości. 
Uśmiechaliśmy się, wierzyliśmy i nie wierzyliśmy. Do tej pory te nadzieje się nie 
zrealizowały, ale widać, Drodzy Moi, jak człowiek zawsze szuka nowych rozwią-
zań i ma prawo do szukania tych rozwiązań, byleby tylko to było w zgodzie ze 
zdrowym rozsądkiem i z tymi odwiecznymi, nieznanymi jeszcze, ukrytymi moca-
mi świata stworzonego i jego ambicjami.

Tak więc  i Wy,  gdy  stoicie  na  pograniczu nowego  tysiąclecia Chrztu, miej-
cie przynajmniej  to przekonanie, że Kościół w Polsce  liczący sobie  tysiąc  lat  jest 
Kościołem  młodym  i  ma  zrozumienie  dla  waszych  młodzieńczych  porywów. 
Owszem, po doświadczeniach tylu wieków wysuwa Wam nowe możliwości, a one 
Was pociągają.

Jeżeli Wy, Młodzi Ludzie, dzisiaj przychodzicie tu do waszego starego bisku-
pa, to bodajże jest w tym dowód zaufania, że tej starości Kościoła oglądanej na lu-
dziach nie lękacie się, że poradzicie sobie ze starymi i wypełnicie zadanie, które 
na Was, młodych,  spoczywa. Bo  każde  pokolenie ma  swoje  zadanie. Odważna 
decyzja Mieczysława dziś jest pochwalana. Dziś, po tysiącu lat, rozważamy jego 
odważny krok,  który  sprawił,  że Polska weszła w orbitę, w nurt  kultury  chrze-
ścijańskiej. Czuje się w tym nurcie dobrze, skoro z entuzjazmem śpiewa dzisiaj 
swoje „Te Deum” i dziękuje Trójcy Świętej za łaskę wierności Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom.

Z  tą młodzieńczą wiarą wchodzicie w przyszłość. Świadectwa dojrzałości, 
które niedługo dostaniecie, niech będą dla Was tylko stopniem, na którym posta-
wicie waszą nogę. Ale pamiętajcie,  że  ta drabina  jest niemalże bez kresu. Tych 
stopni będzie strasznie dużo w waszym życiu, chociażbyście po nich doszli w wa-
szej pracy do wielkiego regału, na którym ustawicie wasze książki, które w życiu 
napiszecie, to jeszcze myślę, że to nie wszystko. Jak przyjdzie ktoś po Was, będzie 
mówił:  to coś warte,  to nic niewarte,  to przejdzie do historii kultury,  to pójdzie 
do śmietnika i tak dalej.

Ludzie mają do tego prawo. Tak, jak Wy dzisiaj śmiało, odważnie oceniacie 
przeszłość, może nie zawsze sprawiedliwie, nie zawsze słusznie, tak i to, co Wy 
pozostawicie po sobie, ludzie ocenią, a według tego ocenią wartość waszego życia. 
Ale niech to Was nie zraża. Starajcie się i tak ambitnie rozwiązujcie wasze życie, 
żeby ono wydało owoc stokrotny. O waszej pełnej dojrzałości będziecie mówili, 
Najmilsze Dzieci, dopiero gdy się znajdziecie w objęciach Ojca waszego, który 
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jest Miłością i który ze swej miłości Was na ten świat wysłał i pełen miłości Was 
oczekuje.

Na te drogi pragnę, jak o to prosicie, całym sercem Was pobłogosławić.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Człowiek ekonomiczny, człowiek polityczny.
2 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
3 Zob. tekst nr 6, przyp. 9.
4 Nieistniejące dziś Gimnazjum Wojciecha Górskiego mieściło się przy ul. Hortensja 2 (od 

1937 ul. Wojciecha Górskiego) w Warszawie. Ksiądz Prymas uczył się tu w latach 1912–1915.
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PRAWDA MILENIJNEJ POLSKI
Do maturzystów II

Warszawa, Miodowa, 21 kwietnia 1966
Droga Młodzieży Katolicka!

Czas, w którym dochodzicie do dojrzałości, jest niewątpliwie dla Polski 
chrześcijańskiej czasem wyjątkowym. Jest przecież czasem rachunku sumienia 
z tej dziesięciowiekowej drogi, jest też sprawdzianem chrześcijańskiej dojrzałości 
Narodu. Zapewne, o tej dojrzałości jest niesłychanie trudno mówić, bo pełna doj-
rzałość rodziny ludzkiej, dojrzałość chrześcijańska będzie możliwa dopiero przy 
końcu świata. Przypomina nam tę prawdę Sobór Watykański II, gdy w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele umieszcza specjalny rozdział pod tytułem „O osiąganiu 
ostatecznych, eschatologicznych celów Kościoła”.

BOGACTWO DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO

My nieraz jesteśmy niecierpliwi i oceniamy wartość chrześcijaństwa miarą 
naszych osiągnięć. Tymczasem, aby wartość chrześcijaństwa w pełni ocenić, trze-
ba spojrzeć i na drogę przebytą i na tę, którą mamy do przebycia, czy my, czy też 
pokolenia, które po nas będą żyły. To jest droga aż do skończenia świata.
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Tajemnica Chrystusa żyjącego w Kościele tak bardzo nam przypomina jedną 
z przypowieści o Królestwie Niebieskim, które jest porównane z ziarnem gor-
czycznym. Najmniejsze wprawdzie ze wszystkich ziaren, jednakże wrzucone 
w ziemię wyrasta tak, iż ptaki niebieskie przychodzą i zasiadają na gałązkach jego. 
Podobnie jest z Kościołem. Wy, Dzieci Kościoła milenijnego, niewątpliwie macie 
większe bogactwo doświadczenia religijnego aniżeli te pokolenia, które za cza-
sów Mieczysława i Dąbrówki zaledwie zaczynały swoją drogę za Chrystusem. 
Gdy Chrystus mówił, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończeniav 
świata, że ani jedna litera w Zakonie nie będzie odmieniona, aż wszystko będzie 
 wykonane1 – to powiedzenie Chrystusa mogło być przyjęte przez Jego słuchaczy 
z pewną właściwą człowiekowi postawą wątpliwości. Ale dzisiaj, po dwudziestu 
wiekach, wiemy, że przynajmniej przez dwadzieścia wieków Chrystus wypełnił 
to, co zapowiadał. Co więcej, my dzisiaj lepiej i głębiej może rozumiemy sens 
przyjścia Chrystusa na świat aniżeli współcześni Chrystusowi. Oni oczekiwa-
li znaków i cudów. My właściwie dzisiaj znaków i cudów od Chrystusa na po-
twierdzenie Jego nauki nie oczekujemy. Dlaczego? Bo dla nas potwierdzeniem 
 wartości tej nauki jest jej wkład w życie rodziny ludzkiej przez dwadzieścia wie-
ków, w Polsce przez wieków dziesięć. I to jest właśnie doświadczenie religijne 
naszych czasów.

O ileż uboższymi byli współcześni Mieczysławowi wojowie z jego gnieź-
nieńskiej drużyny. Oni musieli przyjąć chrzest niemal pod naciskiem autorytetu 
swego zwierzchnika. On przyjmował chrzest, on decydował o tym, że jego dwór 
ma przyjąć chrzest. Trudno było na ten temat dyskutować. Mam przynajmniej ta-
kie wrażenie, chociaż przekazów historycznych na ten temat nie posiadamy, jak to 
mogło wyglądać. Wola księcia decydowała.

Ale my dzisiaj, po dziesięciu wiekach obecności Chrystusa w Kościele 
w Polsce, wiemy, że ta wola – chociażby najbardziej szlachetna, jak wola waszych 
rodziców chrześcijańskich, którzy Was przynoszą jako niemowlęta do Kościoła 
– ma już niejako drugorzędne znaczenie. Bo my widzimy i historycznie da się to 
stwierdzić, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo dla ochrzczonych Polaków i dla 
ochrzczonego Narodu.

Dzisiaj, po dziesięciu wiekach, wcale nie mamy zamiaru odchodzić od 
Chrystusa i niekiedy pytamy siebie: dokąd pójdziemy, słowa żywota wiecznego 
Ty masz2. Dzisiaj przekonujemy się bardzo często, że tych zasad, które Chrystus 
ogłosił, nie da się właściwie na razie niczym zastąpić. Jest w tym przekonaniu 
jeszcze dodatkowy argument, argument doświadczenia, że istotnie nie mamy nic, 
czym moglibyśmy zastąpić zasady moralności chrześcijańskiej i najwyższe prawo 
przez Chrystusa przyniesione i ogłoszone, prawo miłości Boga i bliźniego.
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WIELKI NARODOWY RACHUNEK SUMIENIA

Przez dziewięć lat Wielkiej Nowenny, jak o tym wspominaliście w waszym 
przemówieniu, dokonywaliśmy rachunku sumienia z wielu dziedzin naszego życia 
religijnego. Można by to krótko przypomnieć.

W pierwszym roku po prostu emocjonalnie przyrzekaliśmy wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Może więcej wysiłku wyma-
gał od nas program drugiego roku Nowenny, gdy zobowiązywaliśmy się do tego, 
by żyć w łasce uświęcającej. To wymagało głębszego rozumienia sensu łaski 
nadprzyrodzonej, która jest, że tak powiem, wcieloną w ten świat miłością Ojca, 
przyniesioną nam przez Syna, przez pośrednictwo Maryi, Matki pięknej miłości. 
Całoroczny rachunek sumienia z sensu i wartości życia nadprzyrodzonego, choć 
trudny, był dla nas niezwykle pouczający. Jeszcze trudniejszą rzeczą było przenie-
sienie tych wartości nadprzyrodzonych na życie dusz i ciał, jak o to walczyliśmy 
w trzecim roku Wielkiej Nowenny. Postanawialiśmy sobie bronić życia dusz i ciał. 
Trzeba było związać cały program porządku przyrodzonego i nadprzyrodzo nego. 
Trzeba było wykazać konsekwencje tego wszczepionego w nasze codzienne ży-
cie porządku nadprzyrodzonego. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób uświęcić nie 
tylko nasze dusze, ale i nasze ciała, bo przecież Chrystus dokonał odkupienia inte-
gralnego, pełnego. Przez zapowiedź zmartwychwstania przygotowuje do odnowy 
nie tylko nasze dusze, ale i nasze ciała.

Później przyszedł czas zastosowania tych pierwszych trzech lat o charakterze 
dogmatycznym, teologicznym. Czas pracy nad wszczepianiem nadprzyrodzonej 
ascetyki w nasze osobiste życie. To były trzy lata pracy w dziedzinie świętości 
małżeństwa, powiązania rodziny przez Chrystusa – „rodzina Bogiem silna”, i wy-
chowania katolickiego – „młodzież wierna Chrystusowi”. Z dziedziny osobistego 
życia weszliśmy w życie społeczne rodziny chrześcijańskiej. Zobaczyliśmy i do-
świadczalnie to stwierdzamy, że małżeństwo o tyle tylko będzie docenione w tej 
trudnej, doniosłej drodze, o ile będzie ożywione duchem miłości nadprzyrodzo-
nej. Inaczej bardzo szybko się ono dewaluuje i doprowadza do takich katastrof 
współżycia dwojga, jak to widzimy dziś niemal na każdym kroku. Żeby tak było, 
rodzina musi być Bogiem silna. Ten, który stworzył dwoje, mężczyznę i niewiastę, 
który ich skierował ku sobie i zlecił im wspólne zadanie: „Czyńcie sobie ziemięv 
poddaną”, musi stanąć między tym dwojgiem, ażeby nieustannie wiązać ich swoją 
obecnością – a obecność Boga to jest obecność w miłości.

Pedagogika katolicka, wychowanie katolickie, tak jest dzisiaj oderwane, tak 
niepełne, rozczłonkowane. Doświadczacie tego w tragiczny sposób na sobie, gdy 
Kościół nie może Wam dać w pełni w społeczeństwie wychowania katolickiego, 
bo to wychowanie jako proces kształtowania jest właściwie tragicznie podzielone 
i przeciwstawione sobie. Szkoła jest bardzo często i przeciwko religii, i przeciw-
ko rodzinie, podczas gdy powinna być w zgodzie z tymi wszystkimi elementami 
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wychowawczymi. Skutki tego podziału bardzo boleśnie odczuwacie na sobie. Tym 
lepiej rozumiecie, co to znaczy młodzież wierna Chrystusowi.

Te trzy lata Wielkiej Nowenny, trzy potężne rozdziały społecznego życia ro-
dziny domowej, to był rachunek sumienia, który ukazał wielkie męki i zarazem 
wielkie wartości życia chrześcijańskiego.

I trzy ostatnie lata to już jest jak gdyby program życia społecznego w szer-
szym wymiarze. Zrozumieliśmy, że nasze życie indywidualne musi rzutować 
na życie społeczne, że moralność osobista ma nie tylko znaczenie indywidualne. 
Właściwie moralność nie jest sprawą prywatną, ale publiczną. Nie jest dla mnie 
obojętną rzeczą, kim jest ktoś, kto ze mną obcuje, bo taki czy inny styl życiowy 
tego człowieka, takie czy inne jego wartości duchowe, moralne, osobiste, dadzą się 
odczuć. Z codziennego współżycia, z obcowania koleżeńskiego Wy sami na pew-
no dobrze rozpoznajecie, co to znaczy człowiek i jego wartości osobiste. Jak one 
mogą dodatnio lub też ujemnie wpływać na otoczenie.

My, starzy ludzie, sami nieraz wspominamy nasze czasy szkolne. Przypo-
minamy sobie naszych kolegów, ich styl życiowy, to, co oni reprezentowali. W mo-
jej klasie, która ze mną wędrowała przez gimnazjum, było pięćdziesięciu chłopców. 
Niektórzy jeszcze do tej pory żyją, zajmują nawet takie czy inne stanowiska, wiem 
o nich. Ale mieliśmy już wtedy w naszej klasie porządnych chuliganów. Już wtedy. 
To nie jest wynalazek współczesny. To jest instytucja o wiele starsza. Wiedzieliśmy, 
jaka jest wartość tych kolegów. Nie powiem, żeby z nich wyrośli najgorsi ludzie. 
Bo to jest tajemnica całego procesu wychowania, może i tajemnica Boża, a nawet 
tajemnica bogatej, chociaż zniekształconej przez grzech pierworodny psychiki czło-
wieka, który z natury wyrywa się do prawdy, dobra i miłości. Niekiedy w późnym 
wieku, gdy wyrośnie z tych cielęcych lat, jeszcze przebija się do czegoś lepszego 
w swej osobowości. Przypominam sobie takich, których uważaliśmy za nic war-
tych, a są wśród nich ludzie wartościowi. Przypominam sobie też takich, którzy byli 
wspaniałymi, a dziś są nic warci. To jest jakaś tajemnica. Ale to wszystko świadczy 
o tym, jak człowiek w swojej formacji indywidualnej właściwie jest zależny od 
środowiska i jak musi się z tym środowiskiem liczyć. To, czym rozporządza, działa 
na innych, wywiera na nich wpływ, oby zawsze dodatni. Stąd ani moralność, ani 
religia nie są rzeczą prywatną. Są wartością jak najbardziej społeczną.

Dlatego też w siódmym roku Wielkiej Nowenny postawiliśmy sobie jako za-
danie wyniszczanie wad społecznych i nabywanie cnót społecznych. A już w na-
stępnym roku podjęliśmy pracę w dziedzinie nadrzędnego porządku społecznego. 
Postanowiliśmy walczyć o powiązanie sprawiedliwości z miłością, ufając, że te 
dwie moce, powiązane ze sobą, zdolne są stworzyć właściwe współżycie ludzi 
na różnych poziomach więzi społecznej, zdolne są dać nowy ład społeczny. Bez 
tego powiązania sprawiedliwości i miłości wszelkie najszlachetniejsze porywy 
i wysiłki nie dadzą pokoju społecznego. Bo sprawiedliwość bez miłości może 
jeszcze bardziej ludzi podzielić. Każdy będzie mówił: moje, nie twoje, twoje – 



501

1966, kwiecień

moje. A tu trzeba mocy wyższego rzędu, trzeba tej oliwy Bożej, jaką daje miłość. 
Dopiero wtedy jest możność współżycia i pokoju.

EGZAMIN Z MIŁOŚCI

Ten rachunek sumienia, który odprawiliśmy przez dziewięć lat pokazał nam, 
co już w dziedzinie naszego życia chrześcijańskiego dojrzało i ma swoje wartości, 
a co jeszcze musi być poprawione. I tu niespodzianie przyszła nam pomoc bardzo 
ciekawa, bardzo wyjątkowa, której się nie spodziewaliśmy. Prawo miłości – to 
jest najtrudniejsze prawo, bo jest ono jak gdyby bez kresu. Nie można właściwie 
powiedzieć, dokąd ono sięga i kiedy osiąga miarę. Nigdy nie ma pełnej miary 
miłości, bo Bóg w swej miłości jest niezgłębiony, a nas czyni uczestnikami tej 
niezgłębionej miłości. Dlatego przekazuje nam takie wartości, które są niewyczer-
palne w życiu ludzkim.

Niedawno okazało się, że i my teoretycznie może pojmowaliśmy miłość, 
szczególnie społeczną, wobec bliźnich, a zwłaszcza wobec nieprzyjaciół. Łatwo 
jest powiedzieć: ja nie gniewam się na niego, ja tylko z nim nie rozmawiam i nie 
chcę mieć z nim nic wspólnego. To łatwo powiedzieć. I my niekiedy w takich sy-
tuacjach uważamy się za rozgrzeszonych. A tymczasem taka norma będzie murem, 
który wyrośnie między ludźmi – murem nie do przebycia. A Bóg takich murów, 
Najmilsze Dzieci, nie toleruje. On zawsze pragnie, byśmy przekraczali wszystkie 
przeszkody, byśmy przezwyciężali samych siebie.

Doskonałym uzupełnieniem naszego rachunku sumienia był apel polskich 
biskupów do episkopatów całego świata. Będąc na Soborze, bardzo często pytani 
byliśmy przez biskupów o Sacrum Poloniae Millennium, czyli o ten wielki jubile-
usz Tysiąclecia Chrztu Polski. Zainteresowanie było tak wielkie, że postanowili-
śmy wystosować do episkopatów całego świata odpowiednie listy. W tych listach 
informowaliśmy o naszym Tysiącleciu Chrztu i prosiliśmy o modlitwę w intencji 
Kościoła świętego w Polsce. Jedna była trudność, że pisząc te listy musieliśmy do-
tknąć pewnych elementów historycznych. Było to konieczne szczególnie w liście 
Episkopatu Polski do biskupów niemieckich3.

Zrozumiała rzecz, te dziesięć wieków współżycia bardzo często były wieka-
mi męki, niesłusznie niekiedy nam zadawanej, a przez nas ucierpianej. Musieliśmy 
to wszystko powiedzieć i powiedzieliśmy. Nie wypadło to najlepiej, ale było przy-
jęte dobrze. Owszem, wywołało ze strony biskupów katolickich w Niemczech 
przyznanie, że Naród niemiecki wyrządził Narodowi polskiemu wiele krzywd 
i że w imię Narodu niemieckiego wyrządzono wiele krzywd Narodowi polskiemu. 
To nie jest łatwe przyznanie, a jednak spowodowaliśmy je naszym listem.

Wy wiecie, Dziewczęta i Chłopcy, że jak nieraz wygarniecie tak z całej du-
szy swojej serdecznej koleżance czy koledze, to potem mówicie: no, przepraszam 
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cię. Chociaż sobie myślisz: ty, łajdaku jeden, nie zasługujesz na to, żebym ja cię 
przepraszał. Ale jeżeli jesteśmy dobrymi pedagogami, jeżeli chcemy dobrego re-
zultatu, to musimy zagrać w ten sposób. Wygarnąłem ci, więc cię przepraszam. 
Mamusia nieraz tak robi. Gdy córce czy synkowi powie „paternoster”, verba veri-
tatis4, [potem] ostatecznie mięknie jej serce. I myśmy też tak zrobili. A ponieważ 
nikt na tym świecie nie jest bez grzechu, dlatego i myśmy sobie po chrześcijańsku 
powiedzieli: przepraszamy i prosimy o przebaczenie.

I tutaj jest ta pointa najtrudniejsza, jak gdyby szczyt chrześcijaństwa. Chrystus 
Pan sam o tym nieraz mówił, że nie wystarczy kochać tych, którzy nas kochają, 
zapraszać na ucztę tych, którzy nas ugoszczą, bo nic nie zyskujemy. Ale „miłujcie 
nieprzyjaciołyv wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a mó-
dlcie się za prześladujących i potwarzających was”. To jest szczyt chrześcijaństwa 
i to jest warunek postępu społecznego. Dopiero tutaj otwierają się te wielkie wrota 
ku przyszłości, ku postępowi. Dopiero tutaj zwalcza się jakąś sklerozę indywidu-
alną i społeczną. Dopiero tutaj rodzi się nadzieja na lepszą przyszłość, gdy otwie-
ramy przed ludźmi takie perspektywy.

Przypomnę Wam umiłowanego mojego autora, Eugeniusza Małaczewskiego. 
Był to młody żołnierz, który oddał swoje życie na polu chwały. Umarł z ran, do-
znawszy wielkich krzywd od nieprzyjaciela. Ale zanim umarł zapisał w niewiel-
kiej książeczce Koń na wzgórzu swoje refleksje na temat duchowości Narodu. 
Na Polskę szła wielka nienawiść – teoretyczna, doktrynalna i społeczna. Trzeba 
było zająć stanowisko. Małaczewski rozważał, czy nienawiść można zwalczyć 
i jak. Chyba tylko większą nienawiścią. A jeżeli to będzie tak wielka nienawiść, to 
czym ją zwalczyć? „Chyba największą z wielkich nienawiści – pisze Małaczewski 
– można by zwalczyć największą nienawiść”. Ale tu, jak gdyby już kres, nie stać 
nas na większą nienawiść. Wtedy trzeba użyć innej broni – zło dobremv zwyciężać.

Tu pozwolę sobie uzupełnić słowami świętego Pawła: „Bo tak czyniąc, wę-
gliv żarzących nasypiesz na głowę przeciwnika swego”.

I my tego nieraz doświadczamy, gdy umiemy przebaczyć naszym winowaj-
com. Oni się wtedy bardziej głupio czują, niż gdybyśmy im wygarnęli całą praw-
dę. Najgorszego człowieka skuteczniej zwycięża się miłością niż nienawiścią. I od 
tego zależy postęp świata.

To świadczy o tym, że Chrystus jest Ojcemv przyszłego wieku. Bo prawo 
nienawiści uśmierca wszystko. Glob zamienia się w krainę śmierci. A nowe życie 
wymaga nowych wartości. Nowe życie rodzi tylko miłość, ta większa jeszcze, ta 
największa, ta, która źródło może mieć tylko w Bogu, który jest Miłością. Deusv 
Caritas est! I tylko wtedy jest możliwy wszelki postęp osobisty, indywidualny, spo-
łeczny, i w rodzinie, w dziedzinie zawodowej, w dziedzinie pracy ludzkiej, w dzie-
dzinie gospodarczej, politycznej, wszechświatowej, w całej rodzinie ludzkiej.

I to było uzupełnienie dla naszego rachunku sumienia. Nie dziwimy się lu-
dziom, którzy nie przyznają się do Chrystusa i którzy uprawiają tak zwany ate-
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izm albo nacjonalistyczny, albo też etatowy, bo i taki istnieje dzisiaj, nie dziwimy 
się, że oni tego nie zrozumieli. Ale zdaje się, że katolicy w Polsce to zrozumieli 
i uznali, że to jest konieczne uzupełnienie dla naszego rachunku sumienia z okazji 
Wielkiej Nowenny, jeśli my, Naród młody, Naród wielkich ambicji, mamy wejść 
w nowe wiary tysiąclecie za Chrystusem, Ojcem przyszłego wieku.

Rzecz znamienna, że właśnie te prawdy tak wspaniale zrozumiała młodzież 
polska. Jeżeli przeglądam korespondencję w tej sprawie, która w wielkich ilo-
ściach napłynęła do mnie, to widzę, że w tych listach przeważają listy młodzieży. 
I ta młodzież, tak jej jestem za to wdzięczny, usiłuje mnie pocieszać, żebym się 
za bardzo nie smucił. Tak bym chciał im powiedzieć, że się nie smucę, bo miłują-
cym Boga wszystko pomaga do dobrego5. Ostatecznie, każdy smutek w radośćv 
się odmienia. A my, w krótkim czasie mieliśmy możność poznać, że nie drogą 
kłamstwa, przeinaczenia faktów, nie drogą jakiejś zaciętości, gwałtu, przymusu, 
ale drogą tej społecznej miłości rozwiązuje się największe nawet trudności i prze-
ciwności. Rozwiązanie najtrudniejszych problemów możliwe jest przez wielką 
miłość. Ona zwycięża w najtrudniejszych sytuacjach.

Ojciec Święty Jan XXIII, mówiąc o tak zwanym dialogu w świecie współcze-
snym, zachęcał: nie zamykajcie ust, nie zamykajcie serc, otwórzcie życzliwie usta, 
przez które będą przemawiały życzliwe serca. Więcej zrozumieją.

„MŁODZIEŻ WIERNA CHRYSTUSOWI”

Jestem przekonany, że Wy to rozumiecie, Droga Młodzieży Katolicka, i Wy 
z waszych biskupów się nie gorszycie, chociażbyście wielu rzeczy zrozumieć nie 
mogli w tym skomplikowanym świecie współczesnym, który wymaga nie tylko 
odpowiedniej wiedzy, ale i doświadczenia wszystkich wartości.

Jestem przekonany, że skoro Wy przed maturą przychodzicie tutaj, to bodajże 
i dlatego, jak powiedzieliście, żeby mnie zapewnić, że rozumiecie i Prymasa, i bi-
skupów polskich. Muszę Wam za to podziękować. To jest krzepiące, pocieszające. 
To jest dowód, że na młodzież polską można liczyć, że to jest młodzież przyszło-
ści. Ona na pewno w wiary nowe tysiąclecie pójdzie za Chrystusem, który jest 
zawsze Ojcem przyszłego wieku. „Bo niebo i ziemia przeminąv, a słowa Moje nie 
przeminą”.

To jest prawda Polski milenijnej. Myśmy się przyglądali tej prawdzie młodej 
Polski, tej prawdzie młodych pokoleń, do dziewiętnastego roku życia, które sta-
nowią w Polsce 40 procent ludności. Przyglądaliśmy się tej młodzieży, zwłaszcza 
w czasie milenijnych uroczystości w Gnieźnie i w Poznaniu, gdy w dniu dla siebie 
przeznaczonym młodzież zapełniła Bazylikę Prymasowską w Gnieźnie, bo i tutaj 
na gwałt telefonowano do mnie, żebym przyjechał i chociaż zobaczył, ile ich tam 
jest. No, nie mogłem. Helikoptera nie mam, nie zdążyłbym. Ale później widzia-



504

1966, kwiecień

łem to w drodze z Gniezna do Poznania, gdy w dniu 16 kwietnia po zakończeniu 
uroczystości w Bazylice Prymasowskiej zdążaliśmy do Poznania. Na całym szlaku 
54 kilometrów drogi wypełnione były niekończącym się niemal łańcuchem dzieci 
i młodzieży, w tak olbrzymich gromadach, że zastanawialiśmy się, skąd ta ziemia 
Popiela i Piasta tyle ma młodzieży. A jednak ma. I tak ta młodzież i nam towa-
rzyszyła cały czas, że niemal nie mogliśmy wjechać do Poznania, tak jej pełno 
było na ulicach. A gdy w niedzielę, po zakończeniu uroczystości w archikatedrze 
poznańskiej chcieliśmy wrócić do Gniezna, też było trudno wyjechać, bo ogromna 
masa kilku tysięcy akademików zatrzymała nas w drodze i nie było żadnej siły, 
żeby się przez tę rzeszę przebić, prawdziwie „caritas urget” – miłość przynagla. 
Żadne perswazje, żadne prośby, nic nie pomagały. Krzyczeli, śpiewali, powiadali: 
Kościół jest obecny w świecie współczesnym, w tym świecie akademickim. Nie 
ma na to rady. Gdyby nie późna noc, to byśmy zapewne się nie rozstali.

Tak wygląda postawa młodzieży współczesnej, która chociażby nie miała 
głębszych doświadczeń religijnych, ma tę zdrową intuicję. Intuicję chrześcijańską 
i humanistyczne wyczucie, czego potrzeba współczesnemu światu po tych bole-
snych doświadczeniach, po fantastycznych wprost rozczarowaniach, po zawaleniu 
się wszystkich nadziei czysto materialnych. Młodzież czuje, skąd przyjdzie do niej 
zbawienie.

I w imię tego zmysłu Bożego Wyście tutaj przyszli do waszego Prymasa 
i pragniecie uprosić błogosławieństwo na wasze zmagania się o świadectwo doj-
rzałości. A ja Was całym sercem tu witam i raduję się waszą obecnością. Dziękuję 
Wam za kwiaty i za śpiewy, za serca, za wasze najlepsze uczucia, którymi darzycie 
nas. Pragnę Was zapewnić, iż modlić się będę za Was całą siłą i będę Wam całym 
sercem błogosławić.

Na koniec dodam Wam troszkę otuchy na te trudne chwile, które idą. Gdy ja 
przygotowywałem się w 1929 roku do egzaminów doktorskich na [Katolickim] 
Uniwersytecie Lubelskim, drukowałem wtedy swoje tezy do egzaminu doktor-
skiego. Przychodziłem do takiego drukarza, który był troszkę filozofem. Patrzy 
na mnie kiedyś i mówi: Co ksiądz taki smutny? Niech się ksiądz nie martwi. – I za-
czął mi wymieniać różne nazwiska. I powiada tak: X, Y – doktor? – A no, doktor. 
Z – doktor? – No, doktor. A ten M, W – doktor? – No, doktor. Widzi ksiądz, to 
ksiądz nie jest przecież najgorszym cymbałem, żeby ksiądz doktoratu nie zdał. – 
Tak mnie tym przekonał, że uwierzyłem, no i jakoś zdałem.

I Wy tak myślcie o sobie, że przy rzetelnej pracy, przy należytym wysiłku 
na pewno nie jesteście największymi cymbałami. Nie chciejcie myśleć zarozumia-
le, że w ogóle jesteście największymi, nawet w tej kategorii, bo to będzie pycha. 
Myślcie pogodnie, myślcie ufnie, bo przy rzetelnej pracy, przytomności umysłu i do-
brej woli, przy rzetelnej modlitwie i błogosławieństwie na pewno osiągniecie dobre 
rezultaty. A gdyby się komuś nie udało, to z pretensją niech przychodzi do mnie.

A teraz Wam pobłogosławię.
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Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.

1 Por. Mt 5,18.
2 Por. J 6,68.
3 Ksiądz Prymas mówi o Orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich.
4 „Paternoster” – potocznie: reprymenda, pouczenie; verba veritatis – słowa prawdy. 
5 Por. Rz 8,28.
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ŚWIĘTY WOJCIECH NA DROGACH TYSIĄCLECIA

Gniezno, Bazylika Prymasowska, uroczystość świętego Wojciecha,  
24 kwietnia Roku Milenijnego 1966

Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Biskupi,
Kapituło Prymasowska Katedralna,
Duchowieństwo Miasta i Archidiecezji,
Wierny Ludu Boży, Umiłowani Pielgrzymi!

Przed chwilą diakon odczytał nam wyjątek z Ewangelii przeznaczonej na uro-
czystość świętego Wojciecha1. Pozwólcie, że przypomnę jedno zdanie, które uczy-
nimy osnową naszego rozważania: „Jeśli ziarno pszeniczne, rzucone w ziemię, nie 
obumrze, samo pozostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi”.

Słowa te zapisał święty Jan. Wiemy dobrze, że Chrystus Pan odnosił je 
przede wszystkim do siebie. Poparł je czynem – On, Pan i Władca życia – przy-
szedł na świat, abyśmy życie mieli i obficiej mieli, aby życie nasze nie kończyło 
się tutaj, abyśmy odchodzili z ziemi w znaku wiary w zmartwychwstanie i w ra-
dość, której nie będzie końca. Zwiastun Bożej radości i pokoju, Głosiciel i Dawca 
życia, wypowiedział słowa, które odnosił przede wszystkim do siebie i które naj-
pierw sam wypełnił.

DZIEJE ZIARNA PSZENICZNEGO RZUCONEGO W ZIEMIĘ

Ziarno pszeniczne rzucone w ziemię musi obumrzeć. Wy, Umiłowani Rolnicy, 
którzy poświęcacie ziarno wyjęte z waszych spichlerzy, by wrzucić je w błoto ziemi, 
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dobrze wiecie, że tylko za taką cenę – poświęcenia ziarna, można mieć nadzieję 
na nowy plon. Niepokoicie się, gdy nie wschodzi, bo byłby to dowód, że nie obumar-
ło. Ale gdy wschodzi, gdy widzicie zieloną ruń, wiecie, że obumarło i wróżycie sobie 
wiele owocu. Z tego porównania, które przytoczył baczny Obserwator spraw tej zie-
mi, Jezus Chrystus, snujemy myśli użyteczne i dla nas. Ileż nadziei budzi maleńkie 
ziarenko, a cóż dopiero Owoc żywota Maryi, Jezus Chrystus. Ten, który przyszedł 
na świat, abyśmy życie mieli i obficiej mieli! I oto On sam skazuje się dobrowolnie 
na śmierć, wiedząc dobrze, że Jego obumarcie na krzyżu, wiele owocu przyniesie.

Gdy maleńka gromadka świadków śmierci Chrystusa patrzyła spod krzyża 
kalwaryjskiego na gasnące Życie, może wydawało się, iż wszystko skończone: 
„A myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela!”2. I my, gdy nieraz patrzy-
my na gasnące oczy naszej ukochanej matki czy drogiego ojca, lub przedwcześnie 
gasnące dzieci, może łamiemy dłonie, myśląc: wszystko skończone! Ból zamyka tę 
świadomość, że dla tych, którzy wierzą w Boga, życie nie ustaje, tylko się odmienia.

To samo wiedziała na Kalwarii Matka Boga żywego, gdy patrząc na gasnące 
oczy umiłowanego Syna, rozważała w duszy swej, co był powiedział: „Potrzeba, 
aby Syn Człowieczy był pojmany, wydany w ręce pogan, aby był ubiczowany 
i ukrzyżowany, ale trzeciegov dnia zmartwychwstanie”. Tak też się stało. Wiedząc 
o tym, stała pod krzyżem spokojnie, ufnie patrząc w przyszłość, Matka Bolesna 
i Zwycięska, której błogosławiony Owoc żywota obumierał na krzyżu.

Naprzód na Nim sprawdziło się owocne obumarcie „ziarna pszeniczne-
go” rzuconego w ziemię. Owocowanie Chrystusowej śmierci spełnia się dalej 
w Kościele Bożym. Kościół Boży wtedy dopiero zaczął żyć, rozwijać się i potęż-
nieć, gdy Chrystus obumarł na krzyżu. W Kościół urodzony na Kalwarii wstąpiło 
życie Boga-Człowieka, który – jak wiemy z pouczeń Soboru Watykańskiego II 
– jest słodką tajemnicą żyjącego i uświęcającego wszystko Kościoła. Od tego mo-
mentu Kościół przedziwnie umacnia się i rozwija. I wiemy, że bramyv piekielne 
nie zwyciężą go, bo w Kościele żyje Chrystus, który więcej nie umiera, nad którym 
śmierć więcej mocy nie ma. Mówi On do wszystkich: „Jam jest Zmartwychwstanie 
i Życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie”3. Oto tajemnica śmierci 
i owocowania Chrystusa! Prawdziwie wypełnił, co zapowiedział, że „jeśli ziarno 
pszeniczne rzucone w ziemię obumrze, wiele owocu przyniesie”.

DZIEJE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, ZIARNA PSZENICZNEGO  
KOŚCIOŁA W POLSCE

Dzieci Najmilsze! To, co Chrystus uczynił na sobie, powtarza się w naszym 
życiu. Wystarczy, że w tej chwili, w uroczystość świętego Wojciecha, wywołam 
jego postać przed wasze oczy. W roku Tysiąclecia Chrztu Polski, nie gdzie indziej, 
tylko właśnie tutaj, na Wzgórzu Lecha, jesteśmy świadkami przedziwnych dziejów 
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świętego Wojciecha przez dziesięć wieków. Nieraz pisarze życia Wojciechowego 
pozwalają sobie na stwierdzenie, że życie to było tajemnicze, bo wszystko w nim 
było trudne i zda się nieudane. Najpierw młody człowiek, wykształcony jak mało 
kto w owych czasach, i na dworze biskupa magdeburskiego, i w Rzymie w klasz-
torze benedyktyńskim, i na dworze Ottona III. Potem młody biskup Pragi, trzy-
krotnie zmuszony do opuszczenia swojej stolicy, bo nauka jego i wymagania, jakie 
stawiał ludowi, nie podobały się owczarni, której był pasterzem.

W życiu swoim doznał straszliwych krzywd, wymordowano mu całą ro-
dzinę. Był człowiekiem, za którym szły same tylko krzyże. Wreszcie, gdy stracił 
już wszystkie nadzieje, że zdoła pełnić obowiązki biskupa Pragi, uprosił od Ojca 
Świętego pozwolenie, aby mógł udać się na misje. Rozpoczyna nowy okres życia. 
Idzie przez Węgry i przez Polskę, trafia do Gniezna. Tu spotyka się z przyjacielem 
swoim, Bolesławem Chrobrym, i stąd rusza dalej, pod Gdańsk. Po kilku zaledwie 
podjętych wysiłkach ewangelizowania Prusów pada na Wybrzeżu Bałtyckim. Ciało 
jego Bolesław Chrobry przywozi – jak głosi tradycja – naprzód do Trzemeszna, 
a później składa tutaj, na Wzgórzu Lecha, w specjalnie wybudowanej dla tego celu 
świątyni, ku uczczeniu wielkiego Przyjaciela, Męczennika, który duszę swą oddał 
za prawdę Chrystusową.

Jak widzimy, życie Wojciecha to prawdziwa droga krzyżowa! Jego śmierć 
przedwczesna, zdawałoby się, przekreśliła całe jego życie. Może ktoś pomyśleć, 
na cóż ta strata? Może ktoś zapytać: Czy roztropnie postąpił? Można bardzo różnie 
oceniać jego życie. Jeszcze dzisiaj, po dziewięciu wiekach, badacze przeszłości 
polskiej i pisarze zajmujący się życiem świętego Wojciecha różne sądy wydają. 
Niektórym się wydaje, że można było inaczej pokierować misją pruską, że nale-
żało otoczyć Misjonarza wojskiem Chrobrego, jak się niekiedy sugeruje. Może 
wtedy powiodłoby się lepiej.

Ale jak mówią nam przekazy historyczne, Wojciech chciał iść na Wybrzeże 
Bałtyckie do Prusów bez wojska Bolesława Chrobrego. Chciał iść tylko z krzy-
żem. Pragnął zaznaczyć, że moc krzyża, który jest miłością, ma przede wszystkim 
przemawiać przez miłość. Jakże to było słuszne, zwłaszcza wobec późniejszych 
dziejów tej krainy. Wiemy przecież, że później przyszli tam misjonarze z mie-
czem i nic nie zdziałali, prócz nienawiści, którą wzbudzili do siebie, i tragicznych 
wspomnień. Jeszcze i dzisiaj mrożą one krew w żyłach, gdy czytamy dzieje za-
konu krzyżackiego na tym terenie, na którym apostołował przedtem bezbronny 
Wojciech jedynie krzyżem. Wolał raczej paść, mając w ręku tylko krzyż, aniżeli 
otoczyć się siłą zbrojną. My wiemy, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie, 
i że użycie siły zbrojnej bardzo często obraca się przeciwko tym, którzy sile za-
ufali. Złość wyzwolona z nieopanowanego serca ludzkiego najbardziej poniewiera 
tego człowieka, który się nieopanowanej złości poddał.

Śmierć Wojciecha była podobna do śmierci Chrystusa na krzyżu. „Jako 
Baranek na zabicie był wiedziony, a nie otworzył ust swoich...”4. I właśnie ta 
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śmierć na Wybrzeżu Bałtyckim, pod dalekim Gdańskiem, była owocna jak ob-
umarcie ziarna pszenicznego. Jej owocowanie widzimy wyraziście szczególnie 
dzisiaj, gdy w naszych milenijnych wspomnieniach rozważamy, jak stało się ono 
„nasieniem chrześcijan”. Może za cenę tej krwi, ofiary i wyrzeczenia my wszyscy 
jesteśmy dzisiaj wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. 
Kto wie, Najmilsze Dzieci, jak wyglądałyby dzieje chrześcijaństwa w Polsce, tak 
przecież jeszcze wówczas młodego, i dzieje polskiej organizacji kościelnej, gdy-
by tej śmierci nie było! Wojciech umiera zaledwie w trzydzieści lat po chrzcie 
Mieszka i jego drużyny. Wiemy z kronik, że samotna śmierć Wojciecha, 
na Wybrzeżu Bałtyckim, poruszyła cały ówczesny świat kulturalny i skierowa-
ła oczy na Gniezno, gdzie spoczęły ofiarne, męczeńskie zwłoki Apostoła Prus 
i Patrona Polski dzisiejszej.

Oto jego owocowanie. Wojciech wszedł przez swoją śmierć w dzieje Kościoła 
katolickiego w Polsce. Ale nie tylko! Wszedł również w dzieje Narodu ochrzczo-
nego. Pozwólcie, Najmilsze Dzieci, że przytoczę przynajmniej kilka fragmentów 
z tych dziejów, które wiążą się konsekwentnie z dziejami Kościoła w Polsce. Są 
one widocznym owocowaniem obumarłego na Wybrzeżu Bałtyckim Apostoła, 
którego śmierć wiele owoców przyniosła Narodowi polskiemu.

PRZEDZIWNE DZIEJE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W KOŚCIELE  
I W NARODZIE POLSKIM

Umarł samotnie, ale grób jego do dziś dnia jest sławny. Tak było od początku. 
Co dzieje się przy jego grobie? Święty Wojciech ginie na Wybrzeżu Bałtyckim, 
w roku 997, ale już w trzy lata po jego śmierci grób jego staje się sławny. Znajdował 
się od początku tutaj, na podgrodziu – jak twierdzą historycy – może w pierwszej 
Mieszkowej świątyni drewnianej, a może była to już pierwsza romańska świą-
tynia katedralna, której relikty znajdujemy, a które można dziś oglądać w pod-
ziemiach bazyliki gnieźnieńskiej. Właśnie dlatego odsłoniliśmy je na Tysiąclecie 
Chrztu Polski, aby cały świat mógł zobaczyć chlubną przeszłość Narodu polskie-
go. Po to zregotyzowaliśmy bazylikę na Tysiąclecie Chrztu, po to również odko-
paliśmy pracowicie podziemia, po to wywoziliśmy góry gruzów spod posadzki 
dzisiejszej bazyliki, aby dotrzeć do serca naszej dziejowej przeszłości, zobaczyć 
ją, wydobyć na światło i pokazać obywatelom Polski, a także tym, którzy chcieli 
do Polski przybyć. Przeszłość nasza budzi bowiem szacunek dla dziejowych szla-
ków Narodu polskiego, Narodu ochrzczonego.

Najmilsze Dzieci! Ciąg, który zaczął się od śmierci Wojciechowej i trwał 
przez dziesięć wieków, spotęgowany w okresie naszych uroczystości milenijnych 
i Wielkiej Nowenny, trwa do dziś, o czym świadczy wasza tu obecność. Pragnęliśmy, 
aby w uroczystościach Świętowojciechowych Roku Milenijnego wzięli udział 
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i nasi Rodacy z zagranicy, aby poczuli się z nami jednym Narodem, chociaż żyją 
w rozproszeniu. To ich i nasze pragnienie nie mogło się na razie spełnić.

Myślą sięgamy dziś do roku tysięcznego, gdy na Wzgórze Lecha, przez 
Ostrów Lednicki, przybył z Bolesławem Chrobrym imperator rzymski Otton III 
otoczony dworem papieskim, wysłannikami Sylwestra II. Przybył z nim niemalże 
cały kwiat ówczesnej kulturalnej Europy. Był to tak zwany Zjazd Gnieźnieński. 
Patrząc, jak wysłannicy papieża, dwór Ottona i Bolesława Chrobrego zginali 
swoje kolana przed skromnym Biskupem Pragi, zamordowanym pod Gdańskiem 
przez nienawiść i ciemnotę Prusów, rozumiemy, że ta postać przez śmierć swoją 
wiele owocu przyniosła. Chociaż poza kilku historycznymi zapiskami nie mamy 
innych śladów słynnej pielgrzymki Ottonowej, to jednak wiemy, że wielkie dzieło 
roku tysięcznego zaważyło wybitnie na dalszych dziejach Kościoła katolickiego 
w Polsce. Już wtedy oczy całego świata katolickiego zaczęły uważniej patrzeć 
na lud, który dochodził do swej świadomości narodowej, który tworzył własną 
państwowość i zaczynał iść równym krokiem przez swe dzieje, błogosławiony 
przez biskupów i kapłanów Kościoła katolickiego. Właśnie w roku tysięcznym, 
tutaj, na Wzgórzu Lecha, ogłoszono uchwały i decyzje papieża Sylwestra II, mocą 
których powstała w Polsce niezależna metropolia gnieźnieńska, w skład której 
weszły cztery diecezje: Gniezno, Kołobrzeg, Wrocław i Kraków. W ten sposób 
Polska tu, przy grobie świętego Wojciecha, zaledwie w 34 lata po swoim Chrzcie, 
otrzymuje już niezależną organizację kościelną, z arcybiskupem gnieźnieńskim 
na czele. To jest owoc, który przyniosło Wojciechowe „ziarno pszeniczne” ob-
umarłszy w ziemi polskiej tam, pod Gdańskiem, na Wybrzeżu Bałtyckim.

Mówiłem, że prawie nie ma przekazów historycznych dla [tego] wielkiego 
momentu dziejowego. Muszę nieco się poprawić. Owszem, jest najbardziej auten-
tyczny przekaz historyczny z tamtych czasów. Oto stojące przed waszymi oczyma 
w relikwiarzu ramię świętego Wojciecha. Oto najbardziej autentyczny świadek 
odległych dziejów! Poza nim pozostały może tylko kamienie, które znajdujemy 
w podziemiach Bazyliki Prymasowskiej.

Gdy Otton III żegnał Gniezno i dwór Bolesława Chrobrego, nasz mężny król, 
organizator państwowości Polski chrześcijańskiej, jako najcenniejszy dar dał ra-
mię świętego Wojciecha dla swego przyjaciela imperatora rzymskiego. Święty 
Męczennik był również serdecznym przyjacielem Ottona III. Cesarz zawiózł ra-
mię do Rzymu i umieścił na wyspie na rzece Tyber, w kościele pod wezwaniem 
Świętego Bartłomieja. Przebywało ono tam przez wiele wieków. Dopiero za cza-
sów kardynała [Augusta] Hlonda, po strasznym świętokradztwie, jakie miało tu 
miejsce, Ojciec Święty Pius XI zwrócił ramię Wojciechowe kardynałowi Hlondowi, 
który po dziewięciu wiekach przywiózł je do Gniezna. My oprawiliśmy to ramię 
świętego Wojciecha w relikwiarz, ku upamiętnieniu Tysiąclecia Chrztu Polski.

Jest to więc autentyczny świadek tych odległych czasów, gdy w roku tysiącz-
nym Wzgórze Lecha wypełnione było przedstawicielami całej współczesnej kul-
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turalnej Europy: z dworu papieża Sylwestra II, z dworu Ottona i jego magnatów 
będących na dworze cesarza, oraz drużyn Bolesława Chrobrego. Dzisiaj z wielką 
czcią, idąc przez sławne miasto Gniezno, „gniazdo” naszego chrześcijaństwa i pol-
skiej państwowości, nieśliśmy ramię na Wzgórze Lecha. Przynieśliśmy je w to 
samo miejsce, po którym chodził za życia Wojciech przed odejściem na misje pru-
skie. Przemierzał krokami teren bazyliki, ówczesnej świątyni, i grodu Chrobrego, 
błogosławiąc lud tym ramieniem. Może ta ziemia jeszcze zachowała gdzieś głębo-
ko ślady bezpośrednich kontaktów świętego Męczennika.

Najmilsze Dzieci! Ziarno pszeniczne wrzucone i obumarłe w polskiej zie-
mi nie zostało samo. Przyniosło wiele owocu w nas wszystkich, którzy dzisiaj 
w Polsce żyjemy. Jesteśmy wszyscy błogosławionym owocem nie tylko wspania-
łej daty Chrztu Polski – 14 kwietnia 966 roku – ale i drugiej daty: roku tysiączne-
go, kiedy to miał miejsce Zjazd Gnieźnieński, pielgrzymka Ottona III do grobow-
ca świętego Wojciecha. Gniezno stało się i matką państwowości polskiej, i matką 
kościołów polskich, matką wszystkich diecezji, które w następstwie powstawały 
później, pod wpływem i przy współpracy arcybiskupów gnieźnieńskich.

W tym duchu staraliśmy się obchodzić święte Tysiąclecie Chrztu Polski. 
Dlatego w dniu 14 kwietnia roku Pańskiego 1966 przybyli tutaj wszyscy biskupi 
całej Polski, aby uczcić to wyjątkowe zdarzenie – Sacrum Poloniae Millennium, 
i aby właśnie tutaj, przy Wojciechowym ołtarzu, odśpiewać wielkie „Te Deum” 
Narodu polskiego.

NASZE OWOCNE OBUMIERANIE SOBIE

Pozwólcie, Dzieci Najmilsze, że od rozważań tak odległych, przejdę do nas, 
tu obecnych, spadkobierców pracy dziesięciu wieków Kościoła – od momentu 
pierwszego chrztu, aż do chrztu, który miał miejsce w samo Tysiąclecie Chrztu 
Polski, gdy małe chłopię otrzymało w tej bazylice imię Mieszka. Może później 
jeszcze inni młodzi Polacy wyszli stąd na ramionach swoich chrzestnych rodziców, 
obarczeni tym zaszczytnym milenijnym imieniem. Bardzo zachęcam duchowień-
stwo mej archidiecezji, aby tym imieniem chrzcili jak najwięcej młodych Polaków, 
którzy w roku Tysiąclecia ujrzą światło dzienne. Zawsze, oczywista, za zgodą ich 
rodziców. W Warszawie ochrzciłem małą dziewczynkę, której za zgodą rodziców 
nadałem imię [Agnieszka] Ewa – Millennium5. Rodzice bardzo się tym cieszyli.

Dzieło umierającego nad Wybrzeżem Bałtyckim Apostoła Prus, Patrona tej 
bazyliki, miasta i archidiecezji, głównego Patrona Polski, całe owocowanie na nas 
spłynęło. Inaczej nie stalibyśmy dziś tutaj. Prawdopodobnie zabrakłoby nam wia-
ry, wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, gdyby nasze życie nie było 
użyźnione męczeńską krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, wylaną na krzyżu, 
i krwią Jego apostołów, w szeregu których stanął również święty Wojciech.
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Jeśli śmierć Chrystusa na krzyżu wydała tak wspaniałe owoce, jeśli tak potężne 
są skutki męczeńskiej śmierci Wojciecha, to czyż nie jest to świadectwem, że nasze 
obumieranie w Chrystusie Jezusie może być owocne? I nasza śmierć powinna być 
równie pełna nadziei, że jeśli nasze ziarno pszeniczne obumrze sobie, to w Chrystusie 
Jezusie wiele owocu przyniesie. Owoce przyniesie męczeństwo dnia każdego i każ-
dej chwili, męczeństwo naszego powołania i posłannictwa, męczeństwo naszej wia-
ry, którą musimy mężnie wyznać przed ludźmi, w nadziei, że i Chrystus wyzna nas 
przed Ojcem naszym, który jest w niebie. Przyniesie owoc męczeństwo powołania 
biskupów, kapłanów i zakonników; męczeństwo matek rodzących we krwi, ojców 
trudzących się w pocie czoła; męczeństwo rolników, użyźniających ziemię miło-
ścią swej pracy i potem własnych dłoni; męczeństwo walki z sobą, przezwycię-
żania samego siebie, powściągania języka, najrozmaitszych popędów, namiętności 
i skłonności. Czyż to wszystko, Najmilsze Dzieci, nie wyda owocu stokrotnego?!

JAKICH LUDZI POTRZEBA DZIŚ POLSCE I ŚWIATU

Na tym polega wartość chrześcijaństwa w naszym życiu osobistym, w życiu 
rodzin i narodów, że świat coraz bardziej przekonuje się, iż potrzeba mu takich 
zwycięzców Bożych, którzy będą szli przez ziemię jak Chrystus, jak Wojciech – 
cicho i pokornie. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu takich ludzi, którzy nie grożą, 
nie złorzeczą, nie biją i nie wymyślają, ale błogosławią i błogosławieństwem zie-
mię zdobywają.

Przekonaliśmy się już niejednokrotnie, jak nieskuteczne są wszystkie środki 
przymusu i gwałtu, nieustanne naciski na ludzi, aby złamać ich wolę, [zniewolić] 
umysły, podporządkować własnym planom i zamierzeniom, przechodząc do po-
rządku dziennego nad ich osobowością i godnością ludzką. Nie w ten sposób, 
nie siłą, nie gwałtem, ale postawą szacunku dla człowieka i uznania praw osoby 
ludzkiej posiądzie się ziemię. Tylko tą drogą umacnia się swoje znaczenie i wpływ.

Pomyślcie, Dzieci, jak bezbronny jest Kościół! Dlaczego? Bo bierze z miło-
ści Chrystusowej i chce ją Wam dać! My nic innego nie mamy Wam do dania, tylko 
miłość Bożą, z której rodzi się życie i świętość. A jednak, szanując Was, Najmilsze 
Dzieci, klękając przed Wami na kolana – jak czynimy to w Wielki Czwartek – mo-
żemy być spokojni o waszą wierność Bogu i Kościołowi, bo Wy wiecie, że pierw-
szą wartością, mocą i siłą, która idzie ku Wam od Kościoła, to właśnie cześć dla 
Was jako dla dzieci Bożych.

Świat współczesny coraz bardziej potrzebuje żywych przykładów miłości, 
zwycięzców Bożych, którzy będą szli przez ziemię w milczeniu, w poszanowaniu 
innych, nie złorzecząc, nie wygrażając, nie bijąc i nie stosując przemocy, ale służąc 
i miłując. Tamto wszystko chociaż byłoby „na żelazo i beton” marnieje i niszczeje. 
Pozostaje tylko człowiek Boży, dziecię Boże, które nie umiera, nad którym śmierć 
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mocy nie ma. Jeżeli świat współczesny woła dziś do Kościoła, aby był obecny 
w świecie współczesnym, to dlatego, że rozumie, iż potrzeba mu innego rodzaju 
ludzi, nie tyle silnych pięścią, ile mocnych sercem; nie tyle potężnych, ile miłu-
jących; nie tyle głośnych, ile uspokajających, którzy umieliby zniewagę znieść 
i ucierpieć w nadziei, że ich cierpliwość i spokój więcej owocu przyniesie.

Mógł był Chrobry obronić Wojciecha na Wybrzeżu Gdańskim, ale Wojciech 
nie chciał! Chrystus mówił do uczniów swoich, którzy chcieli Go bronić w ogro-
dzie Getsemani: Czyż myślicie, że gdybym zechciał, to Ojciec Niebieski nie przy-
słałby mi ku obronie hufców anielskich?! Ale nie o to idzie! Potrzeba, aby Syn 
Człowieczy umarł na Kalwarii. Potrzeba było, aby Wojciech umarł na Wybrzeżu 
Bałtyckim. Dopiero takie ziarno owoc stokrotny przynosi. I my, Najmilsze Dzieci, 
umierając w Panu, jesteśmy błogosławieni. Żyjąc w Panu i błogosławiąc, gdy nam 
złorzeczą, pokojem napełniamy ziemię i umacniamy rodzaj Boży.

WNIOSKI

Wyprowadzajmy wnioski: światu potrzeba dziś ludzi miłujących, zdolnych 
do miłowania Boga, rodziny, Narodu, swego powołania i zawodu, w domu, na uli-
cy, wszędzie. Światu potrzeba ludzi umiejących miłować. Światu potrzeba dziś 
ludzi zdolnych do ofiary i wyrzeczenia się siebie.

Ludzie mają wiele niepotrzebnych przyzwyczajeń i nałogów, których nie chcą 
opanować. W miarę, jak tym nałogom ulegają, stają się coraz słabsi. Głosi się dziś 
filozofię ustępstwa, jako krótszą drogę do spokoju. I my ustępujemy bardzo często 
przed sobą, poddając się najrozmaitszym złym nałogom i skłonnościom. Tymczasem 
dziś, więcej niż kiedykolwiek, potrzeba ofiary z samego siebie i sztuki wyrzekania 
się siebie. Światu potrzeba dziś ludzi rozumnych, opanowanych i spokojnych.

Najmilsze Dzieci! I jeszcze jednego potrzeba dziś światu: przebaczania i lu-
dzi umiejących przebaczać. To jest największe wymaganie na czasy dzisiejsze, gdy 
cały glob zdaje się być na wulkanie, jak na stogu słomy, gdzie wystarczy jedna 
zapałka nieroztropnie rzucona, by rozbudzić pożar. Tych materiałów łatwopalnych 
jest dziś, niestety, zbyt dużo! Jest ich za dużo w sercach, w myślach i w uczu-
ciach. Jakże trzeba być spokojnym, przytomnym i wyrozumiałym dla ludzi, dla ich 
chwilowych popędów, porywów i namiętności. Jakże musimy, Drodzy Ojcowie 
i Matki, niejednego nie dosłyszeć, niejedno przebaczyć i wyrozumieć, by utrzy-
mać pokój w sercu, w rodzinie, w mieście, w narodzie, w państwie, w Kościele, 
w świecie całym! Właśnie o takich ludziach mówi Chrystus i do takich się przyzna-
je: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi”6.

Pozwólcie, że zakończę swoje rozważania słowami, które czytano ongiś 
na uroczystość świętego Wojciecha. „Każdy kapłan z ludziv wzięty, dla ludzi jest 
postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby 



513

1966, kwiecień

też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on 
sam poddany jest słabości. Dlatego tak jak za lud, tak i za siebie składać winien 
ofiary za grzechy”. Pamiętajmy o tym, Dzieci Najmilsze. Ilekroć sami jesteśmy 
pełni niepokoju, gniewu i złości, pamiętajmy, że trzeba zapominać i szybko prze-
baczać. Błogosławieni pokój czyniący! – Błogosławieni cisi! 7. Tylko do takich 
ludzi należy świat i odnowa oblicza ziemi. Tylko tacy ludzie posiądą ziemię!

Gdy będziemy schodzili ze Wzgórza Lecha w milenijny odpust świętego 
Wojciecha, rozważajmy w sercu błogosławione owoce nawiedzenia, które miało 
miejsce w 997 roku, przez apostoła, świętego Wojciecha, który poszedł stąd nad 
Bałtyk, a wrócił jak męczennik. Złożony w podziemiach bazyliki, tu obumarłszy, 
wiele owocu przynosi. Wyproście sobie, Dzieci Najmilsze, wiele darów i łask, by-
ście i Wy, obumierając sobie, złym upodobaniom i skłonnościom, przynosili wiel-
kie owoce waszemu życiu osobistemu, waszej rodzinie, Narodowi, Kościołowi 
Tysiąclecia i Polsce milenijnej. Niech Was święty Wojciech otacza swoją opieką, 
a przez jego zasługi – niech Was Pan wysłucha. Amen.

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z wpisanym przez Księdza Prymasa tytułem kazania oraz ad-
notacją: „Tekst autoryzowany. W[arsza]wa, 30 IV [19]66. Red[akcja] M[aria] O[końska] † S.W.”.

1 MszRz (1965) – J 12,24-26.
2 BWuC 36 – Łk 24,21.
3 Por. J 11,25-26.
4 Por. Iz 53,7.
5 Zob. tekst nr 43.
6 Por. BWuC 36 – Mt 5,9.
7 Por. Mt 5,4.
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APEL JASNOGÓRSKI

Jasna Góra, 30 kwietnia 1966

W godzinie Apelu Jasnogórskiego przychodzimy do Ciebie, Matko nasza 
i Królowo, my Twoi słudzy i dzieci Twoje całkowicie Tobie oddane. Stajemy 
w tej chwili przed Twoim tronem, w przededniu wielkich uroczystości dziękczyn-
nych za Tysiąclecie Chrztu Polski, w przededniu Aktu oddania się całego Narodu 
w Twoją macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie na-
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szej, w przededniu wielkich znaków łaski Bożej nad nami i świadectwa naszej 
miłości, wierności i nadziei.

Pragniemy, Matko, abyś już teraz spojrzała na tych wszystkich, którzy pracować 
będą przez najbliższe dni ku chwale Trójcy Świętej przy Twojej pomocy. Prosimy 
Cię, Dziewico Wspomożycielko, abyś spojrzała na Ojca Świętego, który z daleka 
będzie nam błogosławił i modlił się wraz z nami. Spójrz na wszystkich biskupów 
całego świata, którzy pragnęli przybyć na Jasną Górę, na biskupów polskich, którzy 
tu podążają, na szeregi duchowieństwa ze wszystkich diecezji i rodzin zakonnych, 
na wszystkich, którzy podejmują trud pielgrzymki na Jasną Górę i na tych, którzy 
pracują dłonią, myślą czy sercem nad przygotowaniem uroczystości.

Pragniemy, Matko, otrzymać Twoje błogosławieństwo i Twój macierzyński 
uśmiech. Daj nam radość w trudzie pracy. Pomóż zwłaszcza tym, którzy przez 
wiele tygodni, miesięcy i lat pracują na rzecz tej chwili i są już bardzo utrudzeni 
i umęczeni. Prosimy Cię, Matko, dodaj nam wszystkim sił, pokoju i wewnętrznej 
radości, abyśmy służyli Tobie z ochotą i aby przez Ciebie Bóg w Trójcy Świętej 
Jedyny zebrał z naszej pracy, poświęceń i nadziei jak najwięcej chwały.

W ciągu tych najbliższych dni pragniemy wspólnie modlić się, pracować 
i cierpieć w tej intencji, aby jak najwięcej chwały spłynęło na Ciebie, Błogosławiona 
Maryjo, Królowo świata, Matko Kościoła i Królowo Polski. Spojrzyj na nas, 
na nasze dobre usposobienia, i spraw, abyśmy wszyscy pracowali w radości, aby 
tym, którzy tu przybędą nie zabrakło cierpliwości i ducha ofiary. Wszystkim, od 
których zależy powodzenie tej uroczystości ku chwale Twojej, daj ducha pokoju, 
cierpliwości, rozumności, opanowania, umiaru, roztropności, tak aby wszystkie 
serca zgodnie współdziałały we wspólnej sprawie. Pragniemy chwalić Cię, Panno 
Święta, i prosić, abyś nam dała wszystkie moce, których potrzebujemy. Użyjemy 
ich jedynie ku chwale Twojej.

Oto nas masz przed sobą, sługi Twoje. Znasz nas dobrze, bo jesteś uważ-
ną Matką i wszystkich nas widzisz. Jesteś Łaski Pełna, a więc pełna rozeznania, 
zrozumienia, pełna wszelkiej gotowości. Wspieraj nas i posługuj się nami, aby 
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który przed tysiącem lat powołał nas do Kościoła 
Chrystusowego, zebrał z tych dni modlitwy jak najwięcej chwały.

Prosimy Cię w szczególny sposób za Ojca Świętego – który gorąco pragnął 
przybyć tu, na Jasną Górę – aby otrzymał z daleka Twoją pociechę i aby w ra-
dościach naszych brał udział. Wiemy, że Namiestnik Twojego Syna będzie nam 
z daleka błogosławić, a my już dziś – ku jego radości – posyłajmy nasze modlitwy. 
Wołamy do Ciebie: Pod Twoją obronę...

Wszystkim obecnym i tym, których miłujecie, udzielę błogosławieństwa: 
Sitv nomen...

Źródło tekstu: Zbiór. – Maszynopis z sygnaturą Księdza Prymasa.
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[Z PRZEMÓWIENIA MILENIJNEGO DO MŁODZIEŻY]

Gniezno, na Wzgórzu Lecha, 1966

Umiłowana Młodzieży! Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowy, któ-
re żyje na grani dwóch tysiącleci. Wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. 
Wieją tam potężne wichry i szaleją burze… Trzeba mocno trzymać się „pazurami” 
rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohater-
skiego męstwa, aby się ostać… Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się 
przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok 
orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelaty-
wać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły 
przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać 
żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko.

Znacie zapewne piękną legendę o początkach państwa polskiego i miasta 
Gniezna, pierwszej stolicy Polski i koleby naszego chrześcijaństwa, która od wie-
ków jest prawdziwym gniazdem, gdzie wylęgają się nowe orły dla przyszłości 
Ojczyzny i Kościoła.

Legenda mówi, że gdy książę Lech wędrował ze swoim plemieniem – szu-
kając miejsca na osiedlenie dla siebie i swego ludu, ujrzał przed sobą wzgórze 
z potężnym starym dębem, a na nim – gniazdo orląt. Nad drzewem szybował bia-
ły orzeł, niosący w szponach zdobycz dla swoich piskląt. Lech uznał to za znak 
Najwyższego. Wokół dębu zbudował gród książęcy i od orlego gniazda nazwał go 
Gnieznem, przyjmując orła białego za godło swego ludu (por. Stanisław Świrko, 
Orle gniazdo).

Takie są legendarne początki państwa polskiego. Na Wzgórzu Lecha stoi 
dziś Prymasowska Bazylika Królowej Wniebowziętej, która swymi ramionami, 
jak najlepsza Matka, ogarnia wszystkie polskie orlęta, rodzące się w polskim 
Gnieździe orłów.

Droga Młodzieży milenijnej Polski! – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z po-
kolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem dro-
gi… „Wylęgacie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” 
dla przyszłych pokoleń. W ramionach Jasnogórskiej Pani, waszej najlepszej Matki 
i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.

Źródło tekstu: Zbiór. – Stefan Kardynał Wyszyński, Z gniazda orląt, Rzym 1972, s. 15–16.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚWIĘTEGO DLA NARODU POLSKIEGO  
NA TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI

Watykan, 11 stycznia 1966 roku

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński
Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski

Warszawa, ul. Miodowa 17

Rzymskie święto katolickiego Milenium Polski wiernej sprawia, że czujemy się 
w tych dniach jeszcze serdeczniej złączeni – wspomnieniem i modlitwą – z szlachetnym 
Narodem polskim, z gorliwym Episkopatem, a szczególnie z Tobą, Ukochany Nasz Synu, 
którego gorąco pragnęliśmy powitać pocałunkiem pokoju na uroczystości milenijnej w tej 
Stolicy Chrześcijaństwa, z której poszła do ukochanej Polski ewangeliczna nowina, tak 
ochotnie przyjęta, i do której serca Polaków kierują się – jak wiemy – niezmiennym du-
chem wiary świętej. 

Wznosząc do Matki Bożej Częstochowskiej żarliwą modlitwę o pogodę serc, o pokój 
i jedność duchową Narodu, z ojcowską miłością Tobie, Eminencjo, oraz całemu Episko-
patowi, Duchowieństwu i Narodowi Polskiemu, tak drogiemu i bliskiemu Naszemu sercu, 
przesyłamy słowa pokrzepienia i udzielamy Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Paweł VI, Papież

Źródło tekstu: Zbiór. – WAW 1966, nr 3, s. 49. Tekst w języku włoskim: WAW 1966, nr 4, s. 73.

ANEKSY
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LIST EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE 
ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO BISKUPÓW NIEMIECKICH

[Warszawa, 10 lutego 1966 ]

Duszpasterzom i Wiernym oraz wszystkim Ludziom dobrej woli braterskie pozdro-
wienie w Panu przesyłamy!

My, biskupi Kościoła Chrystusowego, do których przede wszystkim odnoszą się sło-
wa: „Idącv, nauczajcie”, poczuwamy się do obowiązku przemówić do Was, którzy wspól-
nie z nami jesteście Ludem Bożym, w okolicznościach szczególnej wagi dla życia Ko-
ścioła oraz dla uwydatnienia jego jedności.

Kościół katolicki przeżywał w ciągu ostatnich lat na Soborze Watykańskim II wiel-
kie sprawy Boże. Sobór był nie tylko największym wydarzeniem w ostatniej dobie dla 
samego Kościoła, ale zdołał poważnie zainteresować całe chrześcijaństwo, a nawet w ja-
kiejś mierze – świat cały. I w naszym społeczeństwie widzieliśmy również niezwykłe za-
interesowanie sprawami Soboru i ofiarny udział duchowy w nim wiernych. Należało się 
spodziewać, że uwaga nasza po zakończeniu obrad soborowych będzie jeszcze mocniej 
skierowana w stronę tych wartości i tych nowych treści, które zrodziły się na Soborze 
z Ducha Świętego i z naszych wysiłków. 

Ale takie już jest prawo ludzkiej świadomości, że zawsze najmocniej zalega w niej to, 
co najnowsze i ostatnie. Zaraz po Soborze zaszły w naszym społeczeństwie rzeczy nowe, 
które ostro przeszły przez świadomość Polaków i odbiły się głośnym echem w świecie. 
Wyrosła sprawa o treści religijnej, soborowa i ekumeniczna w swym charakterze, a rów-
nocześnie sprawa nasza, polska, milenijna. Zrodziła się ona na tle naszego listu skie-
rowanego do biskupów z obydwu państw niemieckich, listu, który był jednym wśród 56 
wysłanych do biskupów katolickich na całym świecie z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski.

Zdajemy sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakiego nabrał nasz list na przestrzeni 
minionych tygodni i miesięcy, jak błogosławione są owoce i skutki, które dotychczas zro-
dził, nie tylko dla naszego Narodu, ale także dla odprężenia niepokojących napięć sąsiedz-
kich w naszym rejonie europejskim.

List nasz spotkał się w opinii międzynarodowej z bardzo wysoką oceną moralną nie 
tylko kół katolickich, ale i protestanckich oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aż do niektó-
rych kręgów komunistycznych i ateistycznych włącznie.

Opinia całego świata kulturalnego wyraża biskupom polskim najwyższe uznanie 
za ich chrześcijańską i pasterską odwagę, nazywając ich list do biskupów niemieckich jed-
nym z najważniejszych dokumentów pokojowych w chwili obecnej. Nazywa go również 
dokumentem, który śmiało wyciąga praktyczne wnioski z uchwał soborowych i świadczy 
o żywej obecności Kościoła w świecie współczesnym. List nasz znajduje się jak najbar-
dziej w orbicie pokojowych wysiłków Ojca Świętego Pawła VI, podjętych w najczystszej 
intencji niesienia światu pomocy duchowej i moralnej.
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Rozumiemy, że wszystkie elementy naszej sąsiedzkiej przeszłości polsko-niemiec-
kiej z minionych wieków, a zwłaszcza pełne grozy i potworności ostatnie przeżycia wojen-
ne, wzmogły niezwykłe zainteresowanie listem, z którym zwróciliśmy się do katolickich 
biskupów i ich wiernych w krajach niemieckich. Zainteresowanie to ogarnęło w naszej 
Ojczyźnie wszystkie kręgi społeczeństwa. Dlatego uważamy za swój doniosły obowiązek 
zwrócić się z tymi słowami do tych wszystkich, który na nie oczekują.

Wyrażamy naszym Braciom Kapłanom wdzięczność za jedność duchową, jaką z nami 
zachowali. Wiernym Katolikom wyrażamy słowa uznania za godną i ufną postawę. Tym Bra-
ciom niewierzącym, zespolonym z nami w człowieczeństwie i umiłowaniu Ojczyzny, którzy 
poważnie szukają prawdy i umieją rozpoznać dobre intencje, wyrażamy szczere pozdrowie-
nia, nie pamiętając tego, co w pierwszym porywie i zaognieniu mówili i czynili.

Wśród polemiki, która powstała wokół najpoważniejszych zagadnień, choć sama nie 
zawsze była utrzymana na należytym poziomie, wysunęły się na czoło sprawy, do któ-
rych trzeba teraz powrócić, gdy mija napięcie uczuć nieopanowanych; pozwala to bowiem 
na spokojne spojrzenie prawdzie w oczy. Rozważmy:

l. stosunek biskupów polskich do naszych granic;
2. pytanie, w czyim imieniu przemawialiśmy; oraz
3. wielki problem, który zamknięty został słowach: „Przebaczamy i prosimy o prze-

baczenie”.

l. ZAGADNIENIE GRANIC I DOBRA OJCZYZNY

Nie możemy nawet przypuścić, my, biskupi polscy, aby w społeczeństwie polskim 
mógł ktoś poważnie myślący pomówić nas o zdradę Ojczyzny i jej żywotnych interesów. 
Dlatego, mimo iż podobne uwłaczające nam zarzuty rzucono pod naszym adresem w prasie, 
młodzieży w niektórych szkołach, a pracownikom na wielu zebraniach, nie czujemy się we-
wnętrznie zmuszeni do odpierania ich. Tysiącletnie dzieje Polski katolickiej pokazują, że du-
chowieństwo, z biskupami na czele, było zawsze przepojone duchem zdrowego patriotyzmu 
i umacniało go w Ojczyźnie. Gdy chodzi o nas, którzy na waszych oczach żyjemy i pracuje-
my, Wy sami możecie ocenić bezstronnie nasze postępowanie. Praca nasza jest tego rodzaju, 
że buduje największe wartości w Narodzie, a przez to umacnia organizację państwową, bo 
zmierza do wychowania człowieka w poczuciu obowiązków obywatelskich. 

Wiemy dobrze, że dla całego Narodu sprawa terytorium Ojczyzny jest warunkiem 
samej egzystencji państwa. Nigdy nie poddawaliśmy pod dyskusję sprawy naszych granic 
na Odrze i Nysie, uważając stan naszego obecnego posiadania za „być albo nie być” nasze-
go państwa. Daliśmy temu dobitny wyraz wielokrotnie, a zwłaszcza ostatnio, obchodząc 
na jesieni uroczystości związane z 20-leciem naszej organizacji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich.

List nasz do biskupów niemieckich uważamy za dalszy ciąg wypowiedzi olsztyń-
skich i wrocławskich. Tak też był oceniony przez wytrawnych mężów stanu całego świata. 
Ból duchowy, który musieliśmy przeżyć, dołączamy bez protestu do naszego biskupiego 
krzyża. Wyrażamy równocześnie zadowolenie, że w pewnym momencie zdrowy sąd wziął 
górę nad uprzedzeniem, i że czynniki miarodajne przestały nas posądzać o antynarodowe 
i sprzeczne z interesami państwa poczynania. Jest to jedynie rozsądne stanowisko dla pol-
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skiej racji stanu, która bez szkody nie może wmawiać wszystkim dokoła, że są przeciwni-
kami obecnego stanu posiadania Polski.

2. W CZYIM IMIENIU PRZEMAWIALIŚMY?

Stawiano pytania, z różnym nastawieniem umysłu i woli, w czyim imieniu piszą 
polscy biskupi, a przede wszystkim, w czyim imieniu przebaczają i w czyim imieniu pro-
szą o przebaczenie. Nie przemawialiśmy z pozycji nauk historycznych, bo nie takie jest 
zadanie listu. Pragnęliśmy przede wszystkim przypomnieć biskupom niemieckim nasze 
dziejowe powiązania na przestrzeni tysiąca lat – powiązania, których raczej nie nam, Pola-
kom, wstydzić się potrzeba – by następnie w słowach poważnych przypomnieć im krzyw-
dy, których doznał nasz Naród. W odpowiedzi otrzymaliśmy uznanie tej bolesnej prawdy 
w liście biskupów niemieckich. Niepotrzebnie więc doszukuje się krytyka w liście paster-
skim czystej historycznej metody. Nasze milczenie o związkach kulturowych ze Wscho-
dem jest uzasadnione. Gdybyśmy pisali list do biskupów prawosławnych, poruszylibyśmy 
to na właściwym miejscu.

Nie występowaliśmy w imieniu społeczeństwa ani w imieniu Narodu, w sensie 
świeckim i politycznym. Chociaż bowiem Naród polski jest w absolutnej większości ka-
tolicki i wyraża swą przynależność do Kościoła, to jednak my, biskupi, nie uważamy się 
tym samym za politycznych przywódców Narodu. Inne jest nasze powołanie. Jesteśmy 
przedstawicielami Kościoła Chrystusowego w Narodzie polskim i nasze prawo przedsta-
wicielstwa sięga tak daleko, jak daleko narodowy duch Polski jest wewnętrznie zrośnięty 
z poczuciem przynależności do Kościoła katolickiego. 

Przemawialiśmy jako przedstawiciele społeczności katolickiej w Narodzie pol-
skim, a prawo do głosu wzięliśmy z naszego posłannictwa od Chrystusa, z posługiwania, 
jakie w Kościele spełniamy. Prawo do przemawiania wzięliśmy z wiary i wierności Was 
wszystkich, to znaczy tych, którym chcemy służyć nie mądrością polityczną, nie budowa-
niem tego czy innego ustroju, ale pokazywaniem drogi do Chrystusa. A ponieważ droga 
do Chrystusa wiedzie przez życie powszednie, dlatego sprawy codziennego życia zawsze 
mają swoje moralne połączenie ze sprawą zbawienia i domagają się wprowadzenia porząd-
ku Chrystusowego, który jest ładem Mądrości i Łaski Bożej. Niech więc nikt z tych, którzy 
nie poczuwają się do żywej łączności ze wspólnotą katolicką, nie sądzi, że przemawiali-
śmy w jego imieniu. Zresztą biskupi polscy są obywatelami Narodu i jako tacy mają prawa 
i obowiązki równe wszystkim innym obywatelom.

3. POWIEDZIELIŚMY: „PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE”

Byliśmy niemal wszyscy świadkami ludobójstwa, które przed laty przewaliło się przez 
naszą ziemię. Większość ówczesnych biskupów i kapłanów polskich przeszła przez obozy 
koncentracyjne, więzienia i różne udręki. Mówimy do społeczeństwa, które to wszystko pa-
mięta i do młodych, którym przypomina się te straszne rzeczy. Nie dziwimy się więc, że tak 
wielkie poruszenie nastąpiło po naszym słowie: przebaczamy. Nie dziwimy się, ale równo-
cześnie prosimy o przemyślenie raz jeszcze spokojnym umysłem tej sprawy.
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Nie mamy zamiaru pouczać – choć po apostolsku bardzo byśmy tego pragnęli – tych, 
którzy mierzą wszystko jedynie własną ludzką miarą. Zwracamy się do ludzi wierzących 
w to, że Jezus Chrystus, który żył na ziemi, jest odwieczną Mądrością Boga, jest samym 
Bogiem i Prawodawcą. Zwracamy się do tych, którzy wierzą Chrystusowym słowom. 
A Chrystus zapowiada, że przynosi ludzkości nowe prawo. Jego prawo jest trudne: „Przy-
kazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,14). W zakresie [tego] 
prawa miłości znajduje się najtrudniejszy element: prawo, którego nie ma w żadnej innej 
religii; prawo, które wydaje się na ludzki sposób trudne do zachowania; prawo miłości nie-
przyjaciół: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” 
(Mt 5,44). Dla wielu wydaje się to sprzeczne z porządkiem ludzkiego myślenia, zwłaszcza 
jeżeli myślenie ich obraca się jedynie w ramach doczesności i wyklucza pomoc łaski w wy-
konaniu każdego dobra, a zwłaszcza dobra najtrudniejszego. Ale prawo to jest warunkiem 
nadziei, jest bodźcem wszelkich wysiłków ku postępowi społecznemu i rozwiązywaniu 
niepokonalnych zda się przeciwności.

Wierni Chrześcijanie! Zdawaliśmy najtrudniejszy egzamin z naszego sposobu my-
ślenia wobec sumienia, wobec Kościoła powszechnego, wobec ludzkości, nawet wobec 
całego świata. Niech każdy z nas odpowie sobie sam, jak przez tę próbę ogniową przeszedł. 
Czy zdolny jest myśleć i oceniać sprawy po chrześcijańsku? Nasza wiara musi niekiedy 
przechodzić wewnętrzne próby w naszym prywatnym życiu, musi też stać się „widowi-
skiem dla ludzi i aniołów” – jak mówi Pismo Święte.

Obserwujemy, jak przez dzisiejszy świat idzie kryzys sztywnych, kodeksowych, 
ludzkich miar. Miary te okazują się niewystarczające dla rozwiązania spraw społecznych, 
tym więcej – konfliktów międzynarodowych. Tam, gdzie zawodzą kodeksy, gdzie urzędo-
we czynniki nie mogą dojść do porozumienia i są bezsilne, tam – poza oficjalną polityką 
i wojną – pragną dojść do porozumienia ludzie dobrej woli, poczuwając się ponad granica-
mi, językami i ustrojami do wspólnoty wielkiej rodziny człowieczej. Ogromnie przyczynił 
się do odkrycia tego zjawiska, które będzie decydować o przyszłości – niezapomniany 
papież Jan XXIII. Ojciec Święty Paweł VI prowadzi to dzieło energicznie naprzód; nie lęka 
się stanąć nawet na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wszystkie narody 
świata przyjęły Go z uznaniem i ulgą1.

To również mieliśmy na myśli, pisząc do biskupów i do katolików niemieckich. 
Chcieliśmy im powiedzieć, że jeśli po tysiącu lat, przeważnie dla nas ciężkich i przykrych, 
mamy żyć jako sąsiedzi, może się to stać jedynie na drodze wzajemnego zrozumienia, 
zawartego nie w kodeksach, ale w sumieniu i w duszy całych narodów, zwłaszcza tych, co 
należą do Kościoła katolickiego.

Mieliśmy chrześcijańską odwagę wykazać jasno społeczności niemieckiej jej grze-
chy wobec naszej społeczności narodowej. Sądzimy, że to nasze oskarżenie było równo-
cześnie wezwaniem do pokuty i zmiany sposobu myślenia na przyszłość. Wyraziliśmy 
słowa przebaczenia dla tych, którzy winę swoją rozumieją i mają dobrą wolę pokojowe-
go współżycia z nami; którzy rozumieją, że ziemie, jakie posiadamy i w trudzie zagospo-
darowujemy, są nie tylko z dawna naszą ojcowizną piastowską, ale są też koniecznością 
dla naszej egzystencji. Przebaczyliśmy tak, jak przebaczył Chrystus na krzyżu, a przez 
tajemnicę krzyża przebaczył nam wszystkim: i nam, którzy do Was mówimy, i Wam, 
którzy nas słuchacie. Chrystus Pan przebaczył i przebaczać będzie do ostatniej chwili 
naszego życia!
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Powiedzieliśmy: „I prosimy o przebaczenie”. 
Czy Naród polski ma powód do tego, by prosić swych sąsiadów o przebaczenie? 

Zapewne, nie! Jesteśmy przekonani, że jako Naród nie wyrządziliśmy przez wieki Narodo-
wi niemieckiemu krzywd politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Ale też wyznajemy 
chrześcijańską zasadę, tak podkreślaną ostatnio również w niektórych dziełach literatury, 
że „nie ma ludzi niewinnych” (Albert Camus). Jesteśmy przekonani, że nawet gdyby jeden 
jedyny Polak okazał się człowiekiem niegodnym, gdyby jeden jedyny w ciągu historii speł-
nił czyn niegodny, już mielibyśmy powód do wyrażenia: „przepraszamy”, jeżeli chcemy 
być narodem ludzi szlachetnych i wielkodusznych; narodem lepszej przyszłości.

Znamy postać dobrego papieża Jana, zwanego „Proboszczem świata”, który po ca-
łym szlachetnym życiu, kończąc wśród cierpień swoje dni, ofiarował cierpienia za wszyst-
kich i nieustannie wszystkich za najmniejsze uchybienia swego życia przepraszał.

Na początku Wielkiego Postu staje przed nami wyraźniej sylwetka Krzyża i bliż-
sze stają się nam rany cierpiącego Jezusa. Zechciejmy nauczyć się czegoś w myśleniu 
i działaniu z ran Jezusowych, z których zrodziło się prawo miłości i przebaczenia; ono 
z kolei przyniosło ulgę całej ludzkości. Wchodząc w wielkopostne rozmyślania w roku 
kończącym okres Wielkiej Nowenny, a równocześnie w roku kończącym tysiącletnie dzie-
je naszego związku z Krzyżem Chrystusowym, wejdźmy na wzgórze Golgoty i zobaczmy 
stojącą tam Maryję, Bolesną Matkę Jezusa. Stając pod Krzyżem w pobliżu Jej Osoby, 
w duchowym zjednoczeniu z Maryją, może lepiej i łatwiej pojmiemy Królestwo Boże 
w nas i w powołaniu Narodu. Wtedy też pełniej zrozumiemy prośbę Modlitwy Pańskiej: 
„odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…”.

W całym Narodzie polskim, który przeżywa swoje Tysiąclecie, niech zapanuje pokój 
Chrystusowy i budująca zgoda, te niezbędne warunki radosnego świętowania milenijnego, 
podstawa naszej chrześcijańskiej i narodowej przyszłości.

Błogosławieństwo wszechmogącego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech zstą-
pi na Was, na całą naszą Ojczyznę i pozostanie z Wami. Amen. 

Podpisani wszyscy Biskupi polscy 
obecni na konferencji

Dan na konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 
dnia 10 lutego Milenijnego Roku 1966.

Źródło tekstu: Zbiór – Maszynopis.

1 Zob. tekst nr 1, przyp. 9.
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SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH Z MILENIJNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU 
PRZY GROBIE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W GNIEŹNIE

[Gniezno, 14 kwietnia 1966]

Uroczystość Tysiąclecia Chrztu skupia cały Episkopat Polski na Jubileuszowej Kon-
ferencji w Gnieźnie i Poznaniu. Pragniemy na tych czcigodnych miejscach wrócić pamięcią 
do owego dnia, w którym na głowę pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka, oraz 
jego dworu, spłynęła woda chrztu świętego – i za ten dzień po tysiącu lat raz jeszcze podzięko-
wać Trójcy Przenajświętszej. Wraz z tym pierwszym dniem widomej przynależności do Ko-
ścioła Chrystusowego pragniemy objąć aktem naszej kornej wdzięczności cały tysiącletni bieg 
dziejów, w których zawiera się nieprzerwany ciąg wiary i łaski Bożej na polskiej ziemi.

My, biskupi, pragniemy w tym dniu w szczególny sposób sięgnąć pamięcią do na-
szych pierwszych Poprzedników w biskupstwie. Naprzód do tych, którzy przybyli do Pol-
ski jako misjonarze, aby nawracać do Chrystusa naszych praojców. Z kolei zaś do tych, 
którzy od pamiętnego Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000 tworzyli w naszej Ojczyźnie 
rodzimą hierarchię. W podniosłym Roku Milenijnym, podczas Jubileuszowej Konferen-
cji w Gnieźnie, nawiązujemy do pierwszego Episkopatu, który rozpoczął pasterzowanie 
na polskiej ziemi przed tysiącem lat. W szczególności stają nam przed oczyma postacie 
świętego Wojciecha oraz świętego Stanisława, obu biskupów i męczenników, obu świętych 
patronów Polski, w ślad za którymi ziemia nasza wydała tylu innych błogosławionych 
i świątobliwych pasterzy. Łączy nas z nimi poprzez pokolenia i poprzez tyle zmiennych 
kolei losu naszej Ojczyzny „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5).

Do Milenijnej Konferencji w Gnieźnie i Poznaniu przygotował nas w szczególny 
sposób Sobór Watykański II, który w swym magisterium na pierwszy plan wysunął naukę 
dogmatyczną o Kościele, a w jej ramach naukę o hierarchicznym ustroju Kościoła. Nauka 
ta zawiera się w III rozdziale Konstytucji doktrynalnej „De Ecclesia”. Pozwala nam ona 
w nowy sposób spojrzeć na Episkopaty polskie wszystkich stuleci oraz na nasz dzisiejszy 
Episkopat, jako na prawomocnego dziedzica poprzednich pokoleń pasterzy. W Konstytucji 
soborowej wyrażona została nauka o biskupach, którzy w pełni sakramentalnego kapłań-
stwa sprawują władzę nauczania, uświęcania i pasterzowania powierzonych sobie Kościo-
łów. Równocześnie zaś, zachowując jedność z Następcą świętego Piotra, sprawują wraz 
z nim i pod jego kierunkiem jako Kolegium – w drodze nieprzerwanej sukcesji po Aposto-
łach – najwyższą władzę nad całym powszechnym Kościołem Chrystusa.

Ta kolegialna troska i odpowiedzialność za cały Kościół przejawia się w szczególny 
sposób w stosunku do Kościoła na naszej polskiej ziemi. Troska ta podyktowała już przed laty 
naszym Poprzednikom – skoro tylko zaistniały po temu warunki po pierwszej wojnie świa-
towej – powołanie do życia Konferencji Episkopatu Polski, która z kolei po drugiej wojnie 
światowej, wobec narastających problemów i trudności, jeszcze bardziej ożywiła swoją dzia-
łalność. Sobór Watykański II wyniósł instytucję Episkopatów krajowych do rzędu zasady, cze-
go wyraz znajdujemy zwłaszcza w Dekrecie „De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia”1.
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W ramach Konferencji Episkopatu Polski kształtuje się od lat kolegialna działalność 
i odpowiedzialność pasterzy za Kościół w naszej Ojczyźnie. Każdy z nich ma powierzony 
sobie wyłącznie urząd biskupi w jakiejś części tego Kościoła. Równocześnie zaś nasze 
cząstkowe zadania łączą się w jedno zadanie kolegialne: wszystkie bowiem części Kościo-
ła Chrystusowego w Polsce tworzą całość – i jak całość składa się z części i od nich zależy, 
tak też i części zależą od całości. Kolegialność Episkopatu odzwierciedla organiczny ustrój 
Ciała Mistycznego Chrystusa. „Z Niego bowiem – to jest z Chrystusa – całe ciało złączone 
i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług, według zakresu działania wła-
ściwego każdemu członkowi, przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości” (Ef 4,16).

W rocznicę Chrztu Polski dziękujemy Najwyższej Bożej Jedności w Przenajświęt-
szej Trójcy za łaskę biskupiej jedności. Maryja, która strzegła ciała fizycznego Jezusa, 
strzeże także jedności mistycznej Jego Ciała, jedności pasterzy na polskiej ziemi. I za to 
szczególną wyrażamy Jej wdzięczność – i w szczególną na zawsze oddajemy się zależność.

Dziękujemy Jej za wspólnotę prac – za to, co w służbę Kościoła polskiego wnoszą 
wszystkie organy Episkopatu, wszystkie komisje i sekretariaty. Dziękujemy za duszpasterski 
owoc Wielkiej Nowenny, przez którą przygotowaliśmy się do Tysiąclecia Chrztu, za cuda ła-
ski Bożej związane z peregrynacją Jej obrazu po diecezjach i parafiach – wreszcie za wszyst-
ko, co dobre i nadprzyrodzone. Dziękujemy za doświadczenia i cierpienia, zwłaszcza ostat-
nich miesięcy, one bowiem cały trud pasterzowania naszego podbudowują i czynią owocnym.

Przybywając do Gniezna na Milenijną Konferencję stajemy wszyscy przy Prymasie 
Polski. Myślą i sercem zwracamy się do roku 966 oraz do roku tysiącznego, kiedy na czele 
organizacji Kościoła w Polsce został ustanowiony przez Stolicę Świętą metropolita gnieź-
nieński. Z Gnieznem zaś zespolone zostały pierwsze biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu 
i Kołobrzegu oraz istniejące już przedtem – biskupstwo w Poznaniu.

Ta organizacyjna jedność zyskała swą historyczną wymowę, przetrwała bowiem nie 
tylko do końca dawnej Rzeczypospolitej, ale po z górą stuletnim doświadczeniu rozbiorów 
odrodziła się wraz z Ojczyzną na początku bieżącego stulecia. To pozwala nam widzieć 
w niej miłościwy i najmędrszy zamysł Opatrzności. Do racji dziejowych dołączają się moty-
wy ściśle religijne. Wśród wielu przeciwieństw, wśród przykrości i udręk, których w czasach 
ostatnich nie szczędzono biskupom, a zwłaszcza Prymasowi Polski, ta wyznaczona Kościo-
łowi w Polsce od początku forma hierarchicznej jedności, nabrała jeszcze nowego znaczenia.

W dniu dzisiejszym dajemy jej wyraz przy grobie świętego Wojciecha – i pragniemy 
jeszcze dać wyraz przy grobie świętego Stanisława – aby wyjednać Narodowi polskiemu 
łaskę wiary i trwania w Kościele Chrystusowym na nowe tysiąclecie.

Dziękując Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystkie łaski Tysiąclecia, przesyła-
my od grobu świętego Wojciecha błogosławieństwo pasterskie w Chrystusie Panu.

Podpisani wszyscy Biskupi polscy
obecni w Gnieźnie

Gniezno, dnia 14 kwietnia 1966 roku

Źródło tekstu: Zbiór – Maszynopis. 

1 Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (28 października 1965).
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TELEGRAM OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI 
NA ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI MILENIJNYCH W GNIEŹNIE

Watykan 16 kwietnia 1966 

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński
Gniezno, ul Kanclerza Jana Łaskiego 7 – Polska

Duchem obecni na rozpoczętych uroczystościach Tysiąclecia Chrztu Polski, dajemy 
wyraz naszym ojcowskim uczuciom, jakie żywimy wobec tego najszlachetniejszego Naro-
du i ponawiamy naszą szczególną miłość, jaką otaczamy Ciebie, Eminencjo, oraz wszyst-
kich Księży Biskupów, zgromadzonych na Konferencji Plenarnej (w Gnieźnie).

Składając równocześnie najlepsze życzenia, by uroczystości milenijne przyniosły bo-
gaty owoc, a mianowicie, wzrost pobożności chrześcijańskiej, zgody braterskiej i prawdzi-
wego dobrobytu ukochanego Ludu polskiego, udzielamy całemu Narodowi – jako zadatek 
tych łask – Apostolskiego Błogosławieństwa.

Papież Paweł VI 

Źródło tekstu: Zbiór – Maszynopis. Zob. również WAW 1966, nr 8, s. 132.

V

POZDROWIENIE MILENIJNE OJCA ŚWIĘTEGO

[Watykan, dnia 23 kwietnia 1966]

Jego Eminencja Kardynał Stefan Wyszyński
Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski

Warszawa, ulica Miodowa 17.

Po zbawiennym przygotowaniu dusz waszych przez dziewięcioletnią Nowennę 
wspólnych modlitw, dobrych uczynków oraz owocnych i pełnych poświęcenia prac, ofiar 
i trudów, poniesionych dla dobra Kościoła, rozpoczęliście religijne uroczystości chwaleb-
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nego Tysiąclecia Chrztu, za który wasz sławny Naród składa Bogu gorące dzięki. Wspomi-
nacie równocześnie początki chrześcijaństwa oraz wielkie znaczenie, jakie dla umocnienia 
wiary świętej miało apostolskie dzieło świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, któremu 
szczególną cześć oddajecie w dniu jego święta liturgicznego.

Otrzymaliśmy miłe zaproszenie od wielu wiernych, waszej pieczy powierzonych. 
Niejednokrotnie i Ty, Eminencjo, oraz pozostali biskupi – przy różnych okazjach, a ostat-
nio nawet w telegramie z dnia 23 marca – wyraziliście gorące życzenie katolików polskich, 
abyśmy osobiście stanęli wśród Was w dniu 3 maja tego roku dla uświetnienia waszej 
głównej uroczystości milenijnej obecnością Chrystusowego Zastępcy, który niedawno spe-
cjalnym Pismem publicznie okazał uczucia głębokiej miłości dla pełnej chwały Ojczyzny 
waszej1. 

Z całą życzliwością, jaką darzymy wasz Naród, oraz mając na uwadze znaczenie tych 
uroczystości, byliśmy gotowi do chętnego spełnienia waszych życzeń. Ogromnie ubole-
wamy, że niestety nie możemy wziąć udziału w pielgrzymce do czcigodnego sanktuarium 
Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, zgodnie z prośbą biskupów, duchowień-
stwa i wiernych. Mimo to zapewniamy Was, że duchem będziemy obecni wśród Was.

Jesteśmy Wam bliscy. Czujemy się złączeni z wszystkimi obywatelami Polski oj-
cowskimi uczuciami miłości oraz szczególnymi więzami, jakie zawsze istniały między 
Stolicą Apostolską a ukochanym Narodem polskim. Tysiąclecie Chrztu Polski zamierzamy 
uroczyście obchodzić tu, w Rzymie, niebawem w maju, w miesiącu poświęconym Naj-
świętszej Maryi Pannie.

Ponawiając nasze najlepsze uczucia oddania, udzielamy Tobie, Eminencjo, oraz czci-
godnym Braciom w Episkopacie, Duchowieństwu i Wiernym najdroższego Narodu pol-
skiego – jako zadatek wszelkich łask Bożych – Apostolskiego Błogosławieństwa.

Papież Paweł VI

Źródło tekstu: Zbiór – Maszynopis. Zob. tekst w języku łacińskim: AAS 58 (1966), s. 393.

1 Zob. DZ XV, aneks IX.
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W 50. rocznicę Sacrum Poloniae Millennium przedstawiamy Państwu tom XVI Dzieł 
zebranych Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jest to pierwszy z trzech tak zwanych tomów 
milenijnych. 

Rok 1966, rok Tysiąclecia Chrztu Polski, był czasem bardzo bogatym w przeżycia 
i uroczystości. Ksiądz Prymas brał w nich aktywny udział, bardzo wiele przemawiał, dlate-
go homilie i przemówienia wygłoszone w tym roku obejmują aż trzy woluminy. Tom, który 
trafia do rąk czytelnika obejmuje okres od stycznia do końca kwietnia 1966 roku. Jest to 
czas bezpośrednich przygotowań do uroczystości w Gnieźnie i Poznaniu, które otwierały 
polskie Millennium. Tom niniejszy zawiera 89 tekstów autoryzowanych przemówień, ka-
zań i listów pasterskich Księdza Prymasa. W aneksie zamieszczono pięć tekstów papieża 
Pawła VI i biskupów polskich.

Warto nadmienić, że okres ten obejmuje także, zachowane w archiwum Instytutu 
Prymasowskiego, 52 teksty nieautoryzowane. Prawdopodobnie z powodu braku czasu lub 
też mniejszej wagi tekstu nie przeszły one procesu autoryzacji i nie są udostępniane ogóło-
wi czytelników, z wyjątkiem osób piszących prace naukowe.

Ksiądz Prymas w wystąpieniach z początku roku milenijnego często powracał do za-
kończonego 8 grudnia 1965 roku Soboru Watykańskiego II. Było to wydarzenie wielkiej 
wagi w Kościele powszechnym. Jako czynny uczestnik Soboru, zdający sobie sprawę 
z jego znaczenia, a jednocześnie mający świadomość w jak ograniczonej, a często znie-
kształconej formie informacje soborowe docierały do wiernych w Polsce, poświęcał wiele 
czasu na przybliżanie tej tematyki. Zresztą Ojciec Święty Paweł VI, ogłaszając Jubileusz 
posoborowy, zobowiązał cały Kościół do wprowadzania treści dokumentów Soboru w ży-
cie poszczególnych diecezji i w życie wiernych.

Ksiądz Prymas w swoich wystąpieniach najczęściej odwoływał się do Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która była dla niego dokumentem o największym 
znaczeniu dla Kościoła. Wielokrotnie tłumaczył wiernym, że po czasie podkreślania praw-
nego charakteru definicji Kościoła, rozumienia ukształtowanego na Soborze Trydenckim, 
wierni otrzymali nowe spojrzenie na Kościół, od strony istotnego czynnika kształtującego 
go od wewnątrz – miłości nadprzyrodzonej. Podkreślał, że oprócz wypełniania przepisów 
prawnych, trzeba współpracować z miłością Bożą, a podstawowym powołaniem każdego 
z nas jest dążenie do świętości.
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Kardynał Wyszyński przywoływał często jeszcze dwa dokumenty, uważając, że sta-
nowią one podstawę nauczania soborowego. Obok Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium stawiał Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes oraz Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio. Często przypominał 
znamienny gest Ojca Świętego Pawła VI, który na oczach całego świata wymienił poca-
łunek pokoju z przedstawicielem Patriarchy Konstantynopolitańskiego oraz wydarzenie 
z 7 grudnia 1965 roku, kiedy między Kościołami zostały odwołane ekskomuniki sprzed 
blisko tysiąca lat.

Konstytucja pastoralna o obecności Kościoła w świecie współczesnym (tak ją na-
zywał) przyciągała uwagę Księdza Prymasa ze względu na zainteresowania społeczne. 
W czasie obrad Soboru to właśnie on, w imieniu Episkopatu Polski, zabierał głos w dys-
kusji dotyczącej problemów ekonomicznych, co stało się okazją do ataku na kardynała 
Wyszyńskiego ze strony przedstawicieli władz państwowych.

Wzmożony atak na Księdza Prymasa przyniósł początek roku milenijnego. 
Bezpośrednią przyczyną wybuchu nienawiści do Kościoła i Prymasa było Orędzie do bi-
skupów niemieckich – jeden z 56 listów, które biskupi polscy wysłali na zakończenie 
Soboru do episkopatów świata. W listach Episkopat Polski informował o Millennium 
i zapraszał do modlitwy za naszą ojczyznę, jak również do odwiedzenia naszego kraju. 
Wśród tych listów znalazło się Orędzie do biskupów niemieckich, w którym przypomnia-
no niełatwe wspólne dzieje i w duchu Soboru postanowiono zakończyć je pojednaniem 
w miłości. Początkowo Orędzie zostało dobrze przyjęte, ale później zaatakowano Prymasa 
i biskupów. Argumenty były tak niegodne, że Kardynał uznał, iż nie będzie podejmował 
obrony ani dyskusji. Przyjmował wszystko w duchu słów Apostoła, ciesząc się, że może 
zniewagi ucierpieć dla imienia Jezusowego i uzupełnić, czego nie dostawa męce Chrystusa 
(por. Dz 5,41; Kol 1,24). Do takiej samej postawy zachęcał wiernych, prosząc też, by się 
nie smucili, ale modlitwą wspierali swoich pasterzy.

Bezpośrednio Ksiądz Prymas został dotknięty odmową wydania paszportu na wyjazd 
na uroczystości jubileuszowe do Rzymu i do Stanów Zjednoczonych. Władze państwowe 
nie wyraziły także zgody na przyjazd Ojca Świętego do Polski. 

Papież osobiście rozpoczął obchody Sacrum Poloniae Millennium w Rzymie 
13 stycz nia 1966 roku. Dla uczczenia tej wielkiej rocznicy polecił również wybudować 
w Rzymie kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

Odpowiedzią Księdza Prymasa na ataki była zachęta skierowana do wiernych, aby 
wchodząc w rok Tysiąclecia Chrztu Polski, uczyli się coraz bardziej kochać i odpowiadać 
miłością na wszelkie próby walki z Kościołem. W Gnieźnie w Wielką Sobotę roku mi-
lenijnego mówił: „Nie kierujemy naszej pracy przeciwko nikomu. Jednego tylko mamy 
wroga, szatana; wszyscy inni, choćby się uważali za naszych wrogów, dla nas – w naszym 
sercu – wrogami nie są. Bo żeby kogoś uważać za wroga, trzeba mieć w swym sercu uczu-
cie wrogości. Spowiadam się w tej chwili przed Wami jako wasz biskup, (…) że nie mam 
w sercu do nikogo uczucia wrogości. Byłbym złym pasterzem i moglibyście słusznie nie 
słuchać głosu mego, gdybym od Was żądał miłości i przebaczenia wszystkim nieprzyja-
ciołom, a sam nie stosował się do tego przykazania. Stosuję się do niego w pełni i nikogo 
na świecie nie uważam za swojego wroga, bo w sercu swoim nie znajduję żadnego uczucia 
wrogości do nikogo. Tego mnie nauczył Pan mój, Jezus Chrystus! Mocą Jego nauki staram 
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się, Najmilsze Dzieci, uczyć Was miłości do wszystkich, miłości najtrudniejszej: «Miłujcie 
nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się 
za prześladujących i potwarzających was». To jest odpowiedź dojrzałego chrześcijaństwa 
polskiego, odpowiedź wypieczona w istnym piecu gorącej miłości Boga, rozżarzonym 
w ziemi polskiej i w sercach polskich od tysiąca lat” (tekst nr 67, s. 429).

W takim duchu przemawiał kardynał Wyszyński. A jego siłą był bliski związek 
z Trójcą Świętą, do której nieustannie się odnosił. Wzywał wiernych do uwielbienia Trójcy 
Świętej, do częstego śpiewania na Jej cześć Te Deum. Jednocześnie pokojem i mocą była 
dla niego Matka Najświętsza, której czci poświęcony był ostatni rok Wielkiej Nowenny, 
„Rok wierności Maryi”.

Kardynał wiązał wielkie nadzieje z przygotowaniem Polski i Polaków przez Wielką 
Nowennę do przeżycia Tysiąclecia Chrztu. Często podkreślał, że rachunek sumienia, który 
Polska robiła przez dziewięć lat, aby z czystym sumieniem wejść „w wiary nowe tysiącle-
cie”, ma ogromne znaczenie.

Wielka Nowenna zakończyła się właśnie w Wielką Sobotę. Ten dzień był milenijnym 
odnowieniem obietnic chrztu świętego, a także stanowił początek wielkiego „Te Deum” 
narodu, czyli wdzięczności i dziękczynienia „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez 
Maryję Jasnogórską za wiarę, nadzieję i miłość, za Kościół, sakramenty święte, za Mszę, 
źródło chrzcielne i za wszystkie łaski i moce ducha, którymi nasz Naród był umacniany” 
(tekst nr 1, s. 14). Od tej liturgicznej rocznicy Chrztu Polski rozpoczęły się uroczystości  
Sacrum Poloniae Millennium.

Pierwszym miejscem świętowania było Gniezno. Od Wielkiej Soboty trwał tam 
Tydzień Tysiąclecia, szczególnie godnie obchodzony w bazylice gnieźnieńskiej, przed 
Obrazem Matki Bożej Nawiedzenia. Główne uroczystości odbywały się 14 kwietnia, w hi-
storyczną datę chrztu Mieszka I. Przybył na nie cały Episkopat Polski i tam po raz pierwszy 
odśpiewano milenijne „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Eucharystii i modlitwie towarzyszyły 
sesje naukowe. Prelekcję na temat genezy powstania metropolii gnieźnieńskiej wygłosił 
doktor Piotr Bogdanowicz z Krakowa. Prelekcję o początkach państwa polskiego wygłosił 
profesor Jerzy Kłoczowski z KUL-u.

Ksiądz Prymas, jako arcybiskup gnieźnieński, bardzo pragnął, aby jego stolica bi-
skupia godnie przygotowała się do Millennium. Jednym z zewnętrznych tego znaków była 
regotyzacja bazyliki gnieźnieńskiej. Kardynał Wyszyński tak mówił: „Postanowiłem przy-
gotować katedrę na Tysiąclecie w ten sposób, aby jej odsłonione piękno gotyckie z czasów 
Bogorii Skotnickiego, wiek XIV, swoim pięknem, czystością linii architektonicznej, wyra-
zistością stylu, porywem gotyckich prześwitów, przemówiło do człowieka współczesnego. 
Nadto, postanowiliśmy sięgnąć do serca, do podziemi, aby odkryć przeszłość, dotknąć 
szacownych prochów nagromadzonych tam na calcu, którego warstwy odsłaniają nam 
VI wiek przed Chrystusem, ślady dawnej kultury, ślady kultu pogańskiego. (...) Te pokłady 
dziejowe i szperanie w prochach nagromadzonych przez ziemię nauczyło nas wielkiego 
szacunku dla przeszłości Narodu” (tekst nr 6, s. 30).

Po uroczystościach gnieźnieńskich Ksiądz Prymas i księża biskupi udali się 
do Poznania. Miasto ogarnął niezwykły entuzjazm. Mimo wielu utrudnień na nabożeństwo 
przybyły nieprzeliczone tłumy wiernych. Władze nie pozwoliły nieść Obrazu Nawiedzenia 
w procesji. Wówczas ludzie podnieśli samochód, którym przewożony był Obraz Matki 
Bożej, i na ramionach ponieśli do katedry.
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W tym samym czasie co uroczystości kościelne na Ostrowie Tumskim odbywały 
się, na placu Mickiewicza w Poznaniu, obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Podczas 
wiecu Władysław Gomułka, I sekretarz partii, nie szczędził obraźliwych słów i upoko-
rzeń Księdzu Prymasowi. Z drugiej strony Warty, sprzed katedry, płynęły słowa miłości 
i przebaczenia.

Władze PRL nie tylko nie przyjęły Ojca Świętego Pawła VI w Polsce, ale również 
zatrzymały pozwolenia na przyjazd na uroczystości milenijne zagranicznym gościom. 
W odpowiedzi na te szykany i z potrzeby serca wielomilionowa rzesza naszych rodaków 
przebywająca na emigracji rozpoczęła organizowanie Sacrum Poloniae Millennium w kra-
jach, które udzieliły gościny polskim wychodźcom.

* * *

W tomie XVI starano się zachować zwyczaje edytorskie stosowane w tomach po-
przednich. Nie wszędzie udało się rozpoznać, o kim wspomina Ksiądz Prymas, czy odna-
leźć wiadomości o wymienionych przez niego osobach.

Iwona Czarcińska i Beata Mackiewicz
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ryjną. Organizator kongresów maryjnych i mariologicznych. Ekspert Soboru Watykańskie-
go II, główny redaktor VIII rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium.

Baraniak Antoni (1904–1977), abp, salezjanin, dr teologii i prawa kanonicznego. Święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1930. W latach 1933–1948 był sekretarzem prymasa Augusta 
Hlonda, a od 1948 do 1957 kierownikiem sekretariatu prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W 1951 otrzymał sakrę biskupią i został biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. W 1953 
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aresztowany przez władze komunistyczne i więziony w Warszawie na Mokotowie; zwol-
niony z więzienia w 1956, kilka dni przed uwolnieniem kardynała Wyszyńskiego. Od 1957 
– arcybiskup metropolita poznański. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

Bareła Stefan (1916–1984), bp, dr teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1944. 
W 1960 został biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej, a w 1964 biskupem die-
cezjalnym częstochowskim. Ojciec Soboru Watykańskiego II; długoletni przewodniczący 
Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Bernacki Lucjan (1902–1975), bp; ochotnik wojny 1920. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1926. Wykładał w poznańskim seminarium duchownym. Podczas II wojny światowej był 
duszpasterzem Polaków we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. W 1946 otrzy-
mał sakrę biskupią i został biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. Od 1948 był wikariuszem 
generalnym i kapitulnym archidiecezji. W latach 1953–1956 deportowany przez władze PRL 
z archidiecezji gnieźnieńskiej przebywał w Częstochowie. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

Bogumił bł. – Bogumił z Dobrowa, Bogumił Leszczyc (1135–1204), arcybiskup gnieź-
nieński, potem pustelnik. Beatyfikowany w 1925.

Bolesław I Chrobry (ok. 967–1025), pierwszy król Polski z dynastii Piastów, syn Miesz-
ka I i księżniczki czeskiej Dąbrówki (Dobrawy). Jego koronacja w 1025 postawiła wład-
cę Polski w rzędzie głównych monarchów Europy. Był twórcą potęgi wczesnofeudalnego 
państwa polskiego. Cesarz niemiecki Otto III uważał go za jednego z najbliższych współ-
pracowników.

Bronisława bł. (ok. 1200–1259), norbertanka, a następnie pustelnica. Kuzynka św. Jacka 
Odrowąża. Jej kult sięga XIV wieku, a wzmógł się po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Beatyfikowana w 1839.

Bronisław Markiewicz bł. (1842–1912), ks., pedagog. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1867. W 1885 wstąpił do salezjanów. Od 1892 zajmował się młodzieżą opuszczoną 
i zaniedbaną. Prowadził również działalność wydawniczą. W 1897 założył Zgromadzenie 
Świętego Michała Archanioła. Beatyfikowany w 2005.

Brunon z Kwerfurtu św. (ok. 974–1009), kapelan cesarza Ottona III, benedyktyn, później 
związany z pustelnią św. Romualda, arcybiskup misyjny. Podejmował wyprawy misyjne 
na Węgry i Ruś. W latach 1005–1009 działał w Polsce, przygotowując misję ewangeli-
zacyjną do plemion pruskich. Zginął śmiercią męczeńską. Autor dzieł hagiograficznych: 
Żywotu św. Wojciecha i Żywotu Pięciu Braci Męczenników.

Brückner Aleksander (1856–1939), prof., filolog, slawista, historyk literatury i kultury 
polskiej. Przyczynił się do pogłębienia wiedzy o XVI-wiecznym piśmiennictwie, a także 
o polskiej kulturze katolickiej w średniowieczu. Autor m.in. Dziejów literatury polskiej 
w zarysie (1903), Dziejów języka polskiego (1906), Dziejów kultury polskiej (1930–1932, 
1939, 1991), Encyklopedii staropolskiej (1937–1939).
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Casaroli Agostino (1914–1998), kard. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937. Od 1961 
pracował w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, w 1979 mianowany przez papieża Jana 
Pawła II sekretarzem stanu i przewodniczącym Administracji Dóbr Stolicy  Apostolskiej. 
Subdziekan Kolegium Kardynalskiego, budował politykę wschodnią Wa tykanu.

Chopin Fryderyk (1810–1849), najwybitniejszy kompozytor polski, pianista; przedstawi-
ciel romantyzmu; wykształcił indywidualny styl muzyki fortepianowej, o silnie zarysowa-
nych cechach narodowych. Jego twórczość wywarła ogromny wpływ na muzykę drugiej 
połowy XIX i XX wieku.

Choromański Zygmunt (1892–1968), bp. Święcenia kapłańskie przyjął w 1916. W 1946 zo-
stał biskupem pomocniczym warszawskim. W latach 1946–1968 był sekretarzem Konferen-
cji Episkopatu Polski. Członek Komisji Mieszanej (od 1956 Komisji Wspólnej); współtwór-
ca Porozumienia (1950). Obrońca praw Kościoła w Polsce. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

Czacka Róża Elżbieta (1876–1961), założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża. W młodości utraciła wzrok. W 1910 założyła Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi, w 1918 – zgromadzenie obejmujące opieką osoby niewidome. Od 1922 
zakładała w Laskach różnego typu szkoły dla niewidomych. W czasie Powstania Warszaw-
skiego zorganizowała w Laskach szpital powstańczy, w którym kapelanem był ks. Stefan 
Wyszyński. W 1950 prymas Wyszyński na jej prośbę mianował nową przełożoną generalną 
zgromadzenia. Sługa Boża. 

Czerniak Jan (1906–1999), bp. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932. W latach 1939–
–1940 był więziony przez hitlerowców w Kazimierzu Biskupim. Po wojnie pełnił różne 
funkcje kościelne w Gnieźnie. W 1959 przyjął sakrę biskupią. Biskup pomocniczy gnieź-
nieński, wikariusz generalny i kapitulny oraz prepozyt Kapituły Gnieźnieńskiej. Wieloletni 
członek Komisji Maryjnej (rozpoczął w niej pracę jeszcze przed przyjęciem sakry bisku-
piej) i Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

Czesław bł. (1180–1242), dominikanin, patron Wrocławia. Obronił miasto w czasie oblę-
żenia Mongołów w 1241. Beatyfikowany w 1713.

Dąbrówka – Dobrawa, Dubrawa (zm. 977), księżniczka czeska, córka Bolesława I czeskie-
go, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego; pierwsza chrześcijańska księżna polska. 
Odegrała dużą rolę w przyjęciu chrztu przez Mieszka I, a tym samym przez Polskę (966).

Dąbrowski Bronisław (1917–1997), abp, orionista. Podczas okupacji więziony był w Bitin-
heim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945. Od 1950 pełnił funkcję dyrektora Biura Sekre-
tariatu Konferencji Episkopatu Polski. W 1961 został mianowany biskupem pomocniczym 
warszawskim. Od 1969 sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. W 1982 mianowany arcybiskupem. Jeden z najbliższych 
i najbardziej zaufanych współpracowników kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Soboru 
Watykańskiego II. Zasłużony dla obrony praw Kościoła w Polsce.
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Döpfner Julius (1913–1976), kard. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie w 1939. Tam 
też w 1941 obronił na Gregorianum doktorat na podstawie rozprawy o teologii angielskie-
go kardynała konwertyty bł. Johna Newmana. W 1948 otrzymał sakrę biskupią. W 1957 
mianowany biskupem Berlina, w 1958 kreowany kardynałem. W 1961 objął diecezję Mo-
nachium-Freising. Ojciec Soboru Watykańskiego II, stał się jednym z głównych hierar-
chów wspierających idee Soboru. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec w la-
tach 1965–1976, główny rzecznik wprowadzania reform soborowych. Pracował na rzecz 
porozumienia polsko-niemieckiego, w 1973 odbył podróż do Polski.

Felici Pericle (1911–1982), kard. włoski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933, sakrę bi-
skupią w 1960. Sekretarz generalny Centralnej Komisji Przygotowawczej ds. Soboru Wa-
tykańskiego II, w latach 1962–1965 sekretarz generalny Soboru. W 1967 został proprezy-
dentem Papieskiej Komisji Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kreowany kardynałem 
w 1967. Od 1977 prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Uczestniczył 
w sesjach Światowego Synodu Biskupów.

Frings Joseph Richard (1887–1978), kard. Święcenia kapłańskie przyjął w 1910. W 1942 
został mianowany arcybiskupem Kolonii, w latach 1945–1965 przewodniczący Konferen-
cji Biskupów w Fuldzie. W 1946 wyniesiony do godności kardynalskiej. Ojciec Soboru 
Watykańskiego II. Zasiadał w Prezydium Soboru Watykańskiego II, był rzecznikiem apo-
stolatu świeckich i kolegialności biskupów w Kościele; jego doradcą ds. teologicznych był 
w czasie Soboru Joseph Ratzinger.

Gawlina Józef (1892–1964), abp. Święcenia kapłańskie przyjął w 1921. Od 1933 był bi-
skupem polowym Wojska Polskiego, mianowanym za zgodą marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Ranny w kampanii wrześniowej w 1939. Wyjechał do Rzymu, a następnie do Francji 
i Anglii. Sprawował opiekę duszpasterską nad całością rozproszonego wojska i uchodź-
cami z ojczyzny. Po wojnie nie uzyskał od władz państwowych pozwolenia na powrót 
do kraju. Był duszpasterzem Polonii. Ojciec Soboru Watykańskiego II.

Gomułka Władysław (1905–1982), pseudonim „Wiesław”, polityk, działacz komunistycz-
ny. Od 1926 w KPP, jeszcze przed II wojną światową ukończył w Moskwie Międzynarodo-
wą Akademię Leninowską. W 1942 wstąpił do PPR, w latach 1943–1948 był I sekretarzem 
KC PPR. W 1948 oskarżony, uwięziony w 1951, zwolniony w 1954 i usunięty z partii; 
przyjęty ponownie w 1956 po wypadkach czerwcowych. W latach 1956–1970 I sekretarz 
KC PZPR. Początkowo realizował politykę umiarkowanych reform i odprężenia, czemu 
towarzyszyła m.in. poprawa stosunków z Kościołem katolickim (powrót z więzienia kard. 
Stefana Wyszyńskiego). Szybko jednak wycofał się z nich i dał się poznać jako wielki anta-
gonista Kościoła w Polsce, a zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego. W grudniu 1970, po krwa-
wo stłumionych – na jego polecenie – wystąpieniach robotników na Wybrzeżu, zmuszony 
do ustąpienia i przeniesiony na emeryturę.

Granat Wincenty (1900–1979), ks., pedagog, teolog, dogmatyk. W latach 1933–1958 był 
wykładowcą seminarium duchownego w Sandomierzu; od 1960 profesorem KUL. W la-
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tach 1965–1970 rektor KUL. Autor wielu publikacji, m.in. monumentalnej, dziewięcioto-
mowej Dogmatyki katolickiej. Sługa Boży.

Halecki Oskar (1891–1973), historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni za-
granicznych, członek PAU, działacz emigracyjny. Autor m.in. Historii Polski (1958, pierwsze 
wyd. krajowe 1992), w której dał ogólny pogląd na przeszłość Polski. Odznaczony wieloma 
doktoratami honoris causa oraz Orderem św. Grzegorza Wielkiego za zasługi dla Kościoła.

Hlond August (1881–1948), prymas Polski, kard., salezjanin. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1905, sakrę biskupią w 1922. W 1922 został administratorem apostolskim, w 1925 
biskupem diecezji katowickiej. W 1926 mianowany przez Piusa XI arcybiskupem gnieź-
nieńskim i poznańskim, prymasem Polski; w 1927 kreowany kardynałem. II wojnę świa-
tową spędził poza granicami Polski, najpierw w Rzymie, a następnie we Francji, gdzie był 
aresztowany przez gestapo. Po II wojnie światowej wrócił do Polski, wyposażony przez 
Stolicę Apostolską w nadzwyczajne uprawnienia, jako jej legat. Ustanowił polską admini-
strację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W 1946 został mianowany arcybi-
skupem metropolitą warszawskim z zachowaniem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Zmarł 
w Warszawie, został pochowany w katedrze warszawskiej, a jego serce – zgodnie z wolą 
zmarłego – spoczęło w bazylice gnieźnieńskiej. Sługa Boży.

Honorat Koźmiński bł. – Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński (1829–1916), po-
wstaniec, kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych. Pracował jako duszpasterz 
w Warszawie. Zaktywizował ruch tercjarski oraz kółka żywego różańca. Utworzył wiele 
tajnych, bezhabitowych, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych. Ostatnie lata życia 
poświęcił pisaniu prac ascetycznych i hagiograficznych. Beatyfikowany w 1988.

Hozjusz Stanisław (1504–1579), kard., teolog, przedstawiciel katolickiej reformy 
w XVI w., legat papieski na Soborze Trydenckim. W 1551 został biskupem warmińskim, 
w 1561 kardynałem. W 1565 sprowadził jezuitów do Braniewa i utworzył tam pierwsze 
seminarium duchowne dla Warmii. Został pochowany w swym kościele tytularnym Matki 
Bożej na Zatybrzu w Rzymie. Sługa Boży.

Jacek Odrowąż św. (1183–1257), dominikanin, misjonarz, kaznodzieja. Jako pierwszy Po-
lak przyjął habit dominikański w Rzymie z rąk św. Dominika. Założył wiele klasztorów 
dominikańskich w Polsce. Ewangelizował ludność Polski, Rusi, Prus, Czech, Moraw. Na-
zywany został apostołem Słowian, Światłem Północy, Światłem ze Śląska. Żywił głęboki 
kult Matki Bożej. Kanonizowany w 1594.

Jadwiga Śląska św. – Hedwig von Andechs (ok. 1174/1180–1243); żona księcia Henry-
ka Brodatego, matka Henryka II Pobożnego. Ufundowała wiele kościołów i klasztorów 
na Śląsku. Kanonizowana w 1267.

Jadwiga Wawelska św. – Jadwiga Andegaweńska (1373 lub 1374–1399); córka Ludwika 
Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, koronowana na króla Polski w 1384. Dzięki jej mał-
żeństwu z Władysławem II Jagiełłą zawiązała się unia Polski z Litwą i nastąpiła stopniowa 
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chrystianizacja Litwy. Była osobą wykształconą, dbała o rozwój nauki, część swych klej-
notów przeznaczyła na uposażenie Akademii Krakowskiej. Beatyfikowana w 1979, kano-
nizowana w 1997.

Jan XXIII św. – Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963), papież. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1904, sakrę biskupią w 1925. W latach 1925–1934 był delegatem apostol-
skim w Bułgarii, Grecji i Turcji. Jako wizytator apostolski Bułgarii odwiedził Jasną Górę. 
Od 1944 był nuncjuszem apostolskim we Francji. W 1953 został kardynałem i patriarchą 
Wenecji. Wybrany papieżem 28 października 1958. Dewizą jego pontyfikatu były słowa: 
„Posłuszeństwo i pokój”.

Wydał 8 encyklik: Ad Petri Cathedram (1959), Mater et Magistra (1961 – o współ-
czesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej), Pacem in terris (1963 
– o pokoju na świecie), Princeps pastorum (1959 – o misjach), Sacerdotii nostri primordia 
(1959 – o kapłaństwie), Grata recordatio (1959 – o różańcu), Aeterna Dei sapientia (1961 – 
o jedności Kościoła), Paenitentiam agere (1962 – o duchowym przygotowaniu do Soboru). 

Zainicjował dzieło Soboru Watykańskiego II. 11 października 1962 dokonał jego 
otwarcia. Beatyfikowany w 2000, kanonizowany w 2014.

Jan Paweł II św. – Karol Wojtyła (1920–2005), papież Polak. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1946 w Krakowie. Studiował w Collegium Angelicum w Rzymie, a następ-
nie w Krakowie na Wydziale Teologicznym UJ. W 1958 otrzymał sakrę biskupią i został 
biskupem pomocniczym w Krakowie, w 1963 arcybiskupem metropolitą krakowskim. 
W 1967 kreowany kardynałem. Ojciec Soboru Watykańskiego II. Ściśle współpracował 
z kard. Stefanem Wyszyńskim. W 1976 na zaproszenie papieża Pawła VI głosił rekolekcje 
wielkopostne w Watykanie. Wybrany papieżem 16 października 1978. Dewizą jego ponty-
fikatu było zawołanie: „Totus Tuus”.

Wydał 14 encyklik: Redemptor hominis (1979 – o Odkupicielu człowieka), Dives in 
misericordia (1980 – o miłosierdziu Bożym), Laborem exercens (1981 – o pracy ludzkiej), 
Slavorum Apostoli (1985 – na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego), Dominum 
et vivificantem (1986 – o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata), Redemptoris Ma
ter (1987 – o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła), Sollicitudo rei socialis (1987 – 
na 20-lecie encykliki Pawła VI Populorum progressio), Redemptoris missio (1990 – o sta-
łej aktualności misji), Centesimus annus (1991 – w setną rocznicę encykliki Leona XII 
Rerum novarum), Veritatis splendor (1993 – o niektórych podstawowych zagadnieniach 
nauczania moralnego Kościoła), Evangelium vitae (1995 – o wartości i nienaruszalności 
życia ludzkiego), Ut unum sint (1995 – o działalności ekumenicznej Kościoła), Fides et 
ratio (1998 – o wzajemnej realizacji wiary i rozumu), Ecclesia de Eucharistia (2003 – 
o Eucharystii w życiu Kościoła).

Beatyfikował 1338 osób, kanonizował 482 świętych. Odbył 104 podróże zagranicz-
ne, odwiedzając wszystkie kontynenty. Zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Beatyfi-
kowany w 2011, kanonizowany w 2014.

Jan Beyzym bł. (1850–1912), jezuita, wychowawca i opiekun młodzieży, misjonarz. Święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1881. Od 1899 poświęcił się pracy wśród trędowatych na Mada-
gaskarze. Całe swe życie oddał Matce Bożej; zmarł zarażony trądem. Beatyfikowany w 2002.
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Jan Kanty św. (1390–1473), ks., patron profesorów, nauczycieli i studentów, szkół kato-
lickich i „Caritasu”. Od 1429 wykładał na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując 
w niej teologię. Krzewił kult Eucharystii; znany był również z troski o ubogich. Beatyfiko-
wany w 1680, kanonizowany w 1767.

Jan XIII (zm. 972), papież od 965. Za jego pontyfikatu w 966 Polska przyjęła chrzest oraz 
w 968 ustanowiono pierwsze biskupstwo misyjne w Poznaniu z biskupem Jordanem.

Jan II Kazimierz Waza (1609–1672), król Polski w latach 1648–1668, syn Zygmunta III 
Wazy i Konstancji z Habsburgów. Prowadził wojny m.in. z Kozakami, Moskwą, Szwecją. 
Po obronie Jasnej Góry przed Szwedami i wybuchu walk powstańczych w 1656 złożył 
we Lwowie śluby, ogłaszając Matkę Bożą Królową Korony Polskiej.

Jolanta bł. – Jolenta, Helena (1235–1298), klaryska. Siostra św. Kingi, księżna kali-
ska i wielkopolska, żona Bolesława Pobożnego. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru 
w Gnieźnie. Beatyfikowana w 1827.

Jop Franciszek (1897–1976), bp, dr prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1920. W 1946 został biskupem pomocniczym w Sandomierzu. W 1951 wyznaczony 
na rządcę części archidiecezji wrocławskiej z siedzibą w Opolu, nie mógł objąć tego urzę-
du z powodu sprzeciwu władz państwowych. W okresie internowania abp. Baziaka (1952–
–1956) był wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej. W 1956 został skierowany 
przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, jako specjalny delegat z uprawnieniami biskupa 
rezydencjalnego, do Opola. W 1972 został pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej 
diecezji opolskiej. Ojciec Soboru Watykańskiego II, członek Rady Głównej Episkopatu, 
koordynator posoborowej reformy liturgicznej w Polsce.

Jozafat Kuncewicz św. (ok. 1580–1623), unicki arcybiskup połocki, bazylianin, achiman-
dryta w Wilnie, reformator życia religijnego na Ukrainie i Białorusi, krzewiciel i obrońca 
Unii Brzeskiej, męczennik. Beatyfikowany w 1643, kanonizowany w 1867.

Józef Sebastian Pelczar św. (1842–1924), bp, założyciel Zgromadzenia Służebnic Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1864. Od 1877 do 1899 
pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1882–1883 był rektorem uczelni kra-
kowskiej. W 1899 mianowany biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji 
przemyskiej. W publikacjach szerzył i promował naukę społeczną papieża Leona XIII. 
Zakładał ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły 
gospodarcze dla dziewcząt. Starał się zaradzić problemom emigracji i alkoholizmu. Beaty-
fikowany w 1991, kanonizowany w 2003.

Kazimierz św. – Kazimierz Jagiellończyk (1458–1484), polski królewicz, syn Kazimierza 
IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; od 1481 namiestnik królewski w Koronie Króle-
stwa Polskiego. Znany z miłości do Matki Bożej. Kanonizowany w 1602.

Kazimierz III Wielki (1310–1370), król Polski w latach 1333–1370, najmłodszy syn Wła-
dysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, ostatni władca z dynastii Piastów na tronie 
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polskim. Za jego panowania nastąpiło podniesienie poziomu gospodarki, wzrosła zamoż-
ność mieszkańców, rozwijało się szkolnictwo. W 1364 utworzył uniwersytet w Krakowie.

Kinga św. – Kunegunda (1234–1292), klaryska; córka króla Węgier Beli IV i Marii Laska-
riny, małżonka Bolesława V Wstydliwego. Dbała o rozwój kraju, szczególnie przemysłu 
górniczego. Ufundowała wiele klasztorów, szpitali, budowała kościoły. Po śmierci męża 
dokonała fundacji klasztoru klarysek w Starym Sączu, do którego wstąpiła w 1280. Beaty-
fikowana w 1690, kanonizowana w 1999.

Kołakowski Leszek (1927–2009), filozof, eseista, publicysta, wykładowca na Uniwersyte-
cie w Oksfordzie, członek PAN, odznaczony Orderem Orła Białego.

Kominek Bolesław (1903–1974), kard., teolog, filozof, socjolog. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1927. W 1945 został mianowany administratorem apostolskim na Śląsku Opol-
skim. W styczniu 1951 zmuszony do opuszczenia Opola, przebywał w Krakowie oraz 
w Sierszy. W kwietniu 1951 otrzymał nominację do Wrocławia, której to nominacji sprze-
ciwiły się władze państwowe. Sakrę biskupią przyjął potajemnie w 1954. W 1956 ob-
jął rządy we Wrocławiu jako wikariusz generalny arcybiskupa gnieźnieńskiego. W 1962 
podniesiony do godności arcybiskupa, w 1972 został arcybiskupem metropolitą wrocław-
skim. W 1973 kreowany kardynałem. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego 
Episkopatu Polski, inicjator i autor Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich Braci 
w Chrystusowym urzędzie pasterskim (1965). Ojciec Soboru Watykańskiego II.

König Franz (1905–2004), kard., teolog, religioznawca. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1933. W 1952 mianowany koadiutorem biskupa Sankt Pölten, w 1956 arcybiskupem 
Wiednia, a w 1958 kreowany kardynałem. W latach 1956–1985 pełnił funkcję przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Austrii. Ojciec Soboru Watykańskiego II. W latach 1965–
–1980 stał na czele Sekretariatu dla Niewierzących.

Kordecki Augustyn Klemens (1603–1673), paulin, trzykrotny przeor klasztoru na Jasnej 
Górze, dwukrotny prowincjał zakonu. Wsławił się zorganizowaniem obrony klasztoru ja-
snogórskiego w czasie najazdu szwedzkiego w 1655. Dzieje oblężenia opisał w pamiętniku 
Nova Gigantomachia (Kraków 1658). Opis ten wykorzystał Henryka Sienkiewicz w Poto
pie. W rocznicę 300-lecia obrony klasztoru (1955) przywołano postać o. Kordeckiego jako 
wzór dla stawiających opór komunizmowi; literatura marksistowska usiłowała osłabić jego 
zasługi, a Novą Gigantomachię zaliczano do panegiryków.

Krasiński Zygmunt (1812–1859), poeta, dramaturg, powieściopisarz. Jeden z trzech wiel-
kich romantyków. Wieszcz narodowy. Autor m.in. NieBoskiej Komedii, Irydiona, Psal
mów przyszłości.

Krauze Teofil (1917–2001), paulin. Do zakonu wstąpił w 1936. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1944. Był wieloletnim kustoszem sanktuarium, a w latach 1963–1969 prze-
orem Jasnej Góry. Za swoje śmiałe nauczanie musiał się ukrywać. Członek Komisji Ma-
ryjnej Episkopatu Polski. Wielki czciciel Matki Bożej. Cieszył się przyjaźnią kard. Stefana 
Wyszyńskiego.
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Leon XIII – Gioacchino Vincenzo Pecci (1810–1903), papież. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1837. Był nuncjuszem apostolskim w Belgii, a następnie arcybiskupem Pe-
rugii. Wybrany papieżem w 1878. Dewizą jego pontyfikatu było zawołanie: „Wszystko 
odnowić w Chrystusie”. Autor 23 encyklik, m.in. Rerum novarum (1891) – dotyczącej 
społecznej nauki Kościoła. Ustanowił stosunki dyplomatyczne z Rosją, Anglią, Stanami 
Zjednoczonymi i Norwegią.

Maksymilian Maria Kolbe św. (1894–1941), franciszkanin, w 1910 rozpoczął nowi-
cjat we Lwowie; w 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Założył Milicję Niepokalanej, 
zorganizował placówki franciszkańskie – Niepokalanów k. Warszawy i Ogród Niepoka-
lanej k. Nagasaki w Japonii. W czasie II wojny światowej był aresztowany przez gesta-
po. W 1941 został zesłany do Oświęcimia, gdzie dobrowolnie oddał życie za skazane-
go współwięźnia; zginął w bunkrze głodowym. Beatyfikowany w 1971; kanonizowany 
w 1982.

Małaczewski Eugeniusz (1897–1922), prozaik, poeta. Popularny autor opowiadań żoł-
nierskich, np. Dzieje Baśki Murmańskiej, wydanych w zbiorze Koń na wzgórzu (1921). 
Nawiązywał do tradycji romantycznych. W jego twórczości motywy patriotyczne splatały 
się z religijnymi. W PRL nie mógł być wydawany.

Maritain Jacques (1882–1973), filozof francuski; od 1914 profesor Instytutu Katolickiego 
w Paryżu, od 1918 członek papieskiej akademii św. Tomasza w Rzymie. W latach 1945–
–1948 ambasador Francji przy Watykanie. Po śmierci żony w 1960, wstąpił do wspólnoty 
Małych Braci od Jezusa. Był współtwórcą zapoczątkowanego na przełomie XIX i XX w. 
odrodzenia tomizmu, przedstawicielem personalizmu chrześcijańskiego. Jeden z najważ-
niejszych świeckich uczestników Soboru Watykańskiego II.

Męczennicy Podlascy bł. bł. (Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy), unici zamordowani 
w 1874 w Pratulinie. Bronili wiary podczas prześladowania Kościoła katolickiego przez 
Rosję carską.

Michalski Jan (1914–1989), bp, dr prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1939. Obrońca węzła małżeńskiego i święceń w Gnieźnieńskim Trybunale Metropolital-
nym, członek Rady Administracyjnej oraz Archidiecezjalnej Komisji ds. Budowy i Kon-
serwacji Kościołów i Budynków Kościelnych. Sakrę biskupią przyjął w 1975, został bisku-
pem pomocniczym gnieźnieńskim.

Michał Kozal bł. (1893–1943), bp, męczennik, święcenia kapłańskie otrzymał w 1918, 
sakrę biskupią w 1939. Został biskupem pomocniczym włocławskim. W listopadzie 1939 
aresztowany przez gestapo, od 1941 więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
Uśmiercony zastrzykiem fenolu.

Mickiewicz Adam (1798–1855), jeden z największych poetów romantyzmu, publicysta, 
tłumacz, działacz polityczny i religijny. Znany jako autor ballad, powieści poetyckich, dra-
matu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz. Wieszcz narodowy.
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Mieszko I (922/945–992), książę polski od ok. 960. Pierwszy historyczny przedstawiciel 
dynastii Piastów, twórca państwa polskiego. W roku 965 ożenił się z księżniczką czeską 
Dąbrówką (Dobrawą), przyjął chrzest w 966 i tym samym włączył swoje państwo w krąg 
kultury chrześcijańskiej. 

Modzelewski Jerzy (1905–1986), bp, dr prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1928. Był kanclerzem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, profesorem seminarium 
duchownego. W 1959 mianowany biskupem pomocniczym warszawskim, objął urząd wi-
kariusza generalnego. Przewodniczył Radzie Prymasowskiej Budowy Kościołów Warsza-
wy. Zorganizował Komisję Duszpasterstwa Akademickiego Episkopatu Polski. W latach 
1968–1973 był członkiem Sekretariatu Rzymskiego ds. Jedności Chrześcijan. Ojciec So-
boru Watykańskiego II.

Musiel Franciszek (1915–1992), bp. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1941. Od 1962 – 
wiceoficjał, a następnie oficjał Sądu Biskupiego. W latach 1966–1992 biskup pomocniczy 
częstochowski.

Norwid Cyprian Kamil (1821–1883), poeta i plastyk. Tworzył poematy, utwory drama-
tyczne i liryki patriotyczne; najpełniej wypowiedział się w formach lirycznych o wyrazistej 
symbolice historiozoficzno-moralnej, np. Bema pamięci żałobny rapsod (1851), Fortepian 
Szopena (1865). Twórczość Norwida stanowi oryginalne rozwinięcie i dopełnienie litera-
tury polskiej okresu romantyzmu.

Obertyński Zdzisław (1894–1978), ks., historyk Kościoła, historyk sztuki. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1922. Wykładowca historii Kościoła na UW w latach 1932–1939 
i 1947–1958.

Okońska Maria (1920–2013), polonistka, psycholog, uczestniczka powstania warszaw-
skiego. Założycielka i wieloletnia odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyń-
skiego (poprzednia nazwa: Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Ko-
ścioła, znany także pod nazwą „Ósemka”). Blisko współpracowała z prymasem Stefanem 
Wyszyńskim. Podczas jego uwięzienia przedostawała się do Komańczy. Była jedynym 
świadkiem składania przez Księdza Prymasa w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów Naro-
du. Z jej inicjatywy nagrywano kazania Prymasa Tysiąclecia, które następnie redagowała. 
Członkini Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Napisała m.in. Wspomnienia z Powstania 
Warszawskiego (2004), Z misją do Komańczy (2006), Przez Maryję wszystko dla Boga 
(2008). Odznaczona w 2009 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Otto III Rudy (980–1002), cesarz rzymski, czwarty z kolei władca z dynastii saksońskiej. 
Wybrany na króla Niemiec w 983, jeszcze za życia swojego ojca. Koronowany w 996 
na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W roku 1000 pielgrzymował do Gniezna, 
do grobu św. Wojciecha.

Paweł VI bł. – Giovanni Battista Montini (1897–1978), papież. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1920. Od maja do listopada 1923 był sekretarzem nuncjusza apostolskiego 
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w Polsce. Po powrocie do Watykanu został jednym z najbliższych współpracowników se-
kretarza stanu kardynała Eugenio Pacellego, późniejszego papieża Piusa XII. W 1954 zo-
stał arcybiskupem Mediolanu, w 1958 kreowany kardynałem. Współpracował z papieżem 
Janem XXIII w okresie przygotowań Soboru Watykańskiego II oraz podczas pierwszej 
sesji Soboru. 21 czerwca 1963 został wybrany papieżem. Dewizą jego pontyfikatu było 
zawołanie: „W imię Pańskie”.

Wydał 7 encyklik: Ecclesiam suam (1964 – o drogach współczesnego Kościoła 
przy pełnieniu swojej misji), Mense maio (1965 – o wojnie i pokoju), Mysterium fidei 
(1965 – o kulcie i doktrynie Eucharystii), Christi Matri Rosari (1966 – o kulcie maryj-
nym), Populorum progressio (1967 – o prawie do rozwoju narodów ubogich), Sacerdo
talis caelibatus (1967 – o celibacie kapłańskim), Humanae vitae (1968 – o obronie życia 
poczętego).

Doprowadził do końca prace Soboru Watykańskiego II. Wprowadził w Kościele ka-
tolickim szereg reform. Utworzył Sekretariat ds. Religii Niechrześcijańskich, Sekretariat 
dla Niewierzących, dokonał reorganizacji Kurii Rzymskiej, zreformował kolegium kardy-
nalskie. Jako pierwszy papież odbył wizyty duszpasterskie poza granice Watykanu. Piel-
grzymował m.in. do Ziemi Świętej i do Fatimy. W 1965 przemawiał na sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ. W 1966 pragnął odbyć podróż apostolską do Polski z okazji Tysiąclecia 
Chrztu, jednak władze komunistyczne nie wyraziły zgody na jego przyjazd. Uczestniczył 
w obchodach Sacrum Poloniae Millennium w Rzymie. Na tę uroczystość napisał do Pola-
ków list apostolski Mille exactos annos oraz wydał brewe Ad Patronam et Reginam Polo
niae, w którym dziękował Prymasowi Wyszyńskiemu i Episkopatowi Polski za dokonany 
3 maja 1966 na Jasnej Górze Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki 
Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego. W 1971 beatyfikował o. Maksymiliana 
Kolbe. W 1972 wydał bullę Episcoporum Poloniae coetus, która normalizowała stosunki 
prawne między PRL a Watykanem oraz ustalała nowy kościelny podział administracyjny 
na Ziemiach Odzyskanych. Beatyfikowany w 2014.

Pawłowski Antoni (1903–1968), bp, dr teologii, mariolog, wykładowca Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie i UW. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926. W latach 
1942–1944 więziony przez władze sowieckie w obozach pracy, od 1945 rektor seminarium 
duchownego w Warszawie. W 1950 prekonizowany biskupem koadiutorem bp. Karola Ra-
dońskiego we Włocławku. Sakrę biskupią otrzymał z zachowaniem dyskrecji w Siedlcach 
w 1952. Wiceprzewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Ojciec Soboru Waty-
kańskiego II.

Pięciu Braci Męczenników św. św. – Męczennicy Międzyrzeccy (Benedykt, Jan, Mate-
usz, Izaak i Krystyn). Benedykt i Jan byli eremitami przybyłymi z Włoch na zaproszenie 
króla Bolesława Chrobrego. Zamieszkali w pierwszym w Polsce opactwie benedyktyńskim 
w Międzyrzeczu. Dołączyło się do nich trzech Polaków. Zginęli w napadzie rabunkowym 
w 1003. Zostali uznani za męczenników przez papieża Jana XVIII w 1004.

Pius X św. – Giuseppe Melchiorre Sarto (1835–1914), papież w latach 1903–1914. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1858. Hasłem jego pontyfikatu było zawołanie: „Wszystko 
odnowić w Chrystusie”. Dopuścił dzieci do przyjęcia wczesnej Komunii św. i przyczy-
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nił się do ułatwienia przyjmowania Eucharystii chorym. Polecił też opracowanie nowego 
wydania śpiewnika gregoriańskiego i zreformował brewiarz. Zachęcał do badania Pisma 
Świętego, zakładając w Rzymie Papieski Instytut Biblijny. Był prekursorem Akcji Katolic-
kiej. Beatyfikowany w 1951, kanonizowany w 1954.

Pius XI – Achille Ratti (1857–1939), papież. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1879. 
W latach 1918–1921 był nuncjuszem apostolskim w Polsce. Tutaj przyjął w 1919 sakrę 
biskupią z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego. Nie opuścił Warszawy w 1920 w czasie 
nawały bolszewickiej. Od 1921 metropolita Mediolanu. W 1922 wybrany papieżem. De-
wizą jego pontyfikatu było zawołanie: „Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym”. 
W 1925 podpisał konkordat między Stolicą Apostolską a Polską. Ogłosił 22 encykliki, 
m.in. Mit brennender Sorge (1937 – piętnującą ideologię hitleryzmu) i Divini Redemptoris 
(1937 – o bezbożnym komunizmie).

Pius XII – Eugenio Pacelli (1876–1958), papież. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1899. 
Od 1912 był sekretarzem Świętej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych. 
W 1917 został biskupem i nuncjuszem papieskim w Monachium, a w 1920 nuncjuszem 
w Berlinie. W 1929 kreowany kardynałem; od 1930 sekretarz stanu Stolicy Świętej. 2 mar-
ca 1939 został wybrany papieżem. Hasłem jego pontyfikatu było zawołanie: „Pokój dzie-
łem sprawiedliwości”.

Napisał 36 encyklik, a wśród nich: Summi Pontyficatus (1939 – pierwsza encyklika 
zawierająca program pontyfikatu; papież zawarł w niej m.in. zarządzenie modlitw za Pol-
skę na całym świecie), Mystici Corporis Christi (18943 – o Kościele jako Mistycznym 
Ciele Chrystusa), Fulgens corona (1953 – encyklika wydana z okazji setnej rocznicy ogło-
szenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP), Ad caeli Reginam (1954 – o ustanowieniu 
święta Maryi Królowej).

31 października 1942 oddał Kościół i świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Konstytu-
cją apostolską Munificentissimus Deus z 1950 ogłosił dogmat Wniebowzięcia NMP. Roz-
począł dzieło odnowy liturgii Kościoła. W 1955 ustanowił uroczystość św. Józefa Rze-
mieślnika i polecił obchodzić ją 1 maja. Sługa Boży.

Pluta Wilhelm (1910–1986), bp. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1934. Od 1958 był 
administratorem apostolskim w Gorzowie Wielkopolskim. W 1972 został biskupem diece-
zjalnym gorzowskim. Ojciec Soboru Watykańskiego II. Sługa Boży.

Przybylski Bernard Ludwik (1907–1979), dominikanin, mariolog, redaktor. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1933. Duszpasterz akademicki i kapelan „Odrodzenia”. W czasie 
II wojny światowej działał w konspiracji pod pseudonimem „Ojciec Wacław”. W latach 
1946–1950 prowincjał polskiej prowincji dominikanów. W 1957 zorganizował Instytut 
Tomistyczny, którym kierował do końca życia. Bliski współpracownik Księdza Prymasa, 
członek wielu komisji Episkopatu Polski. Prezes Studium Mariologicznego na Jasnej Gó-
rze powołanego przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1958.

Rubin Władysław (1917–1990), kard., dr prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1946 w Bejrucie. W latach 1959–1964 rektor Kolegium Polskiego w Rzymie. 
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Od 1964 biskup pomocniczy gnieźnieński, w latach 1964–1980 delegat prymasa Polski 
Stefana Wyszyńskiego do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim, rektor kościoła 
i hospicjum św. Stanisława w Rzymie. W latach 1967–1979 sekretarz Synodu Biskupów, 
w 1979 kreowany przez papieża Jana Pawła II kardynałem. W latach 1980–1985 prefekt 
Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Salomea bł. (1211/1212–1268), księżniczka śląska, córka Leszka Białego i Grzymisławy; 
żona Kolomana, króla Rusi Halickiej; klaryska. Beatyfikowana w 1672.

Schaff Adam (1913–2006), filozof, działacz komunistyczny; zajmował się teorią pozna-
nia, semantyką, filozofią człowieka, teorią socjalizmu. Wydał m.in. Filozofia człowieka: 
marksizm a egzystencjalizm.

Shehan Lawrence (1898–1984), kard. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1922. W 1945 
został mianowany biskupem pomocniczym arcybiskupa Baltimore, w 1965 kreowany 
kardynałem. Podczas trwania Soboru Watykańskiego II był członkiem komisji soborowej 
do spraw dyscypliny kleru i ludu chrześcijańskiego. Od 1964 wybrany przewodniczącym 
Komisji Episkopatu Ameryki Północnej do spraw ekumenizmu.

Sienkiewicz Henryk (1846–1916), powieściopisarz i nowelista, twórca Trylogii, najpopu-
larniejszego cyklu polskiej powieści historycznej (1886–1888). Za powieść o pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa Quo vadis? (1896) otrzymał w 1905 literacką Nagrodę Nobla. 
Uwieńczeniem pisarskiej działalności są Krzyżacy, powieść ukazująca epokę Jadwigi i Ja-
giełły oraz proces budzenia się polskiej świadomości narodowej. Opis zwycięskiej bitwy 
pod Grunwaldem sprawił, iż od początku przyjmowano tę powieść jako dzieło polityczne, 
nadając jej z czasem rangę niemal proroczą.

Skarga Piotr (1536–1612), jezuita, kaznodzieja i pisarz. Od 1588 nadworny kaznodzieja 
króla Zygmunta III; organizator kolegiów jezuickich w Polsce. Autor Żywotów świętych 
i Kazań sejmowych. Walory artystyczne jego dzieł stawiają go w rzędzie najwybitniejszych 
prozaików polskiego renesansu. Sługa Boży.

Słowacki Juliusz (1809–1849), poeta i dramatopisarz; największy obok Adama Mickie-
wicza twórca polskiego romantyzmu; wieszcz narodowy. Jego twórczość, m.in. Kordian, 
Beniowski, KrólDuch, wywarła ogromny wpływ na rozwój literatury polskiej.

Stanisław Szczepanowski św. (ok. 1030–1079), bp, męczennik, główny patron Polski. 
W 1072 został biskupem krakowskim. Zamordowany w 1079 w następstwie zatargu 
z królem polskim Bolesławem Śmiałym przez żołnierzy królewskich (lub samego króla) 
na Skałce w Krakowie. Kanonizowany w 1253.

Stanisław Kostka św. (1550–1568), zakonnik, patron Polski, archidiecezji warszawskiej 
i młodzieży. Przyjęty do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w 1567, zmarł w 1568 w opi-
nii świętości. Beatyfikowany w 1602, kanonizowany w 1726.
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Swieżawski Stefan (1907–2004), filozof, historyk filozofii. Należał do Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Podczas okupacji wykładał na tajnym 
Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Działał w Armii Krajowej. W roku 1948 został kierow-
nikiem Katedry Historii Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej KUL. Od 1957 do 1963 
kierował pracami Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Kate-
drą Historii Filozofii na KUL. W 1963 powołany przez kardynała Stefana Wyszyńskie-
go na audytora (świeckiego eksperta) Soboru Watykańskiego II. Brał udział w obradach 
dwóch ostatnich sesji. Działał w Komisji Apostolstwa Świeckich, był członkiem komisji 
papieskiej „Iustitia et Pax”. Na zakończenie Vaticanum II wraz z Jacquesem Maritainem 
i Jeanem Guittonem odebrał z rąk papieża Pawła VI orędzie do intelektualistów. Odzna-
czony Orderem Orła Białego.

Sylwester II – Gerbert z Aurillac (ok. 945–1003), papież, benedyktyn. Był wychowawcą 
i doradcą cesarza Ottona III. W 991 został arcybiskupem Reims, w 998 arcybiskupem 
Rawenny, a rok później pierwszym papieżem Francuzem. Zapoczątkował organizację Ko-
ścioła w Polsce, w roku 1000 utworzył arcybiskupstwo w Gnieźnie i na Węgrzech. Wybit-
ny matematyk X wieku, rozpowszechnił cyfry arabskie i system dziesiętny.

Świnka Jakub – Jakob Zwinka (zm. 1314), arcybiskup gnieźnieński w latach 1283–1314. 
Opowiadał się za zjednoczenem Polski, popierał Przemysła II i Władysława I Łokietka. 
Wybitny polityk średniowiecznej Polski.

Tomziński Jerzy Jan (ur. 1918), paulin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1944. Od 1952 
do 1957 był przeorem klasztoru na Jasnej Górze. W latach 1955–1956 korespondował 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim więzionym w Komańczy. W 1956 współorganizował 
uroczystości Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których wzięło udział ponad milion piel-
grzymów. W latach 1963–1975 generał Zakonu Paulinów; od 1990 do 1993 ponownie 
przeor klasztoru jasnogórskiego.

Traugutt Romuald (1826–1864), generał, ostatni dyktator powstania styczniowego. Czło-
wiek religijny. Jest patronem wielu szkół oraz drużyn harcerskich.

Wincenty zwany Kadłubkiem św. (ok. 1150–1223), bp. Wspierał arcybiskupa Henryka 
w jego reformie Kościoła w Polsce, dążył do ożywienia kultu Stanisława, biskupa kra-
kowskiego i do jego kanonizacji, widząc w tym szansę na zjednoczenie Polski z jej dziel-
nicowego rozbicia. W 1215 wybrany w skład delegacji reprezentującej Kościół w Polsce 
na IV Soborze Laterańskim. W 1218 zrezygnował z biskupstwa krakowskiego, wybrał 
życie zakonne w klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Znany jest głównie ze swojej 
Kroniki.

Władysław II Jagiełło (1362–1434), syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda i Julian-
ny, wielki książę litewski, król Polski, założyciel dynastii Jagiellonów. W 1386 przyjął 
chrzest i został koronowany na króla Polski. W 1387 rozpoczął chrystianizację Litwy. 
W 1410 odniósł wielkie zwycięstwo nad zakonem krzyżackim pod Grunwaldem, broniąc 
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w ten sposób ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był władcą zatroskanym o pokojo-
we współżycie wielonarodowej i wielowyznaniowej ludności.

Władysław (Ładysław) z Gielniowa bł. (ok. 1440–1505), bernardyn, polski poeta i pie-
śniarz średniowieczny, znakomity kaznodzieja. Jako jeden z pierwszych duchownych 
wprowadził język polski do nabożeństw kościelnych. Dwukrotnie pełnił funkcję prowin-
cjała (w latach 1487–1490 i 1496–1499). W ostatnich latach życia był gwardianem i ka-
znodzieją w Warszawie. Przyjaźnił się z księżną mazowiecką Anną i był jej duchowym 
doradcą.

Włodkowic Paweł (ok. 1370/1373–1435), ks., uczony, prawnik, pisarz religijny i prawno-
-polityczny, rektor Akademii Jagiellońskiej, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyża-
kami. Na Soborze w Konstancji (1414–1418) skutecznie odparł zarzuty zakonu krzyżackie-
go stawiane królowi Władysławowi Jagielle o sprzyjanie pogaństwu. Jego wywód potępiał 
nawracanie pogan siłą i podał w wątpliwość potrzebę istnienia państwa krzyżackiego.

Wojciech św. (ok. 956–997), męczennik, biskup Pragi, patron Polski. Pochodził z cze-
skiego rodu Sławnikowców. Misjonarz ówczesnych Prusów. Zginął śmiercią męczeńską. 
Relikwie św. Wojciecha znajdują się w katedrze gnieźnieńskiej. Ogłoszony świętym w 999 
przez Sylwestra II. Do jego grobu w roku 1000 pielgrzymował cesarz Otto III. 

Wujek Jakub (1541–1597), jezuita, magister filozofii, doktor teologii. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1568. Od 1578 do 1580 był rektorem Akademii Wileńskiej. Przełożył Bi-
blię z łaciny, z przekładu dokonanego przez św. Hieronima (tzw. Wulgaty), na język polski.

Zygmunt Szczęsny Feliński św. (1822–1895), abp, założyciel Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi. W 1848 walczył w powstaniu poznańskim. W 1851 rozpoczął 
naukę w seminarium duchownym w Żytomierzu, którą kontynuował w Akademii Duchow-
nej w Petersburgu. W 1855 przyjął święcenia kapłańskie. W 1862 został mianowany ar-
cybiskupem metropolitą warszawskim. W 1863 za postawę patriotyczną zesłany do Jaro-
sławia nad Wołgą, gdzie przebywał do ułaskawienia w 1883 bez prawa powrotu na ziemie 
polskie. Zamieszkał w dobrach rodzinnych na Podolu. Zmarł w Krakowie. Beatyfikowany 
w 2002, kanonizowany w 2009.
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CHARAKTERYSTYCZNE CYTATY BIBLIJNE  
I ZWROTY Z TEKSTÓW LITURGICZNYCH  

UŻYWANE PRZEZ AUTORA

biada
Nie dobrze być człowiekowi samemu; 
BWuC 35 – Rodz. 2,18. Niedobrze być czło-
wiekowi samemu; BWuC 56 – Rodz 2,18. 
Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; 
BT IV – Rdz 2,18

bramy piekielne
(…) a bramy piekielne nie przemogą go; 
BWuC 36 – Mt 16,18. (…) i bramy pie-
kielne nie zwyciężą go; Dąbr – Mt. 16,18. 
(…) a bramy piekielne go nie przemogą; 
BT IV – Mt 16,18

Człowiek – zob. Homo

Deus 
Deus caritas est; Vlg (1956) – I Ioan. 4,8. 
Bóg jest miłością; BWuC 35 – I. Jan. 4,8; 
BWuC 36, BT IV – 1 J 4,8; Dąbr – 1 J. 4,8

dobro
Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwycię-
żaj złe w dobrym; BWuC 36 – Rz 12,21. 
Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj; Dąbr – Rzym. 12,21. Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj; BT IV – Rz 12,21

dusza
Większej nad tę miłości nikt nie ma, aby 
kto duszę swą położył za przyjaciół swo-
ich; BWuC 36 – J 15,13. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich; BT IV 
– J 15,13

Dziewica – zob. Panna

fiat
(…) fiat mihi secundum verbum tuum; 
Vlg (1956) – Luc. 1,38. (…) niech mi się 
stanie według słowa twego; BWuC 35 – 
Łk. 1,38. (…) niech mi się stanie według 
słowa twego; BWuC 36, BT IV – Łk 1,38. 
(…) niechaj mi się stanie według słowa 
twego; Dąbr – Łk. 1,38

Homo
Ecce homo; Vlg (1956) – Ioan. 19,5. Oto 
Człowiek; BT IV – J 19,5

idźcie
Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody; 
BWuC 35, Dąbr – Mt. 28,19; BWuC 36 – 
Mt 28,19. Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody; BT IV – Mt 28,19
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jedno
Ja i Ojciec jedno jesteśmy; BWuC 36, BT 
IV – J 10,30. Ojcze święty, zachowaj ich 
w imię twoje, których mi dałeś, aby byli 
jedno, jako i my; BWuC 36 – J 17,11. Oj-
cze Święty, zachowaj ich w Twoim imie-
niu, które Mi dałeś, aby tak jak My stano-
wili jedno; BT IV – J 17,11. A nie tylko 
za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez 
słowo ich uwierzą we mnie, aby wszyscy 
byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja 
w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby 
uwierzył świat, iżeś ty mnie posłał. A ja 
chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli 
jedno, jako i my jedno jesteśmy; BWuC 
36 – J 17,20-22. Nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To-
bie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także 
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, 
aby stanowili jedno, tak jak My jedno sta-
nowimy; BT IV – J 17, 20-22

każe 
Cokolwiek wam powie, uczyńcie; 
BWuC 35 – Jan 2,6. Cokolwiek wam po-
wie, czyńcie; BWuC 36 – J 2,6. Uczyń-
cie, cokolwiek wam powie; Dąbr – J. 2,5. 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie; 
BT IV – J 2,5. Ksiądz Prymas używa za-
miennie: powie, każe, rozkaże

lud święty
Wy zaś jesteście rodzajem wybranym, 
królewskiem kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, abyście opo-
wiadali wielkie sprawy tego, który z ciem-
ności wezwał was do swego przedziwne-
go światła; BWuC 35 – I. Piotr. 2,9. A wy, 
„plemię wybrane, królewskie kapłaństwo, 
naród święty, lud nabyty: abyście opowia-
dali wielkie sprawy tego”, który was we-
zwał z ciemności ku swojej przedziwnej 

światłości; BWuC 36 – 1 P 2,9. Wy zaś 
jesteście wybranym plemieniem, królew-
skim kapłaństwem, narodem świętym, lu-
dem [Bogu] na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który 
was wezwał z ciemności do przedziwnego 
swojego światła; BT IV – 1 P 2,9. Por. tak-
że: Wj 19,5-6; 1 Kor 6,20

ludzie, z ludu
Albowiem każdy arcykapłan z ludzi wzię-
ty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, 
co do Boga należy: aby składał dary i ofia-
ry za grzechy; BWuC 36 – Żyd 5,1. Al-
bowiem każdy arcykapłan, spośród ludzi 
wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, 
co do Boga należy, aby składał dary i ofia-
ry za grzechy; Dąbr – Hebr. 5,1. Każdy bo-
wiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi 
bywa ustanawiany w sprawach odnoszą-
cych się do Boga, aby składał dary i ofiary 
za grzechy; BT IV – Hbr 5,1. Autor często 
cytuje ten fragment, używając sformuło-
wania: z ludu wzięty

łaska
Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, 
błogosławionaś ty między niewiastami; 
BWuC 36 – Łk 1,28. Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona je-
steś między niewiastami; BT IV – Łk 1,28

Matka
Oto matka twoja; BWuC 36 – J 19,27; 
Dąbr –  J. 19,27. Oto Matka twoja; BT IV 
– J 19,27

miłował
Będziesz miłował Pana Boga twego ze 
wszystkiego serca twego i ze wszystkiej 
duszy twojej i ze wszystkiej myśli two-
jej (...). Będziesz miłował bliźniego twe-
go jako samego siebie; BWuC 36, Dąbr 
– Mt. 22,37.39. Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą 



553

Charakterystyczne cytaty biblijne i zwroty z tekstów liturgicznych używane przez Autora

swoją duszą i całym swoim umysłem (...). 
Będziesz miłował swego bliźniego jak sie-
bie samego; BT IV – Mt 22,37.39

moc Najwyższego
Duch Święty zstąpi na cię, a moc Naj-
wyższego zacieni cię. Przeto i to, co się 
z ciebie narodzi Święte, będzie nazwane 
Synem Bożym; BWuC 36 – Łk 1,35. Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem Bo-
żym; BT IV – Łk 1,35

nadzieja – zob. spes 

nieprzyjacioły
Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze 
czyńcie tym, którzy was mają w nienawi-
ści, a módlcie się za prześladujących i po-
twarzających was; BWuC 36 – Mt 5,44. 
Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze 
czyńcie tym, którzy was mają w niena-
wiści, a módlcie się za prześladujących 
i spotwarzających was; Dąbr – Mt. 5,44. 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
się za tych, którzy was prześladują; BT IV 
– Mt 5,44

obleczona
I ukazał się znak wielki na niebie: Niewia-
sta obleczona w słońce, a księżyc pod jej 
nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 
dwunastu; BWuC 36 – Obj 12,1. Potem 
wielki znak ukazał się na niebie: Niewia-
sta obleczona w słońce i księżyc pod jej 
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu; BT IV – Ap 12,1

obrona 
Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś 
w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną 
pomoc dla obrony narodu polskiego usta-
nowić raczył (…); z Kolekty Mszy Świętej 
z 26 sierpnia o Najświętszej Maryi Pan-

nie Jasnogórskiej, czyli Częstochowskiej; 
MszRz (1958)

odpuść
Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią; 
BWuC 36 – Łk 23,34. (…) przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią; BT IV – Łk 23,34

Ojciec
Albowiem Maluczki narodził się nam, 
i Syn jest nam dany; i stało się panowa-
nie na ramieniu jego, i nazwą imię jego: 
„Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Oj-
ciec przyszłego wieku, Książę pokoju”; 
BWuC 35 – Iz. 9,6. Albowiem Dziecię 
nam się narodziło, Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwa-
no Go imieniem: Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
Pokoju; BT IV – Iz 9,5

Ona
Położę nieprzyjaźń między tobą, a mię-
dzy niewiastą, i między nasieniem two-
jem, a nasieniem jej; ona zetrze głowę 
twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej; 
BWuC 35 – Rodz. 3,15. Położę nieprzy-
jaźń między tobą, a między niewiastą 
i między potomstwem twoim, a potom-
stwem jej; ona zetrze głowę twoją, a ty 
czyhać będziesz na piętę jej; BWuC 56 
– Rodz 3,15. Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a niewiastę, pomiędzy 
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu 
piętę; BT IV – Rdz 3,15

pamiątka
A wziąwszy chleb, dzięki czynił, łamał 
i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które 
się za was daje. To czyńcie na moją pa-
miątkę; BWuC 36 – Łk 22,19. Następnie 
wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie 
połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało 
moje, które za was będzie wydane: to czyń-
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cie na moją pamiątkę!”; BT IV – Łk 22,19. 
Por. także 1 Kor 11,23-24

Panna
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwą 
imię jego Emanuel; BWuC 35 – Iz. 7,14. 
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie 
Go imieniem Emmanuel; BT IV – Iz 7,14. 
Ecce virgo in utero habebit et pariet filium, 
et vocabunt nomen eius Emmanuel; Vlg 
(1956) – Matth. 1,23. Oto panna w żywo-
cie mieć będzie i porodzi syna, i nazwą 
imię jego Emanuel; BWuC 36 – Mt 1,23. 
Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą 
imię Jego Emanuel; Dąbr – Mt. 1,23. Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel; BT IV – Mt 1,23

pomoc
(…) uczyńmy mu pomoc jemu podob-
ną; BWuC 56 – Rodz 2,18. (…) uczynię 
mu zatem odpowiednią dla niego pomoc; 
BT IV – Rdz 2,18

przeminą
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą; BWuC 36, BT IV – 
Mt 24,35; Mk 13,31; Łk 21,33

radość
(…) smutek wasz w radość się obróci; 
BWuC 36 – J 16,20. (…) smutek wasz 
w radość się zamieni; Dąbr – J. 16,20. (…) 
smutek wasz zamieni się w radość; BT IV 
– J 16,20

sit
Sit nomen Domini benedictum… – Niech 
imię Pańskie będzie błogosławione…; począ-
tek formuły błogosławieństwa biskupiego

skończenia świata
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni 
aż do skończenia świata; BWuC 36, BT IV 
– Mt 28,20

Słowo
Słowo ciałem się stało i mieszkało między 
nami; BWuC 35 – Jan 1,14; BWuC  36 
– J 1,14; Dąbr – J. 1,14. Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas; BT IV – 
J 1,14

sługi, postać sługi
(…) wyniszczył samego siebie, przyjąw-
szy postać sługi, stawszy się na podobień-
stwo ludzi; BWuC 36 – Fil 2,7. (…) lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi; 
BT IV – Flp 2,7

Służebnica
Oto służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa twego; BWuC 35 – 
Łk. 1,38. Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa twego; BWuC 
36, BT IV – Łk 1,38. Otom ja służebnica 
Pańska, niechaj mi się stanie według sło-
wa twego; Dąbr – Łk. 1,38

spes
Vita, dulcedo et spes nostra salve – Życie, 
słodyczy i nadziejo nasza, witaj; z antyfo-
ny Salve, Regina – Witaj, Królowo. Ksiądz 
Prymas często traktował te określenia jako 
imiona własne Maryi

syn
Niewiasto, oto syn twój; BWuC 36 – 
J 19,26; Dąbr – J. 19,26. Niewiasto, oto 
syn Twój; BT IV – J 19,26

trzeciego 
Odtąd począł Jezus pokazywać uczniom 
swoim, iż potrzeba, aby szedł do Jeruza-
lem i wiele wycierpiał od Starszych i od 
Doktorów i od przedniejszych kapłanów, 
i był zabity, i trzeciego dnia zmartwych-
wstał; BWuC 35 – Mt. 16,21. Odtąd za-
czął Jezus wskazywać swoim uczniom 
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 



cierpieć od starszych i arcykapłanów, 
i uczonych w Piśmie; że będzie zabi-
ty i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
BT IV – Mt 16,21. A nazajutrz, to jest 
w dzień po przygotowaniu, zebrali się 
przedniejsi kapłani i faryzeusze u Piłata, 
mówiąc: Panie, wspomnieliśmy, że ten 
zwodziciel powiedział, jeszcze żyjąc: 
„Po trzech dniach zmartwychwstanę”; 
BWuC 36 – Mt 27,62-63. Nazajutrz, to 
znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się 
arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznaj-
mili: Panie, przypomnieliśmy sobie, 
że ów oszust powiedział jeszcze za życia: 
„Po trzech dniach powstanę”; BT IV – 
Mt 27,62-64. Zob. także: Mt 17,23; 20,19; 
Mk 8,31; Łk 9,22

węgle
Bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz 
na głowę jego; BWuC 36 – Rz 12,20. 
Tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz 
na głowę jego; Dąbr – Rzym. 12,20. Tak 
bowiem czyniąc, węgle żarzące zgroma-
dzisz na jego głowę; BT IV – Rz 12,20

wiara
(…) tak i wiara bez uczynków martwa jest; 
BWuC 36 – Jak 2,26. (…) tak też jest mar-
twa wiara bez uczynków; BT IV – Jk 2,26

wina
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom; BWuC 36 – 
Mt 6,12. (…) i przebacz nam nasze winy, 
jako i my przebaczamy tym, którzy prze-
ciw nam zawinili; BT IV – Mt 6,12

ziemia
Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie zie-
mię, a czyńcie ją sobie poddaną; BWuC 56 
– Rodz 1,28. Bądźcie płodni i rozmnażaj-
cie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną; BT IV –  Rdz 1,28. Au-
tor używał często zwrotu: czyńcie sobie 
ziemię poddaną

Życie
Jam jestem droga i prawda i żywot; 
BWuC 36 – J 14,6. Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem; BT IV – J 14,6
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148–153, 156, 157, 161–163, 170, 
182, 185, 186, 189, 190, 197, 203, 
207, 210, 215, 220, 223–225, 233, 
239, 242, 245, 246, 248, 251, 253, 
271–273, 275, 276, 279, 285, 292– 
–295, 298–301, 306, 307, 318, 326–
–328, 329–331, 333, 336, 343, 344, 
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Dende Kornelian, franciszkanin 130
Długosz Jan 20, 54, 320
Döpfner Julius kard. 16, 44, 187, 188, 238, 

239, 248, 249, 264, 539
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lan 504

Posadzy Ignacy ks. 462, 465
powstańcy warszawscy 44, 56, 86, 146, 

153, 154, 268, 269, 318, 330, 411, 412
Prusowie 507
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Jolanta bł. 317, 432, 542
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Jozafat Kuncewicz św., abp 317, 433, 443, 

542
Józef Sebastian Pelczar św., bp 20, 243, 

436, 542

Kalwin Jan 143
Karska Józefa, niepokalanka, sługa Boża 
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Kazimierz św., królewicz 8, 317, 319, 320, 

321, 325, 462, 542
Kazimierz Odnowiciel, książę 121
Kazimierz Wielki, król 8, 30, 86, 97, 115, 

121, 363, 542
Kinga św. 317, 432, 543
Klemens Dworzak (Hofbauer) św. 420, 
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Kliszko Zenon 183
Klonowski Henryk bp 129, 131

Kobyliński Eugeniusz ks. 90
Kochanowski Jan 363
Koloman św. 432
Kołakowski Leszek 9, 15, 45, 53–55, 62, 

103, 147, 148, 221, 543
Kominek Bolesław kard. 187, 456–458, 

460, 543
König Franz kard. 258, 543
Kordecki Augustyn, paulin 312, 543
Kozarynowa Zofia 38, 190, 265
Krasicki Ignacy 92, 98, 488
Krasiński Zygmunt 8, 46, 317, 363, 372, 

394, 543
Krauze Teofil, paulin 15, 21, 204, 543
Król Jan kard. 128, 130
Krystyn św. 431
Kubiak Tadeusz 398

Leon XIII, papież 74, 210, 544
Rerum novarum 216, 303, 398

Ledóchowski Mieczysław kard. 91, 97
Lentz Stanisław 291
Longobardowie 304
Ludwik XIV, król 243, 265
Luter Martin 143

Łokietek Władysław, król 121
Łubieński Bernard, redemptorysta, sługa 

Boży 436

Mackiewicz Beata 529
Maksymilian Maria Kolbe św. 19, 20, 239, 

248, 312, 317, 411, 432, 436, 544
malarz ludowy ze Śląska Cieszyńskiego 
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Malinowski Fabian, dominikanin 436
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Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II
Woźniak Józef ks. 116
Woźnicki Stefan bp 128, 131
Wujek Jakub, jezuita 312, 550
Wycisło Alojzy bp 129, 131
wysłannik Patriarchy Wschodu 63, 349, 
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Wyszyński Stefan kard., prymas Polski, 

sługa Boży passim

Zachwatowicz Jan 21, 25
Zalewski Aleksander bp 129
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Brzana Stanisław bp 129, 131
Brasse Aleksy ks. 22, 25

Camus Albert 521
Caprino Laura Carta 155, 294, 301
Carrel Alexis
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Śląsk cieszyński 375

Tabor bibl. 319, 320, 327–329, 331, 335, 
336
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Trzebnica 431
Trzemeszno 395, 507
Tyber 509
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Uniejów 431
USA zob. Stany Zjednoczone
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al. I Armii Wojska Polskiego 425
al. Mars 155, 156
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28, 28, 74, 101, 142, 207, 383, 
398, 412, 419, 445

Cytadela 333
Falenica dz. 323
getto 225
Gimnazjum Wojciecha Górskiego 

324, 327, 496, 497
Koło, parafia św. Józefa 117, 127
kościół Dominikanów 338
kościół Matki Bożej z Lourdes 191
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kościół św. Aleksandra 66
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kościół św. Wojciecha 55, 74
kościół Wszystkich Świętych 141
Leszno dz. 56, 270, 272–274, 279
Nowe Miasto 420
nuncjatura apostolska 372
parafia św. Karola Boromeusza 80, 

87
parafia św. Kazimierza 319
plac Teatralny 363, 364, 376, 442
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Targówek, kościół Chrystusa Króla 
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ul. Chłodna 56, 242
ul. Krakowskie Przedmieście 59

ul. Książęca 66
ul. Miodowa 29, 38, 48, 75, 226, 307, 398, 

421, 447, 489, 497, 516, 524
ul. Nowy Świat 66
ul. Tamka, kościół św. Teresy 98, 107

ul. Wolska 56
Ursus dz. 327

Wilanów dz. 242
Włochy dz. 323
Wola, parafia św. Wawrzyńca 64
Żoliborz, kościół św. Stanisława 131

Warta 480
Waszyngton 58
Watykan 48, 89, 98, 143, 144, 213, 242, 

276, 292, 294, 298, 327, 355, 359, 
360, 380, 516, 524
Bazylika Świętego Piotra 11, 49, 58, 

73, 74, 74, 99, 115, 123, 139, 
143, 146, 150, 152, 162, 194, 
203, 213, 220, 251, 271, 272, 
284, 292–294, 298, 299, 329, 
331, 333, 336, 348, 349, 352, 
353, 356, 372, 380, 484
Groty Watykańskie 203

kaplica Matki Bożej Czę-
stochowskiej 73, 
203

plac Świętego Piotra (forum Sancti 
Petri) 112, 150, 220, 272, 279, 
298, 329, 331

Wawrzyszew 268
Węgry 33, 92, 185, 246
Wiedeń 433

Wielkopolska 91, 431, 467, 468
Wilno 320
Wisła 115, 268
Witebsk 433
Włochy (Italia) 151, 184, 301, 431, 463
Włocławek 414
Wołomin 292
Wólka Węglowska 268
Wrocław 6, 13, 20, 30, 46, 93, 128, 188, 

215, 365, 432, 457, 471, 509, 523
Wschód 6, 90, 91, 148, 162, 183, 210, 237, 

239, 247, 248, 333, 349, 353, 379, 
519

Wybrzeże Bałtyckie (Bałtyk) 167, 368, 
507–510, 512, 513

wybrzeże północne zob. Wybrzeże Bał-
tyckie

Zabrze 91
Zachód 16, 32, 44, 97, 162, 181–183, 210, 

237, 247, 249, 316, 333, 349, 353, 
354, 379, 391, 410

Zagłębie Węglowe 91
Zalesie Dolne 290
Zawichost 432
Ziemia Obiecana bibl. 369
ziemia

chełmińska 128
czerwieńskie 6
grójecka 291
mazowiecka (Mazowsze) 290
warmińska 368
wschodnie (tereny wschodnie) 187, 

248, 264
Zachodnie i Północne (Ziemie Od-

zys kane) 15, 181, 182, 215, 
239, 248, 264, 518

Indeks nazw geograficznych i topograficznych

La Salette 193, 198
Laski 86, 146, 153, 154, 268, 269, 269, 

295, 330, 363, 376
Leuven 243
Lipnica 432
Lisieux 134
Litwa 432
Londyn 263
Loreto 245, 293
Lourdes 191, 193, 198, 198

grota Massabielle 198
Lublin 320

Łomża 128
Łowicz 116, 291, 308, 454

Madagaskar 47
Madryt 321
Majdanek 264, 335
Maków Mazowiecki 323
Małopolska 431
Manila 264
Mediolan 386
Międzyrzecz 431
Morawy 433
Moskwa 58

Nadrenia 391
Nazaret bibl. 8, 68, 71, 75, 78, 83, 102, 108, 

109, 119, 120, 133, 152, 192, 193, 
197, 200, 219, 230, 232, 245, 449, 474

Nevers 199
Niemcy 36, 44, 92, 182, 238, 239, 264, 

463, 501
Niepokalanów 411
Nowy Jork 11, 15, 49, 57, 162, 196, 197, 

213, 223, 276, 298, 299, 359, 380, 
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Nysa 183, 410, 518

Oceania 12, 35, 41, 69, 111, 122, 137, 144, 
196, 252, 282, 295, 385

Ogdensburg 131
Odra 183, 410, 479, 518
Olsztyn 20, 128, 215, 365

Opole 46, 128
Ostrów Lednicki 39, 123, 377, 431, 455, 

476, 509
Oświęcim 264, 432

Palermo 65
Palestyna bibl. 75
Paryż 129, 130, 394

dom św. Kazimierza 305, 394
Patmos bibl. 192, 193, 198
Płock 365
Polska passim
Pomorze Bałtyckie 6, 91, 432
Pomorze Zachodnie 128, 431
Poznań 6, 39, 46, 123, 128, 129, 183, 318, 

345, 365, 425, 431, 453, 455, 457, 
465–469, 471–473, 477, 480, 484, 
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Złota Kaplica 477

fara 467, 473
rezydencja biskupa 486, 487
Ostrów Tumski 476, 477, 480, 484, 

489
Północ 90
Półwysep Iberyjski 193
Praga 377, 507, 509
Pratulin 130
Prusy 508, 510
Przemyśl 106, 126, 178, 214, 237

Remezjana 347
Rosja 130, 140
Ruś 6, 432
Rzym 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 34, 52, 

54, 62, 63, 65, 66, 72–74, 87–90, 93, 
94, 97, 98, 100, 101, 106, 106, 115, 
123, 125, 129, 132, 139, 142–144, 
148, 157, 181, 182, 185, 194, 203, 
204, 207, 210, 218, 223, 236–241, 
257, 263, 272, 273, 287, 292, 293, 
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374, 381, 386, 394, 433, 455, 463, 
495, 507, 509, 515, 525
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INDEKS RZECZOWY
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biskupów 352, 398–400
mężczyzn 190, 368, 378
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ascetyka 180, 230, 255, 257, 260, 262, 499
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biskupi polscy 13, 18, 40, 41, 46, 52, 62, 85, 116, 124, 129, 142, 143, 166, 189, 207, 221, 
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list do biskupów niemieckich (Orędzie) 16, 17, 36, 43, 44, 92, 93, 181–183, 
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Bóg passim; zob. Duch Święty, Jezus Chrystus, Trójca Święta
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418, 426, 502

Dawca życia, łask 191, 312, 378, 428, 457
Droga, Prawda i Życie 6, 56, 194, 281, 295, 302, 388, 392, 403, 491
Mądrość 338, 339, 520
Miłosierdzie Boże 93, 127, 200, 314, 383, 418, 426
miłosierny 16, 175, 269, 410, 428
Ojciec 11, 47, 49, 51, 56, 68, 69, 80–83, 85, 86, 133, 157, 163, 171, 203, 283, 291, 
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Ojciec Miłości, miłość Ojcowa 53, 159, 199–201, 207, 355, 379, 404, 497
Ojciec Niebieski 9, 38, 39, 46, 59, 67, 68, 71, 75–78, 86, 102, 105, 108, 109, 

117, 119, 125, 128, 139, 152, 155, 159, 173, 200, 201, 219, 257, 294, 302, 
335, 367, 398, 401, 410, 450, 452, 459, 473, 479, 512

Ojcostwo Boże 76, 159
Opatrzność Boża 22, 24, 90, 434, 437, 457, 467, 523
Serce Boże 9, 76, 152, 158, 342, 418, 446, 453 
Stworzyciel, Stwórca 51, 59, 68, 71, 76, 110, 119, 133, 159, 211, 220, 227, 307, 330, 

339, 367, 388, 389, 401, 416, 427, 495
wieczny 107, 117, 358
Wszechmogący 9, 105, 107, 117, 124, 133, 192, 428, 440
Życia 56, 195, 307
żywy 7, 133, 506

cenzura 31, 36, 288
chorzy 11, 12, 151, 153, 154, 265–270, 294, 329, 330, 342–349
czas 6, 334, 400, 401, 435
człowiek passim

godność 10, 11, 50–52, 59–61, 84, 85, 95, 110–112, 137, 147, 161, 169, 177, 196, 
210, 211, 221, 235, 284, 296, 297, 303, 335, 348, 349, 351, 358, 386–388, 393, 
469, 479, 480, 487, 492, 511

prawa 11, 35, 36, 47, 59, 84, 85, 112, 138, 183, 211, 212, 221, 284, 322, 358, 390, 
446, 459, 469, 492

przeznaczenie 51, 52, 106, 308, 351, 422
szacunek dla człowieka 47, 153, 173, 197, 215, 335, 475, 479–481, 494, 495, 511

Duch Święty 8, 9, 26, 42, 68, 76, 77, 133, 142, 159, 166, 167, 171, 203, 219, 230, 232, 
245, 251, 310, 311, 327, 334, 361–363, 365, 367, 384, 399, 401, 415, 416, 437, 448, 
470, 517
Duch Miłości 81, 159, 199, 201, 203, 204, 220, 416, 418
Zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku 199, 202, 203, 220

dusza ludzka 7, 8, 14, 51, 56, 70, 75, 125, 135, 172, 176, 178, 195, 206, 217–219, 221, 267, 
268, 272, 273, 275, 288, 290, 291, 310, 322, 331, 361, 363, 381, 388, 389, 401, 448, 
459, 475, 499, 524

duszpasterstwo 245, 246, 253, 424, 433
dziecięctwo Boże 26, 48, 60, 221, 322, 357, 469, 475, 491, 511

egoizm 105, 151, 267, 268
ekumenizm 63, 148, 157–164, 180, 209, 210, 233, 234, 242, 249, 255, 260, 261, 297, 349, 

423, 495, 517
Episkopat Polski; zob. biskupi polscy

grzech 313, 404, 406, 410, 502, 512
pierworodny 71, 82, 108, 119, 241, 302, 310, 386, 418, 500
skutki 309, 348, 387, 418
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hierarchia; zob. Lud Boży

Instytut Polski w Rzymie 17, 65, 239
Instytut Prymasowski (Instytut Prymasa Wyszyńskiego) 155

Jasna Góra 20, 66, 200, 346, 360, 399, 423, 444, 513–514
duszpasterskie akcje soborowe na Jasnej Górze 100, 218, 262, 350, 408, 419

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 50, 65, 99, 318, 326
Jezus Chrystus passim

Bóg-Człowiek 8, 11, 40, 50, 51, 71, 75, 83, 102, 103, 108, 109, 111, 120, 126, 135, 
147, 158, 161, 194, 209, 229, 266, 274, 335, 348, 358, 379, 384, 452, 473, 
482, 506

Bóg Wcielony 70, 71, 75, 84, 102, 109, 123, 228, 302, 351, 390
Bóstwo i Człowieczeństwo 60, 68, 109, 203, 211, 379, 390, 479
Droga, Prawda i Życie 6, 56, 158, 281, 295, 302, 388, 392, 403
Głowa Kościoła 69, 157, 199, 209, 310, 403
krwawa Ofiara Chrystusa 199, 200, 420
Mąż Boleści 277, 345, 348
nowy Adam, Nowy Człowiek 71, 388, 469
Ojciec przyszłego wieku 56, 224, 282, 453, 491, 502, 503
Owoc Ojcowej miłości, Znak Ojcowej miłości 53, 201, 207
Owoc żywota Maryi 119, 199, 203, 481, 506
Serce Jezusa, Serce Boga-Człowieka 14, 156, 277, 400, 406
Słowo, Słowo Przedwieczne 8, 11, 40, 68, 71, 78, 81, 108, 109, 117, 119, 126, 133, 

158, 200, 219, 266, 286, 379, 384, 473, 474
Syn Boży 9, 68, 77, 80, 82, 83, 85, 108, 117, 119, 159, 171, 173, 192, 195, 348, 363, 

367, 371, 376, 379, 421
Syn umiłowania Ojcowego 78, 198, 199, 372, 379
Sługa 114, 179, 198, 277, 450
Światłość 172, 173, 175, 178, 429
Ukrzyżowany 176, 279, 358, 371, 375, 506
Wieczysty Kapłan 200, 398, 452, 453
Wysłannik Ojca, Wysłannik Ojcowej miłości 78, 355, 450
zadanie Jezusa i Maryi w Kościele (Tych Dwoje); zob. Kościół
Zbawiciel 26, 71, 192, 272, 309, 341, 398, 418, 437, 443
Zmartwychwstanie i Życie 283, 343, 403, 443, 506

kapłani 6, 13, 15–19, 35, 70, 85, 88–98, 116, 135, 136, 164, 171, 181–190, 214, 226–242, 
244–249, 264, 304–306, 332, 334, 335, 367, 412, 415, 419, 420, 440, 451–453, 461–
–463, 466, 479, 494, 511, 512, 519

KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) 231, 234
kobiety 72, 109, 151, 152, 155, 294, 316, 329, 330, 367, 417, 419, 481
Kościół passim; zob. Lud Boży, papież, Sobór Watykański II

Mistyczne Ciało Chrystusa 33, 78, 97, 120, 134, 179, 208, 218, 228, 231–233, 243, 
282, 315, 355, 399, 523
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obecność Kościoła w świecie współczesnym 10, 45, 49, 51, 58–62, 84, 94, 95, 101, 
103, 110, 113, 120–124, 135–138, 146–148, 158, 160–163, 179, 195–198, 210–
–212, 220–224, 233–235, 253, 256, 259, 260, 275–277, 283–285, 295–299, 
306, 331, 332, 334–337, 351, 352, 357, 379, 392, 395, 423, 469, 482–484, 487, 
492, 494, 517

Kościół w Polsce 6–9, 13, 17, 18, 33, 50, 65, 74, 85, 89, 91–97, 115, 121, 123, 130, 
140, 147, 167, 173–175, 181–190, 206, 234, 240, 242, 247, 280, 281, 311, 312, 
314, 352, 362, 378, 399, 411, 419, 426, 429–439, 443, 457–465, 467–479, 482, 
485, 496, 506–513, 522; zob. też biskupi polscy, Tysiąclecie Chrztu Polski
służba Narodowi 14, 18, 167, 175, 297, 321, 404, 457, 459, 481, 483

zadanie Jezusa i Maryi w Kościele (Tych Dwoje) 68–72, 75–77, 83, 84, 94, 102, 108, 
109, 117, 120, 152, 179, 194, 208, 209, 219, 229, 230, 245, 257, 275, 277, 282, 
332, 335–336, 356, 468–470, 478, 490

Królestwo Boże (Niebieskie) 27, 117, 216, 243, 312, 348, 404, 498, 521
kultura 44, 45, 103, 201, 202, 211, 222, 225, 260, 286, 312, 324, 491

chrześcijańska 8, 33, 90, 113, 304, 378, 496
narodowa 8, 14, 18, 29, 30, 36, 39, 46, 86, 97, 105, 125–127, 147, 214, 237, 241, 312, 

316, 317, 321, 322, 324, 362–364, 372, 390, 394, 423, 424, 431, 432, 441, 442, 
452, 453, 461, 477 

współczesna 10, 61, 110, 122, 137, 138, 284, 294, 297, 392–395, 422
zabytki 14, 125, 127, 193, 321, 391, 395

katedra gnieźnieńska 21–25, 29, 30, 50, 174, 175, 291, 452, 457

laicyzacja 121, 160, 212, 254, 285
lekarze 11, 81, 347, 348
liturgia Kościoła

okresy liturgiczne
okres Adwentu 149
okres Bożego Narodzenia i Objawienia 55, 56, 118
okres po Objawieniu 109, 116, 117–120, 126, 140, 141, 149, 168
Wielki Post 96, 149, 155, 190, 300, 302, 315, 319, 320, 326–328, 337, 342, 344, 

347, 367, 368, 373, 374–383, 398, 401, 405, 521
okres Męki Pańskiej 326, 403, 407
okres Wielkanocny

Czwartek Wielkanocny 318, 444, 451–460, 522, 523
Wigilia Wielkanocna 309, 311, 313, 314, 318, 342, 345, 365, 367, 368, 

401, 405, 426–430, 440, 441
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 326, 342, 375, 419–421, 425, 

430, 441–447
Niedziela Biała 473–475, 485
Wniebowstąpienie Pańskie 28
Zesłanie Ducha Świętego 26

okres po Zesłaniu Ducha Świętego
uroczystość Trójcy Przenajświętszej 315, 318
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SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
PRYMAS POLSKI

(1901–1981)

Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad 
Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech 
zaborców – Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Mały Stefan poznał smak 
niewoli, ale tym żarliwiej ukochał Polskę, tak ciężko doświadczaną ojczyznę.

Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie – śmierć matki. Julianna 
Wyszyńska umarła, kiedy Stefan miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią, a ta 
tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej, ku Tej, „która nie umiera”. 

Po ukończeniu gimnazjum (naukę pobierał w Warszawie i w Łomży) wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony 
na kapłana. Z powodu choroby święcenia kapłańskie przyjął później niż jego kursowi ko-
ledzy. Mszę Świętą prymicyjną odprawił na Jasnej Górze 5 sierpnia 1924 roku. 

Jako młody kapłan został wysłany, by kontynuować naukę, na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. Po czterech latach studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego uzyskał stopień 
doktora. Odbył podróż naukową do krajów Europy Zachodniej. Interesował się szczegól-
nie działalnością Akcji Katolickiej i związków zawodowych. Po powrocie do kraju został 
wykładowcą nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 
a także redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Jednocześnie prowadził inten-
sywną działalność społeczną wśród robotników Włocławka. Wykładał na Chrześcijańskim 
Uniwersytecie Robotniczym we Włocławku oraz działał w Chrześcijańskich Związkach 
Zawodowych.

Podczas wojny, jako znany wykładowca-społecznik, był imiennie poszukiwany 
przez Niemców. Biskup Michał Kozal nakazał mu opuścić Włocławek. Ukrywał się m. in. 
we Wrociszewie, w Kozłówce i w Laskach pod Warszawą. W okresie Powstania Warszaw-
skiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” Armii Krajowej, 
działającej w okolicy Lasek, oraz kapelana szpitala powstańczego powstałego w domu 
sióstr franciszkanek służebnic Krzyża na terenie zakładu dla osób niewidomych w Laskach. 
Nosił pseudonim „Radwan III”. Ratował rannych ukrywających się w pobliskich lasach, 
towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu dotkniętych skutkami wojny. Pewne-
go dnia z płonącej Warszawy wiatr przyniósł nadpaloną karteczkę, na której zapisane były 
słowa „Będziesz miłował”. Ksiądz Wyszyński uznał je za testament walczącej stolicy. 



Zaraz po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować 
pracę seminarium duchownego zniszczonego w czasie wojny. Pełnił funkcję rektora. Pod-
jął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży” i redaktora naczelnego 
„Ateneum Kapłańskiego”. W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza Stefana 
Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej.

Sakry biskupiej udzielił nominatowi 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze Prymas Polski 
August Hlond. Z ogromnym zapałem biskup Stefan Wyszyński zabrał się do pracy dusz-
pasterskiej w swojej diecezji, tak ciężko doświadczonej przez wojnę i okupację. Odważnie 
wspierał, dźwigający się po przejściach wojennych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

22 października 1948 roku zmarł kardynał August Hlond. Arcybiskupem Gniezna 
i Warszawy, Prymasem Polski, został biskup Stefan Wyszyński. Nowy arcybiskup w Li-
ście pasterskim na dzień ingresu pisał: „Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, 
nie jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, 
pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa...”.

Nadeszły bardzo trudne, dramatyczne czasy panowania komunizmu. Zaczęło na-
silać się jawne prześladowanie Kościoła, duchownych i wiernych. Aby uchronić naród 
od napięć i rozlewu bratniej krwi, prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia tzw. Poro-
zumienia między Kościołem a rządem PRL. Przedstawiciele Episkopatu Polski i władz 
państwowych podpisali dokument 14 lutego 1950 roku. Wobec braku konstytucji była to 
jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce. Władze komunistyczne 
nie zamierzały jednak dotrzymywać zobowiązań. Raz po raz łamały kolejne punkty Poro-
zumienia. Prymas Wyszyński z wielką roztropnością, a jednocześnie odwagą, bronił praw 
wierzącego narodu. 

12 stycznia 1953 roku został kreowany kardynałem. Nie mógł jednak pojechać 
do Rzymu, aby odebrać kapelusz kardynalski, ponieważ nie otrzymał od władz państwo-
wych paszportu. W kraju nasilała się fala represji wobec Kościoła. Kolejne rozmowy Pry-
masa z przedstawicielami reżimu nie przynosiły ich złagodzenia.

25 września 1953 roku Stefan kardynał Wyszyński został aresztowany i wywiezio-
ny z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza,  Stoczku 
Warmińskim, Prudniku koło Opola oraz Komańczy – w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim 
miejscu zostały złagodzone rygory więzienne. Właśnie tam, w Komańczy, 16 maja 1956 
roku Prymas napisał tekst odnowionych Ślubów królewskich – Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. Zostały one złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku przez 
milionową rzeszę pielgrzymów z Episkopatem Polski na czele. 26 października 1956 roku 
kardynał Stefan Wyszyński został uwolniony. Wrócił do Warszawy wśród wielkiej radości 
wiernych. 

W latach 1957–1965 zainicjował Wielką Nowennę przed jubileuszem Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Były to niezwykłe narodowe rekolekcje prowadzone pod opieką Matki Naj-
świętszej. Prymasowskie zawierzenie, zawarte w haśle „Wszystko postawiłem na Maryję”, 
stało się udziałem całego Kościoła w Polsce. W 1957 roku rozpoczął Nawiedzenie kopii 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miało ożywiać i podtrzymywać 
wiarę Polaków.

W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Wa-
tykańskiego II, wnosząc cenne doświadczenie Kościoła w Polsce. Cieszył się wielkim uzna-
niem wśród biskupów świata zebranych w auli soborowej. Na ręce Ojca Świętego Pawła VI 



złożył Memoriał Episkopatu Polski z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie 
świata w opiekę Jej Niepokalanemu Sercu. Prośba została spełniona. Papież Paweł VI na za-
kończenie III sesji soboru, 21 listopada 1964 roku, ogłosił Maryję Matką Kościoła.

W roku Tysiąclecia Chrztu Polski na główne uroczystości 3 maja 1966 roku pragnął 
przyjechać do Polski Ojciec Święty Paweł VI. Władze polskie kilkakrotnie odmówiły Pa-
pieżowi prawa przyjazdu. Jednak obchody Sacrum Poloniae Millennium były wielkim du-
chowym zwycięstwem Kościoła. Pomimo niezliczonych przeciwności u stóp Jasnej Góry 
stanęła ponad milionowa rzesza pielgrzymów. Prymas Polski wraz z Episkopatem oddali 
Polskę i „wszystko, co ją stanowi” Matce Bożej na wieczystą własność, w Jej macierzyń-
ską niewolę miłości. Uroczystości milenijne przełamały w społeczeństwie polskim barierę 
strachu. Ludzie poczuli się wewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość. 

16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany Polak – kardynał 
Karol Wojtyła. To wydarzenie było największą radością Prymasa Tysiąclecia i Kościoła 
w Polsce. W czerwcu 1979 roku kardynał Wyszyński przyjął w ojczyźnie widzialną Głowę 
Kościoła, Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża z Polski.

W czasie rozwijającego się w środowiskach robotniczych ruchu „Solidarność”, 
a jednocześnie w atmosferze podsycania fermentu społecznego i niepokojów przez reżim, 
Prymas Tysiąclecia pozostawał zwornikiem równowagi i pokoju społecznego. Zatroskany 
o dobro ludzi i spokój w ojczyźnie, ustawicznie wzywał do odpowiedzialności.

Kardynał Wyszyński odszedł do Boga 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Na jego pogrzeb 31 maja do Warszawy przybyło tysiące ludzi. Przy-
szli wierzący i niewierzący. Był to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek 
i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazwano Ojcem Narodu. Proces kanonizacyjny 
sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego rozpoczął się w 1989 roku. 
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